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I. INTRODUÇÃO 

 A subordem Serpentes Linnaeus, 1758 possui atualmente 3709 

espécies descritas (Uetz, 2019), divididas em dois clados distintos: 

Scolecophidia e Alethinophidia. Este último é composto pela maior 

diversidade de espécies viventes, incluindo as serpentes avançadas do 

grupo Caenophidia (Zaher et al., 2009; 2019). 

Há décadas os Caenophidia têm sido alvo de diversos debates acerca 

das relações filogenéticas de seus integrantes (Zaher et al., 2009; Oguiura 

et al., 2009; Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012; Pyron et al., 2011; 

2013; Figueiroa et al., 2016), estabelecendo nesse cenário um período de 

instabilidade taxonômica, com esquemas de classificação divergentes e as 

vezes contraditórios (Zaher et al., 2019).  

Recentemente, um estudo utilizou evidências moleculares e 

morfológicas de crânio, vértebras e caracteres hemipenianos dos 

Caenophidia, combinando também informações do registro fóssil em uma 

árvore calibrada no tempo, visando elucidar os padrões atuais de 

diversificação das serpentes avançadas nos níveis de família e também 

suprafamiliares (Zaher et al., 2019). Neste mesmo estudo, em análise que 

abrange 78% dos gêneros pertencentes à família Dipsadidae Bonaparte 

1838, a mesma foi recuperada como um clado robusto apresentando uma 

dicotomia basal entre o gênero Asiático Thermophis e um clado fortemente 

suportado, que inclui todos os dipsadídeos do Novo Mundo (veja também 

He et al., 2009).  

A linhagem de Dipsadidae do Novo Mundo é considerada uma das 

maiores irradiações dentre as serpentes Caenophidia. Atualmente, a 

família é composta por 96 gêneros e 764 espécies distribuídas nas 

Américas e nas Índias Ocidentais que, por sua vez, encontram-se divididas 
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em três subfamílias: Dipsadinae, Carphophiinae e Xenodontinae, além de 

outros táxons ainda considerados como incertae sedis (Zaher et al., 2019). 

Dentre as três subfamílias reconhecidas, Xenodontinae apresenta-se 

como a mais diversa, incluindo 342 espécies distribuídas em 15 tribos:  

Alsophiini, Caaeteboiini, Conophiini, Echinantherini, Elapomorphini, 

Eutrachelophiini, Hydrodynastini, Hydropsini, Pseudoboini, Psomophiini, 

Philodryadini, Saphenophiini, Tachymenini, Tropidrodryadini e 

Xenodontini. 

As serpentes da tribo Pseudoboini compõem, atualmente, 11 

gêneros distribuídos desde a região sul do México até a Argentina (Jenner 

& Dowling, 1985; Zaher, 1994; Grazziotin et al., 2012). São eles: Boiruna 

Zaher, 1996; Clelia Fitzinger, 1826; Drepanoides Dunn, 1928; Mussurana 

Zaher et al 2009; Oxyrhopus Wagler, 1830 Paraphimophis Grazziotin et 

al 2012; Phimophis Cope, 1860; Pseudoboa Schneider, 1801; Rhachidelus 

Boulenger, 1908 Rodriguesophis Grazziotin et al 2012 e Siphlophis 

Fitzinger, 1843. 

Seus representantes são caracterizados por compartilhar uma série 

de estruturas morfológicas externas, ósseas e hemipenianas (Bailey, 1967; 

Zaher, 1994; 1999), além de apresentar alto suporte molecular desde 

estudos pioneiros na área (Cadle 1984; Vidal et al., 2000; Zaher et al., 

2009; Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012). Sendo assim, a tribo é 

reconhecida atualmente como um agrupamento monofilético, sustentada 

por caracteres morfológicos e moleculares. Zaher (1999) aponta para os 

problemas na taxonomia dos Pseudoboini e sugere que importantes 

mudanças taxonômicas devem ser feitas a fim de melhor representar a 

filogenia da tribo. Ainda hoje, persistem questões não esclarecidas a 

respeito do posicionamento filogenético e relação de parentesco dos 

gêneros de pseudoboíneos. Entretanto, sabe-se que o gênero Oxyrhopus 
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forma um grupo historicamente relacionado aos gêneros Clelia e 

Pseudoboa (Cunha & Nascimento, 1983; Bernardo, 2010).  

