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RESUMO 

 

LOBO, L. M. Diferenciação Sexual em Viperídeos (Squamata: Viperidae). [Sexual 
differentiation in Viperids]. 2019. 97 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Os répteis representam um grupo singular para o estudo do desenvolvimento sexual, 

uma vez que apresentam diferentes mecanismos de determinação do sexo, desde a 

determinação do sexo genético até a determinação do sexo pela temperatura. Na 

grande maioria dos estudos de determinação e desenvolvimento sexuais em répteis, 

têm sido usadas espécies ovíparas. Dessa forma, novos estudos necessitam incluir 

espécies vivíparas, como a Crotalus durissus e a Bothrops jararaca, os quais 

possibilitem monitorar a relação meterno-fetal e o desenvolvimento total do embrião 

e do feto. Assim, o desenvolvimento das gônadas e dos órgãos copulatórios seria 

um dos critérios para avaliação sexual da fase embrionária e fetal das serpentes. 

Este trabalho tem como objetivo acompanhar a relação materno-fetal e o 

desenvolvimento das gônadas e dos órgãos copulatórios em Crotalus durissus e 

Bothrops jararaca. Os fetos de C.durissus e B. jararaca estavam dispostos no plano 

dorso-medial das fêmeas prenhes, o que pode favorecer a proteção e o 

desenvolvimento dos embriões/fetos. Os fetos, de ambos os sexos, apresentaram a 

diferenciação sexual das gônadas, e desenvolvimento das papilas genitais nos fetos 

machos a partir do estágio 35 Nos fetos machos, os túbulos seminíferos se 

formaram na fase fetal, porém nas fêmeas não observamos a presença de folículos 

nesta fase. Desordens na diferenciação sexual podem produzir fetos intersexuados 

como o feto de B. jararaca por nós observados. 

 

Palavras chave: Desenvolvimento. Testículo. Ovário. Embriologia. Serpente.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

LOBO, L. M. Sexual Differentiation in Viperids (Squamata: Viperidae). 
[Diferenciação sexual em Viperídeos]. 2019. 97 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2019. 
 

Reptiles represent a unique group for the study of sexual development, since they 

present different mechanisms of sex determination, from the determination of the ge-

netic sex to the determination of sex by temperature. In the vast majority of sex de-

termination and development studies in reptiles, oviparous species have been used. 

Thus, new studies need to include viviparous species, such as Crotalus durissus and 

Bothrops jararaca, which make it possible to monitor the fetal-to-fetal relationship and 

the total development of the embryo and the fetus. Thus, the development of gonads 

and copulatory organs would be one of the criteria for sexual evaluation of the em-

bryonic and fetal phases of snakes. This work aims to follow the maternal-fetal rela-

tionship and the development of gonads and copulatory organs in Crotalus durissus 

and Bothrops jararaca. The fetuses of C.durissus and B. jararaca were arranged in 

the dorsum-medial plane of pregnant females, which may favor the protection and 

development of embryos / fetuses. Fetuses of both sexes presented the sexual dif-

ferentiation of the gonads and development of the remainder of the reproductive tract 

from stage 35 exhibit the genital papillae from stage 35. In the male fetuses, the sem-

iniferous tubules formed in the fetal phase, but females did not observe the presence 

of follicles at this stage. Disorders in sexual differentiation may produce intersex fe-

tuses such as the B. jararaca fetus observed by us. 

 

Keywords: Development. Testicle. Ovary. Embriology. Snakes. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL  
 

As serpentes surgiram durante o Cretáceo inferior, cerca de 100 a 130 milhões de 

anos atrás. Os ancestrais das serpentes são os lagartos, dos quais elas foram perdendo 

os membros ao longo do percurso da evolução biológica; algumas serpentes possuem 

vestígios de membros posteriores, vestígios externos sob a forma de esporões ou 

internamente por resquícios da cintura pélvica (ORR, 1988; HILDEBRAND, 1995). 

 A Cascavel pertence à família Viperidae, que é uma família muito importante 

dentre as serpentes, pois são de interesse médico, sendo as principais responsáveis 

pelos acidentes ofídios no Brasil. A Crotalus durissus, ocorre no México, América Central 

e na América do Sul, da Colômbia até a Argentina (VANZOLINI et al., 1980). No Brasil, a 

Crotalus durissus ocorre em todos os estados, exceto, aparentemente, nos estados do 

Acre e Espirito Santo (CAMPBELL; LAMAR, 1989). 

O ciclo reprodutivo de Crotalus durissus é bastante similar ao de outras cascavéis 

da região temperada com acasalamento ocorrendo somente no outono e a ovulação 

ocorrendo na primavera. As cascavéis brasileiras não hibernam e a vitolegênese 

acontece durante o inverno (ALMEIDA-SANTOS et al., 1990). Foram observadas 

ninhadas de 6 a 22 filhotes de cascavéis, no Instituto Vital Brazil (MELGAREJO, 2003). 

Bothrops jararaca é uma serpente de corpo delgado, com um tamanho médio de 

120 cm, é terrestre e tem habito noturno, sendo encontrada principalmente em áreas de 

floresta (SAZIMA, 1992). Em relação a fecundidade, Bothrops jararaca produz de 12-18 

filhotes e os filhotes nascem da metade para o final d estação chuvosa (SAZIMA, 1992). 

Sazima 1992, observou no habitat, fêmeas de Bothrops jararaca prenhes de dezembro a 

março. Em serpentes mantidas em cativeiro, os nascimentos foram observados de os 

meses de janeiro a abril, com uma média de 5 a 6 meses dias de gestação. 

As serpentes fazem parte do grupo dos répteis, que é um grupo fascinante para o 

estudo do desenvolvimento sexual, porque eles apresentam uma grande variedade de 

mecanismos de determinação do sexo, da estrita determinação do sexo genético 

(Genetic sex determination-GSD) para a determinação do sexo térmica (Thermal sex 

determination-TSD) e sistemas de GSD intermediários que são, em graus diversos, 

substituídos por efeitos ambientais (OLMO, 2010). 

Os cromossomos associados a diferenciação sexual em serpentes, um exemplo 

do sistema ZZ/ZW – análogo, e evoluído de maneira independentemente, ao das aves - 

em que o cromossomo ZZ resulta no macho e o ZW na fêmea, diferente do sistema 
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XX/XY que para nós é o mais familiar, em que o sexo heterogamético é o masculino, XY 

(HOFF, 2013).  

