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Resumo
A subordem das serpentes é composta por uma variedade de espécies que podem
apresentar aspectos reprodutivos distintos entre si, ocorrendo variações correlacionadas
ao ambiente em que vivem e a estação do ano. Para conhecer o real status reprodutivo
de um animal deve ser levado em conta o estudo morfológico macro e microscópico
aliado a técnicas como a histologia para analisar estruturas ínfimas e suas funções. A
falsa coral (Oxyrhopus guibei) é um animal sinantrópico e não peçonhento comum na
região metropolitana de São Paulo e possui um ciclo reprodutivo contínuo. Esse projeto
descreveu o ciclo espermático nos machos de Oxyrhopus guibei ao longo do ano,
evidenciando picos de produção espermática entre o inverno e a primavera. A coleta de
sêmen ocorreu mensalmente nos animais mantidos no biotério do Laboratório de
Ecologia e Evolução (LEEV) do Instituto Butantan.

Palavras-chave: reprodução animal, serpentes, espermograma.
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Abstract
The suborder of the snakes is composed of a variety of species that can present different
reproductive aspects among themselves, occurring variations correlated to the
environment in which they live and the season of the year. To know the real
reproductive status of an animal must be taken into account the macro and microscopic
morphological study combined with techniques such as histology to analyze minute
structures and their functions. False coral (Oxyrhopus guibei) is a sinanthropic and nonvenomous animal common in the metropolitan region of São Paulo state and has a
continuous reproductive cycle. This project described the sperm cycle in males of
Oxyrhopus guibei throughout the year, showing peaks of sperm production between
winter and spring. Semen collection occurred monthly in the animals kept in the
laboratory of Ecology and Evolution Laboratory (LEEV) of the Butantan Institute.

Keywords: animal reproduction, snakes, spermogram.
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1. Introdução

A América Latina possui uma fauna rica e diversificada de serpentes, que tem
sua distribuição nos diferentes países de acordo com fatores bióticos e abióticos
específicos. Distribuem-se por uma grande variedade de habitats, desde ambientes
áridos até florestas e ambientes alagadiços, exceto nas calotas polares (CAMPBELL &
LAMAR, 2004). Estudos sobre reprodução são essenciais para a compreensão da
biologia de qualquer espécie (ALMEIDA-SANTOS et al., 2014), com o intuito de
conhecer seu comportamento ecológico e propor maneiras de conservação. As serpentes
desenvolveram estratégias reprodutivas extremamente variáveis ao longo do tempo
(SHINE, 2003). Ainda há muito a se descobrir sobre a biologia reprodutiva desses
animais e o quanto essa etapa vital pode ser influenciada e extendida por fatores
internos (fisiologia) e externos, como o ambiente em que o animal ocorre. A extensão
do ciclo reprodutivo das serpentes pode estar relacionada a fatores ecológicos ou ser
conservativa em determinadas linhagens filogenéticas (SEIGEL & FORD, 1987;
MARQUES, 1996).
Machos e fêmeas desempenham papéis importantes para o sucesso
reprodutivo de sua espécie. Na maioria das espécies as fêmeas são maiores que machos,
divergindo do que é de senso comum observar em vertebrados terrestres (SHINE,
1994). Esse aspecto evolutivo envolve maior taxa de nascimentos ou descendentes
maiores.
A magnitude das despesas energéticas e sua relação com o sucesso
reprodutivo diferem fundamentalmente entre machos e fêmeas (AUBRET et al., 2002).
Machos no geral são mais receptivos ao acasalamento por não abrangerem tantos
requisitos para cobrir o custo reprodutivo. Fêmeas necessitam alimentar-se com maior
frequência para armazenar energia para desenvolvimento da prole e por busca de ninho,
luta pela sobrevivência e considerando também que ela possa passar alguns meses sem
alimentação devido ao desenvolvimento de filhotes ou ovos para posterior postura.
Quanto ao desenvolvimento dos filhotes, cerca de ¾ das espécies conhecidas atualmente
são ovíparas (fazem postura de ovos no ambiente – desenvolvimento parcialmente
externo). Tal modo reprodutivo é mais efetivo na zona tropical do planeta Terra, cujos
ambientes quentes e úmidos são favoráveis para o desenvolvimento dos embriões
independentemente da mãe.
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Sobre as adaptações evolutivas, podemos encontrar algumas espécies de
serpentes capazes de realizar estocagem de espermatozoides, tanto por fêmeas como por
machos. As fêmeas de determinadas espécies são capazes de mantê-los viáveis por
meses a anos e iniciar a vitelogênese quando apropriado, levando em conta sua condição
corpórea e reserva energética (AUBRET et al., 2002). Para os machos esse processo
pode ocorrer quando a espécie apresenta um pico de produção espermática em
determinada estação e então os espermatozoides são armazenados para que a
reprodução não fique condicionada somente a um curto período de tempo anual. Todos
os eventos reprodutivos tanto para machos como para as fêmeas devem ser considerados
para um completo entendimento do ciclo de qualquer espécie (ALMEIDA-SANTOS et.
al, 2014).
Para o progresso das técnicas de reprodução em cativeiro a biotecnologia chega
como um importante instrumento seja para inseminação artificial ou análise de dados
biológicos através de um espermograma. A realização de espermograma permite
conhecer os parâmetros normais de cada espécie e avaliar o potencial reprodutivo de um
macho (ZACARIOTTI et. al 2007).