Ainda no século XIX, na tentativa de classificar suas espécies, os 

táxons reconhecidos como pertencentes ao gênero Oxyrhopus foram 

alocados por diversas vezes nos gêneros acima citados e, ainda, em outros 

gêneros, como Sphenocephalus Fitzinger, 1843, gênero no qual foi 

descrito O. melanogenys (Tschudi, 1845) - uma das espécies alvo do 

presente estudo - sendo também, posteriormente, citada como Tachymenis 

bitorquata por Gunther (1872). Boulenger (1896) fundiu sob a designação 

de Oxyrhopus os gêneros Pseudoboa e Clelia por não reconhecer 

diferenças suficientes entre os táxons. Stejneger (1901) separou 

novamente os três gêneros e incluiu dentro do gênero Pseudoboa apenas 

as espécies com subcaudais inteiras. Já as demais espécies, que apresentam 

subcaudais divididas, foram alocadas no gênero Clelia, que tem prioridade 

nomenclatural sobre Oxyrhopus. Gomes (1918) discordando desta 

posição, reuniu os três gêneros novamente, porém sob o nome Pseudoboa, 

que tem prioridade sobre Oxyrhopus e Clelia, proposta que foi seguida por 

Amaral (1926). Desta forma, a classificação taxonômica das espécies 

permaneceu confusa até meados do século XX.  

Ao estudar os ofídios colombianos, Dunn (1944) elaborou uma 

chave artificial para os gêneros reconhecidos no país, dividindo-os em três 

grandes grupos e diagnosticando Oxyrhopus, Pseudoboa e Clelia. Roze 

(1966) acompanhou essa separação para as Oxyrhopus e Pseudoboa da 

Venezuela, utilizando as diferenças no número de escamas dorsais e 

subcaudais já citadas anteriormente na literatura e acrescentando 

caracteres como a dentição e conformação dos hemipênis. Por fim, Bailey 

(1970) caracterizou mais nitidamente os gêneros, com chaves de 

identificação elucidativas, reconhecendo para Oxyrhopus cinco grupos de 
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espécies e subespécies. Entre estes, Bailey reuniu as espécies que 

apresentavam coloração em tríades no grupo melanogenys.  

O gênero Oxyrhopus contém atualmente 14 espécies válidas, 

distribuídas por toda a América Latina, sendo estas: Oxyrhopus clathratus 

Duméril, Bibron & Duméril, 1854; Oxyrhopus doliatus Duméril, Bibron 

& Duméril, 1854; Oxyrhopus erdisii (Barbour, 1913); Oxyrhopus fitzingeri 

(Tschudi, 1845); Oxyrhopus formosus (Wied-Neuwied, 1820); Oxyrhopus 

guibei Hoge & Romano, 1977; Oxyrhopus leucomelas (Werner, 1916); 

Oxyrhopus marcapatae (Boulenger, 1902); Oxyrhopus melanogenys 

(Tschudi, 1845); Oxyrhopus occipitalis (Wied-Neuwied, 1824); 

Oxyrhopus petolarius (Linnaeus, 1758); Oxyrhopus rhombifer  Duméril, 

Bibron & Duméril, 1854; Oxyrhopus trigeminus Duméril, Bibron & 

Duméril, 1854; Oxyrhopus vanidicus Lynch, 2009.  

As espécies de Oxyrhopus possuem porte médio, dentição 

opistóglifa, reprodução ovípara, pupilas elípticas e padrão coral de 

coloração. Além disso, alimentam-se basicamente de lagartos e pequenos 

mamíferos e possuem hábito predominantemente noturno (Bailey, 1967; 

Pizzatto & Marques, 2002; Alencar et al., 2013; Gaiarsa et al., 2013). 

Dentre as espécies reconhecidas do gênero, Oxyrhopus rhombifer, 

O. clathratus, O. petola, O. doliatus, O. erdisii, O. fitzingeri, O. 

marcapatae e O. leucomelas caracterizam-se por apresentar padrão de 

desenho variegado ou com bandas simples, em mônades ou losangulares 

no dorso (Argolo, 2004; Campbell & Lamar, 1989; Freitas & Silva, 2007; 

Giraudo, 2001; Kornacker, 1999; Perez-Santos & Moreno, 1988; 

Bernardo, 2010). Oxyrhopus formosus e O. occipitalis apresentam o dorso 

vermelho ou alaranjado uniforme e a região rostral e internasal comumente 

amarelas (Campbell & Lamar, 1989; Mcculloch, et al 2009). As demais 

espécies possuem padrão dorsal de cor em tríades separadas por bandas 
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que variam do vermelho escuro ao amarelo, e tratam-se das espécies alvo 

deste estudo. 