Além da determinação sexual cromossômica, os hormônios esteroides sexuais 

são essenciais no controle endócrino da reprodução dos vertebrados uma vez que, a 

maioria das características da sexualidade do animal adulto se origina do processo de 

diferenciação sexual determinado pelo ambiente hormonal durante o desenvolvimento 

fetal (HERNANDEZ-TRISTÁN et al., 1999; WOLPERT, 2000; CONLEY; 

HINSHELWOOD, 2001). 

Para o desenvolvimento do fenótipo feminino é necessário a ausência do gene 

SRY (sex determining region on the Y chromossome) e a expressão dos genes DAX-1 e 

WNT4 e o gene CYP 19 para produção de hormônios estrógenos pelos folículos através 

da enzima citocromo P450aromatase (PIEAU et al., 1999). 

A falta da ação do hormônio anti-Mülleriano e a ausência da produção de 

testosterona no início da vida fetal, bem como alterações ou disfunções na expressão 

das enzimas citocromo P450 que participam da síntese de andrógenos e estrógenos 

(CONLEY et al., 2007), resulta na formação das tubas uterinas, útero e vagina, que 

caracteriza o animal fêmea, e com a regressão dos testículos ocorre a formação dos 

ovários e produção dos hormônios femininos pela formação dos folículos primordiais nas 

fêmeas (HAFEZ, 1995; GRUNERT et al., 2005; REY, 2005; GLICKMAN et al., 2006). 

No entanto, para o desenvolvimento masculino, é essencial a expressão do gene 

SRY, o qual determina a diferenciação da gônada primordial indiferenciada em um 

testículo regulando a diferenciação das células de Sertoli (PIEAU et al., 1999). O gene 

SRY age em sinergia com o gene SF-1 e é ativado pelo gene WT-1 (Wilms tumor 

supressor locus-gene-1) que também estimula a transcrição do gene AMH (anti-

Müllerian hormone). Outros genes como o SOX9 e DAX-1, além do gene CYP17 e a 

produção de hormônios andrógenos pela enzima citocromo P450c17 também são 

necessários para a diferenciação da gônada primordial indiferenciada em um testículo 

(PIEAU et al., 1999; NAKAMURA, 2010). 

O estágio crítico de diferenciação do fenótipo sexual ocorre quando se inicia a 

secreção de andrógenos pelos testículos e a interação com seus respectivos receptores 

nos testículos do feto é a responsável pela masculinização da genitália externa nos 

machos (MERLET et al., 2007). Esta produção de hormônios esteroides sexuais se 

inicia através do transporte do colesterol da membrana externa para a membrana 

interna da mitocôndria por intermédio da ação da proteína STAR (steroidogenesis acute 
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regulatory protein) (PIEAU et al., 1999) embora a secreção de hormônio anti-Mülleriano 

seja identificado como o agente responsável pela regressão do ducto de Müller 

(GLICKMAN et al., 2006). 

A diferenciação dos órgãos genitais internos e externos masculinos durante o 

desenvolvimento fetal depende de dois hormônios testiculares distintos: a testosterona 

metabolizada pela enzima 3-beta-HSD (hidroxy-steroid-dehydrogenase) e secretada 

pelas células de Leydig, a qual conduz a diferenciação dos ductos de Wolff, e do seio 

urogenital e dos genitais externos, enquanto o hormônio anti-Mülleriano produzido pelas 

células de Sertoli provoca a regressão do ducto de Müller (REY, 2005; NAKAMURA, 

2010). Tanto os ductos de Wolff (originados do pró e mesonefro), quanto os ductos de 

Müller encontram-se no embrião sexualmente indiferenciado. Nas fêmeas, os ductos de 

Müller desenvolvem-se em um sistema ducto-gonadal e os ductos de Wolff atrofiam-se, 

e no macho ocorre o contrário (HAFEZ, 1995; PIEAU et al., 1999). 

O desenvolvimento do órgão copulatório masculino é andrógeno-dependente e 

está relacionado com a produção local da enzima 5-alfa-redutase que é responsável 

pela conversão da testosterona em Di-hidro-testosterona  que é um hormônio 2-3 vezes 

mais potente que a testosterona promove o desenvolvi-mento do órgão copulatório 

masculino (SANTOS et al., 2016). O aumento da enzima coincide com o período de 

diferenciação da genitália externa masculina (NAKAMURA, 2010;  SANTOS et al., 

2014b; MURASHIMA et al., 2015; SANTOS et. al., 2016), este modelo tem recebido 

aceitação geral como a rota de formação dos órgãos genitais masculinos, com 

subsequente reconhecimento de que a conversão da testosterona a di-hidrotestosterona 

é normalmente necessário para o sexo masculino. (WILSON, et al., 1981). 

Os órgãos copulatórios masculinos das serpentes, os hemipênis, surgem a partir 

das papilas genitais em ambos os lados da parte caudal da cloaca, e persistem 

emparelhadas para formar o hemipênis esquerdo e direito até o final da gestação, sendo 

invertidos ou retraídos no estágio final de desenvolvimento, antes da parturição. (LEAL; 

COHN, 2015). Embora a diferenciação sexual das papilas genitais tenha sido 

investigada em mamíferos e aves, pouco se sabe sobre o mecanismo de 

desenvolvimento do hemipênis em Squamata (GREDLER et al., 2015). 

Desordens na produção das enzimas esteroidogênicas e dos hormônios 

esteroides por elas sintetizados durante o processo de diferenciação sexual, 

desenvolvimento das gônadas e órgãos copulatórios, como os hemipênis, podem gerar 

espécimes intersexuadas (SANTOS et al., 2015).  
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O desenvolvimento do hêmipênis ocorre em fêmeas de Squamata, como em 

anfisbenas (KASPEROVICZUS et. al., 2011), lagartos (NEAVES et al. 2006) e serpentes 

(HARDY , 1970; KAZPEROVICZUZ, 2009; KAZPEROVICZUZ; ALMEIDA - SANTOS, 

2012). O desenvolvimento de espécimes intersexuados durante o processo de 

diferenciação sexual necessita de estudos mais aprofundados que investiguem a fundo 

a atuação das enzimas esteroidogênicas no desenvolvimento do hemipênis em fêmeas 

de serpentes. 

