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RESUMO 

 

 

SANT’ANNA, S. S. Malformações em viperídeos neotropicais do sudeste brasileiro: 
caracterização anatomo-patológica, análise da integridade do DNA e do comprimento 
materno e correlação com o uso do solo [Malformations in Neotropical viperids of 
Southeastern Brazil: anatomical and pathological characterization, analysis of DNA 
integrity and maternal length and correlation with land use]. 2014. 95 p. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

Malformações ou anomalias congênitas são deformidades que ocorrem durante o 

desenvolvimento embrionário e que, no caso dos répteis podem ter diversas causas, 

como genética, temperatura, radiação ou contaminantes entre outros fatores. Este 

estudo verificou as malformações em filhotes recém-nascidos de jararaca (Bothrops 

jararaca) e cascavel (Crotalus durissus) de fêmeas prenhes recém-capturadas na 

natureza (323 e 41 ninhadas respectivamente) do sudeste brasileiro. Após o nascimento, 

os filhotes foram medidos, pesados e o sexo foi verificado. Realizamos análise 

macroscópica em busca de malformações perceptíveis e conduzimos exames 

radiográficos a fim de descrever e documentar as anomalias. As jararacas apresentaram 

129 indivíduos malformados entre 5427 recém-nascidos (2,4%); e as cascavéis ttiveram 

50 serpentes malformadas em 391 nascidos (12,7%). Anomalias na coluna vertebral 

foram as mais comuns para as duas espécies, seguidas de fusão nas placas ventrais e 

malformações oculares. Os filhotes de jararaca apresentaram uma maior variedade de 

malformações como esquistossomia, cauda retorcida, bicefalia e hidrocefalia, não 

encontradas em cascavéis. O Ensaio do Cometa não apresentou diferença estatística 

significativa no índice de dano do DNA (ID) das células das mães que pariram filhotes 

normais e das que pariram filhotes malformados. Os dois grupos apresentaram células 

com diferentes graus de dano no DNA. Quando comparamos o tamanho das mães e a 

frequência de malformações encontramos uma regressão positiva (r2= 0,67). Devido à 

relação positiva entre idade e tamanho nos répteis concluímos que serpentes com idade 

mais avançada tendem a apresentar mais filhotes com malformações. O padrão de uso 

do solo (urbanização, agricultura, pecuária e vegetação nativa), foi correlacionado com a 

presença de filhotes com malformações, utilizando o Coeficiente de Spearman. Houve 

uma correlação positiva entre a presença de malformações e as áreas agrícolas (rs= 0,67; 



 
 

p=0,01), mas negativa quando comparados às áreas de vegetação nativa (rs= -0,57; 

p=0,03). Não houve correlação entre a pecuária ou urbanização e malformações em 

jararaca.  Malformações em cascavel não apresentaram quaisquer correlações com o 

padrão de uso do solo, sendo que tal condição pode ser resultado da baixa amostragem 

desta espécie no presente estudo. Serpentes são animais de topo de cadeia e se mostram 

como bons indicadores biológicos. A presença e diversidade de malformações 

apresentadas, aliadas ao fato de haver correlação com os padrões do uso do solo, 

demonstram a necessidade de se realizar um estudo mais aprofundado e interdisciplinar 

das causas destes fenômenos e um monitoramento destas espécies para se ter um 

panorama temporal do problema . 

Palavras-chave: Anomalias congênitas. Bothrops jararaca. Crotalus durissus. 

Dismorfologia. Ensaio do cometa.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

SANT’ANNA, S. S. Malformations in neotropical viperids of southeastern Brazil: 
anatomical and pathological characterization, analysis of DNA integrity and maternal 
length and correlation with land use [Malformações em viperídeos neotropicais do 
sudeste brasileiro: caracterização anatomo-patológica, análise da integridade do DNA e 
do comprimento materno e correlação com o uso do solo]. 2014. 95 p. Tese (Doutorado 
em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014. 
 
Malformations or congenital anomalies are deformities that occur during embryonic 

development and in the case of reptiles may have several causes, such as genetics, 

temperature, radiation, contaminants and other factors. This study assessed 

malformations in newborn of pit viper (Bothrops jararaca) and South American 

rattlesnake (Crotalus durissus) from wild captured pregnant females (323 and 41 litters 

respectively) in southeastern Brazil. Newborn snakes were measured, weighed, sexed 

and studied grossly and by radiography for the presence of malformations. We 

performed macroscopic analysis in search of noticeable defects and radiographic 

examinations conducted in order to describe and document the deficiencies. A hundred 

twenty -nine malformed pit vipers were identified from 5,427 births (2.4%), while 50 

malformed rattlesnakes were found from 391 births (12.7%). Spinal abnormalities were 

the most common in both species, followed by fusion of ventral scales. Pit vipers showed 

a greater range of malformations including schistosomia, kinked tail, bicephaly  and 

hydrocephaly. There was no statistically significant difference in the index of DNA 

damage (ID) determined by the Comet Assay in the erythrocytes of mothers that 

delivered normal litters compared to the erythrocytes of the ones that delivered 

malformed neonates, both groups containing cells with different degrees of DNA 

damage. When comparing the length of the pit viper mothers with the frequency of 

malformations, a positive regression (r2 = 0.67) was found. Due to the positive 

relationship between age and size in snakes we conclude that older animals tend to have 

more malformed offspring. The patterns of land use (urbanization, agriculture, livestock 

and native vegetation) have been correlated with the presence of neonates with 

malformations. There was a positive correlation between the presence of malformations 

in pit viper neonates and agricultural areas (rs = 0.67, p = 0.01) but a negative one when 

compared to areas of native vegetation (rs = -0.57, p = 0.03). There was no correlation 

https://www.google.com.br/search?q=erythrocytes&espv=2&biw=1440&bih=775&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dALIU7OkDKjjsASQyICIDQ&ved=0CCgQsAQ
https://www.google.com.br/search?q=erythrocytes&espv=2&biw=1440&bih=775&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dALIU7OkDKjjsASQyICIDQ&ved=0CCgQsAQ


 
 

between urbanization or livestock and malformations in pit vipers. Malformations in 

rattlesnake did not show any correlation with the pattern of land use, and such 

condition could be the result of the poor sampling of this species in the present study. As 

snakes are in the top of the animal food-chain they are good biological indicators. The 

presence and diversity of malformations presented, coupled with the correlation with 

the patterns of land use, demonstrate the need to undertake further interdisciplinary 

study of the causes of these phenomena and the behavior of these species to have a 

temporal overview of the problem.  

 

Keywords: Congenital anomalies. Bothrops jararaca. Crotalus durissus. Dysmorphology. 

Comet assay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1.1 Imagem de uma fêmea adulta de jararaca (Bothrops jararaca) 29 
Figura 1.2 Distribuição da jararaca (Bothrops jararaca) 29 
Figura 1.3 Imagem de uma fêmea adulta de cascavel (Crotalus durissus) 30 
Figura 1.4 Distribuição da cascavel (Crotalus durissus) 31 
Figura 2.1 Exemplos de malformações encontradas neste estudo 40 
Figura 2.2 Malformações em Bothrops jararaca 41 
Figura 3.1 Filhotes de jararaca (Bothrops jararaca) com malformações 55 
Figura 3.2 Imagens dos nucleóides de Bothrops jararaca após o Ensaio do 

Cometa 56 
Figura 3.3 Índices de Dano do DNA em jararaca 56 
Figura 3.4 Regressão entre tamanho de jararaca e filhotes com 

malformações 57 
Figura 4.1 Mapa das localidades de jararaca (Bothrops jararaca) 70 
Figura 4.2 Correlação entre porcentagem da área urbanizada dos 

municípios e a frequência de malformações em filhotes de 
jararaca 

 
71 

Figura 4.3 Correlação entre o uso do solo por atividade agrícola 
(porcentagem da área do município) e a frequência de 
malformações em filhotes de jararaca 71 

Figura 4.4 Correlação entre o uso do solo por atividade pecuária 
(porcentagem da área do município) e a frequência de 
malformações em filhotes de jararaca 72 

Figura 4.5 Correlação entre o a porcentagem de área do município com 
vegetação nativa e a frequência de malformações em filhotes de 
jararaca 73 

Figura 4.6 Mapa das localidades de cascavel (Crotalus durissus) 74 
Figura 4.7 Correlação entre porcentagem da área urbanizada dos 

municípios e a frequência de malformações em filhotes de 
cascavel 75 

Figura 4.8 Correlação entre o uso do solo por atividade agrícola 
(porcentagem da área da microrregião) e a frequência de 
malformações em filhotes de cascavel 75 

Figura 4.9 Correlação entre o uso do solo por atividade pecuária 
(porcentagem da área do município) e a frequência de 
malformações em filhotes de cascavel 76 

Figura 4.10 Correlação entre o a porcentagem de área do município com 
vegetação nativa e a frequência de malformações em filhotes de 
cascavel 76 

   

 
 



 
 

  
 

 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 25 

2 CAPÍTULO I - MALFORMAÇÕES EM VIPERÍDEOS NEOTROPICAIS: UMA ANÁLISE 

QUALITATIVA E QUANTITATIVA .............................................................................................. 33 

2.1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 34 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS ....................................................................................................... 35 

2.3 RESULTADOS ....................................................................................................................... 37 

2.4 DISCUSSÃO .......................................................................................................................... 41 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................................ 45 

3 CAPÍTULO II - ANÁLISE COMPARATIVA DA INTEGRIDADE DO DNA EM FÊMEAS DE 

JARARACAS (BOTHROPS JARARACA) PROGENITORAS DE FILHOTES MALFORMADOS .......... 49 

3.1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 50 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS ....................................................................................................... 51 

3.3 RESULTADOS ....................................................................................................................... 54 

3.4 DISCUSSÃO .......................................................................................................................... 57 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................................ 61 

4 CAPÍTULO III - CORRELAÇÃO ENTRE AS MALFORMAÇÕES DE VIPERÍDEOS NEOTROPICAIS E 

O PADRÃO DE USO DO SOLO NO SUDESTE BRASILEIRO .......................................................... 65 

4.1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 66 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS ....................................................................................................... 67 

4.3 RESULTADOS ....................................................................................................................... 68 

4.4 DISCUSSÃO .......................................................................................................................... 77 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................................ 81 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................................ 85 

REFERÊNCIAS GERAIS ................................................................................................................ 87 

APÊNDICES ................................................................................................................................ 93 

 

  



 
 

  



25 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Os humanos sempre tiveram as malformações como um fator presente na sua 

cultura. Desde os primórdios da humanidade existem indícios da preocupação com as 

anomalias congênitas, em esculturas do período neolítico da Ásia Menor de 6500 a.C. ou 

na mais antiga citação escrita datando de 4.000 anos, registrada em tábuas de argila na 

Babilônia (WARKANY, 1972). Para os Babilônios, que acreditavam no poder das estrelas 

e constelações, as malformações eram um reflexo dos astros e, portanto podiam ser 

usadas para predizer o futuro tão bem quanto as próprias estrelas. Este aspecto 

permeou a cultura grega e romana e a palavra latina monstrum deriva de mostrare 

(BARROW, 1971), indicando a capacidade de previsão. Esta foi também a primeira forma 

de explicar o aparecimento de humanos e animais malformados, ou seja, uma 

manifestação dos céus. Ainda no campo do sobrenatural, quase todas as culturas criaram 

seres místicos, tanto deuses como demônios, e não é difícil de aceitar que tenham tido 

origem a partir de indivíduos, animais ou humanos, com anomalias congênitas. Como 

exemplos, temos Cérbero, o cão com três cabeças, a Hidra, um ser com várias cabeças de 

serpentes, e o deus romano Janus com duas cabeças, entre tantos outros (SCHUMACHER, 

2004). Outra concepção muito difundida desde a Antiguidade e que até os dias de hoje 

encontramos resquícios na nossa cultura, é a chamada “impressão materna”. Esta teve 

grande aceitação até o século XIX, acreditando que os pensamentos maternos poderiam 

causar alterações na formação do bebê. Ainda hoje encontramos esta crendice na cultura 

popular (SANTOS, 2005), tanto que devemos satisfazer os desejos de uma mulher 

grávida para que o bebê não nasça com as feições do desejo. Apesar de já existirem 

tentativas de explicações lógicas para o surgimento das malformações desde a 

antiguidade, até a época medieval perdurou o pensamento teológico e supersticioso da 

origem das anomalias.  

A fundação da Anatomia como ciência por Vesalius, no século XVI, marcou o 

início da reorientação gradual de interpretação e explicação dos fenômenos de 

malformação, e ao final do séc. XVIII Etienne Geoffroy de Saint-Hilaire cunhou o termo 

Teratologia, do grego terato = monstro e logos =estudo (SCHUMACHER, 2004), que vem 

a ser a ciência que estuda as malformações congênitas. Mais recentemente começou-se a 
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usar o termo dismorfologia, já que o termo teratologia trata do estudo dos monstros e a 

maioria das anomalias não chega a ser monstruosidades (SMITH, 1966). 