Lynch (2009), em seu estudo sobre taxonomia e variação geográfica 

das espécies de Oxyrhopus da Colômbia, descreveu O. vanidicus a partir 

de 44 espécimes previamente classificados como O. melanogenys (e O. aff 

melanogenys). O autor utilizou como diagnose o padrão de cor em tríades, 

a fusão das tríades anteriores e a ausência de um par de bandas escuras e 

estreitas na nuca. Foi especificado pelo autor que as bandas laranjas na 

região anterior do corpo são estreitas e muitas vezes não formam bandas 

completas e, já na parte posterior, tornam-se progressivamente maiores 

formando anéis completos. Não há, desde então, estudo que procure 

abranger toda a distribuição da espécie, tampouco uma descrição da 

variação morfológica externa e hemipeniana.  

Oxyrhopus melanogenys (Tschudi 1845) foi descrita originalmente 

como Sphenocephalus melanogenys, sem a determinação de holótipo e 

localidade-tipo. Em uma breve descrição em latim (Figura 1), Tschudi 

relatou que a nova espécie apresenta a parte anterior vermelha pintada com 

bandas transversais pretas que desaparecem no fim do corpo e ventre com 

pontos pretos na parte posterior. Um ano depois, em um extenso trabalho 

sobre a Fauna Peruana, o mesmo autor descreveu de forma mais detalhada 

e ilustrou (Figura 2) S. melanogenys (Tschudi, 1846). Posteriormente, 

Gunther (1872) descreveu Tachymenis bitorquata para a Amazônia 

Peruana, como espécie que possui dois colares pretos na nuca, corpo e 

ventre amarelo. Boulenger (1896), em seu catálogo de serpentes do museu 

de história natural britânico, reconheceu tanto Oxyrhopus melanogenys 

como O. bitorquatus ilustrando apenas essa última (Figura 3). Em sua 

descrição, Boulenger caracterizou O. melanogenys como tendo apenas a 

parte anterior do corpo ornada por tríades de faixas pretas transversais e 

um ventre amarelo. Em sua chave taxonômica das espécies de serpentes 
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neotropicais, Bailey (1970) considerou O. bitorquatus como sendo um 

sinônimo junior de O. melanogenys Tschudi 1846. Até o presente 

momento, a distribuição da espécie ocorre ao longo da Amazônia brasileira 

e no Peru ocidental e, atualmente, há duas subespécies reconhecidas: 

Oxyrhopus melanogenys melanogenys e O. m. orientalis Cunha & 

Nascimento 1983. Em uma revisão das espécies dos gêneros Oxyrhopus e 

Pseudoboa de ocorrência na Amazônia oriental (Amapá, Pará) e 

Maranhão, Cunha & Nascimento descreveram O. m. orientalis, como 

subespécie caracterizada pelo padrão cromático, constituído de bandas 

negras estreitas, dispostas em tríades, com duas bandas laterais muito 

estreitas e uma mais larga central, cada uma separada por uma estreita 

banda vermelha. Os autores referem-se à população que abrange a porção 

mais oriental da Amazônia - anteriormente determinada pelos próprios 

como O. trigeminus incorretamente Cunha (& Nascimento, 1978) - e 

isolada de O. m. melanogenys por longo hiato geográfico.  

Oxyrhopus trigeminus Duméril, Bibron & Duméril, 1854 foi 

descrita com base em cerca de 30 espécimes provenientes da Bahia e do 

Rio de Janeiro (Brasil), sem a designação de um holótipo. Vanzolini (1948) 

restringiu a localidade-tipo para o Distrito Federal, Brasil (= Rio de 

Janeiro). Esta proposta não foi aceita por Bailey in Peters & Orejas-

Miranda (1970), postura com a qual Zaher & Caramaschi (1992) 

concordaram. Desta forma, no artigo revisivo de Zaher & Caramaschi 

(1992), o espécime MNHN 7599 procedente do estado da Bahia, foi 

designado como lectótipo de O. trigeminus, fixando a localidade-tipo para 

Salvador - Bahia. Como é conhecida hoje, a espécie O. trigeminus 

apresenta ampla distribuição no Brasil, com registros para os estados de 

Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Pará, Amapá, Bahia, Goiás, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e, também, na 
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Guiana, ocorrendo apenas nas áreas de vegetação aberta (Cunha & 

Nascimento, 1983; Zaher & Caramaschi 1992). 