Outras fontes como a glândula adrenal contribuem de maneira significativa para o 

aumento nos níveis plasmáticos de hormônios andrógenos sintetizados pela enzima 

citocromo P450c17 (LINDEQUE et al., 1986). Esses altos níveis plasmáticos de 

andrógenos e a virilização da genitália feminina também podem estar relacionados à 

grande quantidade de tecido estroma-residual dos ovários ou mesmo a grande 

quantidade de hormônios andrógenos produzidos pela placenta (YALCINKAYA et al., 

1993). 

As serpentes apresentam placenta corioalantoica (BLACKBURN, 1993). que 

funcionam basicamente para trocas gasosas e absorção de água e uma quantidade 

mínima de nutrientes orgânicos e inorgânicos podem também ser fornecidos No entanto, 

não se sabe ao certo o papel da placenta corioalantoica de viperídeos netropicais na 

produção e na troca materno-fetal de hormônios esteroides, como a progesterona para 

manutenção da gestação ou de andrógenos como a testosterona, que poderiam 

influenciar no processo de diferenciação sexual e desenvolvimento de espécimes 

intersexuadas. 

Portanto o objetivo desta pesquisa é verificar as interações materno-fetais, o 

desenvolvimento embrionário e em qual estágio de desenvolvimento acontece a 

diferenciação sexual bem como o desenvolvimento dos órgãos copulatórios feminino e 

masculino, relacionando com a himuno-marcação das enzimas produtoras de hormônios 

pelos ovários e testículos que possam contribuir para uma possível masculinização do 

trato genital de fêmeas e formação dos órgãos genitais masculinos de embriões e fetos 

de Crotalus durissus e Bothrops jararaca, destacando-se que são escassas as 

pesquisas envolvendo os eventos de diferenciação sexual entre os répiteis, 

principalmente quando se envolve os mecanismos do controle endócrino deste 

processo. 
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Capítulo 1: Interações materno-fetais e desenvolvimento 
embrionário em Cascavel (Crotalus durissus) e Jararaca 
(Bothrops jararaca) (Squamata: Viperidae) 
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2. CAPÍTULO 1: INTERAÇÕES MATERNO-FETAIS E DESENVOLVIMENTO 

EMBRIONÁRIO EM CASCAVEL (Crotalus durissus) E JARARACA (Bothrops 

jararaca) 

 

2.1 INTRODUÇÃO  

Os répteis oferecem um grupo singular para explanar os modos reprodutivos.  

Enquanto a maioria dos répteis são ovíparos, a grande maioria das origens identificadas 

da viviparidade dos vertebrados ocorreu neste grupo (BLACKBURN, 2014). Além disso, 

muita informação se acumulou sobre como e por que a viviparidade reptiliana evoluiu 

(SHINE, 1985, 2014; BLACKBURN, 2006; BLACKBURN; STEWART, 2011; STEWART; 

BLACKBURN, 2014). 

A distribuição descontínua da viviparidade entre os grupos de vertebrados levanta 

questões sobre por que esse meio de produzir descendentes tem evoluído tão 

frequentemente em alguns grupos e não em outros. Uma possibilidade é que a 

presença de viviparidade seja simplesmente um reflexo das pressões de seleção para 

esse padrão reprodutivo. Uma possibilidade alternativa é que as espécies que não têm 

viviparidade eram limitados por características biológicas que impediam a retenção 

materna e a manutenção de embriões (PACKARD et al., 1977; BLACKBURN; EVANS, 

1986). 

A viviparidade é o produto de numerosos experimentos evolutivos e surgiu 

independentemente em mais de 150 linhagens de vertebrados, incluindo anfíbios, 

répteis, peixes e mamíferos (BLACKBURN, 1999, 2014), e pelo menos 115 dessas 

origens de viviparidade ocorreram entre os Squamata (lagartos e cobras) 

(BLACKBURN, 2014). 

Serpentes vivíparas são mais comuns em climas temperados onde há um 

declínio considerável da temperatura em determinada época do ano. Sabe-se que 

nessas regiões, a temperatura corporal das fêmeas de ofídios é mais estável que a do 

solo. Alguns ambientes muito úmidos ou muito secos como pântanos ou clima de 

altitude, propiciaram a viviparidade, pois os ovos de serpentes ovíparas, não 

conseguiriam se desenvolver em condições extremas (SHINE, 1995; ANDREWS; 

MATHIES, 2000).  
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Nessas circunstâncias as fêmeas sofreram algumas alterações morfofisiológicas. 

A membrana da casca do ovo diminuiu ou obteve completo retrocesso. Este fenômeno 

deu origem a um tipo de placentação, onde os embriões e fetos têm a capacidade de se 

desenvolver dentro do útero, até a fase de seu nascimento. Esta adaptação, chamada 

de retenção de ovos, diminuiu a mortalidade dos embriões em tais condições adversas 

(TINKLE; GIBBONS, 1977; SHINE, 1995). 

O modo reprodutivo vivíparo envolve várias especializações, incluindo aquelas 

pelas quais o embrião em desenvolvimento é sustentado durante a gravidez. Os 

vertebrados vivíparos podem ser altamente lecitotróficos (como na maioria dos escamas 

vivos), ou altamente placentotróficos (como nos mamíferos e alguns poucos escamas), 

ou dependem de fontes duplas de nutrientes. (WOURMS, 1981; BLACKBURN, 1994, 

2000). 

Nas serpentes ovíparas ou vivíparas é notada uma assimetria bilateral quanto à 

posição e quantidade de ovos/embriões nos úteros quando comparadas com seus 

antímeros esquerdo e direito. Isso ocorre devido à disposição dos órgãos internos. O 

útero direito, além de ser mais cranial quando comparada com a esquerda, apresenta 

mais ovos no período de prenhez (JANEIRO-CINQUINI, 2004). É observado no útero de 

serpentes prenhes que os embriões ou fetos estão dispostos no plano dorso medial 

(HUBERT, 1985). Os trabalhos citados acima descrevem esta relação utilizando-se 

apenas de ilustrações e/ou esquemas. Desta forma, uma descrição mais detalhada por 

meio de fotodocumentação da anatomia topográfica da relação materno-fetal se faz 

necessária para melhor entendimento dessa realação. 

