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ABUD, L.L. Avaliação reprodutiva do macho de Tomodon dorsatus 

(Dipsadidae), do estado de São Paulo, nas diferentes estações do ano. 

Botucatu, 2018. 71 p. Dissertação (Mestrado em Animais Selvagens – Cirurgia) 

– Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Campus de Botucatu, 

Universidade Estadual Paulista. 

 
RESUMO 

O ciclo reprodutivo das serpentes é caracterizado a partir de análises 

macroscópicas e histológicas do trato reprodutivo ao longo do ano. Estudos 

sobre eventos reprodutivos masculinos normalmente, não incluem qualquer 

análise microscópica, estando sujeitos a conclusões equivocadas. A histologia 

pode ser utilizada para caracterizar a condição testicular e ciclo 

espermatogênico em serpentes. Portanto, o uso dela é indispensável para o 

estudo do ciclo reprodutivo em serpentes. Este trabalho teve como objetivo 

realizar uma análise da morfologia do trato reprodutivo da serpente Tomodon 

dorsatus nas diferentes estações do ano. Para tanto, foram utilizados 50 

espécimes de Tomodon dorsatus provenientes da coleção hepetológica do 

Instituto Butantan e 6 indíviduos vivos que foram eutanasiados posteriormente. 

O testículo, rim e ducto deferente foram mensurados e em seguida coletados 

fragmentos destinados para análise histológica. A largura do túbulo seminífero 

foi maior no outono (p=0,001); o epitélio obteve maior altura no verão 

(p=0,001). Os testículos estavam ativos ao longo do ano, porém, a 

espermiogênese obteve um pico no verão; no outono, a maioria dos indivíduos 

estava em espermiogênese ou iniciando a regressão; no inverno, alguns 

indivíduos estavam em recrudescência ou em regressão. Espermatozoides 

foram encontrados no lumem dos ductos deferentes em todas as estações do 

ano. O comprimento renal foi maior no outono (p=0,027) e não houve diferença 

significativa na largura renal (p=0,237). A largura do segmento sexual renal 

(SSR) foi maior no inverno (p=0,001), assim como a espessura do epitélio do 

SSR (p=0,001). Apesar da grande atividade testicular entre os indivíduos, o 

ciclo reprodutivo de Tomodon dorsatus pode ser considerado sazonal semi-

sincrônico em nível populacional, devido ao pico de atividade espermiogênica 

na estação quente, e descontínuo em nível individual. O segmento sexual renal 
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(SSR) apresentou variação ao longo do ano, ocorrendo hipertrofia no inverno e 

primavera, coincidindo com a época de cópula. Os machos de Tomodon 

dorsatus estocam  espermatozoides nos ductos deferentes ao longo do ano. 

 

Palavras-chave: serpentes, morfologia, segmento sexual renal, biologia 

reprodutiva.



3 
 

ABUD, L.L. Reproductive evaluation of Tomodon dorsatus (Dipsadidae) 

males from state of São Paulo in the different seasons. Botucatu, 2018. 71 

p. Dissertação (Mestrado em Animais Selvagens - Cirurgia) – Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Campus de Botucatu, Universidade Estadual 

Paulista. 

 

ABSTRACT 

The snake reproductive cycle is characterized by macroscopical and 

histological analysis of the reproductive tract. Studies on reproductive cycle in 

the male do not included histological analysis, which can lead a erroneous 

conclusions. The histology is used to characterized the testicular conditions and 

spermatogenesis in snakes. Thus, the histology is pivotal to study the 

reproductive cycle in snakes. The aim of this study was analysed the 

morphology of the male reproductive tract in the snake Tomodon dorsatus in 

the different seasons of the year. For this purpose, 50 specimens of Tomodon 

dorsatus from the hepetological collection of the Butantan Institute and 6 living 

individuals were used and later euthanized. The testicular, kidney and vas 

deferens were measured and then fragments were collected for histological 

analysis. The width of the seminiferous tubule was greater in the autumn (p = 

0.001); the epithelium had higher height in the summer (p = 0.001). The 

testicles were active throughout the year, however, the spermiogenesis peaked 

in the summer; in the fall, most individuals were either in espemiogenesis or 

initiating regression; in winter, some individuals are in recrudescence or 

regression. There were spermatozoa in the lumen of the vas deferens at all 

seasons of the year. Renal length was higher in autumn (p = 0.027), width did 

not show a significant increase (p = 0.237). The width of the renal sexual 

segment (SSR) was higher in winter (p = 0.001), as well as the thickness of the 

SSR epithelium (p = 0.001). Despite the great testicular activity among 

individuals, the reproductive cycle of Tomodon dorsatus can be considered 

semi-synchronous seasonal at the population level, due to the peak of 

spermiogenic activity in the hot season, and discontinuous at the individual 

level. The sexual segment of the kidney (SSR) presented variation throughout 

the year, occurring hypertrophy in winter and spring, coinciding with the 
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copulation period. The males of Tomodon dorsatus stock spermatozoa in the 

vas deferens throughout the year. 

 

Key words: snakes, morphology, sexual segment of the kidney, reproductive 
biology. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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1. INTRODUÇÃO 

 

O gênero Tomodon (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) pertence à família 

Dipsadidae e compreendem três espécies, das quais duas ocorrem no Brasil, 

Tomodon ocellatus e Tomodon dorsatus (BÉRNILS; COSTA, 2015). A espécie 

Tomodon dorsatus, conhecida popularmente como cobra-espada em algumas 

regiões do Brasil, está distribuída pelo Brasil Central, Paraguai, Uruguai e 

Argentina. Esta espécie, que tem como habitat regiões de mata tropical úmida, 

apresenta hábito terrícola e atividade predominantemente diurna. Sua dieta é 

especializada, alimentando-se exclusivamente de moluscos (BIZERRA, 1998; 

BIZERRA; MARQUES; SAZIMA, 2005).  

A biologia reprodutiva é um ramo da pesquisa científica crucial para a 

compreensão da biologia e elaboração de estratégias conservacionistas de 

espécies. Estudos realizados vêm contribuindo para o aumento do 

conhecimento no assunto em diversos grupos de vertebrados, dentre eles, as 

serpentes (SHINE; BONNET, 2009; NILSON, 2011).  

Em serpentes neotropicais, os padrões reprodutivos não estão 

completamente esclarecidos. Inicialmente, trabalhos sobre biologia reprodutiva 

de serpentes utilizavam apenas medidas macroscópicas para coleta de dados, 

observando e mensurando folículos, presença de vitelogênese primária e 

secundária em fêmeas, mensurando testículos, enovelamento e opacidade dos 

ductos deferentes nos machos, assim como analisando o comprimento rostro-

cloacal para determinação da maturidade sexual em espécimes preservados 

em coleções científicas (ALMEIDA-SANTOS, 2005; MATHIES, 2011). Em 

estudos de atividade reprodutiva em nível macroscópico, realizados em 

machos e fêmeas, o tamanho e volume dos testículos são caracterizados como 

indicador de atividade espermatogênica devido ao aumento de tamanho 

durante a espermatogênese e, o tamanho dos folículos ovarianos e a presença 

de contração da musculatura uterina em algumas espécies de serpentes 

também são indicativos de atividade reprodutiva (GRIBBINS e RHEUBERT, 

2011; ALMEIDA-SANTOS et al., 2014).  

Bizerra et al. (2005) realizaram um estudo sobre a biologia reprodutiva 

de machos e fêmeas de Tomodon dorsatus através de uma visão 

macroscópica. Neste estudo, foi observado que o processo de vitelogênese 
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nas fêmeas é mais lento do que em outras espécies da tribo Tachymenini, e 

que a vitelogênese secundária coincide com a de outras espécies vivíparas de 

Mata Atlântica. Concluiu-se também, que esta espécie parece apresentar ciclo 

reprodutivo do tipo pós-nupcial, onde a produção de gametas é posterior à 

época de cópula e os machos têm, necessariamente, que estocar esperma nos 

ductos deferentes até a cópula seguinte (SCHUETT, 1992). 

Normalmente, os estudos macroscópicos são realizados em animais de 

coleções científicas. Embora de grande valia, tais informações estão sujeitas a 

equívocos. Espécimes preservados em coleções científicas estão expostos a 

diversos fatores que podem alterar sua morfologia, como compressão, 

desidratação e má fixação, culminando em alterações no tamanho das 

gônadas (ALMEIDA-SANTOS et al., 2014). 

Para vencer tal subjetividade, a incorporação de técnicas histológicas 

em estudos de biologia reprodutiva possibilitou uma visão mais clara e precisa 

do ciclo reprodutivo em serpentes.  

