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RESUMO 

 

ANDRADE, F. M. Ciclo reprodutivo de machos da falsa coral Oxyrhopus guibei. 
2021. 65 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 

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. Esse estudo teve por 

objetivo descrever o ciclo reprodutivo de machos de Oxyrhopus guibei, coletando e 

analisando amostras para descrever os parâmetros seminais da espécie ao longo das 

estações do ano. Conjuntamente análises histológicas do aparelho urogenital foram 

realizadas para verificar a atividade fisiológica reprodutiva desses animais. 

Constatamos através do espermograma picos de produção e qualidade espermática 

entre o outono e a primavera, que não demonstraram correlação estatística com os 

dados biométricos dos animais. As análises histológicas evidenciaram estocagem de 

espermatozoides contínua nos ductos deferentes ao longo das estações do ano, 

enquanto os testículos e segmento sexual renal apresentaram intensa atividade entre 

a primavera e verão, tendo um decréscimo nas estações mais frias. Sendo assim, 

concluímos que o ciclo reprodutivo para os machos de Oxyrhopus guibei é 

descontínuo cíclico sazonal, pois há variações fisiológicas importantes descritas 

nesse estudo que sugerem um decréscimo na atividade do sistema urogenital ao 

longo das estações do ano, que pode estar relacionada a fatores abióticos. 

 

Palavras-chave: Reprodução animal. Serpentes. Espermograma. Histologia. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

ANDRADE, F. M. Male reproductive cycle of false coral snake Oxyrhopus 
guibei. 2021. 65 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 

The suborder of snakes is composed of a variety of species that may have different 

reproductive aspects, with variations related to the environment in which they live and 

the season. To know the real reproductive status of an animal, the macro and 

microscopic morphological study must be considered together with techniques such 

as histology to analyze minute structures and their functions. The false coral snake 

(Oxyrhopus guibei) is a synanthropic and non-venomous animal common in the 

metropolitan region of São Paulo state. This study aimed to describe the reproductive 

cycle of Oxyrhopus guibei males, collecting and analyzing samples to describe the 

seminal parameters of the species throughout the seasons. Jointly histological 

analyzes of the urogenital apparatus were performed to verify the reproductive 

physiological activity of these animals. We verified through the spermogram peaks of 

production and sperm quality between autumn and spring, which did not show 

statistical correlation with the biometric data of the animals. Histological analyzes 

showed continuous sperm storage in the vas deferens throughout the seasons, while 

the testes and sexual segment of the kidney showed intense activity between spring 

and summer, with a decrease in the colder seasons. Therefore, we conclude that the 

reproductive cycle for males of Oxyrhopus guibei is seasonal cyclical discontinuous, 

as there are important physiological variations described in this study that suggest a 

decrease in the activity of the urogenital system throughout the year, which may be 

related to abiotic factors. 

 

Keywords: Animal reproduction. Snakes. Spermogram. Histology. 
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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) 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 estendida 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 ciclo 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. 

 Sobre as adaptações evolutivas, podemos encontrar algumas espécies de 

serpentes capazes de realizar estocagem de espermatozoides, tanto por fêmeas 
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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 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 dos 

parâmetros seminais através de um espermograma. A realização de espermograma 

permite conhecer os parâmetros normais de cada espécie ao longo das estações do 

ano e avaliar o potencial reprodutivo de um macho (ZACARIOTTI et. al 2007). 

 

1.1. Espécie estudada 

 

O gênero Oxyrhopus pertence à tribo Pseudoboini, família Colubridae 

(Dipsadinae) e é composto por quinze espécies, sendo que nove dessas espécies 

ocorrem no Brasil (COSTA & BÉRNILS, 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 consideradas de interesse médico 

para a saúde pública (MELGAREJO et al., 2016). 

Oxyrhopus guibei (HOGE & ROMANO, 1977) é uma serpente de tamanho 

médio (machos adultos podem chegar a 1m e fêmeas adultas 1,3m), corpo delgado, 

não peçonhenta, de hábitos terrícolas 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 rasteja rapidamente”. O epíteto 

específico guibei é uma homenagem dos autores da descrição 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 (Oxyrhopus trigeminus guibei), foi elevado ao nível de espécie por 
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apresentar características distintas como o formato do hemipênis e número de 

escamas subcaudais (ZAHER & CARAMASCHI, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 se alimentam 

preferencialmente de pequenos mamíferos, lagartos e eventualmente aves, 

subjugando a presa por constrição (SAZIMA & ABE, 1991). Tal comportamento na 

variação da dieta ao longo de seu crescimento pode estar relacionado a mudanças 

Mapa: Valquiria Oliveira 

Dados: COSTA & BÉRNILS, 2018  

Figura 1 Distribuição geográfica de Oxyrhopus guibei no Brasil 
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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, sendo que as fêmeas atingem maior comprimento e peso 

corpóreo.  (PIZZATTO & MARQUES, 2002). Na IUCN Red List seu status de 

conservação é considerado Pouco Preocupante (SCROCCHI et al., 2017). 

 

Figura 2 Macho de Oxyrhopus guibei 

 

Fonte: Fabiano Morezi de Andrade (2018). 

 

 

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 de serpentes 

geralmente 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 
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alojados na base da cauda do animal invaginados e no momento da cópula ocorre 

eversão lateral em um dos órgãos de forma aleatória graças à ação da musculatura 

retratora do hemipênis, situada mais abaixo 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). Essas estruturas são 

tubulares e bifurcadas, apresentando sulco espermático também bifurcado através do 

qual o sêmen escorre após sua saída da papila genital até o interior do trato 

reprodutivo da fêmea (ZAHER, 1999). 