Em espécies vivíparas o ciclo reprodutivo ocorre de forma não contínua ou bienal 

sazonal (BONNET et al., 2001; PIZZATTO et al., 2006). A ovulação e a fertilização não 

apresentam sincronia com o acasalamento que se dá na estação seca, entre os meses 

de abril a junho. As fêmeas, após a cópula, estocam o esperma na junção útero-vaginal 

chamado de “utero muscular twisting” (ALMEIDA-SANTOS; SALOMÃO, 1997; BARROS 

et al., 2012) no inverno entre os meses de julho a setembro (ALMEIDA SANTOS; 

SALOMÃO, 1997), enquanto que a ovulação e fertilização dos óvulos só ocorrem na 

estação chuvosa, entre os meses de outubro a dezembro e o nascimento dos filhotes 

entre os meses de janeiro a março. A gestação de dura em média 155 dias (LIRA DA 

SILVA et al., 1994; ALMEIDA-SANTOS; ORSI, 2002). 

As serpentes Thamnophis e Vipera (assim como a cascavel e jararaca) são 

serpentes vivíparas, que retém os embriões e/ou fetos até o nascimento, ao contrário de 



21 

 

cobras ovíparas, que depositam seus ovos em um estágio bastante tardio (Estágio 35-

40 de acordo com a caracterização de Hubert e Dufaure, 1968), quando embriões são 

considerados pelo menos na metade do desenvolvimento embrionário (SHINE 1983). 

Há poucas informações sobre o desenvolvimento e crescimento embrionário/fetal 

de serpentes e grande parte dos trabalhos sobre esse tipo de desenvolvimento descreve 

serpentes ou outros Squamata ovíparos, pela facilidade de obter o ovo para análise do 

embrião ou feto (BOUGHNER et al., 2007).  

Desta forma, novos estudos sobre as interações materno-fetais e 

desenvolvimento embrionário de serpentes vivíparas, especialmente serpentes 

neotropicais, se fazem necessários.  Neste trabalho nos propusemos a descrever a 

anatomia topográfica da relação materno-fetal por meio de fotodoumentação e o 

desenvolvimento embrionário e fetal de cascavel (Crotalus durissus) e jararaca 

(Bothrops jararaca).  

 

2.2 OBJETIVOS 

Descrever didaticamente a anatomia topográfica da relação materno-fetal através 

de fotodocumentação. 

Relacionar a evolução morfologia da placenta com o estágio de desenvolvimento 

embrionário e fetal nos terços inicial, médio e final da gestação.  

Classificar os estágios de desenvolvimento embrionário e fetal nos terços inicial, 

médio e final da gestação. 

 

2.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 2.3.1 Animais   

Nesta pesquisa foram utilizadas 20 fêmeas de cascavel (Crotalus durissus) e 10 

fêmeas adultas de jararaca (Bothrops jararaca) para obtenção das placentas, embriões 

e fetos nos estágios de início, meio e final de gestação. 

Estes animais eram provenientes do Centro de Recepção de Animais do Instituto 

Butantan e com autorização do comitê de bioética do próprio instituto e da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo/ Campus capital.  

Os animais eram mantidos em uma sala com luz natural, condicionados em 

caixas plásticas dispostas em prateleiras. Os animais eram transferidos para outra caixa 
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para a limpeza das caixas. As serpentes recebiam alimentação mensal (10-20 % da 

massa do animal) e água a vontade. 

 

2.3.2 Avaliação das fêmeas prenhes  

 

As fêmeas foram monitoradas quinzenalmente por palpação e ultrassom para 

detecção da gestação e das idades gestacionais dos embriões e fetos. 

 

2.3.3 Coleta dos embriões  

 Para a eutanásia, os animais foram anestesiados com cloridrato de xilazina 

(4mg/kg/IM) e cloridrato de quetamina (60mg/kg/IM) e eutanasiados pela administração 

de tiopental sódico a 2,5% (60mg/Kg/EV) através da canulação da veia caudal. Foram 

coletados de 5 - 10 embriões e fetos nas fases de início, meio e final de gestação. 

Também foram coletados embriões e fetos da coleção do Laboratório de Ecologia e 

Evolução. Para confirmação dos estágios de desenvolvimento embrionário, seguiu-se 

como referência os trabalhos de Hubert e Defaure, 1968 e Hubert, 1985,  tomando como 

base a análise das características externas dos  embriões e fetos.  

 

 2.3.4 Laboratórios 

A manutenção das serpentes, detecção da gestação, coleta e fixação dos 

embriões e fetos será utilizado o biotério do Laboratório de Ecologia e Evolução. 

A caracterização dos estágios de desenvolvimento embrionário e fetal, dissecção 

e coleta de amostras teciduais das gônadas, hemipênis e placenta e o processamento 

histológico serão realizados no Laboratório de Ecologia e Evolução do Instituto 

Butantan. 

A histologia será realizada na Sala de Análises Histológicas e Histoquímicas do 

Laboratório de Ecologia e Evolução do Instituto Butantan. 

Os testes de imunohistoquímica e a microscopia eletrônica de varredura serão 

realizados nos Laboratórios do Departamento de Anatomia dos Animais Domésticos e 

Silvestres do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootec-

nia da Universidade de São Paulo/ Campus capital. 

As análises e fotodocumentação macroscópia e histológica foi realizada no Labo-

ratório de Biologia Celular do Instituto Butantan.  
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 2.3.5 Fixação e processamento do material para microscopia de luz  

As amostras foram fixadas em solução de formaldeído e posteriormente 

desidratadas em uma série de etanóis em concentrações crescentes (60% a 100%) e 

diafanizada em xilol, para posterior inclusão em parafina (TOLOSA et al., 2003). Foram 

obtidos cortes dos blocos de parafina com 5 μm de espessura, em micrótomo Leica RM 

2155, os quais foram corados em HE (Hematoxilina/Eosina). Em seguida as lâminas 

foram montadas com Entelan e lamínulas para observação da morfologia celular. A 

fotodocumentação microscópica foi feita através de um fotomicroscópio modelo 

Olympus BX51 no Labotatorio de Biologia Celular do Bustituto Butantan. 