Estudos sobre eventos reprodutivos masculinos normalmente, não 

incluem qualquer análise microscópica (PIZZATTO; MARQUES, 2002; PINTO; 

FERNANDES, 2004;  OROFINO; PIZZATTO; MARQUES, 2010; PINTO; 

MARQUES; FERNANDES, 2010; ZANELLA; CECHIN, 2010; SOUSA; 

PRUDENTE; MASCHIO, 2014), estando sujeitos a conclusões equivocadas. 

Embora seja uma técnica antiga em outros ramos da ciência, apenas 15,5% 

dos dados disponíveis em literatura, utilizam métodos histológicos para 

caracterizar a fase testicular e ciclo espermatogênico em serpentes sul-

americanas. Portanto, o uso da histologia é indispensável para a 

caracterização do ciclo reprodutivo em serpentes (MATHIES, 2011; ROJAS; 

BARROS; ALMEIDA-SANTOS, 2013).  

Em análises histológicas, é possível verificar os estágios 

espermatogênicos em machos, caracterizando estruturas celulares e 

modificações epiteliais ao longo do ano, assim como, averiguar o inicio da fase 

de vitelogênese secundária em fêmeas, onde ocorre o acréscimo de cálcio, 

lipídios, proteínas e fosfoproteínas ((ALDRIDGE, 1979; ROJAS; BARROS; 

ALMEIDA-SANTOS, 2013). 

Assim, o estudo dos aspectos reprodutivos deve ser realizado a partir de 

análises macroscópicas e histológicas. Dessa forma, este estudo objetiva 
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avaliar as condições morfológicas do sistema reprodutor do macho de 

Tomodon dorsatus nas diferentes estações climáticas do ano, a fim de 

contribuir com a biologia reprodutiva desta espécie. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Características gerais das serpentes 

 

As serpentes pertencem à classe Squamata juntamente com lagartos e 

anfisbenas, são animais ectotérmicos, ou seja, sua temperatura corpórea 

depende da temperatura do ambiente externo; elas ocorrem no mundo inteiro, 

exceto nos pólos, ocupando os mais diversificados hábitats (POUGH, 2008; DI-

BERNARDO; BORGES-MARTINS; OLIVEIRA, 2002; CARDOSO et al., 2003).  

No mundo existem aproximadamente 3.672 espécies de serpentes 

(UETZ, 2017), atualmente, 392 espécies estão descritas no Brasil, distribuídas 

em 10 famílias (BÉRNILS; COSTA, 2015). 

Os ofídios caracterizam-se por modificações evolutivas como a sínfise 

mandibular, perda dos membros locomotores, das cinturas pélvica e escapular, 

do esterno, das pálpebras, das aberturas externas das orelhas, da bexiga 

urinária e apresentam muitas especializações na forma e na função de outras 

partes do corpo (STORER et al., 2007). Assim como nos lagartos, a pele das 

serpentes é composta por fileiras de escamas e a língua é bífida. Esta tem 

como função, “capturar os odores” e levar para o órgão vomeronasal, que são 

câmaras sensitivas com ductos que se abrem na parte anterior do palato 

(STORER et al., 2007, POUGH, 2008).  

Em geral, as características morfológicas das serpentes possibilitam 

reconhecer o habitat mais explorado durante seu período de procura por 

alimento. Assim, elas podem ser classificadas como terrícolas, arborícolas, 

aquáticas, subterrâneas e criptozóicas (CARDOSO et al., 2003).  

A dentição também varia de acordo com a espécie, sendo dividido em 

áglifas (ausência de presas), tipo de dentição caracterizada por dentes maciços 

distribuídos por toda boca do animal, sem qualquer tipo de diferenciação; 

opistóglifas, dente modificado na parte posterior da maxila, em muitas 

espécies, estes dentes são sulcados facilitando a inoculação do veneno; 
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proteróglifa, dente localizado anteriormente na maxila ligado à glândula de 

veneno possui um sulco bem mais acentuado do que nas proteróglifas;  

solenóglifa, dente extremamente especializado, grande, agudo e oco, que 

permanece paralelo ao crânio quando em repouso, porém, gira 90 para atacar 

e injetar o veneno (CARDOSO et al., 2003; POUGH, 2008). 

 Os métodos utilizados pelas serpentes para encontrar, subjugar e 

engolir as presas são diversificados, podendo matar a presa por constrição ou 

inoculação de veneno (POUGH et al., 2008). Os tipos de presas também são 

bem variados de acordo com a espécie, seu habitat e sua história natural em 

geral, podendo se alimentar de ovos, invertebrados como anelídeos e 

moluscos e, vertebrados como peixes, aves, mamíferos, anfíbios, lagartos e até 

mesmo outras espécies de serpentes (BIZZERRA, 1998; RUFFATO; DI-

BERNARDO; MASCHIO, 2003; HARTMANN; HARTMANN; GIASSON, 2003; 

BIZERRA; MARQUES; SAZIMA, 2005; POUGH et al., 2008; PALMUTI; 

CASSIMIRO; BERTOLUCI, 2009; OROFINO; PIZZATTO; MARQUES, 2010; 

SOUSA; PRUDENTE; MASCHIO, 2014). 

 

2.2 Características gerais de Tomodon dorsatus 

 

A espécie Tomodon dorsatus pertence à Sub-Ordem Ophidea, Família 

Dipsadidae, tribo Tachymenini que inclui sete gêneros (BAILEY, 1967; 

BÉRNILS; COSTA, 2015). Está distribuída na região centro-sul da América do 

Sul, ocorrendo no Brasil desde o estado da Bahia até o Rio Grande do Sul, 

além do Paraguai, Uruguai e Argentina (BIZERRA, 1998; BIZERRA; 

MARQUES; SAZIMA, 2005). 

Esta espécie tem como habitat regiões de mata tropical úmida, incluindo 

matas ciliares em formações abertas (BIZERRA, 1998; BIZERRA; MARQUES; 

SAZIMA, 2005; ZANELLA; CECHIN, 2006). Apresenta hábito terrícola, embora 

possa utilizar a vegetação como local de repouso, sua atividade é 

predominantemente diurna com padrão de atividade anual do tipo unimodal 

com pico em outubro e novembro, é forrageadora e seu comportamento 

alimentar é especializado, diferindo de outras serpentes da tribo Tachymenini, 

por ser estritamente malacófoga, alimentando-se principalmente de lesmas do 
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gênero Sarasinulla (Veronicellidae – Gastropoda), e por apresentar diferenças 

osteológicas como dentes posteriores mais longos e uma redução no número 

de dentes maxilares, sua dentição é do tipo opistóglifa e sua mucosa oral é 

escura (Figura 1) (BAILEY, 1966; CECHIN, 1989; BIZERRA, 1998; BIZERRA; 

MARQUES; SAZIMA, 2005).  

 

 

     FIGURA 1 – Vista interna da cavidade oral de Tomodon dorsatus, onde se observa a 

dentição opistóglifa (círculo) e mucosa oral escura.  

     O polimorfismo está presente nesta espécie de serpente, Bizerra (1998) 

observou uma diferença na coloração de indivíduos de T. dorsatus, variando 

entre vermelho, marrom, cinza e esverdeado (Figura 2).  

 

FIGURA 2 - Indivíduos de Tomodon dorsatus com diferentes padrões de coloração. a) 

vermelho, b) marrom, c) cinza. 
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Também foram observados dois padrões de desenho, sendo um com faixa 

dorsal clara (“lineado”) e outro com manchas dorsais claras, dispostas 

simetricamente ao longo do corpo (“manchado”) (Figura 3). Estes padrões de 

desenho e as colorações associadas à imobilidade parecem fornecer uma boa 

camuflagem, o que possivelmente diminui a probabilidade de detecção por 

predadores (SAZIMA, 1989; CITADINI, 2011). 

 

 

               FIGURA 3 - Indivíduo de Tomodon dorsatus exibindo padrão manchado.  

 

Esta espécie apresenta um rico repertório defensivo, podendo achatar o 

corpo dorso-ventralmente, escancarar a boca expondo sua mucosa escura, 

efetuar descarga cloacal, triangular a cabeça, adquirir forma de bola para 

proteger a cabeça (pode permanecer imóvel por pelo menos uma hora), 

adquirir postura sigmoide, realizar tanatose e desferir botes (BIZERRA, 1998; 

CITADINI, 2011). 