Na metade do séc. XX, as explicações para o nascimento de indivíduos com 

anomalias congênitas eram baseadas em causas ambientais específicas como a radiação, 

infecção (rubéola e toxoplasmose), deficiência do ácido fólico; causas genéticas 

específicas, como a relação entre genes dominantes e recessivos; e por último, causas 

não identificadas (FRASER, 1959). Mas a partir dos anos 60 um novo caminho se abriu 

devido ao uso do medicamento talidomida por mães durante a gestação. Talidomida é 

um derivado do ácido glutâmico usado no final dos anos 50 como sedativo. Passou 

também a ser utilizado contra enjoos e receitado para mulheres durante a gravidez 

(GHOREISHI, 2014). No entanto, no final de 1961 e início de 1962, vários autores 

começaram a relatar casos de malformações associados ao uso de talidomida por 

gestantes (MCBRIDE, 1961; LENZ et al., 1962; SPEIRS, 1962). Comprovou-se que o 

medicamento estava associado ao nascimento de bebês com malformações nos 

membros (focomelia, dismelia, amelia e hipoplasticidade óssea) e anomalias congênitas 

em orelha, coração e órgãos internos (FRANKS; MACPHERSON; FIGG, 2004). A partir 

desta descoberta, muitas mudanças ocorreram na liberação de novos medicamentos 

para a população, mas também se percebeu a influência de substâncias químicas 

exógenas como causa das malformações em humanos e outros animais.   

Associado a esta tragédia, as questões de saúde e ambientais causaram um 

aumento significativo na quantidade de pesquisas e publicações sobre agentes 

teratogênicos e malformações congênitas (MORGAN et al., 1988). Atualmente, produtos 

a serem utilizados no mercado brasileiro, como medicamentos ou insumos agrícolas, 

necessitam passar por testes de teratogenicidade (BRASIL, 1989; 1997). 

Simultaneamente, entre o final do século XIX e inicio do séc. XX, ocorreu um 

grande desenvolvimento do uso de produtos químicos na agricultura contra pragas e 

doenças, baseados em compostos inorgânicos (flúor, chumbo, arsênico, mercúrio entre 

outros). Esta foi chamada de primeira geração de agrotóxicos (ALVES FILHO, 2002). Em 

1932, a síntese de um inseticida a base de tiocianato inaugura a segunda geração de 

agrotóxicos, que são compostos por organoclorados, organofosforados, carbamatos e 

piretróides (FARIA, 2009). O dicloro-difenil-tricloroetano ou DDT, por exemplo, foi 

usado largamente no pós Segunda Guerra Mundial até inicio dos anos 70 para controle 

de mosquitos vetores de doenças e na agricultura. No entanto, a publicação do livro 
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Primavera Silenciosa (The Silent Spring, CARSON (1962) aliada a artigos científicos 

(MOORE, 1967; RATCLIFFE, 1967; SELBY et al., 1969), demostrando os perigos destes 

compostos que não eram específicos e persistiam no ambiente, fizeram com que os 

inseticidas clorados fossem banidos dos Estados Unidos da América em 1972 (COPE; 

LEIDY; HODGSON, 2004). 

No Brasil, é a partir do pós-guerra que se intensifica o uso dos praguicidas. De 

acordo com Paschoal (1979), os primeiros produtos empregados no país para o controle 

de pragas foram os de origem mineral e vegetal. O primeiro inseticida orgânico - 

sintético a ser usado foi o DDT, introduzido no Brasil em fins de 1943, sob a 

denominação de Gesarol.  Junto com o Estado do Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná 

são os estados que sofreram maior impacto do uso de praguicidas, ou pelo menos são os 

que se têm mais informações (PASCHOAL, 1979). O consumo de agrotóxicos, expresso 

em quantidades de ingrediente ativo, passou de 16 mil toneladas em 1964 (RUEGG et al., 

1987) para 60,2 mil toneladas em 1991 (FUTINO; SILVEIRA, 1991; GOELLNER, 1993). 

Nos anos 80, o Brasil tornara-se o terceiro consumidor mundial de agrotóxicos, sobre 

uma estrutura institucional precaríssima, em termos de legislação, pesquisa, fiscalização, 

comercialização, formação, ética profissional e extensão rural (PASCHOAL, 1983). Esta 

situação continua, sendo que cerca de 50% dos agricultores que fazem uso de 

agrotóxicos não receberam orientação técnica para tal (IBGE, 2009). Neste contexto de 

uso, muitas vezes indiscriminado de praguicidas e fertilizantes químicos, é que 

sobrevive a fauna selvagem. 

Independente da espécie animal em questão, existem princípios básicos na 

teratogenia. Entre estes, temos que a suscetibilidade ao agente teratogênico varia 

dependendo do estágio de desenvolvimento, e que as manifestações do agente são dose-

dependente (WILSON, 1959).  

A espécie humana possui cerca de 2-3% das crianças nascidas apresentando 

anomalias identificáveis ao nascer (ROGERS; KAVLOCK, 1998). Uma estimativa de Brent 

e Beckman (1990) creditam de 15-20% das malformações nos seres humanos a fatores 

genéticos, cerca de 10% a fatores ambientais e 65% a fatores desconhecidos. Se para 

espécie humana, que é uma das mais estudadas, a causa de mais da metade das 

malformações não é conhecida, o que se pode afirmar sobre os animais silvestres?  

De maneira geral, a teratologia da fauna selvagem muitas vezes se restringe a 

relatos anedóticos (HELLGREN et al., 1984; LINNEHAN, 1989; POWELL et al., 2009). 
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Pesquisas que apresentam resultados envolvendo uma gama maior de indivíduos, como 

é o caso do estudo de Trupkiewicz, Gulland e Lowenstine (1997) com elefantes 

marinhos (Mirounga angustirostris), são raros. Para anfíbios esta situação é diferenciada. 

Desde a descoberta de diversos anfíbios com malformações em Minnesota (KAISER, 

1997; SCHMIDT, 1997), muitos artigos surgiram com este grupo animal (ANKLEY et al., 

2002; ANKLEY et al., 2004; TAYLOR et al., 2005).  

Para os répteis, e principalmente para as serpentes, a grande maioria é relato 

de casos de bicefalia (AMARAL, 1926; BELLUOMINI, 1959; BELLUOMINI; LANCINI, 

1960; BELLUOMINI, 1965; BELLUOMINI et al., 1978; ORÓS et al., 1997), associados a uns 

poucos casos de malformações na coluna (PENDLEBURY, 1976; BELLAIRS, 1981; 

ANDRADE; ABE, 1992; ROTHSCHILD; SCHULTZE; PELLEGRINI, 2012). 

A serpente Bothrops jararaca Wied 1824, ou jararaca (figura 1.1), é um 

viperídeo neotropical cuja distribuição vai do estado da Bahia ao Rio Grande do Sul no 

Brasil e norte da Argentina (figura 1.2)(CAMPBELL; LAMAR; BRODIE, 2004) coincidindo 

com o Domínio Morfoclimático Tropical Atlântico ou Mata Atlântica (AB’SABER, 1977). É 

uma 28opula28 que habita desde áreas de Florestas Ombrófilas Densas até formações 

degradadas por ação antropogênica (capoeiras) e áreas de cultivo (SAZIMA, 1992). 

Apesar de ser encontrada em atividade durante o dia é uma 28opula28 de hábitos 

noturnos, se alimentando de presas ectotérmicas (quilópodes, anfíbios e lagartos) 

quando jovem e modificando seu hábito alimentar à medida que cresce, passando a 

ingerir presas endotérmicas (roedores e aves) (MARTINS; MARQUES; SAZIMA, 2002). O 

ciclo reprodutivo é semelhante ao encontrado para outras Bothrops, com o período de 

28opula no final do outono e início do inverno (abril-junho) e nascimentos no verão 

(janeiro-abril) (SAZIMA, 1992; ALMEIDA-SANTOS; SALOMÃO, 2002). Segundo Sazima 

(1992) o tamanho das ninhadas podem variar de 3 a 34 filhotes, com os filhotes 

nascendo com média de 24,5 cm (machos) e 25,3 cm (fêmeas) de comprimento rostro-

cloacal (crc). Junto com outras Bothrops é responsável por cerca de 90% dos acidentes 

ofídicos que ocorrem no Brasil. 
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Figura 1.1 – Imagem de uma fêmea adulta de jararaca (Bothrops jararaca) 

 

Fonte: (SANT’ANNA, 2014). 

 

 

Figura 1.2 - Distribuição da jararaca (Bothrops jararaca) 

 

Fonte: (CAMPBELL; LAMAR; BRODIE, 2004). 

 

A cascavel, ou Crotalus durissus (Linnaeus, 1758)(figura 1.3), é um viperídeo 

de ampla distribuição, ocorrendo desde o México até o norte da Argentina (CAMPBELL; 
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LAMAR; BRODIE, 2004). No Brasil, é encontrada em ambientes de vegetação mais 

aberta, como cerrado, caatinga, campos, evitando as florestas úmidas como a Floresta 

Amazônica e Mata Atlântica (figura 1.4). Também por ser vista em áreas antropizadas 

como lavouras e pastagens e devido a ocupação humana tem sido encontrada em 

ambientes onde outrora não ocorriam (BASTOS; ARAÚJO; SILVA, 2005). Tem como 

característica marcante a presença de um guizo na ponta da cauda formado por anéis de 

queratina, que aumentam em número conforme a serpente realiza as ecdises. É uma 

serpente de ciclo reprodutivo bianual, semelhante ao da jararaca, com cópulas no 

outono-inverno e nascimentos no verão (SALOMÃO; ALMEIDA-SANTOS; PUORTO, 

1995). Durante o período de cópula, machos realizam o comportamento de dança 

combate, no qual eles tentam subjugar o oponente sem, no entanto, utilizar de picadas 

ou mordidas (observação pessoal). Não apresenta mudança ontogenética na sua dieta 

sendo uma serpente basicamente rodentívora, mas se alimentando também de 

pequenos marsupiais, e raramente de lagartos (SANT'ANNA; ABE, 2007). É responsável 

por cerca de 7,7% dos acidentes ofídicos no Brasil, mas em algumas regiões esse número 

pode ser de 20-25% (CUPO; AZEVEDO-MARQUES; HERING, 1991). 

 

Figura 1.3 - Imagem de uma fêmea adulta de cascavel (Crotalus durissus) 

 

Fonte: (SANT’ANNA, 2014). 
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Figura 1.4 - Distribuição da cascavel (Crotalus durissus) 

 

Fonte: (CAMPBELL; LAMAR; BRODIE, 2004). 

 

Nos capítulos subsequentes iremos descrever, analisar, documentar e quantificar 

as malformações apresentadas pelos filhotes de jararaca e cascavel nascidos no 

Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan, de mães recém–capturadas na 

natureza (Capitulo 1 - este capítulo foi submetido à publicação como artigo ao Jornal of 

Comparative Pathology); comparar a integridade do DNA entre mães progenitoras de 

ninhadas com filhotes malformados com as que pariram filhotes macroscopicamente 

normais (Capitulo 2); e por último correlacionar a presença de filhotes apresentando 

anomalias congênitas com o padrão do uso do solo (agricultura, pecuária, vegetação 

nativa e área urbana) das localidades de procedência das mães (Capítulo 3). 
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2 CAPÍTULO I - MALFORMAÇÕES EM VIPERÍDEOS NEOTROPICAIS: UMA 

ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 

 

Resumo 

 

 

Malformações podem ocorrer em todas as espécies vivas, mas existem poucas 

informações quanto às anomalias que ocorrem em serpentes e sua frequência. Este 

estudo verificou as malformações em filhotes recém-nascidos de jararaca (Bothrops 

jararaca) e cascavel (Crotalus durissus) de fêmeas prenhes recém-capturadas na 

natureza (240 e 35 ninhadas respectivamente). Após o nascimento, os filhotes depois de 

medidos, pesados e do sexo ser verificado, foram analisados macroscopicamente quanto 

à presença de malformações perceptíveis. Exames radiográficos também foram 

conduzidos. A espécie B. jaracaca apresentou 95 indivíduos malformados de 4087 

recém-nascidos (2,3%); e C. durissus teve 36 serpentes malformadas de 324 

nascimentos (11,1%). Anomalias na coluna vertebral foram as mais comuns para as 

duas espécies, seguidas de fusão nas placas ventrais e malformações oculares. B. 

jararaca apresentou uma maior variedade de malformações como esquistossomia (21 

animais), cauda retorcida (13), bicefalia (3) e hidrocefalia (2). Este é o primeiro estudo 

de malformações em serpentes em que um grande número de recém-nascidos foi 

analisado, obtendo-se naturalmente as anomalias congênitas e suas frequências. 
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2.1 INTRODUÇÃO 
 

 

Malformações congênitas têm sido descritas para os seres humanos 

(KALTER, 2003), animais domesticados e de laboratório, mas poucas informações 

existem quando se trata dos animais de vida selvagem. A etiologia das malformações ou 

mesmo o processo do seu desenvolvimento em animais silvestres não são esclarecidos, 

mas se sabe que, como em todos os animais, as anomalias surgem durante a formação 

dos órgãos no período de desenvolvimento embrionário, havendo períodos críticos que 

determinam a ocorrência ou não das malformações. Várias causas podem levar a 

formação de indivíduos com anomalias congênitas sendo que podemos agrupá-los em 

aspectos genéticos e/ou ambientais. Neste último grupo encontramos fatores como a 

temperatura, a umidade (BELLAIRS, 1981), contaminantes ambientais e radiação 

(WALLACH, 2007) e infecções por parasitas (JOHNSON et al., 2010).  