 

2.3.6 Microscopia eletrônica de varredura 

Amostras dos fetos fixadas em formoldeído 10% foram lavadas em água 

destilada e pós-fixadas em solução de tetróxido de ósmio a 1% em PBS (tampão fosfato 

de sódio - 0,1M, pH 7,4 a 4ºC) por 2 horas. Posteriormente as amostras foram lavadas 

por 45 minutos em solução PBS, e por 20 minutos em água destilada. As amostras 

foram desidratados em soluções crescentes de etanol (50% a 100%) por um período de 

30 minutos cada série. Em seguida, as amostras foram secas em ponto crítico (LEICA 

EM CPD 300 - Vienna- Austria) com o uso de CO2 líquido. Na sequência os fragmentos 

foram fixados em bases metálicas de alumínio stubs, com cola de carbono. Após a 

fixação, foram submetidos a um revestimento metálico com cobertura de ouro no 

metalizador (Emitch® K500, Ashford, Kent, Inglaterra) e foram analisados em 

microscópio eletrônico de varredura (LEO® 435VP-Cambridge- England). 

 

2.3.7 Estatística 

Antes das análises estatísticas, todos os dados foram verificados quanto a sua 

normalidade e homogeneidade de variâncias. As análises estatísticas foram feitas com 

ajuda dos softwares Instat e Statistica versão 7. 

O dimorfismo sexual no tamanho do corpo (CRC) foi testado por teste-t de 

Student (ZAR, 1999). As análises foram realizadas no programa Instat, com P < 0,05 

como critério de significância para todas as variáveis (CRC, CC, Ccab) de B. jararaca e 

C. durissus (CRC).  

Para cascavéis as comparações de tamanho de cauda (CC) e cabeça, foram 
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utilizadas análises de covariância (ANCOVA), de forma a eliminar o efeito do tamanho 

do corpo para cada variável (MARTINS et al., 2001). E utilizou-se ANCOVA, porque 

análises preliminares mostraram que o CRC foi correlacionado com o CC (r = 0,72; P = 

0,0000007) e Ccab (r = 0,79; P = 0,000000004). Desta forma, foi utilizada como variável 

dependente o CC e CCAB, e como co-variável o CRC.  

 

2.4 RESULTADOS 

2.4.1 Relação topográfica entre mãe e embrião/feto 

Nossos resultados mostraram que a C. durissus e a B. jararaca apresentam uma 

assimetria bilateral dos seus úteros gravídicos quanto à posição e quantidade de 

embriões/fetos quando comparados entre os seus antímeros esquerdo e direito. O útero 

direito, de ambas as espécies, é mais cranial quando comparado com o esquerdo e 

apresenta mais embriões/fetos (Figura 1 A-C) 

Notamos uma assimetria mais acentuada dos úteros gravídicos de B. jararaca em 

relação aos úteros de C. durissus (Figura 1 C-F). Observamos em jararaca menor 

número de embriões/fetos dividindo o mesmo espaço na cavidade celomática da fêmea 

gestante (Figura 1 F). Observamos também que embriões/fetos em desenvolvimento 

eram menores em B. jararaca e em maior número quando comparados com os 

embriões/fetos de C. durissus que eram maiores e em menor número (Figura 1 B-D). 

Foi observado no útero de C. durissus e B. jararaca prenhes que os embriões ou 

fetos estavam dispostos no plano dorso medial, em intima relação com as costelas das 

fêmeas gestantes (Figura 2 A-C). Os embriões ou fetos se dispunham acima dos seus 

respectivos vitelos (gema), que modo que não mantinham contato com a região ventral 

das mães (Figura 2 A-C). Além disso, a gordura abdominal das fêmeas gestantes, 

formava outra barreira que impedia o contato dos embriões/fetos com a região ventral 

das fêmeas gravidas (Figura 2 A-C). 
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Figura 1– Relação topográfica materno-fetal de C. durissus e B. jararaca. A, gordura abdominal de 
fêmea de cascavel no terço inicial de gestação (Setas). Barra 5cm. B, assimetria bilateral dos úteros 
direito (Ovd) e esquerdo (Ove). Barra 5 cm. C, oviduto direito (Ovd) fora de sua posição anatômica 
que foi virado (Seta cheia) para exibir os embriões (Seta vazada), útero esquerdo (Ove) na sua posi-
ção anatômica evidenciando o vitelo (Vt) dos ‘ovos”. Barra 1 cm. D, embriões (Setas vazadas) volta-
dos para a vista dorsal do útero, vitelo (Seta cheia) voltado para a vista ventral do útero e corpo lúteo. 
Barra 1cm. E, fetos de jararaca no terço final de gestação, dispostos nos úteros direito (Estrelas) e 
esquerdo (Asterisco). Barra 5cm. F, útero esquerdo (Ove) fora de sua posição anatômica, que foi 
virado (Seta vazada) para exibir os fetos (Cabeças de setas), útero direito em sua posição anatômica 
exibindo o vitelo (Vt), fetos voltados para vista dorsal, em contato com as costelas (Ct) da mãe, liga-
mento mesovário (Lm). Barra 5 cm. G, placentas corioalantóicas (Setas) implantadas na parede dor-
sal do útero. Barra 1cm. H, placenta corioalantóica implantada na parede dorsal do útero (Seta). Bar-
ra 1cm. 
 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 2 – Relação topográfica materno-fetal de C. durissus e B. jararaca. A, úteros direito (Ovd) e 
esquerdo (Ove) fora de suas posições anatômicas que foram virados (Setas cheias) para mostram 
que os fetos (início da terço medial de gestação) estavam dispostos no plano dorsal da cavidade 
celomática da fêmea prenhe, em contato com as costelas (Ct). Barra 5cm. B, úteros direito (Ovd) e 
esquerdo (Ove) fora de suas posições anatômicas que foram virados (Setas cheias) para mostram 
que os fetos (início da terço medial de gestação) estavam dispostos no plano dorsal da cavidade 
celomática da fêmea prenhe, em contato com as costelas (Ct). Barra 5cm. C, esquema da relação 
topográfica materno-fetal. Fetos (F) situados no plano dorsal, vitelo no plano ventral (V), placenta 
corioalantóica (Pc), corioalantoide (Ca), placenta vitelínica no plano ventral (Pv), âmnio (Am), 
cavidade amniótica (Cam), costelas (Ct), ovário (Ov), cordão umbilical (Cu), útero (Ut), onfaloplacenta 
(Po) e gordura abdominal (Ga). Adaptado de Blackburn e Stewart (2011). 