1.1 Espécie estudada
O gênero Oxyrhopus pertence à tribo Pseudoboini, família Dipsadidae e é
composto por catorze espécies, sendo que nove dessas espécies ocorrem no Brasil
(SBH, 2018). Esse é um grupo polifilético e distribui-se desde o sul do México até o
norte da Argentina. São conhecidos popularmente como falsas corais, pois mimetizem
as corais verdadeiras pertencentes à família Elapidae e são simpátricas a elas, porém não
são de interesse médico (MELGAREJO et al., 2016).
Oxyrhopus guibei (HOGE & ROMANO, 1977) é uma serpente de tamanho
médio, não peçonhenta, descrita por Alphonse Richard Hoge e Sylvia Alma Renata
Wilma Lemos Romano Hoge, pesquisadores do Instituto Butantan. A palavra
Oxyrhopus é oriunda do grego e significa “que muda rapidamente”. O nome específico
guibei é uma homenagem dos descobridores da espécie a seu amigo Jean Marius René
Guibé (1910-1999), pesquisador francês do Museu Nacional de História Natural de
Paris. Esse animal, antes descrito como subespécie de Oxyrhopus trigeminus, foi
elevado ao nível de espécie por apresentar características distintas como o formato do
hemipênis e número de escamas subcaudais (ZAHER & CARAMASCHI, 1992).
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A espécie é comumente noturna (TORELLO-VIEIRA & MARQUES, 2017),
distribuída nas regiões central, leste e sul do Brasil (GAIARSA et al., 2013) e pode ser
encontrada em bordas de florestas, áreas abertas e também em áreas antrópicas
(SAZIMA & HADDAD, 1992). Possui variação ontogenética na dieta (GAIARSA op.
cit.), ou seja, quando jovem alimenta-se de lagartos e quando adultos alimentam-se
preferencialmente de pequenos mamíferos. Tal comportamento pode estar relacionado a
mudanças fisiológicas e morfológicas (MARTINS et al., 2002; HERREL & GIBB,
2006) pois um indivíduo adulto necessita de um melhor status corporal para
desenvolvimento de espermatozoides (machos) e de folículos vitelogênicos, no caso da
fêmea. Há dimorfismo sexual (PIZZATTO & MARQUES, 2002).

Figura 1 Macho de Oxyrhopus guibei.

O ciclo reprodutivo desse animal é contínuo tanto para machos como nas
fêmeas. O tamanho da ninhada pode variar de 3 a 20 ovos, e é correlacionado com o
comprimento da fêmea (PIZZATTO & MARQUES, 2002). Os machos ficam mais
ativos na época de acasalamento (quando procuram fêmeas para copular)
(ALDRIDGE & BROWN, 1995).

1.2 Anatomia reprodutiva

O sistema reprodutivo masculino de uma serpente é constituído de um par de
hemipênis, um par de testículos, e um par de ductos deferentes. Os hemipênis ficam
alojados na base da cauda do animal e no momento da cópula ocorre eversão em um dos

12

órgãos graças à ação da musculatura retratora do hemipênis, situada na cauda. A
anatomia externa do órgão copulatório é constituído de espículas que servem para aderir
a parede da vagina da fêmea e garantir a fecundação (ZAHER & CARAMASCHI,
1992).
Os testículos são ovoides, de coloração amarelada e compostos por túbulos
seminíferos, células intersticiais e vasos sanguíneos que são envolvidos por tecido
conjuntivo (túnica própria). Estão localizados na cavidade celomática, e, geralmente, o
testículo direito é mais cranial que o esquerdo (DENARDO, 1996). Os ductos
deferentes ligam os testículos à papila genital na cloaca, próximo à base do hemipênis,
onde existe o sulco espermático, já que répteis não possuem uretra peniana (VASSE,
1994). O sulco espermático percorre a superfície ventral do hemipênis (GOMES &
PUORTO, 1993).
Os espermatozoides produzidos nos testículos (que ficam posicionados próximo
aos rins) são transportados e armazenados nos ductos deferentes, que possuem
coloração branca e são enovelados.