Indivíduos adultos de T. dorsatus apresentam dimorfismo sexual em 

relação ao tamanho corpóreo, em geral, essa espécie pode atingir até 730 mm 

de comprimento rostro-cloacal (CRC), entretanto, fêmeas e machos atingem a 

maturidade sexual com 110 mm de diferença. Os machos (307 mm - 453 mm) 

tornam-se maduros com o CRC menor que as fêmeas (325 mm - 488 mm), 

como na maioria dos Dipsadideos vivíparos, porém, atingem comprimentos 

máximos similares (SHINE, 1994; BIZERRA, 1998; BIZERRA; MARQUES; 

SAZIMA, 2005). 
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2.3 Biologia Reprodutiva das Serpentes 

 

Por serem ectotérmicas, as serpentes apresentam grande sensibilidade 

ao ambiente, portanto, a variação na temperatura corporal pode ocasionar 

alterações em seu estado ecofisiológico.  Condições externas como 

temperatura, pluviosidade, fotoperíodo e disponibilidade de alimento podem 

agir diretamente no metabolismo desses répteis e consequentemente na sua 

reprodução (ANGILLETTA et al., 2002; VITT; VANGILDER, 1983; BARROS; 

ROJAS; ALMEIDA-SANTOS, 2014).  

O estudo da biologia reprodutiva de serpentes compreende diversos 

tópicos como fecundidade, dimorfismo sexual, modos reprodutivos, 

comportamento e ciclos reprodutivos e anatomia (ALMEIDA-SANTOS et al., 

2014).  

A caracterização dos ciclos reprodutivos está diretamente ligada ao 

estudo da anatomia macroscópica e microscópica do sistema reprodutor de 

serpentes (ROJAS; BARROS; ALMEIDA-SANTOS, 2013).  

O estudo da gametogênese é umas das ferramentas para se determinar 

o ciclo reprodutivo. Saint Girons (1982) e Schuett (1992) classificaram os ciclos 

em quatro tipos: 1- Pós-nupcial ou associado: a espermatogênese ocorre na 

estação quente, os espermatozoides são estocados durante o inverno no ducto 

deferente; 2- Misto: a espermatogênese ocorre no início da primavera, é 

interrompida no inverno e iniciada novamente no ano seguinte; 3- Pré-nupcial 

ou dissociado: a espermatogênese coincide ou precede a época de 

acasalamento; 4- Atividade reprodutiva contínua: a gametogênese ocorre 

durante todo ano.  

Mathies (2011) propôs uma nova classificação na qual os ciclos são 

avaliados a partir do indivíduo e da população. O ciclo individual pode ser 

classificado em: descontínuo cíclico, onde as gônadas apresentam regressão 

total em um período do ano; contínuo cíclico, onde ocorre uma redução na 

produção dos gametas, porém não há quiescência reprodutiva; e acíclico, 

quando há produção contínua de gametas. Posteriormente é feita uma relação 

da população, classificando os ciclos em sazonal ou assazonal. 
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O ciclo reprodutivo das serpentes é inferido pelo aumento testicular 

ocasionado pela gametogênese, de forma que medidas macroscópicas como 

tamanho e volume são utilizadas como indicador de atividade espermatogênica 

(VOLSØE, 1944; PIZZATTO et al., 2008), o aumento do diâmetro dos ductos 

deferentes também é indicativo de atividade reprodutiva, essa alteração no 

tamanho ocorre devido à produção de espermatozoides que são acumulados e 

estocados na parte distal dos ductos (ROJAS; BARROS; ALMEIDA-SANTOS, 

2013; ALMEIDA-SANTOS et al., 2014).  

Muitos trabalhos utilizam como parâmetro apenas observações e 

medidas macroscópicas comparando com as estações do ano para determinar 

o ciclo reprodutivo, porém, o uso isolado desse tipo de análise pode levar a 

conclusões errôneas. O uso da histologia é indispensável para a caracterização 

do ciclo de desenvolvimento do epitélio seminal (ALMEIDA-SANTOS et al., 

2014; MATHIES, 2011). As análises microscópicas utilizadas para tanto 

incluem o estudo dos estágios celulares e altura do epitélio dos túbulos 

seminíferos ao longo do ano, presença de espermatozoides nos ductos 

deferentes, assim como altura e diâmetro do epitélio dos túbulos contorcidos 

distais (Segmento Sexual Renal) (VOLSØE, 1944; ROJAS; BARROS; 

ALMEIDA-SANTOS, 2013; ALMEIDA-SANTOS et al., 2014; BARROS; ROJAS; 

ALMEIDA-SANTOS, 2017). 

 

2.4 Sistema Reprodutor dos Machos de Serpentes 

 

Os órgãos reprodutivos em serpentes dispõem-se assimetricamente, 

sendo os do lado direito mais craniais e maiores em relação aos do lado 

esquerdo. O sistema reprodutor masculino dos Squamata é composto por um 

par de testículos alongados e cilíndricos, epidídimo, dois ductos deferentes e 

hemipênis (Figura 4). 
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               FIGURA 4 – Aparelho reprodutor do macho das serpentes Bothrops jararaca e 

Crotallus terrificus durissus (Fonte: ALMEIDA-SANTOS, 2005). 

Cada testículo é formado por túbulos seminíferos, células intersticiais e 

vasos sanguíneos e linfáticos, que estão envoltos pela túnica albugínea 

(PIZZATTO; ALMEIDA-SANTOS; MARQUES, 2006; DeNARDO, 2006). Os 

túbulos seminíferos se ligam à rede testis que transporta os espermatozoides 

para os ductos eferentes, estes, distribuem-se ao longo de todo o comprimento 

do testículo dirigindo-se para o epidídimo, que dá vazão para os ductos 

deferentes que se conectam a cloaca. Os ductos deferentes são responsáveis 

pela estocagem espermática (VOLSØE, 1944; SEVER et al., 2002; STANLEY; 

SEVER, 2011). 

As serpentes possuem um par de órgãos copulatórios duplos chamados 

hemipênis, ficam localizados na base da cauda e se comunicam com a cloaca, 

são definidos como bolsas membranosas e tubulares. Apenas um é utilizado na 

cópula (PIZZATTO; ALMEIDA-SANTOS; MARQUES, 2006; DOWLING; 

SAVAGE, 1960; FOX, 1977), esse órgão apresenta características similares a 

de lagartos, porém, difere dos outros répteis (LANCE, 2003).  

Os machos de Squamata possuem uma parte especializada do néfron 

chamada segmento sexual renal (SSR) (Figura 5). Este órgão acessório está 
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localizado nos túbulos do néfron posterior e caracterizam-se por apresentarem 

uma única camada de células epiteliais colunares com núcleos basais e 

citoplasma cheio de grânulos secretores.  

 

 

FIGURA 5 - Néfron de macho de serpente. Originalmente descrito por Gampert (1866), copiado 

por Regaud e Policard (1903), e redesenhado por T.J. Ryan. A terminologia segue o Bishop 

(1959). Fonte: Sever et al., (2002). 

 

Trata-se de estrutura andrógeno-dependente com desenvolvimento 

ontogenético (KÜHNEL; KRISCH, 1974; FOX, 1977; SEVER et al., 2002; 

KROHMER; MARTINEZ; MASON, 2004). O número e a densidade destes 

grânulos no citoplasma variam de acordo com o estado hormonal da espécie e 

de um indivíduo para outro. Durante a estação de acasalamento, observa-se 

uma hipertrofia sazonal do segmento sexual renal devido aos níveis de 

testosterona (VOLSØE 1944; BISHOP, 1959; FOX, 1977;  ALDRIDGE et al., 

2011). Regaud e Policard (1903) foram os primeiros a detectar que essa 

variação cíclica era um fenômeno sexual que ocorria apenas em indivíduos 

machos. Eles encontraram variação considerável no tamanho e na estrutura do 

SSR, e sugeriram que essas variações pudessem ser sazonais nos machos.  

Muitas hipóteses foram levantadas sobre a função do SSR, incluindo 

nutrição, formação de plug copulatório, lubrificação durante a cópula e ativação 

espermática (VOLSØE 1944; BISHOP, 1959; FOX, 1977). 
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2.5 Espermatogênese  

 

A  espermatogênese é o processo fisiológico no qual se produzem 

os espermatozoides a partir de células germinativas, através de mitose e 

meiose. As células-base, que têm o nome de espermatogônias, por mitose, dão 

origem aos espermatócitos primários. O espermatócito primário sofre a primeira 

divisão meiótica (meiose I) originando dois espermatócitos secundários; cada 

um destes espermatócitos secundários divide-se em duas 

espermátides (meiose II). As espermátides se transformam em 

espermatozoides, através de um processo chamado espermiogênese 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2017). 