O hemipênis de Oxyrhopus guibei é descrito como: órgão bilobado, bicapitado 

e bicaliculado, com espinhos laterais bem desenvolvidos. O sulco espermático se 

divide na metade proximal do corpo hemipenial, com cada ramo correndo para os 

lados laterais do órgão, onde eles assumem uma posição centrífuga. Os lobos são 

ornamentados com cálices de papilados, que tendem a girar nas bordas do capítulo 

(ZAHER op. cit.). 

Os protocolos de preparação do hemipênis seguem Zaher & Prudente (2003) 

and Nunes et al. (2012). 

 

Figura 3 Hemipênis de Oxyrhopus guibei. (A) lado não sulcado e (B) lado sulcado 

 

Preparação: Valdir José Germano e Weverton dos Santos Azevedo (2019). 

 

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, 
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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 4 Anatomia do sistema reprodutor masculino de Oxyrhopus guibei 

 

Fonte: Fabiano Morezi de Andrade (2019). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

O estudo reprodutivo está intimamente ligado a conservação das espécies, seja in 

situ ou ex situ, e quanto mais conhecemos sobre sua biologia mais se conhece sobre 

o status de conservação na natureza e a necessidade de expandir as pesquisas em 

cativeiro. Estudar os ciclos reprodutivos masculinos em serpentes é indispensável 

para entender os padrões e as estratégias reprodutivas das espécies (ALMEIDA-

SANTOS et al., 2004). 

 O ciclo reprodutivo pode ser caracterizado através do crescimento folicular nas 

fêmeas e do crescimento e aumento da massa dos testículos nos machos devido a 

uma intensa atividade espermatogênica (SCHUETT et al., 2002). Porém isso não é o 

bastante para uma completa caracterização do ciclo reprodutivo, pois não abrange a 

fisiologia interna que envolve o processo da reprodução, como a produção de 

espermatozoides nos túbulos seminíferos (MATHIES, 2011; ALMEIDA-SANTOS et 

al., 2014). Os estágios do ciclo espermatogênico em serpentes são refletidos pela 

variação morfológica dos túbulos seminíferos (GOLBERG E PARKER, 1975). Assim, 

análises microscópicas podem caracterizar com precisão a etapa do ciclo testicular 

através das mudanças no epitélio seminífero (MATHIES, 2011).  

A aplicação de biotécnicas reprodutivas no manejo de répteis tem crescido 

consideravelmente nos últimos anos, permitindo análises mais aprimoradas nessa 

questão para compreender as estratégias reprodutivas das espécies, bem como 

avaliar os parâmetros seminais e estabelecer protocolos de inseminação artificial, 

valendo-se de melhores espécimes reprodutores.  

Outrora diversos trabalhos de avaliação seminal foram realizados utilizando 

diversas técnicas que foram sendo aperfeiçoadas com o tempo ou conforme 

necessidade. Mengden et al. (1980) descreveram pela primeira vez um método que 

consistia em contenção física do animal e realização de delicadas massagens na 

região ventral do terço final do animal para exposição da papila genital e colheita de 

sêmen com o auxílio de uma seringa. Posteriormente, a técnica de eletroejaculação 

foi descrita por Quinn, Blasedel e Platz (1989) que realizaram inseminação artificial 

em Thamnophis marcianus. Outros trabalhos seguiram através de eutanásia com o 

intuito de remoção e compressão dos ductos deferentes, como realizado em Crotalus 

durissus terrificus por Langlada et al. (1994).  
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Na década seguinte, Zacariotti et al. (2007) realizaram a colheita de sêmen em 

Crotalus durissus alterando a técnica descrita por Mengden et al. (1980), incluindo 

anestesia (Lidocaína 1% - 15mg/kg) na região pericloacal nas quatro extremidades 

com o intuito de relaxar a musculatura cloacal e por seguinte expor a papila urogenital. 

Tal conduta oferece maior assertividade sobre o procedimento e reduz as chances de 

contaminação da amostra por fezes e urina. 

Tourmente et al. (2007) fizeram uma abordagem diferenciada para realizar a 

colheita de sêmen em Boa constrictor occidentalis, uma vez que, por tratar-se de uma 

espécie robusta não era possível obter amostras seminais com a massagem ventral. 

Os autores introduziram uma probe de plástico com 1,5 mm de diâmetro na cloaca 

dos animais afim de friccionar a base hemipenial para atingir a eversão do hemipênis 

e subsequente ejaculação. O procedimento foi considerado satisfatório por não 

envolver anestesia e não ser traumatizante para o animal.  

Além de compreender os parâmetros seminais, é notória a importância de se 

conhecer o papel dos ductos deferentes não somente como um ducto para a 

fecundação, mas também como um sítio de estocagem de espermatozoides. A 

literatura mostra que espécies que apresentam espermatozoides estocados no 

oviduto (fêmeas) ou nos ductos deferentes (machos) podem apresentar um maior 

desenvolvimento das membranas multilaminares na peça intermediária destes 

(TOURMENT et al., 2006; COETI et al. 2020). 