No campo da Herpetologia, grande atenção tem sido dada aos anfíbios a 

partir de 1995, quando vários anuros apresentando deformidades e ausência de patas 

foram encontrados em Minnesota, USA (KAISER, 1997; SCHMIDT, 1997). A partir de 

então, outros estudos foram realizados focando as malformações em anfíbios 

(METEYER, 2000; OUELLET, 2000; JOHNSON et al., 2010). Muitas das publicações que 

abordam as malformações em répteis têm focado na relação entre malformações em 

quelônios e a contaminação ambiental (BISHOP,  et al., 1991; BISHOP, et al., 1998; BELL; 

SPOTILA; CONGDON, 2006).  

Em serpentes, a bicefalia ou dicefalia é a malformação mais reportada 

(WALLACH, 2007), com descrições em diversos grupos de serpentes neotropicais, 

incluindo boídeos (CUNHA, 1968; ALBUQUERQUE et al., 2010), dipsadídeos 

(BELLUOMINI, 1959; BELLUOMINI; LANCINI, 1960; LAPORTA; SAWAYA; HOGE, 1983; 

LEMA, 1994) e viperídeos (AMARAL, 1926; VANZOLINI, 1947; BELLUOMINI et al., 1978; 

PÉREZ-HIGAREDA; SMITH., 1987; KLAUBER, 1997; MCALLISTER; WALLACH, 2006). 

Outras malformações são raramente descritas, incluindo microftalmia, fusão das 

escamas e malformações na coluna (PENDLEBURY, 1976; BELLAIRS, 1981; FEDERSONI 

JR, 1981; ANDRADE; ABE, 1992). 

As espécies Bothrops jararaca (jararaca) e Crotalus durissus (cascavel sul-

americana), são serpentes peçonhentas da família Viperidae, subfamília Crotalinae, 
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muito comuns no sudeste brasileiro, sendo que a jararaca ocupa ambientes florestais e 

áreas antropizadas e se alimenta principalmente de anuros quando jovem e de roedores 

na fase adulta (SAZIMA, 1992). A cascavel sul-americana é uma serpente que habita 

formações mais abertas, como Cerrado, e também áreas antropizadas, sendo que sua 

alimentação é basicamente formada por roedores e outros pequenos mamíferos 

(SANT'ANNA; ABE, 2007).  

Este estudo teve por objetivo caracterizar as malformações encontradas em 

serpentes destas duas espécies. 

 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Entre os anos de 2007 e 2012, espécimes recém-capturados de cascavel e 

jararaca entregues ao IB foram medidos (comprimento rostro-cloacal, CRC; e 

comprimento total, CT), pesados e, no caso das fêmeas adultas, analisadas quanto à 

presença de gestação por meio de exame ultrassonográfico. Todas as serpentes foram 

banhadas com Neguvon® (Trichlorfon) 0,2% e receberam em um intervalo de 15 dias 

duas doses de Ivomec® (Ivermectin) subcutânea (0,2 mg/kg) como medida profilática 

contra endoparasitas. Até o nascimento dos filhotes, as serpentes prenhes foram 

mantidas individualizadas em caixas plásticas com substrato de papelão corrugado e um 

pote de água, em uma sala climatizada (24-26oC e cerca de 70%UR) no Laboratório de 

Herpetologia do IB (LHIB). Neste período, foram oferecidos mensalmente camundongos 

(Mus musculus) vivos para alimentação (10-15% da massa das serpentes). 

Após o nascimento ou aborto, os filhotes/natimortos foram medidos 

(comprimento rostro-cloacal - CRC e comprimento total - CT), o sexo foi verificado, eles 

foram pesados e analisados quanto à presença de malformações macroscopicamente 

perceptíveis.  Os filhotes que apresentavam malformações foram submetidos à eutanásia 

em câmara de CO2 e encaminhadas à necropsia. Exames radiográficos laterolateral e 

ventrodorsal "post mortem" foram conduzidos a fim de auxiliar na análise e descrição 

das malformações. As radiografias digitais foram adquiridas utilizando-se equipamento 

radiológico (Raytech e Tecno Designer), de alta frequência, TD 500 HF, com mesa 

radiológica portando grade antidifusora e acoplado ao sistema de radiografia 
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computadorizado (Fuji, modelo FCR CÁPSULA X com PC) e cassetes com placa de fósforo 

(IP - Imaging Plate) com o detector de raios X, nos tamanhos 18 x 24 cm ou 24 x 30 cm, e 

analisadas em monitor LCD de 21.3 polegadas, 3.0 megapixels. 

As malformações observadas foram classificadas de acordo com o descrito 

por Haschek, Rousseaux e Wallig (2010) e Rothschild, Schultze e Pellegrini (2012), nas 

seguintes condições:  

 

A. Malformações da coluna vertebral:  

1. Cifose: Corresponde a uma curvatura convexa anormal na coluna; 

2. Lordose : Curvatura côncava anormal da coluna; 

3. Escoliose: Curvatura lateral da coluna; 

B. Malformações dos olhos:  

4. Anoftalmia: ausência do globo ocular; 

5. Microftalmia: olho de tamanho reduzido; 

6. Bufoftalmia: olho de tamanho aumentado; 

C. Malformações das escamas: 

7. Fusão das escamas ventrais: escamas ventrais unidas; 

8. Heteropia das escamas ventrais: presença de escamas semelhantes 

às ventrais na porção dorsal das serpentes; 

D. Malformações da cabeça: 

9. Bicefalia: serpente com duas cabeças; 

10. Braquignatia: encurtamento da mandíbula; 

11. Hidrocefalia: dilatação da caixa craniana, formando uma estrutura 

em forma de domo no topo da cabeça; 

12. Micrognatia da maxila superior: encurtamento da maxila superior; 

13. Fenda labial: defeito na formação do lábio superior; 

14. Cabeça deformada: formato da cabeça anormal, frequentemente 

em formato de cônico; 

E. Malformações do corpo: 

15. Esquistossomia: fechamento incompleto do corpo, com ou sem 

extrusão das vísceras; 

16. Cauda retorcida: ponta da cauda retorcida; 

17. Cauda incompleta: segmento de cauda ausente; 



37 
 

18. Nanismo: serpente com comprimento rostro-cloacal nitidamente 

menor, mas mais robusta que uma serpente normal. 

 

 

2.3 RESULTADOS 
 

 

Entre os anos de 2007 e 2012, 240 fêmeas de B. jararaca, capturadas na 

natureza, pariram no LHIB. Em 18,8% (45/240) ninhadas, ao menos um dos filhotes 

apresentou malformações. O número total de filhotes foi de 4087 (uma média de 17 

filhotes por ninhada). Os nascimentos ocorreram preferencialmente entre os meses de 

fevereiro e março, sendo que poucos nascimentos ocorreram nos meses de dezembro 

(três ninhadas), janeiro (11) e abril (sete). O CRC mínimo das fêmeas prenhes de B. 

jararaca foi de 83 cm e o máximo de 147 cm. O número de fêmeas prenhes da espécie C. 

durissus foi 35, com um número total de 324 filhotes (média de 9,5 filhotes por ninhada), 

sendo que 42,9% (15/35) ninhadas apresentaram malformações congênitas. Os 

nascimentos ocorreram principalmente nos meses de janeiro a março, com três 

ninhadas nascendo nos meses de dezembro, abril e maio (uma ninhada em cada mês). O 

CRC das fêmeas prenhes de C. durissus variou de 77 a 100 cm. Alguns teratogênicos 

apresentavam apenas uma alteração morfológica, mas comumente eram encontradas 

mais de uma alteração. 

Um total de 4411 filhotes foi estudado e destes 131 apresentaram 

malformações, das quais 67,2% (88/131) exibiram múltiplas malformações e 32,8 

(43/131) somente um tipo de malformação. A espécie B. jaracaca apresentou um total 

de 95 indivíduos malformados de 4087 animais nascidos (2,3%) (tabela 2.1).  Para C. 

durissus, apresentou 11,1% de serpentes malformadas (36/324) (tabela 2.1).  As 

malformações mais comuns foram aquelas associadas à coluna vertebral, sendo que 

74,8% das serpentes apresentaram ao menos uma malformação no esqueleto axial. A 

fusão das escamas, unindo partes do corpo, foi encontrada em 22,1% das serpentes com 

anomalias, sendo que apenas duas serpentes, uma de cada espécie, apresentaram fusão 

sem relação com deformidades na coluna. Nestes dois casos a fusão ocorreu em poucas 

escamas contíguas.  
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Não houve um lado preferencial para ocorrência de malformações oculares, 

sendo que as mesmas foram observadas em um ou nos dois olhos da mesma serpente. 

Microftalmia e a anoftalmia ocorreram em uma mesma serpente. Os casos de 

bufoftalmia presentes na amostra ocorreram nos dois olhos de uma das jararacas, sendo 

que nos outros casos apenas um dos lados foi afetado.  

Duas jararacas apresentaram no dorso uma formação de escamas, 

semelhantes às encontradas no ventre. Nos dois casos ocorreram conjuntamente 

cifoscolioses severas e rotações do corpo no eixo longitudinal. 

Braquignatia foi visto em jararacas e cascavéis, assim como malformação do 

lábio superior. Todas as outras deformações congênitas de cabeça só ocorreram em 

jararacas. Três jararacas apresentaram bicefalia. Em uma delas as cabeças estavam 

completamente formadas e separadas na região anterior da coluna vertebral. Na 

segunda, as duas cabeças estavam unidas pela região posterior do crânio e o terceiro 

animal apresentou uma cabeça normal e uma cabeça com formato irregular.  

A esquistossomia ocorreu na região torácica ou abdominal dos teratogênicos 

e, dependendo da extensão, os órgãos internos estavam exteriorizados. As caudas 

também apresentaram malformação, podendo se apresentar bem mais curtas que o 

normal, estando incompletas ou retorcidas. Apesar de algumas serpentes apresentarem 

como única malformação a deformidade da cauda (dois animais), a maioria das jararacas 

apresentou também cifoscolioses pelo corpo. 

O último tipo de alteração congênita apresentada foi denominado “nanismo”. 

Neste caso o CRC da serpente foi cerca de metade do normal, sem alteração no valor da 

massa, dando ao animal aspecto marcadamente robusto. 
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Tabela 2.1 - Malformações encontradas em Bothrops jararaca e Crotalus 
durissus entre os anos de 2007-2012. Entre parênteses a 
proporção da malformação em relação ao total de serpentes com 
malformações (95 B. jararaca e 36 C. durissus) 

Malformação Bothrops jararaca Crotalus durissus 

Coluna 

vertebral 

Cifose  64 67,4% 27 75,0% 

Escoliose 32 33,7% 11 30,6% 

Lordose 12 12,6% 4 11,1% 

Olhos 

Anoftalmia 3 3,2% 3 8,3% 

Microftalmia - - 1 2,8% 

Bufoftalmia 5 5,3% 1 2,8% 

Escamas 

Fusão das 

escamas 
24 25,3% 5 13,9% 

Heterotopia das 

escamas 
2 2,1% - - 

Cabeça 

Bicefalia 3 3,2% - - 

Hidrocefalia 2 2,1% - - 

Braquignatia 9 9,5% 2 5,6% 

Lábio leporino 2 2,1% 1 2,8% 

Micrognatia da 

maxila superior 
1 1,1% - - 

Malformação da 

cabeça 
5 5,3% - - 

Corpo 

Esquistossomia 21 22,1% - - 

Cauda retorcida 13 13,7% - - 

Cauda incompleta 2 2,1% - - 

nanismo 1 1,1% - - 

-, malformação não observada 

Fonte: (SANT’ANNA, 2014). 
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Figure 2.1– Exemplos de malformações encontradas neste estudo 

 

 

Fonte: (SANT’ANNA, 2014). 

Legenda: a) Crotalus durissus com severas malformações na coluna vertebral (cifoses, escolioses e 
lordoses); b) Imagem radiográfica da mesma serpente; c) Bothrops jararaca com cifoses e 
lordoses na coluna; d) Microftalmia em C. Durissus; e)Braquignatia em B. jararaca; f) 
Anoftalmia e fenda labial em B. jararaca. As barras representam escala de 1 cm. 
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Figure 2.2 – Malformações em Bothrops jararaca  

 

 

Fonte: (SANT’ANNA, 2014). 

Legenda: a) Bicefalia b) Radiografia da mesma serpente; classificada como teratódimo opódimo c) Cauda 
retorcida; d) Nanismo. As barras representam escala de 1 cm. 