A espermatogênese dos répteis apresenta o mesmo padrão dos 

vertebrados em geral (POUGH et al., 2008). De acordo com Tsai e Tu (2000), o 

processo espermatogênico em serpentes é classificado em: fase I 

(recrudescência precoce) – os túbulos seminíferos contem principalmente 

espermatogônia, espermatócitos primários, alguns espematócitos secundários 

e espermátides; fase II (recrudescência tardia) – presença de alguns 

espermatozoides no lúmen dos túbulos seminíferos; fase III (espermiogênese) 

– presença de grande quantidade de espermatozoides no lúmen dos túbulos 

seminíferos e redução do espermatócitos secundários e espermátides; fase IV 

(regressão precoce) – redução dos espermatozoides, presença apenas de 

espermatogônias e espermatócitos primários; fase V (regressão tardia) – 

ausência de espermatozoides e presença de uma ou duas camadas de 

espermatogônias ou espermatócitos primários. 

A estocagem espermática ocorre no pico da atividade reprodutiva, 

promovendo o aumento do diâmetro da porção mais distal dos ductos 

deferentes, devido ao acumulo de espermatozóides. Portanto, a mensuração é 

uma forma de avaliar o ciclo reprodutivo de machos (ALMEIDA-SANTOS; 

PIZZATTO; MARQUES, 2006; ALMEIDA-SANTOS et al., 2014).  

Algumas espécies de serpentes apresentam produção contínua de 

espermatozoides (PIZZATTO; MARQUES, 2002), outras apresentam uma 

produção espermática sazonal (JANEIRO-CINQUINI; LEINZ; FARIAS, 1993; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espermatoz%C3%B3ide
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_germinativas
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ALMEIDA-SANTOS; PIZZATTO; MARQUES, 2006; ROJAS; BARROS; 

ALMEIDA-SANTOS, 2013). 

Marques (1996) observou que as fêmeas de Micrurus corallinus 

apresentavam vitelogênese secundária na primavera, a mesma estação ao 

qual ocorre a cópula. Por outro lado, os machos desta espécie produzem os 

espermatozoides principalmente no outono e estocam na parte distal dos 

ductos deferentes até a época da cópula (ALMEIDA-SANTOS; PIZZATTO; 

MARQUES, 2006). No caso das cascavéis (Crotallus durissus terrificus), a 

cópula ocorre no outono, após a produção de esperma e as fêmeas estão 

vitelogenicas na primavera, portanto, elas precisam estocar o esperma no útero 

anterior (ALMEIDA-SANTOS; SALOMAO, 1997;  ALMEIDA-SANTOS; 

SALOMÃO, 2002). No gênero Bothrops, as fêmeas apresentam vitelogenese 

secundária no início do outono até início da primavera e estocam 

espermatozoides no inverno, os machos estão espermatogênicos no verão 

(ALMEIDA-SANTOS; SALOMÃO, 2002). 

O cruzamento dos dados reprodutivos dos diferentes sexos pode 

demonstrar estratégias adaptativas entre as espécies. 
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RESUMO 

O ciclo reprodutivo das serpentes é caracterizado a partir de análises 

macroscópicas e histológicas do trato reprodutivo ao longo do ano. Estudos 

sobre eventos reprodutivos masculinos normalmente, não incluem qualquer 

análise microscópica, estando sujeitos a conclusões equivocadas. A histologia 

pode ser utilizada para caracterizar a condição testicular e ciclo 

espermatogênico em serpentes. Portanto, o uso dela é indispensável para o 

estudo do ciclo reprodutivo em serpentes. Este trabalho teve como objetivo 

realizar uma análise da morfologia do trato reprodutivo da serpente Tomodon 

dorsatus nas diferentes estações do ano. Para tanto, foram utilizados 50 

espécimes de Tomodon dorsatus provenientes da coleção hepetológica do 

Instituto Butantan e 6 indíviduos vivos que foram eutanasiados 

posteriormente. O testículo, rim e ducto deferente foram mensurados e em 

seguida coletados fragmentos destinados para análise histológica. A largura 

do túbulo seminífero foi maior no outono (p=0,001); o epitélio obteve maior 

altura no verão (p=0,001). Os testículos estavam ativos ao longo do ano, 

porém, a espermiogênese obteve um pico no verão; no outono, a maioria dos 

indivíduos estava em espermiogênese ou iniciando a regressão; no inverno, 

alguns indivíduos estavam em recrudescência ou em regressão. 

Espermatozoides foram encontrados no lumem dos ductos deferentes em 

todas as estações do ano. O comprimento renal foi maior no outono (p=0,027) 
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e não houve diferença significativa na largura renal (p=0,237). A largura do 

segmento sexual renal (SSR) foi maior no inverno (p=0,001), assim como a 

espessura do epitélio do SSR (p=0,001). Apesar da grande atividade testicular 

entre os indivíduos, o ciclo reprodutivo de Tomodon dorsatus pode ser 

considerado sazonal semi-sincrônico em nível populacional, devido ao pico de 

atividade espermiogênica na estação quente, e descontínuo em nível 

individual. O segmento sexual renal (SSR) apresentou variação ao longo do 

ano, ocorrendo hipertrofia no inverno e primavera, coincidindo com a época 

de cópula. Os machos de Tomodon dorsatus estocam  espermatozoides nos 

ductos deferentes ao longo do ano. 

 

Palavras-chave: serpentes, morfologia, segmento sexual renal, biologia 

reprodutiva. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A serpente Tomodon dorsatus pertencente à família Dipsadidade (Bérnils 

e Costa, 2015), ocorre ao longo da Mata Atlâtica e, está distribuida no centro-

sul da América do Sul, incluindo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina 

(Bizerra, 1998; Foesten et al., 2017).  

A biologia reprodutiva dos Squamatas de regiões tropicais e subtropicais 

foi historicamente pouco descrita em relação às espécies de regiões 

temperadas. Entretanto, nas últimas décadas, a análise dos aspectos da 

biologia reprodutiva de répteis neotropicais vem aumentando, principalmente 

com a pesquisa de espécimes de coleção (Saint-Girons, 1982; Pizzato et al., 

2006; Mathies, 2011). 

O estudo da biologia reprodutiva compreende diversos fatores biológicos, 

como ecologia, aspectos comportamentais, fisiologia, evolução e anatomia. A 

caracterização macroscópica das estruturas anatômicas do trato reprodutivo, 

assim como, a histologia dos tecidos gonadais para verificação de processos 

celulares como gametogênese é imprescindível para determinação de um 

ciclo reprodutivo (Rojas et al, 2013 ; Almeida-Santos et al., 2014). 
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Saint-Girons (1982) e Schuett (1992) categorizaram os ciclos dos machos 

considerando a ocorrência temporal da espermatogênese, a fase de 

estocagem de esperma, período de acasalamento e estação do ano.  

Os ciclos foram classificados em: (I) pós-nupcial, a espermatogênese se 

inicia após a cópula, na segunda metade da primavera, e cessa antes do 

inverno. Durante a estação mais fria, os espermatozoides produzidos até 

então são estocados nos ductos deferentes até a próxima cópula, na 

primavera seguinte; (II) misto, a espermatogênese começa na primavera, é 

interrompida ou diminuída durante o inverno, e então retomada na primavera 

seguinte, antes da cópula.  

Esses dois tipos de ciclos são encontrados em serpentes de regiões 

temperadas onde a estação quente é muito curta para que as serpentes 

completem o ciclo reprodutivo em sua totalidade, onde também pode ocorrer 

uma fase de hibernação durante o inverno. O tipo (III) pré-nupcial é 

caracterizado pela espermatogênese ser completada na própria estação da 

cópula. Esse tipo de ciclo é encontrado em quase todas as regiões climáticas, 

com exceção de zonas temperadas frias nas quais há uma fase de 

hibernação; (IV) tipo contínuo, a produção de espermatozoides ocorre ao 

longo do ano todo, é observado em espécies de zonas tropicais, porém, os 

relatos são escassos. 

Em um estudo sobre ciclos reprodutivos de serpentes tropicais realizado 

por Mathies (2011), ele classifica o ciclo reprodutivo dos machos em três 

categorias: cíclico descontínuo, quando ocorre uma fase de repouso 

reprodutivo das gônadas por algum período do ano; cíclico contínuo, onde as 

gônadas não ficam completamente inativas, mas apresentam uma atividade 

reduzida; e acíclico, quando as gônadas apresentam atividade constante ao 

longo do ano.  

Mesmo com ampla distribuição, esta espécie ainda carece de estudos 

relacionados à sua reprodução, alguns trabalhos desenvolvidos forneceram 

informações cruciais para o estudo reprodutivo de Tomodon dorsatus, porém, 

ainda há necessidade de mais informações para o entendimento da biologia 

reprodutiva desta espécie. Segundo Bizerra (1998), Tomodon dorsatus 

apresenta um ciclo reprodutivo pós-nupcial, ou seja, a produção dos gametas 
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é posterior a cópula, ocorrendo à estocagem de esperma nos machos ou nas 

fêmeas. 