No estudo de PIZZATTO & MARQUES, 2002 o ciclo reprodutivo da espécie foi 

descrito como contínuo, através de aspectos morfométricos e observações de 

indivíduos cativos. O tamanho mínimo de maturidade sexual em machos encontrado 

para Oxyrhopus guibei foi de 388 mm de CRC (comprimento rostro-cloacal). Porém 

os autores encontraram 8 machos imaturos que mediram 390-510 mm de CRC. A 

maturidade sexual para fêmeas foi estabelecida a partir de 632 mm. O grau de 

dimorfismo do tamanho sexual (SSD - sexual size dimorphism) foi de 0,37. Assim, as 

fêmeas são maiores do que os machos. Esse padrão também foi encontrado para 

Oxyrhopus trigeminus (ALENCAR, GALDINO & NASCIMENTO, 2012; COELHO, 

SALES & RIBEIRO, 2019). 

 Desta forma, levando-se em conta a carência de dados biológicos do ciclo 

testicular, da estocagem dos espermatozoides nos ductos deferentes e dos 

parâmetros seminais que podem nortear a reprodução desta espécie em cativeiro, 
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esse estudo ajuda a aprimorar a manutenção ex situ da espécie em cativeiro, 

avaliando aspectos reprodutivos que podem contribuir para o manejo reprodutivo e  

bem-estar animal, assim como as atividades de pesquisa científica e programas 

educativos realizados pelo Instituto Butantan, onde a espécie Oxyrhopus guibei, 

conhecida como “falsa coral”, atua como grande protagonista e instrumento de 

educação em eventos culturais para os visitantes do parque.  
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3 OBJETIVOS 

 

Descrever o ciclo reprodutivo dos machos da falsa coral Oxyrhopus guibei através de 

espermograma e análises histológicas do sistema urogenital, buscando assim uma 

abordagem integrativa para conhecer esse processo biológico. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Avaliar as características morfológicas e fisiológicas dos espermatozoides: volume 

amostral (em μl), motilidade, vigor e concentração espermática; 

Testar a correlação destes parâmetros seminais com a biometria e condição 

corpórea dos animais; 

Analisar a morfologia do Segmento Sexual Renal (SSR), testículos e ductos 

deferentes; 

Relacionar sazonalmente as atividades renais (SSR) e testiculares com a 

estocagem de esperma. 

 

Justificativa: O espermograma de Oxyrhopus guibei ajuda a compreender em qual 

(is) estação (ões) 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. Complementando com a técnica da histologia, com o objetivo de verificar como 

está a fisiologia dos órgãos associados a reprodução durante as estações do ano, e 

se apresentam atividade reprodutiva. 

Estudos não publicados anteriores a esse 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 em 

todas as estações do ano? 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Manutenção de animais em cativeiro 

 

Os animais utilizados no experimento para coleta de sêmen foram 

recebidos através da Recepção Herpetológica Alphonse Richard Hoge do 

Laboratório Especial de Coleções Zoológicas (LECZ) do Instituto Butantan. Ao 

dar entrada no biotério do Laboratório de Ecologia e Evolução (LEEV) dessa 

mesma instituição os animais são avaliados quanto a sua condição corpórea, 

passam por período de quarentena para vermifugação e acompanhamento 

veterinário (profilaxia) e então é realizada biometria e microchipagem. Os 

animais mantidos em cativeiro são individualizados e identificados em caixas 

plásticas transparentes com travas (56,4 x 38,5 x 37,1cm) e ventilação de ar com 

furos na tampa e laterais. Água é oferecida ad libitum e a alimentação é realizada 

mensalmente com camundongos (Mus musculus) provenientes do Biotério 

Central do Instituto Butantan, seguindo a proporção de 10 a 20% do peso do 

animal. O substrato utilizado para enriquecimento ambiental é o musgo 

Sphagnum spp. desidratado. A temperatura do biotério é mantida em torno dos 

25ºC, utilizando aquecedor elétrico quando necessário. Os machos utilizados 

nesse estudo não foram usados em atividades educativas.  

 

Figura 5 Biotério de serpentes do Laboratório de Ecologia e Evolução do Instituto Butantan 

 

Fonte: Fabiano Morezi de Andrade (2019). 
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4.2 Coleta de sêmen em animais mantidos em cativeiro 

 

As coletas de sêmen foram realizadas mensalmente de novembro de 2017 

a outubro de 2019, segundo a metodologia proposta por Zacariotti et al. (2007) com 

modificações – não sendo necessária anestesia local para relaxamento da 

musculatura cloacal. Os animais foram contidos fisicamente em tubos plásticos 

transparentes específicos para contenção de serpentes e em seguida realizada 

massagem vigorosa da região ventral no terço caudal do animal (sentido caudal) a fim 

de eliminar o conteúdo intestinal e urato que possam contaminar a amostra. 

Posteriormente a região cloacal foi limpa com soro fisiológico, e então realizada uma 

massagem na região ventro-lateral do terço caudal do animal (sentido caudal, de 

ambos os lados) para que o sêmen fosse expelido pelas papilas urogenitais. A 

amostra seminal foi coletada com o auxílio de tubos capilares microhematócritos e, 

em seguida, medida com régua e diluída para as devidas análises. Tal procedimento 

de contenção do animal para a coleta do material biológico durou aproximadamente 5 

minutos. Em caso de contaminação da amostra, o procedimento de limpeza na região 

foi repetido. 