Figura 2 Anatomia do sistema reprodutor masculino de Oxyrhopus guibei.
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2. Objetivos

Nesse trabalho o objetivo principal foi descrever o espermograma dos machos de
Oxyrhopus guibei, avaliando características morfológicas e fisiológicas – estrutura
básica do espermatozoide visto a microscópio de luz, volume amostral (em μl),
motilidade e vigor.
Justificativa: O espermograma de Oxyrhopus guibei buscará compreender em qual
estação(s) do ano o animal está apto a se reproduzir - caso seja condicionado a alguma
determinada estação do ano - ou se seu ciclo reprodutivo é contínuo durante o ano.
Estudos

não

publicados

anteriores

a

esse

projeto

relatam

que

a

espermatogênese é contínua para Oxyrhopus guibei. Isso corrobora os dados
publicados de PIZZATTO e MARQUES, 2002.
No entanto, seriam esses espermatozoides viáveis para a fecundação?
3. Métodos

3.1 Manutenção de animais em cativeiro

Os animais utilizados no experimento foram recebidos através da Recepção
Herpetológica Alphonse Richard Hoge do Instituto Butantan. Ao dar entrada no
biotério do Laboratório de Ecologia e Evolução os animais são avaliados quanto a
sua condição corpórea, realizada biometria e mantidos individualizados em caixas
plásticas transparentes com travas e ventilação de ar. Passam por período de
quarentena para vermifugação e acompanhamento veterinário. Água é oferecida
ad libitum e a alimentação é realizada mensalmente com camundongos. O
substrato utilizado para enriquecimento ambiental é o musgo Sphagnum spp.
desidratado.

3.2 Coleta de sêmen em animais mantidos em cativeiro

As coletas de sêmen foram realizadas mensalmente de novembro de 2017 à
outubro de 2018, segundo a metodologia proposta por Zacariotti et. al (2007) com
modificações – não realizando anestesia local para relaxamento da musculatura. Os
animais foram contidos fisicamente em tubos plásticos transparentes específicos para
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serpentes e, após a limpeza da região cloacal com soro fisiológico, foi realizada uma
massagem na região ventral do terço final do animal para que o sêmen fosse expelido. O
mesmo foi coletado diretamente da papila urogenital com o auxílio de capilares
microhematócritos e posteriormente diluído para as devidas análises. Tal procedimento
de contenção do animal para a coleta do material biológico durou aproximadamente 5
minutos.

Figura 3 Região cloacal de Oxyrhopus guibei, onde é realizada a coleta de sêmen.

3.3 Avaliação do sêmen

O sêmen de Oxyrhopus guibei apresenta coloração branca e aspecto leitoso. Logo
após a colheita, devido a sua elevada concentração, o sêmen foi diluído na proporção de
1:100 em meio de cultura de células (HAM – F10, Nutricell) com o uso de micropipetas
de volume variável (Eppendorf®) e avaliado em microscópio de luz (Eclipse E100,
Nikon) sob o aumento de 40x. O material é avaliado imediatamente após a colheita
justamente para averiguar aspectos vitais como a motilidade e vigor.

Parâmetros avaliados nesse projeto:
Volume amostral em microlitros (μl): o volume foi calculado com o auxílio de
uma régua milimetrada para medir a quantidade de sêmen coletada no capilar e o
comprimento medido foi multiplicado por 1,05.
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Motilidade: a motilidade, que trata da capacidade / facilidade de locomoção dos
espermatozoides, foi aferida levando-se em consideração qualquer tipo de movimento
dos mesmos, numa escala de 0 a 100%.
Vigor: esse aspecto foi classificado em uma escala de 0 a 5, onde: 0 – ausência de
motilidade; 1 – movimentos laterais leves sem progressão; 2 – movimentos laterais
moderados com progressão eventual; 3 – movimentos progressivos frequentes, porém
lentos; 4 – movimentos progressivos constantes com velocidade moderada e 5 –
movimentos progressivos rápidos.
O projeto concebido foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do
Instituto Butantan – CEUAIB, conforme protocolo 4202101117.
4. Resultados

Ao longo dos doze meses de coleta foram consideradas 44 amostragens para a síntese
dos dados compilados nesse trabalho, sendo 9 amostragens para o verão, 14 para o
outono, 12 para o inverno e 9 para a primavera. As amostragens são variáveis mês a mês
devido à disponibilidade de animais vivos e saudáveis no biotério do Laboratório de
Ecologia e Evolução.