 

 

 

2.4 DISCUSSÃO 
 

 

A quantidade relativa de animais com deformidades congênitas foi maior em 

C. durissus do que em B. jararaca (cerca de cinco vezes maior). Esses dados podem estar 

relacionados tanto a fatores intrínsecos da espécie quanto a relação que estas espécies 

têm com o ambiente. Enquanto as cascavéis habitam áreas mais abertas como cerrados e 

canaviais, as jararacas tendem a ser encontradas em ambientes com maior quantidade 

de vegetação. No entanto a diversidade de malformações foi maior em jararacas do que 

em cascavéis, o que pode ser explicado pelo fato da amostra de jararacas ser maior que a 
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de cascavéis propiciando a chance de encontrar uma maior variabilidade de 

malformações.  

As malformações da coluna vertebral foram as mais comuns encontradas nas 

duas espécies de serpentes estudadas. Algumas vezes elas ocorreram isoladas, por 

exemplo, uma única escoliose no final do corpo perto da cloaca, mas, geralmente, as 

serpentes possuíam variações mais complexas em várias partes do corpo, com cifoses e 

escolioses ocorrendo conjuntamente (cifoscolioses) ou então cifoses e lordoses 

(cifolordoses). Neste caso, as serpentes quando nasciam vivas mostravam uma grande 

dificuldade de locomoção. As cifoscolioses quando ocorrem na porção posterior do 

animal não impedem o desenvolvimento do mesmo, mas quando ocorrem perto da 

cabeça dificultam a ingestão das presas que, no caso das serpentes, são sempre ingeridas 

inteiras. Adultos das espécies estudadas coletados na natureza podem apresentar até 

várias cifoses e/ou escolioses, sempre com ângulos bem suaves, mas são raros (três em 

5667 C. durissus; e uma entre 5964 B. jararaca, que foram entregues ao IB, Sant’Anna e 

Grego, dados não publicados). Poucos são os dados de literatura que apresentam este 

tipo de malformação. Riches (1967) comenta sobre uma ninhada de Natrix maura que 

não pode eclodir do ovo com sucesso por conta de malformações na coluna e corpo 

(fusão das escamas ventrais) e Pendlebury (1976)descreve malformações semelhantes 

para indivíduos de uma ninhada de Crotalus v. viridis. Nestes dois trabalhos, e em muitos 

dos animais observados na nossa amostra, as malformações de coluna estão associadas 

à fusão das escamas ventrais. Em 33% das serpentes nascidas no IB houve relação entre 

alterações na coluna e fusão das escamas; sendo que apenas três serpentes 

apresentaram fusão de algumas poucas escamas ventrais sem que isso refletisse em 

alterações na coluna. Pouco se sabe sobre as causas e mecanismos de como essas 

alterações na coluna ocorrem, entretanto para Ahboucha e Gamrani (2001) a 

malformação no esqueleto axial de vertebrados está relacionada ao órgão 

subcomissural, uma glândula cerebral localizada no teto do diencéfalo e que seu produto 

estaria relacionada ao controle da morfogênese do esqueleto. 

Jararacas e cascavéis são espécies de hábitos crepusculares (SAZIMA, 1992; 

TOZETTI, 2007) e possuem a fosseta loreal (um órgão termorreceptor) que auxilia na 

predação e defesa. Portanto, malformações oculares, mesmo sendo uma desvantagem, 

não são incompatíveis com o desenvolvimento das espécies estudadas. Corroborando 
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com esta afirmação, o IB, nos últimos dez anos, recebeu duas cascavéis adultas que 

apresentavam microftalmia do olho direito. 

A esquistossomia foi uma das alterações mais frequentes, mas assim como 

outras só foi encontrada nas jararacas. O fechamento incompleto do ventre dos animais 

durante a sua formação, e em muitos casos a extrusão dos órgãos internos, debilitou os 

animais que vinham a óbito em menos de 24 horas depois do nascimento. A cauda 

retorcida pode ser prejudicial já que, no caso da B. jararaca, os indivíduos jovens se 

alimentam de anfíbios e realizam um comportamento denominado engodo caudal 

(SAZIMA, 1991). Nesta espécie, e em outras Bothrops, a ponta da cauda possui coloração 

mais clara que o resto do corpo e a serpente realiza movimentos ondulatórios de forma 

a parecer uma pequena larva e atrair anfíbios. A impossibilidade de realizar este tipo de 

artifício durante comportamento predatório é um fator que pode comprometer o seu 

índice de aproveitamento na predação. 

Os três casos de bicefalia encontrados ocorreram apenas nas jararacas, 

apesar da literatura citar casos em cascavéis. De acordo com a classificação de 

Nakamura (1938), depois ampliada por Belluomini (1965), dois exemplares tinham as 

duas cabeças unidas pelo esqueleto axial, sendo denominados teratódimos deródimos, já 

que possuem duas cabeças e dois pescoços independentes. Estes casos diferiram entre 

si, pois enquanto num deles as duas cabeças estavam completamente desenvolvidas e 

apresentam um aspecto normal, no outro, uma das cabeças se apresenta malformada. 

Um terceiro caso foi classificado como teratódimo opódimo, já que o crânio se 

apresentou bifurcado. A incidência da bicefalia na amostra foi de três casos em 4087 

serpentes ou 73/100000, bem acima dos 1/100000 encontrados por Belluomini (1959). 

Esta discrepância de incidências pode ser explicada por duas razões: 

1. A incidência apresentada por Belluomini (1959) estaria subestimada, pois levou 

em conta a chegada de indivíduos adultos e jovens ao IB, não levando em conta os 

que nasceram na natureza com tal deformidade e morreram antes de serem 

capturados.  

2. Alterações ambientais podem estar provocando um aumento na taxa de 

malformações nas serpentes. É sabido que nas últimas décadas houve um 

aumento no uso de defensivos agrícolas, fertilizantes e contaminantes ambientais 

que podem de forma direta ou indireta estar relacionados a um aumento de 

malformações nos animais. Como exemplo podemos citar casos que ocorreram 
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com os anfíbios (JOHNSON et al., 2010) e tartarugas (BISHOP, et al., 1991; 

BISHOP, et al., 1998; BELL; SPOTILA; CONGDON, 2006). 

Outros trabalhos já haviam citado a ocorrência de malformações em 

serpentes, entretanto ainda existe uma lacuna muito grande no que diz respeito à 

classificação destas malformações e a frequência com que elas ocorrem. Serpentes são 

carnívoros ectotérmicos que pouco se deslocam, podendo se tornar ótimos 

bioindicadores ou espécies sentinela (SELCER, 2005). Estudos mais detalhados devem 

ser realizados verificando o papel de fatores genéticos e ambientais na ocorrência destas 

malformações (WALLACH, 2007). 
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3 CAPÍTULO II - ANÁLISE COMPARATIVA DA INTEGRIDADE DO DNA EM 

FÊMEAS DE JARARACAS (BOTHROPS JARARACA) PROGENITORAS DE 

FILHOTES MALFORMADOS 

 

 

Resumo 

 

Malformações são anomalias congênitas que ocorrem durante o desenvolvimento 

embrionário e que no caso dos répteis pode ter diversas causas, desde genética até 

temperatura, radiação ou contaminantes ambientais. Serpentes prenhes da espécie 

Bothrops jararaca recém-capturadas da natureza e que pariram filhotes em cativeiro 

foram separadas em grupos que apresentaram filhotes com malformações (6) e filhotes 

normais (7). O índice de dano do DNA (ID) pelo Ensaio do Cometa das mães dos dois 

diferentes grupos foi comparado, não havendo diferença estatística entre eles. Os dois 

grupos apresentaram células com diferentes graus de dano no DNA. Quando 

comparamos o tamanho das mães e a frequência de malformações encontramos uma 

regressão positiva (r2= 0,67). Devido à relação positiva entre idade e tamanho nos 

répteis concluímos que serpentes com idade mais avançada tendem a apresentar mais 

filhotes com malformações. As causas não são conhecidas, mas podem estar 

relacionadas ao processo de envelhecimento dos animais. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

Malformações são alterações morfológicas, muitas vezes incompatíveis com a 

vida, que ocorrem durante o desenvolvimento embrionário, resultado de erros de 

comunicação química ou de translação da informação genética (METEYER, 2000). De 

acordo com Bellairs (1981) as malformações nos répteis podem ter origem genética ou 

ambiental (temperatura, umidade, radiação e contaminantes ambientais), sendo que 

muitas vezes as causas ainda são desconhecidas. Estudos que relacionam malformações 

e poluentes ou contaminantes ambientais nos répteis são raros e se resumem às 

tartarugas Chelydra serpentina (BISHOP et al., 1991) e Chrysemys picta (BELL; SPOTILA; 

CONGDON, 2006), ao aligátor Alligator mississipiensis (GUILLETTE JR et al., 1994) e ao 

jacaré Caiman latirostris (POLETTA et al., 2009). Como forma de avaliar a exposição a 

contaminantes e seus efeitos em répteis tem sido sugerido o uso do Ensaio do Cometa 

(“comet assay” ou “single-cell gel electrophoresis”) (MITCHELMORE; ROWE; PLACE, 

2005). Esta técnica tem aplicações para testar a genotoxicidade de novas substâncias 

químicas, monitorar contaminantes genotóxicos no ambiente e auxiliar nas pesquisas de 

dano e reparo do ácido desoxirribonucleico (ADN, ou do inglês DNA) (COLLINS, 2004). O 

Ensaio do Cometa tem sido usado para estudos ecotoxicológicas em plantas, moluscos, 

anelídeos, peixes, anfíbios e mamíferos (COTELLE; FERARD, 1999), e recentemente em 

tartarugas marinhas (CALIANI et al., 2014), iguanas (CABARCAS-MONTALVO; OLIVERO-

VERBEL; CORRALES-ALDANA, 2012), teiús (SCHAUMBURG et al., 2012) e jacarés 

(POLETTA et al., 2008). Em serpentes, este ensaio já foi realizado em alguns colubrídeos 

norte-americanos (BRONIKOWSKI, 2008), e em viperídeos dos gêneros Bothrops e 

Crotalus, (MIYAMOTO; VIDAL; MELLO, 2005; MIYAMOTO; MELLO, 2007), mas não para 

avaliações ecotoxicológicas.  

Na espécie humana, a idade materna também é reconhecida como um fator 

que eleva a incidência de malformações (MAC MAHON; MC KEOWN, 1953; MILHAM JR; 

GITTELSOHN, 1965; KALTER, 2003; MUNNÉ, SANTIAGO et al., 2007). Esta relação é bem 

estudada nas anomalias cromossômicas (MUNNÉ, et al., 1995; MUNNÉ, SANTIAGO et al., 

2007), mas também foi demonstrada a relação entre a idade materna e malformações 

como hidrocefalia, fissura labiopalatal e acondroplasia (MILHAM JR; GITTELSOHN, 

1965). Na literatura de medicina veterinária de animais selvagens consultada, estudos 

correlacionando idade e malformações são exceção, mas é lícito supor que os processos 
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de envelhecimento dos organismos e células atuem de maneira semelhante nos 

vertebrados e, consequentemente, é possível que serpentes mais velhas tenham maiores 

taxas de filhotes com malformações. Pelo fato dos ossos longos dos répteis manterem 

nas suas extremidades tecido cartilaginoso, estes animais podem apresentar 

crescimento contínuo, em contraste com os mamíferos (ROMER, 1956). A idade e o 

tamanho do corpo são positivamente correlacionados, portanto é possível categorizar as 

serpentes quanto à idade de acordo com o tamanho (DUELLMAN, 1994), 

Serpentes peçonhentas são entregues pela população ao Instituto Butantan. 

Estas são mantidas em cativeiro para extração de veneno que será utilizado para 

produção de soro antiofídico e pesquisas toxinológicas. Notou-se que fêmeas prenhes 

vindas da natureza apresentavam frequências elevadas de filhotes com malformações 

(ver capítulo 1). A razão das anomalias é desconhecida, podendo ter relação com fatores 

intrínsecos (genéticos) e/ou extrínsecos (ambientais). O objetivo deste estudo foi 

verificar dois aspectos que podem estar direta ou indiretamente relacionados à 

produção de filhotes malformados. O primeiro diz respeito ao grau de dano do DNA 

apresentado pelas mães e se este estaria relacionado ou não às frequências de filhotes 

com malformações. O segundo aspecto foi verificar se mães com dimensões corporais 

maiores teriam uma tendência a gerar mais filhotes com anomalias, já que em répteis o 

tamanho está associado positivamente com a idade.  

 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Serpente Bothrops jararaca 

 

Serpentes fêmeas de jararaca (Bothrops jararaca), recém-capturadas entre os 

meses de setembro de 2007 a janeiro de 2014, foram recebidas pelo Instituto Butantan. 