 

Figura 6 - Coleta seminal de Oxyrhopus guibei na região cloacal 

 
Fonte: Tatiane Caroline de Lima (2020). 
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4.2.1 Avaliação imediata do sêmen 

 

Para o espermograma foram avaliadas características morfológicas e fisiológicas 

– estrutura básica do espermatozoide visto em microscópio de luz, volume amostral 

(em μl), motilidade, vigor e concentração espermática – e os mesmos parâmetros 

seminais foram testados estatisticamente com a biometria e condição corpórea dos 

animais a fim de testar correlação.  

 A avaliação imediata do sêmen consiste primeiramente em converter o volume 

coletado no tubo capilar em μl, onde 1mm = 1,05μl. A diluição do material seminal foi 

feita com Meio HAM’S F-10 Nutrient Mix para reprodução humana ou animal Nutricell, 

na proporção de 1:100 e então armazenado em tubo Eppendorf®. 

 O volume foi estimado com o uso de micropipetas de volume variável 

Eppendorf®, nas escalas de 0,05-10μl, 10-100μl e 100-1000μl conforme necessário. 

Nessa etapa verifica-se também a coloração do sêmen expelido. 

 Uma amostra de 10μl é então adicionada a uma lâmina, coberta por lamínula 

e avaliada em microscópio de luz (Eclipse E100, Nikon) sob o aumento de 40x para 

aferir motilidade e vigor. 

 

Figura 7 – Espermatozoides de Oxyrhopus guibei sob microscopia de luz 

 

Fonte: Fabiano Morezi de Andrade (2019). 
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Parâmetros avaliados nesse estudo: 

Volume amostral em microlitros (μl): o volume foi calculado com o auxílio de 

uma régua milimetrada para medir a quantidade de sêmen coletada no tubo capilar e 

o comprimento medido foi multiplicado por 1,05. Vale ressaltar que o volume amostral 

não reflete necessariamente toda a quantidade de sêmen contido nos ductos 

deferentes do animal. 

Motilidade: a motilidade, que trata da capacidade / facilidade de locomoção dos 

espermatozoides, foi aferida por uma análise subjetiva 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 – Movimento progressivo frequente, porém lento;  

• 4 – Movimento progressivo constante com velocidade moderada; 

• 5 – Movimento progressivo rápido. 

 

4.2.2 Avaliação da concentração espermática 

 

 A concentração espermática diz respeito a quantidade de espermatozoides no 

volume total coletado. Para essa análise o sêmen foi diluído na proporção de 1:150 

em solução formol salina a 10% para a determinação de sua concentração. A 

contagem foi realizada em câmara hematimétrica de Neubauer “improved” com o uso 

de microscópio de luz, sob o aumento de 40x contando os espermatozoides nos cinco 

quadrantes diagonais de cada lado da câmara (8μl em cada) prosseguindo com a 

média dos dois resultados (x) e aplicando a fórmula: x.5.10.150.1000 = sptz/Ml. 
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Figura 8 – Método de contagem de espermatozoides em câmara de Neubauer sob microscopia de luz 

 

Fonte: EMBRAPA (2019). 

 

Figura 9 – Espermatozoides de Oxyrhopus guibei na câmara de Neubauer sob microscopia de luz 

 

Fonte: Fabiano Morezi de Andrade (2019). 
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4.3 Análise estatística - Teste de Correlação 

 

 A análise estatística dos dados foi realizada utilizando-se o software Statsoft 

Statistica (v7.0.61.0 EN). O objetivo foi testar uma possível correlação entre os 

parâmetros seminais (volume amostral, motilidade, vigor e concentração espermática) 

com os dados biométricos dos animais (peso e CRC) através da regressão linear. O 

nível de significância adotado para todos os testes foi de 5%, portanto, para p<0,05 

considerou-se que havia diferenças estatísticas entre as variáveis. 

  

4.4 Coleta de tecidos reprodutivos e histologia 

 

 Para a análise histológica foram processadas amostras de rins, testículos e 

ductos deferentes para descrever o status fisiológico dessas gônadas ao longo das 

estações do ano, principalmente com relação a atividade renal, testicular e estocagem 

de espermatozoides. 

 Foram analisados 27 espécimes de machos maduros de Oxyrhopus guibei. A 

maturidade reprodutiva dessa espécie foi considerada a partir de 388 mm de CRC, 

conforme proposta por PIZZATTO e MARQUES, 2002. 

Os exemplares analisados foram coletados no Estado de São Paulo e 

encontram-se depositados nas seguintes coleções: Coleção Herpetológica Alphonse 

Richard Hoge do Instituto Butantan (IBSP) e Coleção Zoológica da Universidade de 

Campinas - UNICAMP (ZUEC) (Apêndice A).  

 

Figura 10 – Coleta de dados morfométricos de Oxyrhopus guibei 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fabiano Morezi de Andrade (2019). 
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Figura 11 - Locais de coleta dos machos de Oxyrhopus guibei analisados no Estado de São Paulo

 
   Fonte: Serena Najara Migliore (Software ArcView 9.3) (2019). 

 

 Foi realizada a triagem dos espécimes de acordo com a data de morte a fim 

de coletar dados histológicos para cada estação do ano de forma igualmente 

distribuída como possível ao longo das estações: primavera, verão, outono e inverno. 