Logo, esse estudo teve como objetivo avaliar as mudanças morfológicas 

do sistema reprodutor do macho de Tomodon dorsatus nas diferentes 

estações climáticas do ano, a fim de contribuir com a biologia reprodutiva 

desta espécie. Além disso, as análises morfológicas e histológicas do sistema 

reprodutor de Tomodon dorsatus podem servir como modelo experimental 

para se estudar o ciclo reprodutivo em serpentes tropicais. 

  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Animais 

 

 Foram utilizados 56 espécimes (Tomodon dorsatus), machos, adultos, 

hígidos e oriundos do Instituto Butantan, município de São Paulo, Brasil. 

Destes, cinquenta animais eram fixados e pertencenciam à Coleção 

Herpetológica “Alphonse Richard Hoge” e foram depositados entre 2010-2016 

e, seis animais vivos. A data de entrada desses espécimes vivos ao Instituto 

Butantan foram utilizadas como referência para se determinar a estação do 

ano, no entanto, os espécimes não eram eutanasiados imediatamente, 

havebdo uma janela na data de chegada e eutanásia. As serpentes desta 

coleção são fixadas em formol e conservadas em álcool 70º GL. As serpentes 

vivas foram trazidas ao Laboratório de Anatomia do Departamento de 

Anatomia, Instituto de Biociências de Botucatu, UNESP, onde foram 

eutanasiadas e destinadas ao estudo macroscópico e histológico. Os animais 

foram eutanasiados por uma injeção intracelomática de tionembutal (30mg/kg) 

seguido de uma injeção intracardíaca de 0,2 ml de cloreto de potássio (Rojas, 

2009).  Destaca-se que este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do 

Instituto de Biociências (IB) no Uso de Animais CEUA nº 937-2017 e 

autorizado pelo SISBIO nº 57570-1.  

 A amostra obtida corresponde a uma população do estado de São 

Paulo. 
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2.2 Análise Morfométrica 

 
 O comprimento rostrocloacal (CRC) e comprimento caudal (CC) foram 

mensurados com o auxílio de uma fita métrica (mm).  Posteriormente, foi 

utilizada tesoura cirúrgica para realizar uma incisão longitudinal ventral 

iniciando-se a partir da antepenúltima escama ventral até a altura das 

gônadas, objetivando a coleta de dados do sistema reprodutor e dos órgãos 

relacionados à reprodução. De modo a padronizar, as mensurações foram 

realizadas nos órgãos do lado direito, que normalmente, são mais 

desenvolvidos. 

 Os dados coletados do sistema reprodutor foram os seguintes: (1) 

comprimento, largura e espessura  dos testículos direito para calcular o 

volume total, por meio da fórmula do volume elipsoidal: 4/3. ᴨ. a.b.c, onde a = 

½ do comprimento, b = ½ da largura e c = ½ da espessura (Pleguezuelos e 

Feriche, 1999), (2) aspecto (liso ou enovelado) e largura do ducto deferente 

direito (região distal, que corresponde à região da ampola, (3) comprimento e 

largura do rim direito para determinar a hipertrofia do SSR (Figura 1). Esses 

dados foram tomados para verificar possível hipertrofia dos testículos e 

segmento sexual renal e presença de espermatozoides no ducto deferente. 

Todas as mensurações foram realizadas com paquímetro digital Digimess®.  
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 FIGURA 1 – Vista ventral de Tomodon dorsatus com os órgãos in situ. Mensurações do 

comprimento (a), largura (b) e espessura (c) do testículo direito. Largura da região distal do ducto 

deferente direito (d), comprimento (e) e largura (f) do rim direito.  

 

2.3 Análise Histológica 

 

 Após a eutanásia dos animais, a cavidade corpórea dos mesmos e dos 

espécimes da coleção, já fixados em álcool 70%, foi aberta para exposição e 

dissecação dos órgãos reprodutivos. Foram coletados fragmentos de 

aproximadamente um centímetro do testículo direito (parte cranial); ducto 

deferente (parte caudal); e rim direitos (parte cranial) (Figura 2), para análise 

histológica (n=31). Foram utilizados apenas os órgãos do lado direito por uma 

restrição do curador do Instituto Butantan.  

 

 

FIGURA 2 – Vista ventral da cavidade corpórea de Tomodon dorsatus com os órgãos in situ, 

onde se observa o testículo (ted), rim (rmd) e ducto deferente (DDD) e as regiões de coleta 

para análise histológica (círculos).  
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As amostras dos animais provenientes da coleção herpetológica foram 

fixadas em álcool 70%. Os fragmentos dos animais frescos foram fixados em 

solução formoldeído a 10% por 24 horas e posteriomente destinadas a 

inclusão em ParaplastTM (Sigma, USA) para obtenção de cortes de 5µm de 

espessura e coloração das lâminas por Hematoxilina e Eosina.  

 As análises morfométricas dos testículos foram realizadas por meio 

das medidas da largura dos túbulos seminíferos e altura do epitélio dos 

túbulos seminíferos (Figura 3). Os rins foram analisados através das medidas 

da largura do SSR e altura do epitélio do SSR (Figura 4). Os ductos 

deferentes foram analisados por meio da presença ou não de 

espermatozoides na luz tubular. Foram aferidas de oito a dez medidas de 

cada variável por indivíduo do SSR e túbulos seminíferos com o auxílio de 

sistema computadorizado de análise de imagens, utilizando o software LAS 

V3 (Leica), acoplado em microscópio Leica DMLB 500. De modo a diminuir o 

erro, foram escolhidos os cortes mais esféricos dos órgãos citados 

anteriormente. 

 

 

FIGURA 3 – Fotomicroscopia de secção transversal do testículo de Tomodon dorsatus. 

Medidas aferidas dos túbulos seminíferos: largura do túbulo (a); altura do epitélio (b) do túbulo 

seminífero (tbs). Hematoxilina – eosina. 
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FIGURA 4 - Fotomicroscopia de secção transversal do rim de Tomodon dorsatus. Medidas 

aferidas do SSR: largura do SSR (a) e altura do epitélio do SSR (b). Hematoxilina - eosina. 

 

2.4 Classificação das Fases 

 

 As lâminas confeccionadas a partir dos testículos foram analisadas 

quanto à fase testicular e classificadas segundo os critérios estabelecidos por 

Tsai e Tu (2000): estágio I (recrudescimento precoce): os túbulos seminíferos 

contêm principalmente espermatogônias, espermatócitos primários, alguns 

espermatócitos secundários e espermátides; estágio II (recrudescimento 

tardio): os espermatozóides começam a aparecer; estágio III 

(espermiogênese): presença de grande quantidade de espermatozoides no 

lúmen, os espermatócitoa secundários e as espermátides começam a 

desaparecer; estágio IV (regressão precoce): diminui a quantidade de 

espermatozoides, as espermatogônias e os espermatócitos permanecem; 

estágio V (regressão tardia): não presença de espermatozóides, presença de 

uma ou duas camadas de espermatogonias e espermatócitos primários. 

 
2.5 Estações Climáticas 

 
 Foi considerada a divisão do ano por estações. A primavera 

correspondendo os dias entre 22 de setembro a 20 de dezembro; o verão 

abrangendo os dias entre 21 de dezembro a 19 de março; o outono incluindo 

os dias entre 20 de março a 20 de junho; e o inverno, os dias entre 21 de 

junho a 21 de setembro (de acordo com o Centro de previsão de Tempo e 
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Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – 

CEPETC/INPE). 

 
2.6 Análise Estatística 

 
A análise descritiva de todas as variáveis foi realizada, tais como o 

cálculo da média, desvio-padrão e quartis.  A suposição de normalidade foi 

avaliada pelo teste Kolmogorov-Smirnov.  

 As diferenças foram consideradas significativas para valor p<0,05. Em 

caso de diferença significativa, procedeu-se pelas comparações múltiplas de 

Student-Newman-Keuls. 

 Todas as análises foram executadas no programa SPSS Statistics 17.0 

e no programa BioEstat 5.0. As comparações múltiplas foram realizadas. Os 

gráficos foram elaborados nos softwares Microsoft Office Excel 2007.  

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Anatomia do Trato Reprodutivo do Macho 

 

A posição dos órgãos de Tomodon dorsatus é assimétrica como em outras 

espécies de serpentes. Os rins são órgãos pares, alongados e lobulados. O 

rim direito está localizado cranialmente ao esquerdo (Figura 5). 