No Laboratório de Herpetologia elas foram medidas (comprimento rostro-cloacal, CRC) 

e sua massa verificada. Por meio de exame ultrassonográfico foi confirmado o estado de 

prenhez. Os espécimes foram vermifugados com ivermectina 0,2mg/kg e banhados em 

solução de triclorfon 0,2%. Em seguida foram individualizados em caixas plásticas 

contendo papelão corrugado como substrato e água ad libitum em pote plástico. 
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Mensalmente as serpentes foram alimentadas com camundongos de 30 g (2 a 3 

camundongos/serpente). Assim que pariram, os filhotes foram avaliados (medidos e 

pesados) e as malformações observadas foram descritas (ver capítulo I). Para o Ensaio 

do Cometa foram utilizadas serpentes que deram entrada no Instituto Butantan entre 

setembro de 2013 e janeiro de 2014. 

 

 Separação dos eritrócitos  

 

A amostra de sangue foi colhida das mães por meio da punção da veia caudal 

de três a cinco dias após o nascimento dos filhotes, com seringas heparinizadas. Para 

separação dos eritrócitos, 0,3 mL de sangue foi acrescido de 1,7 mL do meio de cultura 

RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute). Foi feito um gradiente de Percoll com 

RPMI de 100, 80, 64 e 25 % em tubo tipo Falcon de 2 mL cada fase. Feito o gradiente, a 

solução de sangue foi cuidadosamente introduzida no tubo formando uma quinta fase. 

Este material foi centrifugado por 30 minutos a 3000 rpm (1620 G). O anel de eritrócitos 

formado foi cuidadosamente retirado com uma pipeta Pasteur e colocado num segundo 

tubo tipo Falcon ao qual se completou o volume de 5 mL com RPMI 1640. Novamente foi 

realizada uma centrifugação, agora por 10 minutos a 1000  rpm (180 G). Os eritrócitos 

se depositaram no fundo e o sobrenadante foi retirado. Novamente foi completado até 5 

ml de RPMI e foi realizada uma nova centrifugação como a anterior. Após o 

sobrenadante ser retirado, foi completado com RPMI 1640 até 1 mL (MIYAMOTO, 2003). 

Todas as centrifugações foram realizadas a 25oC. O teste de viabilidade das células foi 

realizado com Trypan Blue e utilizado somente amostras com viabilidade igual ou maior 

que 95% de células viáveis (LOUIS; SIEGEL, 2011). 

 

 

 Ensaio do cometa 

 

As amostras de eritrócitos foram diluídas em RPMI 1640 até a concentração 

de 106 células/mL. Cinco microlitros de cada uma destas soluções foram diluídos em 

100 µl de agarose de baixo ponto de fusão e então colocados em lâminas previamente 

preparadas com uma película de 1,5 % de agarose normal. Por cima de cada lâmina foi 

colocada uma lamínula e em seguida o conjunto foi resfriado. Depois de cerca de 3 



53 
 

minutos as lamínulas foram delicadamente retiradas e as lâminas contendo as agaroses 

permaneceram por 30 minutos na geladeira em solução de lise (2, 5 M NaCl, 100mM 

EDTA, 10 mM Tris, 1% Triton X-100, 1% sarcosinato de sódio, 10% DMSO). As lâminas 

foram então incubadas por 20 minutos na cuba de eletroforese horizontal contendo 

solução alcalina (300 mM NaOH, 200 mM EDTA, ph 13). A eletroforese foi realizada em 

seguida por 10 minutos a 25V e 300 mA a 4oC. Ao final as lâminas foram enxaguadas três 

vezes com solução de neutralização (0,4 M Tris) a intervalos de 5 minutos e fixadas em 

álcool etílico absoluto (MIYAMOTO, 2003).  

Para a leitura utilizou-se 50 µl de brometo de etídio diluído em água Milli-Q 

(20µg/mL) nas lâminas rehidratadas por 5 minutos. Estas foram lidas em microscópio 

de fluorescencência (Olympus BX51) equipado com filtro Band pass U-MWIBA 3 

 

 Análise dos dados 

 

Cem células de cada lâmina foram contadas e verificou-se a presença de 

migração de DNA. Células sem migração de DNA foram consideradas como nível 0 (n0); 

células com nível de migração menor que o diâmetro do nucleóide1, como nível 1 (n1); se 

o nível de migração fosse semelhante ao diâmetro do nucleóide como nível 2 (n2), se 

fosse maior como nível 3 (n3) e se não houvesse uma região de nucleóide definida como 

nível 4 (n4). Para cada indivíduo verificou-se a quantidade de células (entre as cem 

contadas) em cada nível e calculou-se o seguinte índice de dano do DNA (RODRIGUEZ 

FERREIRO et al., 2002; POLETTA et al., 2008): 

ID = n1+2n2+3n3+4n4 

Os IDs de serpentes que pariram filhotes com malformações e normais foram 

comparados utilizando o teste t de Student. 

Para verificar se havia correlação entre o tamanho dos animais e o ID dos 

mesmos foi utilizado o índice de Correlação de Spearman (rs) com nível de significância 

de 0,05. 

Para análise de regressão entre o tamanho das serpentes e frequência de 

malformações as serpentes que pariram foram agrupadas em classes de tamanho de 10 

                                                           
1
 Ao se realizar o Ensaio do Cometa, o tratamento remove membranas, citoplasma, nucleoplasma e quase 

todas as histonas das células, deixando apenas o acido ribonucleico (ARN ou RNA em inglês), proteínas e o 
ácido desoxirribonucleico (ADN ou DNA em inglês) A este conjunto chama-se nucleóide (COLLINS, 2004).  
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cm em 10 cm e arranjadas em um gráfico com a frequência de malformações em cada 

classe. 

 

 

3.3 RESULTADOS 

 

 

 Ensaio do cometa 

 

Cinquenta fêmeas prenhes de jararaca foram entregues no Instituto 

Butantan. Elas vieram dos estados de Santa Catarina (7), Minas Gerais (2) e São Paulo 

(35). O restante não possuía origem definida. Os dados relativos aos locais de origem 

estão apresentados no capítulo 3. Entre os meses de janeiro e março de 2014, as 

jararacas pariram um total de 622 filhotes (razão sexual 1:1), com ninhadas de 4 a 28 

filhotes (média de 13 filhotes por ninhada). Dezessete filhotes (0,03%) nasceram com 

malformações, sendo que a maioria era natimorta, ou não conseguiu romper a 

membrana que os envolvia ao nascer, morrendo em seguida. Alguns mostraram mais de 

um tipo de malformação, apresentando alterações na coluna vertebral, esquistossomia, 

cabeça reduzida, cauda incompleta, hidrocefalia, microftalmia e fusão das escamas. 

Alterações na coluna vertebral foram as malformações mais encontradas 

(n=12), sendo que os indivíduos apresentaram cifoses, escolioses e lordoses. Enquanto 

alguns apresentaram discretos desvios de colunas, outros apresentaram complexas 

sequências de malformações como mostrado na figura 1. Nestes casos a fusão de 

escamas estava sempre associada às anomalias de coluna. Outro tipo de malformação 

apresentada pelos filhotes foi a esquistossomia ou não fechamento das escamas do 

corpo (n=4; figura 1). Esta variou de 0,5 cm até 3,0 cm, sempre a partir da região 

umbilical, local de ligação do filhote com o saco vitelínico. Em três animais ocorreu a 

extrusão de órgãos pela fissura apresentada, todas maiores de um cm. Todas as outras 

alterações só foram encontradas uma única vez.  
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Figura 3.1 - Filhotes de jararaca (Bothrops jararaca) com malformações.  

 

 
Fonte: (SANT’ANNA, 2014). 

Legenda: a) filhote com alterações na coluna; b) filhote com alterações na coluna e esquistossomia; c) 
filhote com alterações severas na coluna; d) filhote com alterações na coluna e esquistossomia. 
Barra nas fotos correspondem a 1 cm. 

 

 

Tanto serpentes que pariram ninhadas com filhotes com malformações como 

aquelas que pariram ninhadas somente com filhotes normais apresentaram danos no 

DNA em todos os níveis. Na figura 2 podemos visualizar os diversos níveis de dano de 

DNA e como se apresentam no Ensaio do Cometa. Comparando os ID das serpentes que 

pariram malformados ao das que pariram jararacas normais não se encontrou diferença 

entre os mesmos (t=1,03, p=0,326, gl=10, Figura 3.3). Enquanto que as serpentes que 

pariram filhotes normais tiveram uma média de 106,4 de ID (mínimo =60; máximo= 

192; desvio padrão = 52,7, n=6) as que pariram filhotes com malformações 

apresentaram um ID médio de 134,0 (min= 80; max=190; dp= 43,5; n=7). Não houve 

correlação entre os IDs e o tamanho das mães (rs= -0,2035; p=0,52).    
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Figura 3.2 - – Imagens dos nucleóides de Bothrops jararaca após o Ensaio do Cometa.  

 

 
Fonte: (SANT’ANNA, 2014). 

Legenda: a) nível 0; b) nível 1; c) nível 2; d) nível 3 e e) nível 4 

 

 
Figura 3.3 – Índices de Dano do DNA em jararaca 

 

 
Fonte: (SANT’ANNA, 2014). 

Legenda: Valores de média, desvio padrão, máximo e mínimo de 
Índice de Dano do DNA (ID) em serpentes Bothrops 
jararaca que pariram filhotes normais (7) e filhotes 
malformados (6) (teste t= 1,03, p=0,326, gl=10) 
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 Malformações e o tamanho das mães 

 

Para esta análise utilizamos todas as serpentes que pariram filhotes 

malformados entre os anos de 2007 e 2014 que possuíam as medidas de crc (n=297). 

Realizou-se uma análise de regressão, cujo resultado demonstra que há uma regressão 

positiva entre o tamanho da serpente (crc) e a frequência de malformações (fm) 

(fm=0,00028crc - 0,0094; r2=0,672; F=8,20; p=0,046)(figura 4). 

 
Figura 3.4 – Regressão entre tamanho de jararaca e filhotes com malformações.  

 
Fonte: (SANT’ANNA, 2014). 

Legenda: Regressão entre o tamanho das mães (n=297) e a frequência de 

filhotes com malformações (115/5061). (Equação da reta, 

y=0,00028x - 0,0094; r2=0,672; F=8,20; p=0,046) 

 

 

3.4 DISCUSSÃO 

 

 

Animais expostos a contaminantes ambientais podem apresentar maiores 

quantidades de dano no DNA, caso esses contaminantes sejam genotóxicos e o Ensaio do 

Cometa, por ser um teste de elevada sensibilidade para detectar este tipo de dano, tem 

sido muito utilizado nos estudos ecotoxicológicos (JHA, 2008). Embora seja um ensaio 

amplamente utilizado em estudo de animais aquáticos e mamíferos, poucos são os casos 

de uso deste ensaio para répteis (POLETTA et al., 2008) e principalmente serpentes (e.g. 

MIYAMOTO; VIDAL; MELLO, 2005; MIYAMOTO; MELLO, 2007; BRONIKOWSKI, 2008).  
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A influência dos contaminantes ambientais sobre indivíduos, população ou 

comunidade é um importante aspecto a ser considerado do ponto de vista 

ecotoxicológico e de preservação das espécies (POLETTA et al., 2008).  Neste estudo 

investigamos se serpentes prenhes de vida livre recebidas pelo Instituto Butantan e que 

pariram filhotes malformados no Laboratório de Herpetologia apresentaram maiores ID. 

Tais resultados poderiam indicar maior contato com agentes genotóxicos e, de maneira 

indireta, explicar a presença das malformações encontradas. Alterações somáticas não 

são transmitidas à próxima geração, portanto não são os danos que visualizamos no 

DNA dos eritrócitos os responsáveis pelas malformações. Entretanto eles indicam se 

determinados indivíduos têm um maior grau de dano de DNA, que como já foi visto pode 

ser causado por agentes genotóxicos como agrotóxicos (POLETTA, et al., 2009) e 

radiação (ROJAS; LOPEZ; VALVERDE, 1999), que por sua vez também são responsáveis 

por malformações em répteis (BELLAIRS, 1981). Neste caso um alto grau de dano de 

DNA nos eritrócitos aliado a geração de filhotes com malformações sugeriria um forte 

componente ambiental como responsável pela anomalia. Nossos resultados não 

demonstraram diferenças significativas do ID para as amostras estudadas. No entanto 

temos que lembrar que a amostra é reduzida e que mesmo obtendo médias superiores 

para as serpentes com filhotes malformados os desvios padrão nas duas classes foram 

elevados, fazendo com que não houvesse diferença estatística. Outro fator importante 

são as diferenças individuais quanto à presença de xenobióticos, tanto na capacidade de 

tolerância como também na questão do sistema de reparo dos danos no DNA (EATON; 

KLAASSEN, 1996; AKCHA; VINCENT HUBERT; PFHOL-LESZKOWICZ, 2003). Apesar do 

ID médio das nossas amostras ser semelhante ao encontrado para outros répteis como o 

Caiman latirostris (POLETTA et al., 2008) e Tupinambis meriane (SCHAUMBURG et al., 

2012), foi muito diferente ao observado para Iguana iguana (CABARCAS-MONTALVO; 

OLIVERO-VERBEL; CORRALES-ALDANA, 2012), que apresentaram diferentes valores 

para região de uma zona rural próxima há uma mina de carvão e uma área de reserva 

natural. O valor elevado do desvio padrão na nossa amostra pode ser explicado pelo fato 

que os indivíduos por nós analisados tinham diferentes idades e vinham de diferentes 

localidades, portanto diferentes graus de contato com possíveis agentes genotóxicos. Os 

dados do Ensaio do Cometa de Miyamoto, Vidal; Mello (2005), com o gênero Bothrops, 

não puderam ser comparados já que utilizaram outro método para análise do dano do 

DNA, mas demonstraram que dentro do mesmo gênero houve variação. Nesse estudo, os 
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autores correlacionaram estas variações aos diferentes habitats ocupados pelas 

espécies. De acordo com Zúñiga-González et al. (2000) a espécie, o sexo e a idade dos 

indivíduos são fatores importantes nas análises relativas ao dano do DNA.  