 

Figura 12 – Número de espécimes de Oxyrhopus guibei analisados por estação do ano 

 

Fonte: : Fabiano Morezi de Andrade (2020). 
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4.4.1 Coleta de dados morfológicos 

 

O trabalho envolveu a tomada de medidas morfológicas e coleta de tecidos do 

trato reprodutor masculino. Para as medidas morfológicas corporais foram analisados 

os seguintes dados: (1) comprimento rostro-cloacal (CRC) e caudal (CC) com fita 

métrica milimetrada; (2) comprimento, largura e espessura dos testículos direito e 

esquerdo, rins direito e esquerdo e o diâmetro dos ductos deferentes direito e 

esquerdo, ambos com paquímetro digital. Cada estrutura teve sua extremidade mais 

cranial coletada e o fragmento foi conservado em etanol 70%. 

 

4.4.2 Processamento e análise histológica 

 

Para a análise histológica, os fragmentos coletados foram alocados e 

individualizados em cassetes histológicos e passaram por desidratação em série com 

concentração crescente de etanol (70%, 80%, 90%, 95% e 100%), sendo diafanizados 

em xilol fracionado com etanol absoluto e xilol puro. Em seguida os cassetes foram 

submersos em parafina líquida a 70ºC na estufa durante 24 horas para remoção de 

líquidos dos tecidos e no dia seguinte impregnados definitivamente em um novo banho 

de parafina para esfriar e então prosseguir com o emblocamento. Os blocos foram 

cortados em micrótomo Leica® em fitas de 5 μm de espessura e estas foram coladas 

em lâminas de vidro para microscopia com albumina e glicerina (1:1), sendo coradas 

com Hematoxilina-Eosina (H&E) (JUNQUEIRA et al., 1979) para então análise em 

microscópio. 

 Os tecidos testiculares processados foram avaliados seguindo a classificação 

dos estágios testiculares (GOLDBERG; PARKER, 1975; MCPHERSON; MARION, 

1981; SAINT-GIRONS, 1982; KASPEROVICZUS, 2009). 

 

Estágios e descrição dos túbulos seminíferos: 

1) Regressão completa; túbulos seminíferos somente com poucas espermatogônias 

e células de Sertoli; podem ter poucos espermatozoides na luz do lúmen. 

2) Espermatogônias aumentando e dividindo-se; espermatócitos primários. 

3) Espermátides em metamorfose com poucos espermatozoides. 

4) Espermiogênese; espermatozoides maduros no lúmen (nível máximo de 

espermiogênese). 
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5) Espermatozoides abundantes, porém, espermatócitos muito reduzidos; 

espermátides reduzidas, porém ainda em transformação. 

6) Epitélio germinal reduzido, com poucas espermatogônias, espermatócitos e 

espermátides; podem conter ou não espermatozoides no lúmen de uma a duas 

camadas de células. 

 

 

As fotografias microscópicas de materiais seminais e cortes histológicos foram 

realizadas em microscópio de luz Olympus BX 41, acoplado a câmera digital Olympus 

SC30 do Laboratório de Biologia Estrutural do Instituto Butantan. O software de 

imagem utilizado foi o cellSens. 

O estudo concebido foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do 

Instituto Butantan – CEUAIB, conforme protocolo 9821021219 e Comissão de Ética 

no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 

de São Paulo - CEUAVET, conforme protocolo 1640220119. 
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5 RESULTADOS 

 

 5.1 Aspectos gerais do espermograma 

 

  O sêmen de Oxyrhopus guibei apresenta coloração branca e consistência 

leitosa e espessa. As coletas ocorreram de novembro de 2017 a outubro de 2019, 

totalizando 24 meses, sendo coletadas 40 amostras seminais de Oxyrhopus guibei 

para a síntese dos dados compilados nesse trabalho, sendo 10 para o verão, 10 para 

o outono, 10 para o inverno e 10 para a primavera e utilizando 8 indivíduos cativos 

para esse experimento. Em alguns procedimentos de colheita de sêmen não foi 

possível coletar amostra ou não houve prosseguimento na coleta, pois o animal estava 

em processo de ecdise (troca de pele). 

 O CRC e a massa média desses animais foram de 657,50 ± 70,01 (mm) e 

69,00 ± 14,60 (g), respectivamente. Houve uma variedade em relação ao CRC e 

massa desses animais, sendo que o menor animal apresentou 560 mm de CRC e 48 

gramas e o maior 770 mm de CRC e 85 gramas. Dos animais avaliados, apenas um 

não apresentou amostras válidas durante as estações. 

Na tabela a seguir (Tabela 1), estão apresentadas as médias gerais dos dados 

obtidos ao longo de todo experimento, tanto para o esperma como para a biometria. 

 

Tabela 1 – Valores médios e desvio padrão (Média±DP) e valores mínimos e máximos encontrados 

nos parâmetros estudados para machos de Oxyrhopus guibei 

 Média±DP Mínimo e máximo 

CRC (mm) 657,50 ± 70,01 560 - 770 

Massa (g) 69 ± 14,60 48 – 85 

Volume (µl) 5,25 ± 4,25 1,05 - 19,95 

Motilidade (%) 55,50 ± 20,12 10 – 90 

Vigor 2,85 ± 1,10 0 – 5 

Concentração (x109sptz/ml) 0,806 ± 0,10 0,56 – 0,97 

Fonte: Andrade (2021) 
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Fonte: Andrade (2020) 

 

 

Fonte: Andrade (2020) 
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guibei  ao longo das estações do ano (em %)
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Fonte: Andrade (2020) 

 

 

Fonte: Andrade (2020) 
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Figura 15: Vigor espermático do sêmen coletado de Oxyrhopus 
guibei  ao longo das estações do ano
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Figura 16: Avaliação da concentração espermática de Oxyrhopus 
guibei ao longo das estações do ano (x109) 
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  5.2 Estrutura do espermatozoide de Oxyrhopus guibei 

 

Figura 17 – Estruturas do espermatozoide de Oxyrhopus guibei visto em microscopia de luz 

 

Fonte: Fabiano Morezi de Andrade (2019).  