Figura 4 Espermatozoides de Oxyrhopus guibei vistos em microscopia de luz, aumento de 100x.
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Tabela 1: Volume amostral de sêmen ao longo das estações do ano (em µl)
3

2,66
2,41

2,5
2
1,5

1,44

1

0,57

0,5
0
verão

outono

inverno

primavera

volume amostral (ul)

O volume amostral coletado seguiu uma tendência de crescimento no inverno,
atingindo um pico de produção na primavera, diminuindo no verão e atingindo um
índice mínimo no outono. Em todos os indivíduos estudados foi possível coletar sêmen
em todas as estações. A maior amostragem coletada foi de 12,6μl e ocorreu com um
indivíduo durante a primavera.

Tabela 2: Motilidade do sêmen ao longo das estações do ano (em %)
60%
50%
40%

49%

49%

inverno

primavera

33%

30%
20%

12%

10%
0%
verão

outono
motilidade

Com relação à motilidade, constatamos maior efetividade no desempenho /
movimentação dos espermatozoides entre o inverno e primavera, seguindo a tendência
apresentada nos resultados de volume amostral.
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Tabela 3: Vigor espermático ao longo das estações do ano (de 0 a 5)
6
4,78

5
3,76

4
3

2,45

2

1,42

1
0
verão

outono

inverno

primavera

vigor

E analisando o vigor espermático percebe-se índices mais satisfatórios entre inverno
e primavera, corroborando mais uma vez que os resultados obtidos nessas estações são
mais expressivos.
5. Discussão

Há uma tendência atual e importante nos estudos de biologia reprodutiva em
Squamata de considerar diversos aspectos na pesquisa científica com o intuito de
elucidar o ciclo reprodutivo de determinada espécie. Não como outrora, apenas
baseando-se em espécimes conservados em coleções herpetológicas - este tipo de dados
é inadequado para caracterizar os ciclos reprodutivos (MARQUES, 1998), mas
expandindo a análise para aspectos microscópicos, histológicos e biotecnológicos
também, que resultam em resultados mais assertivos. Para que seja possível conhecer a
biologia reprodutiva das serpentes são necessários mais estudos acerca da fisiologia
reprodutiva do animal (SILVA, 2014).
Os dados obtidos mostraram que, conforme relatado por PIZZATTO & MARQUES,
2002 o ciclo reprodutivo de machos de Oxyrhopus guibei é contínuo, sendo possível
encontrar produção de sêmen em todas as estações do ano. O que difere ao longo das
estações na produção de sêmen é a variação em volume e qualidade amostral. Os
autores supracitados não encontraram variações morfológicas no volume dos testículos
e ductos deferentes ao longo das estações do ano.
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Avaliar a produção espermática de serpentes mantidas em cativeiro configura um
importante passo para a conservação de espécies que possam estar ameaçadas na
natureza, e também contribuir com o próprio manejo ex-situ, seja para outras pesquisas,
alimentação de serpentes ofiófagas ou educação ambiental.

6. Conclusões

Considerando os parâmetros analisados no sêmen após a coleta podemos concluir
que há um pico de produção espermática do inverno para a primavera, e esses valores
declinam gradualmente da primavera até o outono. O ciclo reprodutivo desses animais
pode ser considerado contínuo, porém pode ser que machos de Oxyrhopus guibei que
copulem no intervalo entre a estação seca e chuvosa (inverno e primavera) tenham mais
sucesso reprodutivo. Observações pessoais em laboratório com sete ninhadas da espécie
ocorreram o nascimento dos filhotes no verão (dezembro-fevereiro), sendo apenas uma
ninhada com ovos eclodindo no inverno (junho). Observações em campo e cativeiro
podem ajudar a elucidar a atividade reprodutiva dessas serpentes.
Outro ponto a ser considerado é que serpentes estocam sêmen nos ductos deferentes,
então a melhor qualidade de sêmen obtida em determinadas estações não reflete
necessariamente a atividade testicular ou a produção espermática daquela estação.
Análises histológicas ajudariam a verificar a presença de sêmen nos ductos deferentes.
Essa pesquisa terá seguimento com o projeto de mestrado, acrescentando novas
amostragens ao espermograma e análises histológicas do sistema reprodutivo dos
machos de Oxyrhopus guibei.
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