Os machos possuem dois testículos alongados, contralaterais, brancos, 

sendo o direito cranial ao esquerdo, que conectam-se com a cloaca através 

dos ductos deferentes (Figura 5). Os ductos deferentes apresentam um 

aspecto enovelado ou liso em todo seu trajeto, dependendo da presença ou 

não de espermatozoides (Figura 6).   

Os machos da espécie Tomodon dorsatus, possuem um par de órgãos 

copulatórios denominados hemipênis, em repouso, estão invaginados em dois 

sacos na base da cauda e são revestidos por espículas cutâneas (Figura 6).  
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FIGURA 5 – Vista ventral da cavidade corpórea do macho de Tomodon dorsatus, onde observa-

se rim lobulado (rmd); testículo direito (ted); testículo esquerdo (tee); rim direito (rmd); rim 

esquerdo (rme); ducto deferente direito (ddd) e ducto deferente esquerdo (dde).  

 

 
 

FIGURA 6 – Vista ventral da cavidade corpórea de Tomodon dorsatus. Nota-se o aspecto 

enovelado do ducto deferente (seta branca); hemipênis de Tomodon dorsatus revestido por 

espículas cutâneas (círculo) e, a cloaca localizada na base da cauda (o segundo hemipênis está 

invaginado na cloaca) (seta preta). 

 

3.2 Análise Morfométrica 

 

O comprimento do testículo em T. dorsatus variou de 10,71 mm a 31,03 

mm e não apresentou aumento significativo em seu volume total nas 

diferentes estações climáticas (valor p=0,416). Entretanto, obteve um maior 

volume testicular no verão (Figura 7). 
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FIGURA 7 - Volume testicular nas diferentes estações do ano (p = 0,416). Legenda: Caixas 

representam os animais agrupados por estação. Linha superior e inferior da caixa (intervalo 

interquartil); linha central da caixa (mediana); hastes (limites do gráfico boxplot). 

  A largura da região distal do ducto deferente variou entre 0,35 a 4,10 

mm. Apesar de haver diferença no diâmetro do ducto deferente, não houve 

variação sazonal significativa (valor p = 0, 145). Entretanto, foi observado que 

o diâmetro do ducto foi maior no inverno (Figura 8).  

 

 

 

FIGURA 8 - Largura dos ductos deferentes nas diferentes estações do ano (p = 0,145). 

Legenda: Caixas representam os animais agrupados por estação. Linha superior e inferior da 

caixa (intervalo interquartil); linha central da caixa (mediana); hastes (limites do gráfico 

boxplot). 
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O comprimento renal variou entre 25,11 a 58,84 mm, e a largura entre 

3,01 a 9,64 mm. O comprimento renal de T. dorsatus apresentou uma 

variação significativa (valor p = 0,027), mostrando maior comprimento no 

outono e inverno, entretanto, não foi observado uma variação na largura 

durante as diferentes estações do ano (p = 0,237) (Figura 9 e 10). 

 

 

FIGURA 9 - Comprimento do rim nas difetentes estações do ano (p = 0,027). Legenda: 

Caixas representam os animais agrupados por estação. Linha superior e inferior da caixa 

(intervalo interquartil); linha central da caixa (mediana); hastes (limites do gráfico boxplot). 

 

 

FIGURA 10 - Largura do rim nas diferentes estações do ano (p = 0,237). Legenda: Caixas 

representam os animais agrupados por estação. Linha superior e inferior da caixa (intervalo 

interquartil); linha central da caixa (mediana); hastes (limites do gráfico boxplot). 
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As análises morfométricas dos testículos mostraram que há diferença 

significativa na largura dos tubúlos seminíferos (valor p=0,001) e na altura do 

epitélio dos túbulos seminíferos ao longo do ano (valor p=0,001) (Figuras 11 e 

12). Os túbulos seminíferos apresentaram maior largura no verão, e menor no 

inverno (Figura 13). Houve aumento na altura do epitélio seminífero no verão, 

devido à multiplicação das células germinativas responsáveis pela 

espermatogênese, e menor aumento do epitélio no inverno (Figura 14).  

 

 

FIGURA 11 - Largura dos túbulos seminíferos nas diferentes estações do ano (p = 0,001). 

Legenda: Caixas representam os animais agrupados por estação. Linha superior e inferior da 

caixa ((intervalo interquartil); linha central da caixa (mediana); hastes (limites do gráfico 

boxplot); círculo (valores discrepantes). 
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FIGURA 12 - Altura do epitélio seminífero nas diferentes estações do ano (p = 0,001). 

Legenda: Caixas representam os animais agrupados por estação. Linha superior e inferior da 

caixa ((intervalo interquartil); linha central da caixa (mediana); hastes (limites do gráfico 

boxplot); círculo (valores discrepantes). 

 

  

 

FIGURA 13 – Fotomicrografia da seção transversal do túbulo seminífero durante o verão (a) e 

inverno (b), apresentando diferença na largura tubular. Túbulo semífero (tbs); lúmen (L). 

Hematoxilina-eosina. 
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FIGURA 14 - Fotomicrografia da seção transversal do túbulo seminífero durante o verão (a) e 

inverno (b), apresentando diferença na espessura do epitélio seminífero. Epitélio semífero (eps); 

lúmen (L). Hematoxilina-eosina. 

As análises estatísticas da morfometria apontam diferenças na largura 

do SSR ao longo do ano (p=0,001), com maior diferença entre o inverno e 

verão (p=0,0001), porém, não houve diferença significativa entre inverno e 

primavera (p=0,113). A altura do epitélio do SSR também obteve uma 

diferença significativa (p=0,001), que diferiu entre o inverno e verão 

(p=0,0001) (figuras 15, 16). Embora a hipertrofia do SSR tenha sido bem 

marcada no inverno, podemos observar indivíduos com SSR renal 

hipertrofiado ao longo do ano (figura 17). 

 

 

 FIGURA 15 - Largura do SSR nas diferentes estações do ano (p = 0,001). Legenda: Caixas 

representam os animais agrupados por estação. Linha superior e inferior da caixa (desvio 

padrão); linha central da caixa (mediana); hastes (valor máximo e mínimo); círculo (valores 

discrepantes). 



42 

 

FIGURA 16 - Altura do epitélio do SSR nas diferentes estações do ano (p = 0,001). Legenda: 

Caixas representam os animais agrupados por estação. Linha superior e vinferior da caixa 

(desvio padrão); linha central da caixa (mediana); hastes (valor máximo e mínimo); círculo 

(valores discrepantes). 

 

 

 

FIGURA 17 - Fotomicrografia da seção transversal do segmento sexual renal (SSR) nas 
estações primavera (a); verão (b); outono (c) e inverno (d). Hematoxilina e eosina.  
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3.3 Análise Histológica 

Para análise das fases testiculares, foram coletadas amostras em 

diferentes meses do ano. Porém, não foi obtido tecido dos meses de 

fevereiro, junho e agosto.    

Diferentes estágios testiculares foram encontrados ao longo do ano (tabela 
1): 
 
       Tabela 5 – Fases testiculares de machos de Tomodon dorsatus ao longo do ano.  
 

ESTAÇÃO  ESTÁGIO  

Verão  II - III  

Outono  II – III – IV  

Inverno I – II – III – IV - V 

Primavera I –  III – IV – V 

 
  

O início do recrudescimento (estágio I) foi observado em dois períodos do 

ano (inverno e primavera). A espermiogênese (estágio III) foi encontrada em 

todas as estações do ano. A regressão testicular precoce e tardia (estágio IV 

e V respectivamente) foi observada em no, inverno e primavera. No entanto, 

alguns estágios testiculares foram mais marcados em determinados períodos 

como: a espermiogênese no verão, onde os indivíduos apresentam sincronia 

marcada. No outono, os espécimes estavam em espermiogênese ou iniciando 

a regressão. No inverno, onde a regressão testicular foi bem marcada. Na 

primavera, foi observada a ausência de sincronia entre os indivíduos. 
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FIGURA 18 – Fotomicrografias do testículo de Tomodon dorsatus, mostrando os diversos 

estágios testiculares. Estágio I (recudescência precoce) em (a); estágio II (recrudescência tardia) 

em (b); estágio III (espermiogênese), grande quantidade de espermatozoides no lúmen em (c); 

estágio V (regressão tardia), ausência de espermatozoide no lúmen em (d). Note a presença de 

espermatogônias (sptz), espermatócitos (sptc) e espermátides (sptd) e o lúmen (L). 

Hematoxilina-eosina.  