Estudos ecotoxicológicos se fazem necessários em países que utilizam 

grandes quantidades de insumos agrícolas nas suas lavouras, como o Brasil (OLIVEIRA-

SILVA et al., 2001; FARIA; FASSA; FACCHINI, 2007). As serpentes por serem animais de 

topo de cadeia se mostram como boas espécies bioindicadoras (MANOLIS; WEBB; 

BRITTON, 2002) e o ensaio do Cometa um teste fácil, relativamente barato e de boa 

sensibilidade, portanto muito útil para estudos de ecotoxicologia (MITCHELMORE; 

ROWE; PLACE, 2005). No entanto, não temos conhecimento dos padrões basais para as 

serpentes, nem como as diferentes espécies respondem aos contaminantes genotóxicos.   

Quanto às frequências de malformação e o tamanho das serpentes, a 

regressão linear foi significativa e positiva. Portanto, nossos resultados indicam que 

quanto maior a serpente maior a frequência de malformações nos filhotes. Apesar das 

críticas de Halliday e Verrell (1988) ao uso do tamanho como um indicativo da idade nos 

anfíbios, os autores concordam que em muitos répteis a relação entre a idade e o 

tamanho segue uma curva de Bertalanffy. Portanto, adotando esta premissa para nossa 

amostra, serpentes maiores ou mais velhas apresentaram maior frequência de filhotes 

com malformações. Em Bothrops jararaca existe uma correlação positiva entre o 

tamanho da mãe e o número de filhotes (JANEIRO-CINQUINI, 2004), seguindo o que 

ocorre em outras espécies de serpentes (ALDRIDGE, 1979; SEIGEL; FORD, 1987). Desta 

maneira pode haver um fenômeno compensatório, pois mesmo que o tamanho tenha 

uma influência negativa no “fitness” do indivíduo, já que fêmeas maiores produzem mais 

filhotes com malformações, um número maior de filhotes estará sendo produzido. A 

razão de existir uma relação positiva entre o tamanho da serpente e frequência de 

malformações não é conhecida, mas podemos sugerir que sendo fêmeas com idades 

mais avançadas tenham tido mais tempo de contato com contaminantes ambientais 

e/ou que o próprio processo de envelhecimento seja responsável pelas anomalias nos 

filhotes. Em aligátor (Alligator Missipiensis) fêmeas, vivem de 50 a 60 anos, mas após 30 

anos tem uma diminuição na fecundidade e aumento no número de embriões com 

anomalias (FERGUSON, 1984).  

Não há estudos em serpentes que relacionem a idade materna e a ocorrência 

filhotes com anomalias, mas a idade dos pais é um fator que tem destaque nos estudos 
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de reprodução humana. Ainda há controvérsias se a idade do pai é um fator que 

aumenta o risco de malformações (ZHU et al., 2005). Porém, a idade da mãe é um fator 

bem conhecido de risco de malformações e síndromes cromossômicas (MUNNÉ, S et al., 

1995; MUNNÉ, SANTIAGO et al., 2007; KÄLLÉN, 2014). Apesar de não haver informações 

consolidadas em répteis, é lícito supor que processos semelhantes de senescência e 

incremento de malformações na prole possam ocorrer também em serpentes. 

Mesmo a teratologia ou dismorfologia sendo uma ciência que tem atraído o 

interesse da comunidade científica, ainda pouco se sabe sobre as causas que levam às 

malformações. Esse desconhecimento é ainda maior quando se trata de animais 

silvestres (LEIPOLD, 1980). Até onde sabemos, o presente trabalho é a primeira 

abordagem realizada no Brasil da aplicação do Ensaio do Cometa associado às 

malformações em répteis. Contudo, acreditamos que novos estudos integrados que 

analisem desde os danos no DNA em indivíduos comprometidos até estudos de 

ecotoxicologia serão fundamentais para que possamos melhor entender o 

comportamento das populações e comunidades animais nos agroecossistemas.  
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4 CAPÍTULO III - CORRELAÇÃO ENTRE AS MALFORMAÇÕES DE 

VIPERÍDEOS NEOTROPICAIS E O PADRÃO DE USO DO SOLO NO SUDESTE 

BRASILEIRO 
 

 

Resumo 

 

As espécies de répteis tem sofrido um declínio global, sendo que as razões para esse 

declínio muitas vezes tem relação com as ações antropogênicas. Perda ou degradação do 

habitat e poluição ambiental estão entre as principais causas para este declínio. Este 

estudo pesquisou a existência de correlação entre o padrão de uso do solo e 

malformações em duas espécies de viperídeos neotropicais, Bothrops jararaca e Crotalus 

durissus, jararaca e cascavel respectivamente. Malformações em filhotes destas duas 

espécies nascidos em cativeiro, mas de mães recém-capturadas na natureza, foram 

correlacionadas com o padrão de uso do solo (urbanização, agricultura, pecuária e 

vegetação nativa), utilizando o Coeficiente de Spearman. Malformações em B. jararaca 

mostrou correlação positiva com as áreas agrícolas (rs= 0,67; p=0,01) e correlação 

negativa quanto às áreas de vegetação nativa (rs= -0,57; p=0,03). Não houve correlação 

entre a pecuária ou urbanização e malformações em jararaca. Malformações em cascavel 

não apresentaram quaisquer correlações com o padrão de uso do solo, sendo que tal 

condição pode ser resultado da baixa amostragem desta espécie no presente estudo. 
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4.1 INTRODUÇÃO 
 

 

O declínio de espécies de anfíbios é um tema muito debatido e estudado pelos 

herpetólogos, no entanto, o declínio de répteis não tem gerado as mesmas preocupações 

e atitudes por parte da comunidade científica (GIBBONS et al., 2000). Entre as causas 

citadas para esse declínio, várias estão relacionadas às ações do homem como perda ou 

degradação do habitat e poluição ambiental (GIBBONS et al., 2000; IRWIN; IRWIN, 

2005). Neste contexto a região tropical torna-se um foco importante já que abriga 

grande diversidade de répteis, tem tido grandes áreas disponibilizadas para agricultura, 

além de utilizar insumos agrícolas, alguns já banidos por muitos países (HOPKINS, 

2000). As malformações podem ser causadas por fatores genéticos ou ambientais, sendo 

que temperatura, umidade, irradiação e contaminantes são considerados como 

potenciais agentes teratogênicos para répteis (BELLAIRS, 1981). O modo como 

alterações ambientais afetam as populações tem sido investigado e estudos 

correlacionando malformações em testudíneos e ambiente apontam principalmente os 

contaminantes ambientais como causa das anomalias (BISHOP, et al., 1998; BELL; 

SPOTILA; CONGDON, 2006; DE SOLLA; FERNIE; ASHPOLE, 2008; HOPKINS; WILLSON; 

HOPKINS, 2013). Poucos estudos têm sido realizados verificando a correlação entre o 

padrão do uso do solo e a ofiofauna, e é principalmente a redução e fragmentação do 

habitat que norteiam essas pesquisas (LUISELLI; CAPIZZI, 1997; ANDERSON; 

ROSENBERG, 2011; BREINNGER et al., 2011).  

No Brasil, áreas naturais têm sido transformadas em áreas de cultivo e 

pastagens, ou então tem sofrido mudanças quanto ao uso e ocupação do solo (RIBEIRO 

et al., 2009; BARONA et al., 2010). O impacto que estas mudanças tem causado à fauna 

em geral é pouco conhecido, e em relação às serpentes é quase inexistente. O presente 

trabalho teve por objetivo correlacionar o padrão de uso do solo no sudeste brasileiro e 

as malformações encontradas em serpentes das espécies Bothrops jararaca (Wiedi, 

1824) e Crotalus durissus Linnaeus 1758, dois viperídeos neotropicais que habitam 

áreas antropizadas e áreas de vegetação nativa. Indivíduos recém-nascidos normais e 

malformados oriundos de serpentes da natureza foram estudados no Laboratório de 

Herpetologia do Instituto Butantan (LHIB) (ver capítulo1). 
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS  
 

 

Entre os anos de 2007 e 2014 serpentes fêmeas adultas de jararaca, Bothrops 

jararaca (n=2499) e de cascavel, Crotalus durissus (n=1713) recebidas pelo Instituto 

Butantan (IB) por meio de doação e entrega pela população foram analisadas no 

Laboratório de Herpetologia do IB. Foi verificado seu estado reprodutivo através de 

exame ultrassonográfico e medidos seu comprimento rostro-cloacal (CRC) e massa. As 

fêmeas que apresentavam folículos desenvolvidos foram banhadas com Neguvon® 

(Trichlorfon) 0,2% e receberam em um intervalo de 15 dias duas doses de Ivomec® 

(Ivermectin) subcutânea (0,2 mg/kg) como medida profilática contra ecto e 

endoparasitas. Elas foram mantidas em salas climatizadas (temperatura variando entre 

24 e 26oC e umidade de cerca de 70%), em caixas individuais com substrato de papelão 

corrugado e água “ad libitum” até o momento da parição.  ensalmente foram oferecidos 

camundongos (Mus musculus) vivos para as serpentes (10 a 15% da massa das 

serpentes). Assim que os filhotes nasceram ou foram abortados, os mesmos foram 

medidos (CRC), pesados, o sexo foi averiguado, e foram analisados quanto à presença de 

malformações congênitas que pudessem ser percebidas macroscopicamente.  Os filhotes 

malformados que nasceram vivos foram submetidos à eutanásia em câmara de CO2 e 

prontamente submetidos à necropsia completa. Todos os procedimentos realizados 

foram aprovados pelos Comitês de Ética Animal do Instituto Butantan (protocolo 

nº812/11) e da Faculdade de Medicina e Veterinária da Universidade de São Paulo 

(protocolo nº2686/2012). 

A informação quanto ao local de captura das serpentes fêmeas prenhes foi o 

município, e este foi o nível de organização utilizado para que as análises e mapas 

fossem gerados. Os dados dos municípios foram obtidos do IBGE (2009) e 

complementados com as informações da Organização Não Governamental Mata 

Atlântica sobre áreas de vegetação nativa (SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2014) além de 

mapas e gráficos da Mapstore (MAPSTORE, 2013). Foram obtidas quatro classes de 

informações por município (áreas de agricultura, de pastagem, de vegetação nativa e 

urbana). Os mapas foram gerados através do software Diva-Gis 7.5 e para análise 

estatística optamos pelo Coeficiente de Correlação de Spearman (rs) para cada uma das 

classes de informações sobre os municípios (teste não paramétrico, pois a frequência de 
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malformações não obedecia a uma distribuição normal). O teste do qui-quadrado (χ2) foi 

utilizado para verificar a razão sexual (relação machos/fêmeas) dos animais nascidos. A 

análise estatística foi feita com o software Prism 6 da GraphPad Software Inc. Em todos 

os testes o nível de significância foi p=0,05. 

 

 

4.3 RESULTADOS 
 

 

Entre os meses de janeiro e abril dos anos de 2007 a 2014, 323 jararacas 

pariram 5427 filhotes (média= 16,8 desvio padrão= 8,0) sendo que em 73 ninhadas 

(22,6%) observou-se ao menos um filhote com malformação. Apesar do elevado número 

de cascavéis que deram entrada no IB apenas 41 estavam prenhes e chegaram ao final 

da gestação. Estas geraram 391 filhotes (x=9,54; dp= 7,0), sendo que cerca de metade 

das ninhadas (21) apresentou ao menos uma cascavel com malformação. A razão sexual 

(macho:fêmea) para jararaca foi de 1:1 (χ2 = 0,06  p= 0,81) e cascavel 1:1,2 (χ2= 1,7; 

p=0,20). 

Enquanto que 2,4% das jararacas (129/5427) apresentaram anomalias ao 

nascer, 12,8% das cascavéis apresentaram alguma malformação (50/391). As 

malformações encontradas estão descritas no capítulo 1. 