       Fonte: LOBO, L.M (2019). 

 

 



27 

 

2.4.2 Morfologia macro e microscópica das placentas corioalantóica e vitelínica  

Observamos que a placentas corioalantóicas de C. durissus e B. jararaca 

apresentavam-se implantadas nas paredes dorsais dos úteros. A placenta coriônica 

era formada pela associação de duas membranas extra-embrionárias, o cório e o 

alantoide. Entre a justaposição das placentas e o oviduto, foi observada a membrana 

vestigial da casca. No terço inicial de gestação, as placentas não apresentaram 

interdigitações (Figura 3 A-C). No terço médio de gestação, as placentas exibiram 

poucas interdigitações na justaposição com a parede dorsal do ovário (Figura 3 D-

F). No terço final de gestação, as placentas apresentaram muitas interdigitações, 

fortemente justapostas com a parede dorsal do útero (Figura 3 G-I).  

Foi observado que a placenta vitelínica de cascavel e jararaca se constituíam 

de vasos vitelínicos que se ramificavam sobre a membrana vitelínica que envolvia o 

vitelo (Figura 3 J). Foi observado um aumento considerável de ramificações dos 

vasos vitelínicos da placenta vitelínica durante o avanço da gestação (Figura 3 J). A 

presença de células com grânulos de gordura foram observadas na periferia dos 

vasos vitelínicos (Figura 3 K e L). 
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Figura 3 -  Relação dos estágios embrionário e fetal com as placentas corioalantóicas e vitelínicas nos 
terços inicial (A-C), médio (D-F) e final (G-L) de gestação de C. durissus e B. jararaca.  A, embrião (Asteris-
co), placenta vetelínica (Seta vazada) e placenta corioalantóica (Seta cheia). Barra 1mm. B, cordão umbili-
cal (Cabeça de seta), vasos sanguíneos da placenta corioalantóica (Seta vazada) e vasos sanguíneos da 
placenta vitelínica (Seta fina). Barra 1mm. C, corioalantóide (Seta vazada), membrana da casca (Seta fina) 
e útero (Ut). Barra 20 µm. D, feto (Asterisco) placenta corioalantoica (Pc) e vitelo (V). Barra 5mm. E, vasos 
da placenta vitelínica (Setas) e vasos da placenta corioalantóica (Cabeças de seta). Barras 5mm. F, mem-
brana da casca (Seta fina), corioalantoide (Seta vazada), início das interdigitações coriônicas (Asterisco), 
início das interdigitações uterinas (Cabeça de seta) e útero (Ut). Barra 20 µm. G, feto (Asterisco) cordão 
umbilical (Seta vazada), placenta vitelínica (Pv) e placenta corioalantóica (Pc). Barra 1cm. H. vasos da 
placenta vitelínica (Setas finas) e vasos da placenta coriônica (Cabeças de seta). Barra 1cm. I, membrana 
da casca (Seta fina) corioalantoide (Seta vazada) interdigitações coriônicas (Asterisco), interdigitações 
uterinas (Cabeças de setas) e útero (Ut). Barra 20 µm. J, vasos da placenta vitelínica (Setas). Barra 1cm. 
K, vaso vitelínico (Seta vazada) células com grânulos no citoplasma (Setas finas) na região periférica do 
vaso. Barra 20 µm. L, vaso vitelínico (Seta vazada), células com grânulos no citoplasma (Setas finas) e 
gotículas de vitelo na região periférica do vaso (Circulo) Barras 20 µm. 

        Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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2.4.3 Absorção de vitelo, vasos vitelínicos e vasos umbilicais 

 

 Os fetos de C. durissus no estágio 40 exibiram bastante vitelo e muitos vasos 

umbilicais aderidos à parede do oviduto (Figura 4) e também os vasos vitelínicos 

(Figura 4 A) que são responsáveis pela absorção do vitelo. Os fetos no estágio 42 

apresentavam o cordão umbilical composto pelos vasos vitelínicos e umbilicais e os 

vasos umbilicais aderidos no oviduto e ainda apresentavam vitelo (Figura 4 B). Os 

fetos em transição do estágio 42 para o 43 exibiam o vaso vitelínico cheio de vitelo e 

os vasos umbilicais aderidos no oviduto (Figura 4 A). A completa absorção do vitelo 

foi evidenciada nos fetos no último estágio (43) de desenvolvimento (Figura 4 B).  

 

Figura 4– Fotomacrografias dos fetos de C. durissus nos estágios 40 (A) e 42 (B). Em A, notar que o 
feto apresentava vitelo (*). Observar os vasos que compõe o cordão umbilical (Seta vazada), os 
vasos vitelínicos (Seta fina) responsáveis pela absorção do vitelo e os s vasos umbilicais (Seta cheia) 
responsáveis pela formação da placenta e trocas materno-fetais. Observar também o oviduto 
(Estrela). Em B, notar o cordão umbilical (Seta vazada), os vasos vitelínicos (Seta fina) os vasos 
umbilicais (Seta cheia) os vasos (Cabeça de seta) aderidos à parede do oviduto materno (Asterisco). 
Barras 1cm. C, fetos de C. durissus nos estágios 42-43 e, observar que o vaso vitelinico está cheio de 
vitelo (Seta vazada), notar os vasos umbilicais (Setas finas) e o oviduto materno (asterisco).  Em D, 
feto no estágio 43 (final), observar que todo o vitelo foi absorvido, notar o cordão umbilical (Seta 
vazada), os vasos umbilicais (Setas finas) e o oviduto materno (Asterisco) Barras 1cm.  

      Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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2.4.4 Desenvolvimento embrionário em Crotalus durissus 

 

O fetos de C. durissus nos estágios 30 apresentaram o corpo espiralado 

(Figura 5 A) e o início da pigmentação da retina e a mandíbula em desenvolvimento 

(Figura 5 B). Não observamos a papila genital neste estágio (Figura 5 D). O feto do 

estágio 32 apresentou o corpo espiralado (Figura 5 E) e a mandíbula se 

desenvolvendo (Figura 5 F). Observamos também o surgimento da papila genital 

(Figura 5 G e H). A partir do estágio 35, os fetos exibiram a formação do cristalino e 

os tubérculos genitais pareados nas laterais da base da cauda e caudalmente à 

cloaca. No estágio 37 as narinas ainda estavam fechadas e a fosseta loreal estava 

se desenvolvendo (Figura 6 C). O surgimento das presas inoculadoras de veneno e 

dos hemipênis eram evidenciados neste estágio (Figura 6 C, E e F). A formação das 

escamas da pele e da escama que reveste a última vertebra da cauda (que forma o 

guizo com o decorrer das mudas de pele) era exibida a partir do estágio 38 (Figura 7 

C-E). As fossetas loreais se revelavam completamente formadas a partir do estagio 

39 (Figura 8 C e D).  No estágio 40 os fetos exibiam as narinas, a glote, a língua e o 

palato completamente formados (Figura 9 C e D). Neste estágio também ocorria a 

pigmentação da pele. A partir deste estágio os fetos somente crescem e absorvem o 

restante do vitelo. Nos estágios 41 e 42 (Figuras 10 e 11) os fetos ainda 

apresentavam vitelo (Figuras 10 e 11). Na transição do estágio 42-43 (Figura 12) o 

feto estava absorvendo o restante de vitelo pelo vaso vitelínico. O feto no estágio 43 

(Figura 13) é caracterizado pela completa absorção do vitelo, estando pronto para o 

nascimento.  
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Figura 5- Fetos de C. durissus nos estágios 30 (A – C) e 32 (E – H).  A, aspecto espiralado do corpo 
do feto (Asterisco). Barra 1mm. B, retina pigmentada (Seta) e mandíbula em desenvolvimento 
(Cabeça de seta). Barra 500 µm. C, vista frontal da cabeça do feto (Asterisco). Barra 500 µm. D, a 
papila genital ainda não surgiu (Circulo). Barra 200µm. E, corpo do feto espiralado (Asterisco). Barra 
1mm.  F, mandíbula se desenvolvendo (Seta). Barra 500µm. G, surgimento da papila genital (Seta). 
Barra 500µm. H, surgimento da papila genital (Seta). Barra 200µm.  
 

 

    Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 6- Fetos de C. durissus no estágio 35 (A e B) e 37 (C-F). Em A, observar os fetos (Asterisco) 
no útero (Seta vazada) e os vasos sanguíneos (Seta fina). Barra 1 cm. Em B, notar o feto (Asterisco) 
o cordão umbilical (Seta vazada), a placenta (Seta cheia) e o vitelo (Estrela). Barra 1 cm. Em C, ob-
servar a narina ainda fechada (Seta fina), formação do cristalino (Asterisco) a formação da fosseta 
loreal (Seta vazada) e o dente inoculador de peçonha envolvido pela bainha periodontal (Seta cheia). 
Barra 1 mm. Em D, notar a cloaca (Seta vazada) e o orifício da glândula cloacal (Seta fina) no feto de 
sexo feminino. Barra 1mm.  Em E e F, observar o hemipênis (Setas finas) de um feto do sexo mascu-
lino. Barras 1mm. 
 

      Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 7 - Feto de C. durissus no estágio 38. Em A, notar os fetos (Estrelas) e o vitelo (Asterisco). 
Barra 1cm. Em B, observar o olho pigmentado (Seta fina) e o cordão umbilical (Seta vazada). Barra 1 
cm. Em C, notar a narina em formato de vírgula (Seta cheia) a fosseta loreal quase formada (Seta 
fina), o olho pigmentado (Asterisco) e a dente inoculador (Seta vazada). Barra 5mm. Em D, observar 
a cloaca (Seta vazada) e o orifício da glândula cloacal (Seta fina) de um feto do sexo feminino. Barra 
5mm.  Em E, notar a última vertebra da cauda (Asterisco). Barra 5mm. 
 

 

         Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 8- Feto de C. durissus no estágio 39. Em A, notar o feto (Asterisco) e o vitelo (Seta fina). Barra 
1cm. Em B, observar o feto com olho pigmentado (Seta fina), o cordão umbilical (Asterisco) e a última 
vertebra da cauda (Seta vazada). Barra 1cm. Em C, notar a narina (Seta fina), a fosseta loreal com-
pletamente formada (Seta vazada) e o dente inoculador (Seta cheia). Barra 5mm. Em D, observar a 
fosseta loreal (Seta vazada) e o dente inoculador (Seta fina) em vista frontal. Barra 5mm. Em E, notar 
as escamas ventrais (Asterisco), a cloaca (Seta vazada) e os orifícios por onde o hemipênis é everti-
do (Setas finas). Barra 5mm. Em F, notar a última vertebra da cauda (Asterisco). Barra 5mm. 

 

          Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 9- Feto de C. durissus no estágio 40. Em A, notar o início de pigmentação do feto e (Seta fi-
na), e as escamas dorsais (Estrela) e ventrais (Asterisco) bem aparentes. Barra 1cm. Em B, observas 
as narinas mais abertas (Seta fina) a fosseta loreal bem definida (Seta cheia) e o olho (Seta vazada). 
Barra 5mm. Em C, notar os dentes inoculadores envolvidos pela bainha periodontal (Setas finas). Em 
D, observar a língua (Seta vazada) e a glote (Seta fina). Barra 5mm. Em E, notar a cloaca (Seta va-
zada) e os orifícios de eversão do hemipênis, (Setas finas). Barra 1mm. Em F, observar a última ver-
tebra da cauda (Asterisco). Barra 1mm.  
 

 

       Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 10- Feto de C. durissus no estágio 41. Em A, notar o feto (Seta fina) e vitelo (Asterisco). Barra 
1cm. Em B, observar o feto (Asterisco) e o vitelo (Seta fina). Bassa 1cm. Em C, notar a última verte-
bra da cauda (Seta fina). Barra 1cm. Em D, observar o olho (Asterisco), a narina (Seta fina) a fosseta 
loreal (Seta vazada) e o dente inoculador (Seta cheia), Barra 5mm. Em E, notar as escamas ventrais 
(Asterisco) a escama cloacal (Seta fina), a última vertebra da cauda (Seta vazada) e o hemipênis 
(Seta cheia). Barra 5mm. Em F, notar as escamas dorsais (Asterisco) e o hemipênis evertido (Seta 
fina). Barra 5mm. Em G e F, observar as espículas do hemipênis (Setas finas). Barras 1mm. 
 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 11- Feto de C. durissus no estágio 42. Em A, observar o feto (Seta fina) e o vitelo (Asterisco). 
Barra 1cm. Em B, notar as escamas ventrais (Seta cheia), o cordão umbilical (Seta vazada) e a pla-
centa (Estrala). Barra 1cm. C, observar as escamas da cabeça (Asterisco) e as mancha em formato 
de losango (Seta fina). Barra 1cm. Em D, notar o olho (Asterisco), a fosseta loreal (Seta vazada) e a 
narina (Seta fina). Barra 5mm. Em E, notar os dentes inoculadores envolvidos pela bainha periodontal 
(Setas finas). Barra 5mm. Em F, observar a glote (Seta vazada) e a língua (Seta fina). Barra 5mm. Em 
G, observar a escama cloacal (Seta cheia) a cloaca (Seta vazada) e a orifício da glândula cloacal. 