Legenda: Tamanho total do espermatozoide: 112,31 μm. Medição realizada no Software cellSens. 

 

 O espermatozoide de Oxyrhopus guibei apresenta formato filiforme como já 

conhecido para serpentes, e é dividido em três estruturas: cabeça, peça intermediária 

(ou colo) e cauda (ou flagelo). A cabeça possui formato falciforme e é alongada, 

diferente dos mamíferos que possui essa estrutura em formato ovoide. É na 

extremidade pontiaguda da cabeça que fica o acrossomo, organela fundamental para 

a fertilização. A peça intermediária apresenta maior comprimento em relação a cabeça 

e cauda, sendo esta última menos espessa, diferenciando-se da peça intermediária. 

 

  5.3 Estatística aplicada a avaliação seminal em relação à biometria dos 

animais 

   

As avaliações de regressão linear agrupando todas as amostras seminais de 

Oxyrhopus guibei coletadas ao longo do experimento concluem que não há correlação 

entre a massa do animal com seus parâmetros seminais. Em relação ao comprimento 

rostro-cloacal (CRC) dos animais e os parâmetros seminais, também não houve 

correlação significativa entre as análises estatísticas (Figuras 18 e 19). 
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Figura 18 – Relação entre os parâmetros seminais e a massa de todas as amostras de sêmen do 

experimento 

  

  

Fonte: Fabiano Morezi de Andrade (2021) 
 

 

Figura 19 – Relação entre os parâmetros seminais e o CRC de todas as amostras de sêmen do 

experimento 
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Fonte: Fabiano Morezi de Andrade (2021).  

 

Em seguida, foram analisados a regressão linear de CRC e massa em relação 

aos parâmetros seminais durante cada estação do ano.  

 

Tabela 2 Valores de P na análise de regressão linear em relação do CRC e Massa com os parâmetros 

seminais. Correlação ocorre quando P<0,05* 

 CRC Massa 

Volume 0,0662 0,2164 

Motilidade 0,3311 0,7094 

Vigor 0,5846 0,3760 

Concentração 0,1210 0,1346 

Fonte: Fabiano Morezi de Andrade (2021). 

 

 5.4 Avaliação da sazonalidade dos parâmetros seminais  

 

 Tabela 3. Valores médios e desvio padrão (Média+DP) dos parâmetros seminais estudados em 

machos adultos de Oxyrhopus guibei mantidos em cativeiro, de acordo com as estações climáticas  

 Verão Outono Inverno Primavera 

Volume 3,47 ± 3,77 5,25 ± 4,37 5,15 ± 2,69 7,14 ± 5,51 

Motilidade 37 ± 23.59 56 ± 17,13 63 ± 14,18 66 ± 11,74 

Vigor 1,90 ± 1,10 3,20 ± 1,14 3,10 ± 0,74 3,20 ± 0,92 

Concentração 0,68 ± 0,08 0,782 ± 0,07 0,890 ± 0,05 0,758 ± 0,09 

Fonte: Fabiano Morezi de Andrade (2021). 
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  5.5 Análise histológica dos órgãos reprodutivos de Oxyrhopus guibei  

 

Figura 20 – Corte transversal de ductos deferentes de Oxyrhopus guibei, evidenciando sua arquitetura 

enovelada e estocagem de espermatozoides no lúmen. Hematoxilina-eosina 

 

Fonte: Fabiano Morezi de Andrade (2020). 

Legenda: A) Ducto deferente cheio (primavera; 10x); B) Ducto deferente cheio (verão; 

10x); C) Ducto deferente cheio em maior aumento (outono; 20x); D) Ducto deferente 

cheio (inverno; 4x). O asterisco (*) sinaliza a presença de espermatozoides. 
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Figura 21 – Corte longitudinal de rim de Oxyrhopus guibei, evidenciando o SSR em atividade. 

Hematoxilina-eosina

 

Fonte: Fabiano Morezi de Andrade (2020). 

Legenda: A) SSR com túbulos distais hipertrofiados (primavera; 10x); B) SSR com 

túbulos distais hipertrofiados – destaque para os grânulos no epitélio (verão; 10x); C) 

SSR com túbulos distais moderadamente hipertrofiados e túbulos distais hipotrofiados 

(outono; 10x); D) SSR com túbulos distais hipertrofiados e inúmeros túbulos distais 

hipotrofiados (inverno; 10x). As setas indicam os túbulos distais do SSR. 
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Figura 22 – Corte transversal de testículo de Oxyrhopus guibei, evidenciando a 

espermatogênese. Hematoxilina-eosina 

 

Fonte: Fabiano Morezi de Andrade (2020). 

Legenda: A) Espermátides em metamorfose com poucos espermatozoides. Estágio 3. 

(primavera; 20x); B) Espermiogênese; espermatozoides maduros no lúmen (nível máximo 

de espermiogênese). Estágio 4. (verão; 20x); C) Espermatozoides abundantes, porém, 

espermatócitos muito reduzidos; espermátides reduzidas, porém ainda em 

transformação. Estágio 5. (outono; 40x); D) Epitélio germinal reduzido, com poucas 

espermatogônias, espermatócitos e espermátides; podem conter ou não 

espermatozoides no lúmen de uma a duas camadas de células. Estágio 6. (inverno; 20x). 