 

As análises da região distal dos ductos derefentes de Tomodon dorsatus 

mostraram que há presença de espermatozoides em todas as estações do 

ano (Figura 19). 
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FIGURA 19 – Secções do ducto deferente com espermatozoides no lúmen nas quatro estações do 

ano: primavera (a), verão (b), outono (c) e inverno (d).Hematoxilina e eosina.  

   

4. DISCUSSÃO 

 

Em geral, os machos maduros de Squamata apresentam um aumento 

testicular durante a fase ativa das gônadas, o que é um indicador de atividade 

espermática (Schuett, 1992). Os machos de Tomodon dorsatus apresentaram 

variações significativas no diâmetro dos túbulos seminíferos e no epitélio 

seminífero ao longo do ano.  

As análises histológicas realizadas neste estudo, mostraram túbulos 

seminíferos ativos nas diferentes estações do ano, porém, a espermiogênese 

foi bem marcada no verão; no outono, a maioria dos indivíduos está em 

espemiação ou no final da estação reprodutiva, ou seja, iniciando a 

regressão; e, no inverno, alguns indivíduos estão em recrudescência ou em 

regressão, devido talvez, ao fato que os animais começam a fazer parte da 

coleção biológica em uma data e podem ter sido eutanasiados em outra data, 

mas não temos estes registros. 

Apesar da grande atividade testicular entre os indivíduos, o ciclo 

reprodutivo de Tomodon dorsatus pode ser considerado sazonal 

semisincrônico em nível populacional, devido ao pico de atividade 

espermiogênica na estação quente, e descontínuo em nível individual 

(Mathies, 2011), semelhante ao registrado para algumas espécies de 
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serpentes neotropicais (Marques e Sazima, 2004), corroborando os estudos 

realizados por Bizerra (1998).  

A fase espemiogênica observada neste estudo, foi bem marcada na 

estação quente e início da estação fria, coincidindo com a época em que as 

fêmeas de Tomodon dorsatus estão vitelogênicas, e período ao qual esta 

espécie copula (Bizerra, 1998; Bizerra et al., 2005).  

Bizerra (1998) também concluiu que o ciclo reprodutivo de Tomodon 

dorsatus é do tipo pós-nupcial (espermatogênese ocorre na estação quente, 

estocagem de espermatozoide ocorre na estação fria), no entanto, apesar de 

ser observado um pico de atividade espermatogênica no verão, os testículos 

também estavam ativos em outros períodos do ano, dificultando a 

classificação em relação à cópula. 

Assim como nos testículos, o aumento no diâmetro do ducto deferente 

também é um indicativo de atividade reprodutiva devido à produção de 

espermatozoides que são estocados nos ductos deferentes. O aspecto 

convoluto deste ducto oferece uma área mais ampla, possibilitando a 

estocagem de um maior volume espermático (Almeida-Santos et al., 2004; 

Rojas et al., 2013; Almeida-Santos et al., 2014).  

Foi possível vizualizar espermatozoides nos ductos deferentes em todas 

as estações do ano evidenciando a estocagem de espermatozoide nessa 

espécie de serpente. O diâmetro do ducto deferente foi maior no inverno, sem 

um aumento siginificativo, porém esse dado caracteriza um ciclo pós-nupcial 

(Saint-Girons, 1982; Schuett, 1992; Bizerra, 1998).  

Os espermatozoides presentes no lúmen dos túbulos seminíferos durante 

a espermatogênese são encaminhados para o epidídimo através dos ductos 

eferentes, seguindo para o ducto deferente e permanecendo estocados no 

mesmo (Volsøe, 1944; Sever et al., 2002; Stanley e Sever, 2011). 

 Muitos estudos relacionados à estocagem de espermatozoides são 

feitos com fêmeas (Fox, 1956; Schuett, 1992; Almeida-Santos e Orsi, 2002), 

porém, desde os estudos de Volsoe (1944) e Saint-Girons (1982), sabe-se 

que esse evento reprodutivo também está presente nos machos (Thauth e 

Sever, 2011; Almeida-Santos et al., 2014).  

Além da função de estocagem de espermatozoides, estudos mostraram 

uma ação secretora do ducto deferente em viperídeo (Siegel et al., 2009), 
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sugerindo uma ocorrência também em espécies de colubrídeos (Thauth e 

Sever, 2011). Essa atividade secretora pode estar relacionada com a 

estocagem de espermatozoides no ducto deferente. 

Almeida-Santos et al. (2004) observaram em Crotalus durissus, que os 

espermatozoides se tornavam mais móveis conforme se deslocavam da 

porção proximal do ducto para a região distal, sugerindo que o ambiente 

interno ao longo do trato genital dos machos aumenta de alguma forma a 

maturação e desempenho dos espermatozoides, favorecendo o 

armazenamento e concentração de esperma. 

Outro órgão secretor que está envolvido com a reprodução das 

serpentes é o rim. Por isso, o estudo desse órgão, mais precisamente o 

segmento sexual renal (SSR), deve ser relacionado com os demais 

componentes do ciclo reprodutivo (Nilson e Andrén, 1982).  

Tomodon dorsatus apresentou uma hipertrofia sazonal do SSR, o diâmetro 

do mesmo foi maior durante o inverno e primavera, mas não ocorreu uma 

regressão total durante as outras estações do ano. Essa condição foi 

observada em outras espécies de serpentes (Fox, 1977; Aldridge e Duvall, 

2002; Aldridge et al., 2009). Porém, em machos adultos de anfisbenídeos e 

lagartos, o SSR regride totalmente na fase de quisescência (Fox, 1977). 

O segmento sexual renal é andrógeno dependente (Krohmer et al., 2004), 

e a hipertrofia dele está relacionada a época de cópula (Aldridge et al., 2009). 

Em machos de Tomodon dorsatus, a hipertrofia ocorre no inverno e 

primavera, correspondendo com a estação de cópula registrada por Bizerra 

(1998).  

Este trabalho trouxe achados macroscópicos e microscópicos, o que 

confere uma segurança maior para classificar o ciclo reprodutivo de Tomodon 

dorsatus, que em nível populacional pode caracterizado como sazonal semi-

sincrônico, pois apesar de haver atividade testicular ao longo do ano, ocorreu 

um pico da espermiogênese somente no verão; e descontínuo em nível 

individual, devido à regressão testicular em um período do ano.  

A estocagem de espermatozoides ocorreu ao longo do ano, sem variação 

significativa no diâmetro dos ductos deferentes, o que permite que os machos 

desta espécie possam se acasalar no período em que as fêmeas se 

encontram receptivas. Embora mudanças sazonais na hipertrofia do SSR 
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tenham sido observadas, não foi possível associar com a época de pico da 

espermiogênese. 
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Tabela 1 - Estatística Descritiva das variáveis por estação e teste de 

normalidade pelo teste Kolmogorov-Smirnov. 

 
estação_cat=1 

(Verão) 

N Média Desv. 
Pad 

Mínimo Máximo Percentis p-valor 

1º 
Quartil 

Mediana 3º 
Quartil 

CRC 10 448,40 72,93 370,00 640,00 412,50 434,50 450,00 0,183 

diâm duc def 10 0,900 0,165 0,720 1,260 0,745 0,870 1,008 0,975 

comp_Rim 10 37,04 7,67 25,11 50,98 32,49 35,00 43,10 0,950 

largura_Rim 10 4,28 1,08 3,01 6,04 3,27 4,11 5,31 0,922 

Volume total 
testículo 

10 136,58 60,56 67,55 249,36 75,89 130,41 188,15 0,974 

          

 estação_cat=2 
(outono) 

N Média Desv. 
Pad 

Mínimo Máximo Percentis p-valor 

1º 
Quartil 

Mediana 3º 
Quartil 

CRC 9 456,89 95,61 226,00 536,00 430,50 488,00 520,50 0,586 

diâm duc def 9 0,900 0,233 0,470 1,210 0,735 0,960 1,065 0,892 

comp_Rim 9 44,58 4,45 39,66 50,38 40,16 45,47 48,85 0,559 

largura_Rim 9 4,63 1,03 3,38 6,52 3,74 4,36 5,37 0,976 

Volume total 
testículo 

9 121,99 44,49 72,18 188,90 85,18 106,90 170,20 0,799 

          

 estação_cat=3 
(inverno) 

N Média Desv. 
Pad 

Mínimo Máximo Percentis p-valor 

1º 
Quartil 

Mediana 3º 
Quartil 

CRC 8 526,38 45,35 460,00 580,00 478,75 540,00 566,50 0,732 

diâm duc def 8 1,494 1,075 0,810 4,100 0,948 1,155 1,425 0,173 

comp_Rim 8 46,82 9,92 31,14 58,84 39,28 46,58 57,26 0,999 

largura_Rim 8 5,06 0,35 4,66 5,69 4,76 5,00 5,34 0,910 

Volume total 
testículo 

8 109,73 56,18 29,87 214,45 71,25 106,14 137,22 0,952 

          

 estação_cat=4 
(primavera) 

N Média Desv. 
Pad 

Mínimo Máximo Percentis p-valor 

1º 
Quartil 

Mediana 3º 
Quartil 

CRC 29 458,07 62,38 360,00 608,00 418,00 444,00 513,00 0,595 

diâm duc def 29 0,957 0,346 0,350 1,880 0,730 0,860 1,040 0,264 

comp_Rim 29 39,90 5,71 29,98 51,45 36,39 39,22 42,58 0,869 

largura_Rim 29 5,05 1,24 3,47 9,64 4,10 4,83 5,77 0,332 

Volume total 
testículo 

29 102,46 46,46 29,95 213,41 64,53 96,13 125,30 0,968 
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Tabela 2 - Comparação das médias/medianas entre as estações pelo teste 

Kruskall-Wallis. 