Hoge & Romano (1977) descreveram Oxyrhopus trigeminus guibei 

com base em dez espécimes procedentes dos estados do Paraná, São Paulo 

e Mato Grosso. O holótipo IBSP 27382 e grande parte dos parátipos foram 

perdidos no incêndio da Coleção Herpetológica do Instituto Butantan, 

ocorrido em 2010 em São Paulo, restando apenas um exemplar depositado 

na coleção do Museu de História Natural em Paris, França. Seus autores 

distinguiram a nova subespécie de O. trigeminus trigeminus por ela 

apresentar anéis pretos completos na parte posterior do corpo, maior 

número de ventrais e subcaudais e a ponta do focinho preta. Sendo que em 

O. t. trigeminus, o ventre é imaculado e o focinho é manchado de branco. 

Zaher & Caramaschi (1992), apresentando ampla discussão entre os 

caracteres utilizados anteriormente e atualizando o status taxonômico 

destas espécies, elevaram Oxyrhopus guibei ao nível de espécie, 

descrevendo e utilizando como caracteres diagnósticos a morfologia 

hemipeniana, junto com os padrões de colorido e folidose. Oxyrhopus 

guibei Hoge & Romano, 1977 é uma espécie abundante que ocorre em 

grande parte do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, incluindo áreas 

adjacentes do Paraná, Paraguai, Bolívia e Argentina (Hoge & Romano, 

1977; Zaher & Caramaschi, 1992; Giraudo, 2001). 

Os táxons aqui analisados não têm sido abordados em estudos com 

enfoque taxonômico, tampouco estão objetivamente diagnosticados. A 

falta de resolução na delimitação da distribuição geográfica de tais 

espécies, notoriamente parapátricas, somado à sobreposição em muitos dos 

caracteres de folidose, alimentam os problemas que persistem na definição 

de uma diagnose específica e geram frequentes confusões na determinação 

taxonômica destas espécies.  
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Vale ressaltar que, por se tratar de serpentes “falsas-corais”, o 

padrão de coloração e sua variação de cunho geográfico merecem atenção 

especial já que auxiliam de forma significativa na definição das possíveis 

unidades taxonômicas envolvidas nesse complexo de espécies com 

taxonomia confusa (Curcio, 2008; Bosque, 2012). Em um recente estudo, 

que associou o mimetismo ao padrão geográfico das espécies de 

Oxyrhopus e das corais-verdadeiras do gênero Micrurus, os autores 

afirmaram que devido à ampla distribuição geográfica e ecológica, ampla 

simpatria e grande variação nos padrões de coloração, Oxyrhopus 

representaria um excelente modelo para a investigação da evolução do 

mimetismo (Bosque et al, 2018). Portanto, compreender os padrões que 

estabelecem cada um dos táxons e suas distribuições geográficas, poderá 

auxiliar na classificação das espécies e inferir sobre possíveis padrões de 

distribuições baseados na história co-evolutiva entre gêneros 

filogeneticamente distantes.  
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III. CONCLUSÕES 
 

- A partir da análise de 929 exemplares são reconhecidas cinco espécies 

dentro do complexo de tríades do gênero Oxyrhopus; 

- Oxyrhopus guibei – espécie plena que apresenta ampla distribuição 

geográfica em áreas de Mata Atlântica e enclaves de Cerrado. Possui em 

seu escopo uma população de ocorrência nos remanescentes de Mata 

Atlântica e nos brejos de altitude do nordeste que merece atenção especial 

e novos estudos com abordagens moleculares; 

- Oxyrhopus trigeminus – espécie plena com extensa variação morfológica, 

que possui uma grande área de ocorrência nas regiões de Caatinga e 

Cerrado, ocorrendo também em áreas de enclave; 

- Oxyrhopus vanidicus – espécie plena caracterizada por um padrão de 

coloração único dentre as espécies de tríades, e encontra-se restrita à 

Floresta Amazônica ao norte da bacia do rio Amazonas, que ainda carece 

de uma maior amostragem para elucidar a real distribuição da espécie; 