As setas indicam: 1) túbulo seminífero; 2) epitélio germinativo, que concentra as células 

de Sertoli; 3) lúmen; 4) tecido intersticial. 

 
 
 
 
 
 
 



51 
 

 

  

 



52 
 

6 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. Esta tendência observada, 

possibilita uma visão biológica de uma espécie muito mais integrada a várias áreas 

do conhecimento atual. Estudos extensos baseados apenas em espécimes 

conservados em coleções herpetológicas, podem restringir o uso de várias técnicas, 

infelizmente, para exemplares raros ou em extinção, e muitas vezes é só o que temos. 

           Deste modo atualmente, podemos expandir o uso de diversas análises para 

aspectos microscópicos, histológicos, histoquímicos e biotecnológicos, 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), não como outrora, apenas baseando-se em espécimes 

conservados em coleções herpetológicas pois não se sabe ao certo se as medidas 

morfológicas dos órgãos reprodutivos refletem sua atividade - para caracterizar os 

ciclos reprodutivos (MARQUES, 1998) por falta de amplitude e possíveis variáveis 

devido a conservação do material biológico em etanol e formol ao longo do tempo. 

Todavia, as coleções científicas são inesgotáveis fontes de informação acerca de 

dados microscópicos e macroscópicos, e possibilitam a guarda do patrimônio natural 

nacional e possibilidade de diversos estudos. 

  O volume amostral coletado seguiu uma tendência de crescimento no outono, 

atingindo um pico na primavera, diminuindo consideravelmente para um índice mínimo 

no verão. Em todos os indivíduos estudados foi possível coletar sêmen em todas as 

estações. A maior amostragem coletada foi de 19,95 μl e ocorreu com um indivíduo 

durante a primavera. Com relação à motilidade, constatamos maior efetividade no 

desempenho / movimentação dos espermatozoides entre o outono e primavera, 

seguindo a tendência apresentada nos resultados de volume amostral. E analisando 

o vigor espermático percebe-se índices mais satisfatórios entre outono e primavera, 

corroborando mais uma vez que os resultados obtidos nessas estações são mais 

expressivos, evidenciando um decréscimo nos parâmetros seminais das amostras 

coletadas durante o verão. A concentração espermática não demonstra variações 

significativas ao longo das estações do ano. 
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As análises estatísticas de regressão linear demonstraram que o Comprimento 

Rostro-Cloacal (CRC) não tem influência significativa em relação aos parâmetros 

seminais dos machos adultos coletados. Com relação a variável Massa a aplicação 

desse teste estatístico comparando com os parâmetros seminais avaliados, também 

não apresentou correlação. Isso pode ser justificado pelo fato de que os animais 

mantidos em cativeiro têm uma alimentação regular e temperatura controlada através 

de aquecedores, o que proporciona maior bem-estar animal em ambiente ex situ, o 

que provavelmente influencia o ciclo espermático e a qualidade seminal (ALMEIDA-

SANTOS, 2005, KASPEROVICZUS, 2013). 

 Os dados obtidos mostraram foi possível encontrar produção de 

espermatozoides variável em todas as estações do ano. A qualidade dos parâmetros 

seminais varia em todos os aspectos analisados. 

 Avaliar a produção espermática de serpentes mantidas em cativeiro configura um 

importante passo para a conservação de espécies que possam estar ameaçadas na 

natureza, pois os dados de animais mantidos em cativeiro muitas vezes refletem os 

de vida livre, e contribuir com o próprio manejo ex-situ, seja para outras pesquisas, 

alimentação de serpentes ofiófagas ou educação ambiental. 

 Considerando os parâmetros analisados no sêmen após a coleta podemos concluir 

que há um pico de qualidade seminal do outono para a primavera, e esses valores 

declinam gradualmente no verão. Pode ser que machos de Oxyrhopus guibei que 

copulem no intervalo entre a estação seca e chuvosa (inverno e primavera) tenham 

maior 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). Braz (2009) relatou uma 

concentração expressiva de posturas de ovos entre agosto a janeiro. Observações 

em campo e cativeiro podem ajudar a elucidar a atividade reprodutiva dessas 

serpentes. 

  O ciclo de produção de espermatozoides ocorre nos testículos e é denominado 

espermatogênese, que inclui divisão celular por mitose e meiose e é seguida pela 

espermiogênese, que é a diferenciação final das células em espermatozoides. Os 

testículos são formados por uma grande variedade de túbulos seminíferos e pelo 

tecido intersticial, que ocupa os espaços entre os túbulos e é muito importante para a 

nutrição de suas células. Todo esse conjunto é envolvido por uma cápsula de tecido 

conjuntivo, a túnica albugínea. 
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  Na parede dos túbulos seminíferos há o epitélio germinativo, uma 

camada formada por células germinativas e células envolvidas na produção de 

gametas – as células de Sertoli. 