 

   N Média Desv. 
Pad 

Erro 
Padrão 

IC 95% Mínimo Máximo 

    LI LS 

CRC 1 10 448,400 72,931 23,063 396,228 500,572 370 640 

  2 9 456,889 95,610 31,870 383,396 530,382 226 536 

  3 8 526,375 45,349 16,033 488,462 564,288 460 580 

  4 29 458,069 62,379 11,583 434,341 481,797 360 608 

  Total 56 465,911 71,246 9,521 446,831 484,990 226 640 

 diâm duc def 1 10 0,900 0,165 0,052 0,782 1,018 1 1 

  2 9 0,900 0,233 0,078 0,721 1,079 0 1 

  3 8 1,494 1,075 0,380 0,595 2,392 1 4 

  4 29 0,957 0,346 0,064 0,826 1,089 0 2 

  Total 56 1,014 0,510 0,068 0,878 1,151 0 4 

comp_Rim 1 10 37,040 7,670 2,426 31,553 42,527 25 51 

  2 9 44,581 4,453 1,484 41,158 48,004 40 50 

  3 8 46,815 9,918 3,507 38,523 55,107 31 59 

  4 29 39,895 5,712 1,061 37,722 42,068 30 51 

  Total 56 41,127 7,221 0,965 39,193 43,061 25 59 

largura_Rim 1 10 4,280 1,084 0,343 3,505 5,055 3 6 

  2 9 4,631 1,030 0,343 3,840 5,423 3 7 

  3 8 5,055 0,349 0,123 4,763 5,347 5 6 

  4 29 5,052 1,244 0,231 4,579 5,525 3 10 

  Total 56 4,847 1,116 0,149 4,548 5,146 3 10 

Volume Total 
testículo 

1 10 136,579 60,563 19,152 93,255 179,903 68 249 

  2 9 121,991 44,487 14,829 87,795 156,187 72 189 

  3 8 109,728 56,184 19,864 62,757 156,699 30 214 

  4 29 102,464 46,459 8,627 84,792 120,136 30 213 

  Total 56 112,732 50,626 6,765 99,174 126,290 30 249 

 
 
 
Variável Kruskall-Wallis 

CRC 0,015 

diâm duc def 0,145 

comp_Rim 0,027 

largura_Rim 0,237 

Volume Total 
testículo 

0,416 
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Tabela 3 - Comparação das medianas entre as estações pelo teste Kruskall-

Wallis. 

 
 

 
Comparações Student-Newman-Keuls 

 

Comparação  diametro_SSR_Rim altura_Rim diametro_tubulo altura_testiculo 

Grupos ( 1 e 2) = 0,0003 0,0015 0,3905 0,1005 

Grupos ( 1 e 3) = < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 

Grupos ( 1 e 4) = < 0.0001 < 0.0001 0,681 0,0916 

Grupos ( 2 e 3) = < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 0,0002 

Grupos ( 2 e 4) = 0,0179 0,0123 0,1991 0,9501 

Grupos ( 3 e 4) = 0,1138 0,037 < 0.0001 < 0.0001 

 

 

 
 
 
 
 

 N Média Desv. 
Pad 

EP IC 95% Mínimo Máximo valor p 

LI LS 

diametro_SSR_Rim 1 80 155,67 48,80 5,46 144,81 166,53 92,90 345,83 0,000 

2 67 183,95 41,48 5,07 173,84 194,07 99,07 284,65   

3 50 242,82 63,62 9,00 224,74 260,90 145,54 433,15   

4 31 212,14 45,18 8,11 195,57 228,71 137,78 300,38   

Total 228 190,77 59,83 3,96 182,96 198,58 92,90 433,15   

altura_Rim 1 70 61,05 18,58 2,22 56,62 65,48 30,08 136,83 0,000 

2 67 70,99 20,73 2,53 65,94 76,05 37,37 159,75   

3 50 96,71 24,16 3,42 89,84 103,58 58,46 164,06   

4 31 81,81 16,91 3,04 75,61 88,02 57,29 118,54   

Total 218 75,24 24,39 1,65 71,98 78,49 30,08 164,06   

diametro_tubulo 1 80 380,99 136,34 15,24 350,65 411,33 188,05 828,76 0,000 

2 71 402,04 157,32 18,67 364,81 439,28 201,36 980,86   

3 60 302,27 131,29 16,95 268,36 336,19 172,96 846,94   

4 92 362,90 114,43 11,93 339,20 386,59 200,90 805,53   

Total 303 364,84 138,15 7,94 349,22 380,46 172,96 980,86   

altura_testiculo 1 80 69,19 17,26 1,93 65,35 73,03 34,48 115,08 0,000 

2 71 64,29 19,19 2,28 59,75 68,84 26,35 114,49   

3 60 50,90 19,55 2,52 45,85 55,95 21,78 110,74   

4 92 63,80 22,47 2,34 59,15 68,45 19,58 143,54   

Total 303 62,78 20,73 1,19 60,44 65,13 19,58 143,54   
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Ficha 
n° 

data 
entrada 

procedência 

87001 23/04/2015 Osasco 

78489 18/10/2010 Piedade 

82709 13/09/2012 Araçariguama 

86113 30/09/2014 Carapicuiba 

87442 28/08/2015 Diadema 

81232 10/11/2011 Diadema 

79335 07/02/2011 Cotia 

86191 04/11/2014 Ibiúna 

87606 09/12/2015 Ibiúna 

78269 22/07/2010 Ibiúna 

80273 24/05/2011 Ibiúna 

78534 25/10/2010 Ibiúna 

86332 27/11/2014 Itapecerica da Serra 

84165 23/05/2013 Itapevi 

78506 25/10/2010 Itapevi 

86377 05/12/2014 Jandira 

85108 09/01/2014 Juquitiba 

78474 08/10/2010 Socorro 

78483 08/10/2010 São Lourenço da Serra 

86166 24/10/2014 Mauá 

79220 19/01/2011 Mairinque 

81064 18/10/2011 Mairinque 

82708 14/09/2012 Mairiporã 

79797 01/04/2011 Mairiporã 

83864 22/04/2013 Mogi das Cruzes 

86064 25/09/2014 Mogi das Cruzes 

86065 25/09/2014 Mogi das Cruzes 

83843 17/04/2013 Santana do Parnaíba 

84905 20/01/2014 Vargem Grande Paulista 

86348 01/12/2014 Vargem Grande Paulista 

86783 18/03/2015 Vargem Grande Paulista 

84568 29/10/2013 Vargem Grande Paulista 

86177 03/11/2014 São Paulo 

86340 01/12/2014 São Paulo 

86164 20/10/2014 São Paulo 

86295   São Paulo 

86495 14/01/2015 São Paulo 

78447 24/09/2010 São Paulo 

81274 28/11/2011 São Paulo 

85209 07/03/2014 São Paulo 

78658 19/11/2010 São Paulo 
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81091 19/10/2011 São Paulo 

86243 14/11/2014 São Paulo 

86397 12/12/2014 São Paulo 

84849 15/01/2014 São Paulo 

87488 20/10/2015 São Paulo 

87081 09/05/2015 São Paulo 

81089 24/10/2011 São Paulo 

78184 07/07/2010 São Paulo 

83245 14/01/2013 São Paulo 

78201 12/07/2010 São Paulo 

1 13/03/2017 Perus 

2 17/04/2017 Mogi das Cruzes 

3 10/04/2017 São Paulo 

4 12/07/2017 Tapirí 

5 23/10/2017 Cotia 

6 08/11/2017 Juquitiba 

 
 
 
 

 