Origem - Jararaca - As localidades de origem das jararacas (tabela A do 

apêndice) corresponderam às áreas originalmente cobertas por Florestas Ombrófilas 

Densas pertencendo ao Domínio da Mata Atlântica (Figura 4.1). Historicamente, muitas 

destas áreas sofreram e continuam a sofrer forte pressão antrópica, como 

desmatamentos, introdução de agricultura, pastagens e urbanização, embora algumas 

poucas localidades permaneçam bem preservadas. As áreas de agricultura 

corresponderam em média a 10% por município, enquanto as áreas destinadas à 

pastagem corresponderam em média a 22%. Enquanto alguns municípios possuíam 

91% de sua área ocupada por estrutura urbana, outros chegavam a ter uma área ínfima 

de urbanização. De acordo com o levantamento realizado pela Organização Não-

Governamental SOS Mata Atlântica (2014), os municípios amostrados variaram de 0 a 

84% (média de 26%) de vegetação nativa, composta não só por Floresta Ombrófila 
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Densa mas também outras áreas naturais não florestadas (cerrado, mangue, restinga, 

etc.) (Tabela 4.1) 

 
Tabela 4. 1 - Médias e intervalos máximo e mínimo do uso do solo dos municípios de 

procedência das serpentes prenhes de jararaca (Bothrops jararaca) e cascavel 
(Crotalus durissus) 

 Jararaca Cascavel 

Área Média (%) Intervalo (%) Média (%) Intervalo (%) 

Agrícola1 10,5 0-60 18,3 0-60 

Pecuária1 22,2 0-56 42,8 20-95 

Urbana2 18,0 0-91 10,3 0-89 

Vegetação nativa2 26,0 0-84 10,8 1-34 

Fonte:    1 – (MAPSTORE, 2013) 
2 – (SOS MATA ATLÂNTICA; INPE 2014) 

 
 
Como alguns municípios tiveram uma amostragem baixa optamos por 

utilizar apenas as localidades com sete ou mais ninhadas, para que pudéssemos obter 

uma amostra populacional representativa das diferentes localidades. A primeira análise 

foi a correlação entre a área urbanizada dos municípios e a presença de filhotes de 

jararaca malformados (figura 4.2). Como o valor de p foi muito superior a 0,05, aceitou-

se a hipótese nula de que não há correlação entre a urbanização e o índice de 

malformações (rs=0,14; p=0,64). 
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Figura 4.1 – Mapa das localidades de jararaca (Bothrops jararaca)  

Fonte: (SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2014). 
Legenda: Municipios das jararacas que pariram no Laboratório de 

Herpetologia do Instituto Butantan entre 2007 e 2014, com a 
distribuição original do domínio da Mata Atlântica e áreas 
remanescentes de vegetação nativa. 

. 
 

As áreas agrícolas dos municípios utilizados na análise são compostas 

basicamente por agricultura temporária (milho, cana, hortaliças, legumes) e 

correspondem à região denominada cinturão verde da Grande São Paulo, responsável 

pelo abastecimento de parte dos produtos hortifrutigranjeiros consumidos na região. 

Neste caso, houve uma correlação positiva entre a quantidade de áreas agrícolas e a 

frequência de malformações (rs= 0,67; p=0,01)(figura 4.3). 
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Figura 4.2 - Correlação entre porcentagem da área urbanizada dos 
municípios* e a frequência de malformações em filhotes de 
jararaca (rs = 0,14; p=0,64) entre os anos de 2007 e 2014 

 

 

*Fonte: (SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2014). 

 

 

 

Figura 4.3 - Correlação entre o uso do solo por atividade agrícola 
(porcentagem da área do município)* e a frequência de 
malformações em filhotes de jararaca (rs= 0,67; p=0,01) 
entre os anos de 2007 e 2014 

 

 

*Fonte: (MAPSTORE, 2013). 
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Entre a área de pastagem e as malformações não obtivemos qualquer padrão 

de correlação (rs=0,21; p=0,48) (figura 4.4). Por outro lado, quando verificamos a 

quantidade de vegetação nativa e o número de malformações encontramos uma 

correlação negativa (r=-0,54; p=0,046), indicando que áreas com maior vegetação nativa 

apresentaram menores índices de malformações (figura 4.5). 

 

Figura 4.4 - Correlação entre o uso do solo por atividade pecuária 
(porcentagem da área do município*) e a frequência de 
malformações em filhotes de jararaca (rs = 0,21; p=0,48) 

entre os anos de 2007 e 2014 

 

*Fonte: (MAPSTORE, 2013). 
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Figura 4.5 - Correlação entre o a porcentagem de área do município com 
vegetação nativa e a frequência de malformações em 
filhotes de jararaca (rs = - 0,54; p=0,046) entre os anos de 
2007 e 2014 

 

*Fonte: (SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2014). 

 

Origem - Cascavel – A vegetação original das localidades de origem das 

cascavéis (tabela B do apêndice) possuía uma maior fitodiversidade. Majoritariamente, 

observou-se a presença de Cerrados e Florestas Estacionais Semidecíduas e/ou 

Decíduas (figura 4.6). São áreas com maiores atividades agrícola e pecuária e menores 

áreas de urbanização e vegetação nativa (tabela 1)  

Devido ao pequeno número de ninhadas por localidade, os dados dos 

municípios foram agrupados em função da microrregião (IBGE, 2009).  
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Figura 4.6 - Mapa das localidades de cascavel (Crotalus durissus) 

Fonte: (SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2014). 

Legenda: Municipios das cascavéis que pariram no Laboratório de 
Herpetologia do Instituto Butantan entre 2007 e 2014, com a 
distribuição original do domínio da Mata Atlântica e áreas 
remanescentes de vegetação nativa. 

 

 

As correlações entre as frequências de filhotes malformados de cascavel 

quanto ao padrão de uso do solo por urbanização, agricultura, pecuária e áreas de 

vegetação nativa apresentaram valores de p muito superiores a 0,05, portanto, em todas 

as análises não podemos rejeitar a hipótese nula, qual seja, a de que não há correlação 

entre essas variáveis e as malformações (figuras de 4.7 a 4.10). 
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 Figura 4.7 - Correlação entre porcentagem da área urbanizada dos 
municípios* e a frequência de malformações em filhotes de 
cascavel (rs= -0,18; p=0,55) entre os anos de 2007 e 2014 

 

 

*Fonte: (SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2014). 

 

 

 

 

Figura 4.8 - Correlação entre o uso do solo por atividade agrícola 
(porcentagem da área da microrregião*) e a frequência de 
malformações em filhotes de cascavel (rs= -0,23; p=0,45) 
entre os anos de 2007 e 2014 

 

 

*Fonte: (MAPSTORE, 2013). 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 5 10 15 20 25

fr
e

q
u

ê
n

ci
a 

d
e

 m
al

fo
rm

ad
o

s 

% de área urbanizada 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 10 20 30 40 50 60 70

fr
e

q
u

ê
n

ci
a 

d
e

 m
al

fo
rm

ad
o

s 

% de área agrícola 



76 
 

Figura 4.9 - Correlação entre o uso do solo por atividade pecuária 
(porcentagem da área do município) e a frequência de 
malformações em filhotes de cascavel (rs = -0,33;  p=0,28) 
entre os anos de 2007 e 2014 

 

 

*Fonte: (MAPSTORE, 2013). 

 

 

 

Figura 4.10 - Correlação entre o a porcentagem de área do município com 
vegetação nativa e a frequência de malformações em filhotes de 
cascavel (rs= -0,13; p=0,66) entre os anos de 2007 e 2014 

 

 
*Fonte: (SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2014). 
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amplitude de 86-143 cm e desvio padrão  de 10,0 cm. Não houve correlação entre 

comprimento crc médio das jararacas mães por município (crcm) e frequência de 

malformações (rs= -0,11; p=0,71); crcm e porcentagem de áreas agrícolas ( rs= -0,16 ; 

p=0,58) ou crcm e áreas nativas (rs=0,02; p=0,93).  

 

 

4.4 DISCUSSÃO 
 

 

Jararacas se apresentaram mais prolíficas que as cascavéis, sendo que os 

dados encontrados para jararaca são semelhantes a trabalhos anteriores tanto para o 

número médio de filhotes por ninhada quanto para o período reprodutivo (JANEIRO-

CINQUINI; LEINZ; ISHIZUKA, 1990; SAZIMA, 1992; ALVES; ARAUJO; WITT, 2000; 

JANEIRO-CINQUINI, 2004). A relação sexual também foi semelhante à encontrada por 

Sazima (1992) e Alves, Araújo e Witt (2000), mas divergiu dos dados apresentados por 

Breno et al. (1990). Cascavéis apresentaram taxas reprodutivas inferiores às descritas 

em outros trabalhos para mesma espécie, porém de subespécies diferentes 

(SOLÓRZANO; CERDAS, 1988; LIRA-DA-SILVA; QUEIROZ; NUNES, 1994). Em serpentes o 

mecanismo de determinação dos sexos é genético através do sistema de cromossomos 

ZW/ZZ, onde o indivíduo heterozigoto é fêmea e o homozigoto é macho (BEÇAK, 1966). 

A amostragem influência fortemente esta relação e quanto maior o número de ninhadas 

de serpentes observadas mais perto se chega da razão sexual 1:1. Este fato pode explicar 

a razão sexual em cascavéis obtidas neste trabalho, pois quando incluímos amostras de 

anos anteriores, a razão sexual passa a ser mais igualitária (observação pessoal). No 

entanto, não podemos descartar a hipótese de uma taxa diferencial de sobrevivência de 

embriões dos diferentes sexos (VIETS et al., 1994).  

Em relação à taxa de malformações, as cascavéis apresentaram índices quase 

cinco vezes superiores às observadas em jararacas, apesar do número bem menor de 

fêmeas prenhes e nascimentos. Sendo as malformações de origem genética ou ambiental 

(BELLAIRS, 1981), ou mesmo a associação de ambos os fatores, podemos verificar que 

as cascavéis originaram-se em localidades com áreas de vegetação natural inferiores às 

jararacas, enquanto que as áreas de agricultura e pastagem foram superiores. Se estas 

malformações estão ocorrendo por conta de uma influência ambiental, esta diferença 
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marcante entre jararacas e cascavéis pode ter uma forte relação com a ocupação do solo 

e destruição das áreas de vegetação natural.  

A correlação entre a ocupação do solo por área urbana ou a pecuária e as 

malformações em jararacas, apresentou valores não significantes. Estas serpentes, 

apesar de eventualmente serem encontradas em áreas urbanas, não tem esse tipo de 

habitat como preferencial, e nossos resultados sugerem que a intensa urbanização de 

alguns municípios não chega a afetar estas serpentes quanto ao aumento de anomalias 

congênitas. Quando comparadas às áreas agrícolas, as frequências de malformações 

mostraram uma correlação positiva (0,67) e significativa. Quanto maior a área agrícola 

no município maior a frequência de malformações. Estas são áreas que possuem 

propriedades rurais pequenas e que possuem culturas temporárias e perenes incluindo 

hortaliças, frutas e legumes (SÃO PAULO, 2008). Correlação também foi observada 

quando comparamos malformações e área com vegetação nativa, mas neste caso a 

correlação foi negativa (-0,57). Regiões com maiores áreas de vegetação nativa tiveram 

frequências muito baixos de malformação. Na grande maioria das localidades as áreas de 

vegetação nativa são de Floresta Ombrófila Densa, um habitat típico para populações 

deste viperídeo (SAZIMA, 1992). 

A ausência de correlações entre o comprimento rostro cloacal das jararacas 

progenitoras e padrões de uso de solo demonstra que existem fêmeas de diversos 

tamanhos nos diferentes municípios analisados, portanto as correlações encontradas 

entre malformações e uso do solo não são devidos ao tamanho das fêmeas e sim, 

possivelmente, a  ação antrópica nestas localidades. 

Para as cascavéis nenhuma das correlações apresentou significância e em 

todos os casos as hipóteses nulas (inexistência de correlação) foram aceitas. 

Diferentemente das jararacas, o número de ninhadas por microrregião não ultrapassou 

três, sendo que algumas microrregiões possuíam apenas uma ninhada amostrada. Este 

fato pode ter colaborado para a falta de correlação entre o uso do solo com as 

malformações em cascavéis, já que não podemos garantir a representatividade da 

população por apenas uma ou duas ninhadas. Como uma alternativa a esta hipótese, é 

lícito propor que não exista uma correlação entre as malformações em cascavéis e a 

antropização do ambiente. A espécie Crotalus durissus é uma serpente que se adapta 

muito bem a áreas abertas e muitas vezes antropizadas (TOZETTI; MARTINS, 2008). 

Sawaya, Marques e Martins (2008) encontraram a espécie em grande quantidade em 
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áreas alteradas e Bastos, Araújo e Silva (2005) relatam uma possível invasão de 

cascavéis em áreas de Mata Atlântica que sofreram desmatamentos. No entanto, estudos 

complementares, como o continuado monitoramento dos nascimentos, se fazem 

necessários para descartar ou não a hipótese da influência da ocupação do solo por 

agricultura ou pastagens na reprodução desta espécie. 