  Analisando os cortes histológicos dos rins evidenciamos a presença do 

Segmento Sexual Renal (SSR), uma estrutura caracterizada como uma hipertrofia de 

uma região do rim observada em espécies de Squamata e comumente observada em 

machos adultos (SILVA, 2015). O SSR apresenta um epitélio constituído por células 

cilíndricas altas e na porção apical há grânulos secretores que podem preencher o 

lúmen por completo. É formado de células colunares com núcleo basal e presença de 

grânulos sexuais espalhados por todo o citoplasma (SEVER et al., 2002; KROMER; 

MARTINEZ; MASON, 2004). A característica marcante que associa o SSR com a 

reprodução é a hipertrofia dessa região, geralmente na época de acasalamento e com 

o aumento da atividade testicular (SCHUETT et al., 2002; SEVER et al., 2002). Tal 

fato é decorrente da associação do SSR com o hormônio testosterona (SCHUETT et 

al., 2002; KROMER; MARTINEZ; MASON, 2004). A função do segmento sexual renal 

permanece ainda desconhecida, mas com inúmeras hipóteses. Uma das hipóteses é 

a participação do SSR na sobrevivência dos espermatozoides no trato reprodutivo 

feminino (ALDRIDGE et al., 2011). 

  Neste estudo, vimos que a hipertrofia do SSR é principalmente nas estações 

da primavera e verão, quando os testículos estão ativos e mostram grande produção 

de espermatozoides. Eles apresentam uma hipertrofia moderada no outono e inverno 

e como as secreções do SSR é dependente de testosterona, sua hipertrofia ao longo 

destas estações, provavelmente atue na estocagem de esperma, observada nos 

ductos deferentes, durante todas as estações do ano. Assim é possível que machos 

produzam esperma principalmente na primavera e verão, mas estocam grandes 

quantidade de espermatozoides nos ductos deferentes em todas as estações do ano. 

Os parâmetros seminais (volume, vigor e motilidade) mostram índices mais 

satisfatórios, principalmente entre inverno e primavera, quando os túbulos seminíferos 

iniciam a espermatogênese. Fêmeas de Oxyrhopus guibei foram observadas 

estocando espermatozoides na região infundibular durante outono, inverno e verão 

(ROJAS, 2013). No entanto, análises histológicas da vagina detectaram esperma no 

lúmen durante o verão e inverno indicando acasalamento recente (ROJAS, op. cit.).  

Entretanto,  a primavera pode ser a estação preferencial de acasalamento de 

Oxyrhopus guibei em função dos parâmetros seminais encontrados durante este 
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estudo. Uma outra espécie do gênero, Oxyrhopus petolarius, foi observada copulando 

na natureza em outubro, na primavera (ZACARIOTTI & DO VALLE, 2010). 

  Desta forma, o número de nascimentos de filhotes em uma determinada época 

preferencial do ano para a espécie Oxyrhopus guibei pode por certo corroborar os 

dados aqui encontrados. Braz e Manço (2011) relataram dois ninhos de Oxyrhopus 

guibei na natureza, com posturas de nove e dez ovos no outono (abril). E a diferença 

sazonal encontrada nos parâmetros seminais e na espermatogênese indicam que 

esta espécie não mostra uma reprodução contínua como anteriormente apregoado 

por outros estudos (PIZZATTO & MARQUES, 2002). 
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7 CONCLUSÕES 

 

 Os parâmetros seminais avaliados apresentaram melhores índices entre o 

outono e a primavera, atingindo um pico mais satisfatório na primavera e então caindo 

notadamente no verão. Não há correlação entre os parâmetros seminais e biométricos 

dos animais (CRC e massa). 

 A análise histológica do sistema urogenital de Oxyrhopus guibei demonstrou 

no Segmento Sexual Renal uma tendência de hipertrofia dos túbulos distais entre a 

primavera e o verão, que resulta em uma tendência de hipotrofia nas estações 

seguintes, outono e inverno. Concomitantemente nos testículos a atividade dos 

túbulos seminíferos aumenta entre a primavera e verão, atingindo o pico da 

espermatogênese e em seguida a produção espermática regride nas estações mais 

frias. Não observamos quiescência total dos testículos ao longo das estações do ano. 

Os ductos deferentes apresentam aspecto enovelado e estocagem de 

espermatozoides em todas as estações do ano. 

Sendo assim, concluímos que o ciclo reprodutivo para os machos de Oxyrhopus guibei 

não é contínuo, pois há variações fisiológicas importantes descritas nesse estudo que 

sugerem um decréscimo na atividade do sistema urogenital ao longo das estações do 

ano, que pode estar relacionada a fatores abióticos. Segundo Mathies (2011) 

consideramos o ciclo como descontínuo cíclico sazonal, onde as gônadas ou órgãos 

acessórios se tornam reprodutivamente quiescentes por algum período durante o ano. 

Isso foi evidenciado também através do espermograma. Esse modelo é bem 

documentado e espalhado em ambas as zonas temperadas ou tropicais. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A- Números de tombo (IBSP) dos exemplares dissecados de Oxyrhopus 

guibei depositados na Coleção Herpetológica “Alphonse Richard Hoge” do Laboratório 

de Coleções Zoológicas do Instituto Butantan. 

 

IBSP Machos de Oxyrhopus guibei 

078031, 078041, 078206, 078253, 078254, 078364, 78346, 078441, 078485, 

078593, 078694, 079067, 079325, 08000, 080053, 080134, 080612, 080731, 080748, 

080986, 080987. 

Preparação hemipenial de Oxyrhopus guibei - IBSP 78041 Itú-SP 

 

Números de tombo dos exemplares dissecados de Oxyrhopus guibei                        

depositados na Coleção Herpetológica do Museu de Zoologia da Unicamp (ZUEC). 

 

ZUEC Machos de Oxyrhopus guibei 

1518, 1801, 1882, 2601, 2413, 2440. 