- Oxyrhopus melanogenys – espécie plena que representa a unidade 

taxonômica M2, caracterizada por não apresentar tríades dispostas ao 

longo de todo o corpo e cauda; 

- UTO G/M – trata-se de uma variação relacionada à O. melanogenys, na 

qual aparecem bandas ou tríades irregulares pelo corpo em pequeno 

número, muitas vezes anômalas. Não configura uma população 

estabelecida por critérios geográficos, sendo considerada apenas 

polimorfia da espécie em questão; 
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- Oxyrhopus orientalis – a subespécie descrita anteriormente por Cunha & 

Nascimento (1983) é elevada a nível de espécie plena caracterizada por 

apresentar tríades com as bandas externas mais estreitas que a banda 

central, dispostas ao longo de todo corpo e cauda, intercaladas com 

interespaços duas ou três vezes maiores que a largura das tríades. 
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VII. RESUMO 
 

O gênero Oxyrhopus é composto por serpentes de porte médio, dentição 

opistóglifa, ovíparas, com pupilas elípticas e ampla distribuição 

neotropical. Nas espécies do gênero, há padrões dorsais de coloração 

uniformes, variegados, em bandas simples e/ou losangulares, mônades e 

tríades. O presente estudo traz uma revisão taxonômica do grupo de tríades 

pertencente ao gênero: O. guibei, O. melanogenys, O. trigeminus e O. 

vanidicus, visto que a semelhança morfológica no padrão de coloração e a 

sobreposição nos caracteres de folidose fundamentam problemas na 

definição da uma diagnose efetiva e geram frequentes confusões na 

determinação taxonômica destas espécies. Utilizando a análise de 

caracteres quantitativos (folidose e morfometria linear) e qualitativos da 

morfologia externa (coloração) e interna (hemipenis), foram analisados 

1007 espécimes buscando representar e delimitar a distribuição geográfica 

de cada uma das espécies. Os exemplares foram agrupados em unidades 

taxonômicas operacionais, baseados nos caracteres de coloração, a fim de 

verificar a diversidade contida no grupo de espécies. As diferenças entre 

os agrupamentos foram avaliadas através de análises descritivas, 

univariadas e multivariadas. Os resultados permitiram reconhecer cinco 

espécies válidas, diagnosticáveis pelo padrão de coloração. A distribuição 

geográfica de cada espécie foi atualizada, bem como a variação merística 

e morfométrica. Não houveram mudanças de cunho taxonômico para O. 

guibei, O. trigeminus e O. vanidicus, entretanto, foram reconhecidas duas 

entidades taxonômicas em O. melanogenys. A população presente na 

porção ocidental da Amazônia representa o táxon descrito por Tschudi 

(1845) enquanto ao norte do Brasil (MA, MT e PA) a população 

anteriormente descrita como O. m. orientalis é elevada ao nível de espécie.
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VIII. ABSTRACT 
 

The genus Oxyrhopus includes medium-size, opisthoglyphous and 

oviparous snakes, with elliptical pupils and wide distribution in the 

Neotropical region. The species of the genus have diferent dorsal color 

patterns: variegated, in simple and/or triangular bands, monads and triads. 

This study brings a taxonomic revision of the triad group: O. guibei, O. 

melanogenys, O. trigeminus and O. vanidicus. These species show 

morphological similarity in color pattern and overlap in many of folidose 

characters, which complicate the effective diagnosis and induce a frequent 

confusion in the taxonomic recognition of these species. The quantitative 

(scale count and linear morphometry) and qualitative characters of external 

(coloration) and internal (hemipenis) morphology were analyzed in 1007 

specimens, seeking to cover the geographic range of each species. The 

specimens were grouped into operational taxonomic units, based primarily 

on qualitative color pattern, to verify the diversity contained in this group 

of species. The variation between groups was evaluated by descriptive, 

univariate and multivariate analyzes. Based on the results, this revision 

support the recognition of five full species, diagnosable by the color 

pattern. The geographical distribution of each species was updated, as well 

as meristic and morphometric variation. There were no taxonomic changes 

for Oxyrhopus guibei, O. trigeminus and O. vanidicus. However, two 

taxonomic entities were recognized in O. melanogenys. The population 

present in the western portion of Amazon forest represents the taxon 

described by Tschudi (1845), while in northern Brazil (Maranhão, Mato 

Grosso and abundantly in Pará) the population previously described as O. 

m. orientalis (Cunha & Nascimento, 1983) is elevated to species rank. 
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