A influência da alteração do habitat em serpentes foi observada em Boa 

constrictor occidentalis (CARDOZO; CHIARAVIGLIO, 2008) que teve seus parâmetros 

reprodutivos (condição corporal, proporção de fêmeas reprodutivas e volume testicular) 

reduzidos. Chin et al. (2013), por outro lado, não encontraram qualquer efeito adverso 

nos parâmetros reprodutivos analisados em cobra d’água Nerodia sipedon com variadas 

taxas de mercúrio na mãe ou nos filhotes.  

Não há trabalhos correlacionando as malformações e o ambiente para 

serpentes, mas na herpetologia esta correlação é documentada em tartarugas (BISHOP, 

et al., 1998; BELL; SPOTILA; CONGDON, 2006; DE SOLLA; FERNIE; ASHPOLE, 2008; 

HOPKINS; WILLSON; HOPKINS, 2013) e anfíbios (BISHOP, et al., 1999; ANKLEY et al., 

2004; TAYLOR et al., 2005). Em todos os casos acima citados, acredita-se que a causa 

tenha sido a presença de contaminantes ambientais como metais pesados ou insumos 

agrícolas e seus resíduos. Esta pode ser também a causa dos maiores índices de 

malformações em municípios com maior atividade agrícola quando comparados aos 

municípios com extensas áreas de vegetação nativa, como observamos para jararaca. Há 

análises ecotoxicológicas em répteis bem documentadas que determinaram as taxas de 

contaminantes nos tecidos, mas estas carecem de uma luz sobre o significado biológico 

destas contaminações (HOPKINS, 2000). Por outro lado, não podemos descartar também 

a hipótese de que as diferenças ambientais drásticas que existem entre áreas agrícolas e 

Florestas Ombrófilas não tenham permitindo que as serpentes encontrassem 

microhabitats em condições ideais para o desenvolvimento das ninhadas (CARDOZO; 

CHIARAVIGLIO, 2008).  

A lista brasileira de répteis ameaçados de extinção possui cinco espécies de 

serpentes, sendo que três pertencem ao gênero Bothrops (MARTINS et al., 2008). As 

alterações atuais e passadas no ambiente afetam não só pela diminuição das áreas em si, 

mas também por todos os outros aspectos que ainda são pouco conhecidos, incluindo a 

própria a poluição ambiental. Este pode ser um dos fatores responsável pelo declínio de 

populações de répteis, mas que precisam de maiores estudos a curto e longo prazo para 
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melhores tomadas de decisão nas ações de proteção da herpetofauna (RODRIGUES, 

2005). Portanto, estudos ecotoxicológicos e de história natural devem ser desenvolvidos 

conjuntamente para que estas questões possam ser esclarecidas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar dos grandes avanços na área da teratologia, ou dismorfologia, em 

humanos e animais de laboratório, o conhecimento sobre as malformações ou anomalias 

congênitas ainda possui uma grande lacuna quando se trata de animais silvestres 

(LEIPOLD, 1980). Após os anos sessenta e setenta do século 20, ficou claramente 

demonstrado que a fauna e flora além serem atingidas de uma maneira direta e rápida 

pelas ações antropogênicas como desmatamentos, caça, introdução de espécies exóticas 

e etc., também estão sendo prejudicadas de uma maneira lenta, silenciosa e 

despercebida, pelos contaminantes e poluentes que lançamos no ambiente.  O declínio 

das populações de anfíbios que vem ocorrendo por todo o planeta (HOULAHAN et al., 

2000; STUART et al., 2004), sem que saibamos quais são as causas e como interromper 

este processo, talvez seja o alerta mais recente que tenhamos tido para nos focar neste 

problema. A ciência que relaciona o ambiente e contaminantes é a ecotoxicologia, uma 

vertente científica em amplo desenvolvimento nos últimos anos. Artigos e livros têm 

sido publicados como intuito de compreendermos melhor o que está acontecendo com o 

ambiente e fauna/flora que nele sobrevive. Casos de malformações em animais 

silvestres induzidos por contaminantes ambientais estão sendo comprovados, assim 

como outros processos que acometem a vida selvagem. 

O Brasil é um país megadiverso em termos biológicos, mas que possui grande 

parte do território destinado à agricultura e que nas últimas décadas aumentou 

significativamente o uso de pesticidas, fertilizantes e herbicidas na agropecuária 

(FUTINO; SILVEIRA, 1991). No entanto não tem se dado a devida a atenção aos cuidados 

com o uso destes insumos agrícolas pelas pessoas que lidam no campo. Como muitos 

destes produtos acabam se dirigindo aos corpos de água, têm surgido muitos estudos de 

contaminação em animais aquáticos, principalmente peixes (MATSUSHITA; SOUZA, 

1994; BIDONE et al., 1997; VIDAL, 2010). Mas falta uma discussão aprofundada sobre o 

que tem ocorrido com os vertebrados terrestres brasileiros nos agroecossistemas.  

Por serem animais de topo de cadeia e distribuídos em diversos tipos de 

habitats as serpentes se mostram como bons indicadores biológicos. Também as 

escolhemos por estarem apresentando um conjunto de alterações patológicas, as 

anomalias congênitas, visíveis e identificáveis. Os viperídeos, por nós estudados, 

apresentaram uma grande diversidade de malformações em diversas partes do corpo, 
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principalmente a jararaca (Bothrops jararaca). Também demonstramos que há uma 

correlação entre as malformações observadas em filhotes de jararaca e os padrões do 

uso do solo. Áreas com maiores atividades agrícolas apresentaram correlação positiva 

com as frequências de malformações, ao mesmo tempo em que localidades com maiores 

áreas de vegetação nativa apresentaram uma correlação negativa. Em relação à cascavel 

(Crotalus durissus) não foi possível chegar a uma conclusão definitiva, talvez devido à 

pequena amostragem. Também não foi possível identificar se está ocorrendo um 

aumento ou não nas malformações, ou se as mesmas estão modificando, pela ausência 

de pesquisas sistemáticas no passado. No entanto cabe, a partir deste estudo, realizar 

um monitoramento destas espécies para que possamos ter um panorama temporal do 

problema. 

Esse foi apenas um início. Novas dúvidas surgiram, mas fica claro para quem 

se aventurar neste campo a necessidade de compor grupos multidisciplinares que atuem 

desde a biologia dos animais no campo, passando pelas enfermidades, toxicologia e 

chegando ao nível celular. O ensaio do cometa (ou ¨single cell gel electrophoresis¨) é uma 

ferramenta que tem tido grande destaque nos estudos de ecotoxicologia, pois de uma 

maneira relativamente barata, rápida e simples consegue analisar direta e 

individualmente problemas ocorridos no DNA das células.  

Este estudo, a nosso ver, contribui significativamente para a discussão da 

influência antropogênica sobre a fauna de vertebrados terrestres no Brasil no que tange 

à sua relação com a agropecuária, abrindo perspectivas para pesquisas futuras. 
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APÊNDICES 
 

 

Tabela A – Localidades, número de ninhadas filhotes totais e malformados de jararaca (Bothrops 
jararaca)  nascidas no Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan entre os 
anos de 2007 e 2014. Com asteriscos (*) estão os municípios com mais de sete 
ninhadas. 

 

 

 

 
 

   continua 

Município 
UF Nº de 

ninhadas 
Nº total de 

filhotes  
Filhotes com 
malformação 

% filhotes 
malformados 

Araçariguama* SP 9 138 3 2,2% 

Atibaia SP 3 35 5 14,3% 

Barueri SP 2 30 0 0,0% 

Bom Jesus dos Perdões SP 1 17 0 0,0% 

Caconde SP 1 24 0 0,0% 

Caieiras SP 3 56 1 1,8% 

Cajamar SP 3 34 0 0,0% 

Campo Limpo Paulista* SP 7 88 6 6,8% 

Cananéia SP 1 17 0 0,0% 

Canoinhas SC 1 7 0 0,0% 

Carapicuíba SP 2 43 0 0,0% 

Cotia* SP 15 245 2 0,8% 

Embu* SP 10 157 11 7,0% 

Embu-Guaçu SP 4 98 3 3,1% 

Extrema - MG SP 1 10 0 0,0% 

Franco da Rocha SP 2 50 5 10,0% 

Guarulhos SP 1 15 0 0,0% 

Ibiúna* SP 18 293 13 4,4% 

Itapecerica da Serra* SP 17 364 3 0,8% 

Itapevi SP 5 99 4 4,0% 

Itapira SP 1 13 1 7,0% 

Itaquaquecetuba SP 1 20 0 0,0% 

Itu SP 3 52 1 1,9% 

Itupeva SP 1 10 0 0,0% 

Jarinu SP 2 43 1 2,3% 

Jundiaí SP 3 46 5 10,9% 

Juquitiba* SP 19 291 2 0,7% 

Machado MG 1 7 0 0,0% 

Mairiporã SP 5 112 1 0,9% 

Mauá SP 2 54 1 1,9% 

Miracatu SP 1 16 2 12,5% 

Mogi das Cruzes SP 4 50 0 0,0% 
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   conclusão 

Município 
UF Nº de 

ninhadas 
Nº total de 

filhotes  
Filhotes com 
malformação 

% filhotes 
malformados 

Morungaba SP 1 7 1 14,3% 

Munhoz MG 1 21 0 0,0% 

Nazaré Paulista SP 4 91 0 0,0% 

Osasco SP 2 49 1 2,0% 

Papanduva SC 1 24 0 0,0% 

Parati RJ 1 11 0 0,0% 

Pariquera-Açu SP 1 2 0 0,0% 

Piedade* SP 15 258 5 1,9% 

Pilar do Sul* SP 7 96 1 1,0% 

Pindamonhangaba SP 2 16 0 0,0% 

Piquete SP 3 28 1 3,6% 

Piracaia SP 4 72 2 2,8% 

Poá SP 1 32 0 0,0% 

Potim SP 1 15 0 0,0% 

Praia Grande SP 1 10 0 0,0% 

Ribeirão Pires SP 2 50 2 4,0% 

Santa Isabel SP 2 16 0 0,0% 

Santana de Parnaíba* SP 18 299 4 1,3% 

Santo André SP 1 19 1 5,3% 

Santos SP 2 15 2 13,3% 

São Bento do Sul* SC 24 343 9 2,6% 

São Bernardo do Campo SP 5 114 7 6,1% 
São Lourenço da Serra* SP 9 143 0 0,0% 
São Luiz do Paraitinga SP 1 12 0 0,0% 
São Miguel Arcanjo SP 1 25 0 0,0% 
São Paulo* SP 28 518 4 0,8% 

São Roque* SP 11 216 9 4,2% 

Sumaré SP 1 11 1 9,1% 

Suzano SP 1 22 1 4,5% 

Taboão da Serra SP 3 47 0 0,0% 

Tapiraí SP 3 55 3 5,5% 

Ubatuba SP 1 19 1 5,3% 

Vargem Grande Paulista SP 3 59 0 0,0% 

Sem procedência  13 178 4 2,2% 

Total  323 5427 129 2,4% 
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Tabela B - Localidades, microrregiões, número de ninhadas filhotes totais e malformados de cascavel 
(Crotalus durissus)  nascidas no Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan entre os 
anos de 2007 e 2014. 

Município Microrregião (IBGE) UF 
Nº de 

ninhadas 
Nº total 

de 
filhotes 

Filhotes com 
malformação 

% filhotes 
malformados 

Amparo Amparo SP 1 9 0 0,0% 

Lindóia Amparo SP 1 26 3 11,5% 

Socorro Amparo SP 2 20 2 10,0% 

Bom Jesus dos Perdões Bragança Paulista SP 1 10 4 40,0% 

Bragança Paulista Bragança Paulista SP 1 9 3 33,3% 

Jarinu Bragança Paulista SP 1 3 2 66,7% 

Sumaré Campinas SP 1 7 1 14,3% 

Itumbiara GO SP 2 59 0 0,0% 

Jataí GO SP 1 16 1 6,3% 

Itupeva Jundiaí SP 1 15 0 0,0% 

Louveira Jundiaí SP 1 7 0 0,0% 

Pompéia Marília SP 1 17 0 0,0% 

Consolação Itajubá MG 1 4 0 0,0% 

Paraisópolis Itajubá MG 1 13 0 0,0% 

Guararema Mogi da Cruzes SP 2 14 3 21,4% 

Itaquaquecetuba Mogi da Cruzes SP 1 10 0 0,0% 

Mogi das Cruzes Mogi da Cruzes SP 2 32 4 12,5% 

Pirapora do Bom Jesus Osasco SP 1 15 10 66,7% 

Santana de Parnaíba Osasco SP 1 1 0 0,0% 

Pilar do Sul Piedade SP 2 25 2 8,0% 

Jacareí São José dos Campos SP 1 10 1 10,0% 

Caconde São João da Boa Vista SP 2 27 1 3,7% 

Araçariguama Sorocaba SP 2 9 0 0,0% 

Itu Sorocaba SP 3 27 1 3,7% 

São Roque Sorocaba SP 1 10 0 0,0% 

Sem Procedência   10 71 13 18,3% 

Total   41 391 50 12,8% 

 

 
 
 