Barra 1mm. Em H, notar a última vertebra da cauda (Asterisco). Barra 1mm.  
 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 12- Feto de C. durissus no estágio 42 - 43. Em A, observar os fetos (Asteriscos) e o resquício 
de vitelo (Seta fina). Barra 1cm. Em B, notar as regiões ventral (Asterisco) e dorsal (Estrela) do feto, o 
cordão umbilical (Seta vazada) e os vasos sanguíneos (Setas fins) que nutrem o feto. Barra 1cm. Em 
C, observar as manchas em formato de losango (Sega vazada), olho (Seta fina). Barra 1cm. Em D, 
notar a narina (Seta fina), fosseta loreal (Seta vazada) e olho (Asterisco). Barra 5mm. Em E, notar os 
dentes inoculadores de peçonha (Setas finas) Barra 1mm. Em F, observar a glote (Seta fina) e a lín-
gua (Seta vazada). Barra 1mm. Em, notar a cloaca (Seta vazada) e o orifício da glândula cloaca (Seta 
fina). Barra 1mm. Em H, observar as escamas ventrais (Seta vazada) e dorsais (Seta fina) da cauda e 
última vertebra da cauda (Asterisco). Barra 1mm. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 13 - Feto de C. durissus no estágio 43 – termo. Em A, observar os fetos em vista ventral (Aste-
risco) e dorsal (Estrela). Barra 1cm. Em B, notar o feto em vista ventral, o cordão umbilical (Seta fina) 
e a placenta (Estrela). Barra 1 cm. Em C, observar o feto em vista dorsal (Asterisco), manchas em 
formato de losango (Estrela) e última vertebra da cauda (Seta fina). Barra 1 cm. Em D, notar o olho 
(Asterisco), a fosseta loreal (Seta vazada) e a narina (Seta fina). Barra 5mm. Em E, observar os den-
tes inoculadores (Setas finas). Barra 5mm. Em E, notar a cloaca (Seta vazada) e orifícios por onde o 
hemipênis e evertido (Setas finas). Barra 1mm. Em G, observar a última vertebra da calda (Asterisco). 
Barra 1mm.  

 

 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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2.4.5 Desenvolvimento embrionário em Bothrops jararaca 

 

Nossos resultados mostraram que o feto de B. jararaca no estágio 35 apresentou 

a retina pigmentada e a formação do cristalino (Figura 14 A), a fosseta loreal em desen-

volvimento (Figura 14 B), o encéfalo visível sob a pele da região dorsal da cabeça (Figu-

ra 14 C), a mandíbula desenvolvida (Figura 14 C), a narina fechada (Figura 14 D, a papi-

las genitais (Figura 14 E e F) localizadas caudalmente   à cloaca (Figura 14 F). O feto de 

jararaca no estágio 36 apresentou o corpo espiralado do feto (Figura 15 A), íris pigmen-

tada (Figura 15 B), escama loreal na lateral da fosseta loreal, (Figura 15 C) D, narina 

fechada e língua se desenvolvendo (Figura 15 D) e os tubérculos genitais (Figura 15 E e 

F) dispostos lateralmente à base da cloaca (Figura 15 F). O feto fêmea jararaca no es-

tágio 37 exibiu o lobo occipital do cérebro sob a pele da cabeça (Figura 16 A), a fosseta 

loreal aberta (Figura 16 B e C), narina fechada (Figura 16 C). O feto deste mesmo está-

gio apresentou as escamas dorsais (Seta cheia) e ventrais (Figura 16 D) se desenvol-

vendo, o cordão umbilical (Figura 16 E) e as papila genital localizadas nas laterais da 

cauda (Figura 16 E e F) caudalmente à cloaca (16 F). O feto fêmea de jararaca no está-

gio 39 apresentou as escamas dorsais e ventrais (Figura 17 A) mais desenvolvidas. A 

fosseta loreal ainda encontrava-se aberta e a narina fechada (Figura 17 B). A presa ino-

culadora e o órgão de Jacobson (Figura 17 C) estavam localizados no teto da cavidade 

oral e a língua (Figura 17 D) no assoalho da cavidade oral mais desenvolvida do que no 

estágio anterior. A papilas genitais mostraram-se regredidas em relação ao estágio ante-

rior (Figura E e F). O hemipênis do feto macho do mesmo estágio estava localizado nas 

laterais da base da cauda (Figura 17 G). O hemipênis exibiu espiculas e sulco espermá-

tico (Figura 17 H). O Feto de jararaca no estágio 40 apresentou as escamas do dorso da 

cabeça (Figura 18 A), escamas supralabiais e as escamas infralabiais m desenvolvidas, 

a fosseta loreal formada e a narina fechada (Figura 18 B). O feto também exibiu o órgão 

de Jacobson e o palato (Figura 18 C) no teto da cavidade oral e a língua no assoalho da 

boca (Figura 18 D) e o dente do ovo (Figura 18 E) na região anterior da maxila. A esca-

ma que reveste a última vertebra da cauda (Figura 18 F) estava bem desenvolvida. O 

hemipênis disposto nas laterais da base da cauda (Figura 18 G) apresentava espículas 

mais desenvolvidas e sulco espermático (Figura 18 H). O feto de jararaca no estágio 42 

exibiu mais escura do que no estágio anterior (Figura 19 A) e a narina mostrou-se aberta 

(Figura 19 B). O feto também exibiu o dente do ovo (Figura 19 C) na localizado na parte 
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anterior da maxila. A língua apresentava-se pigmentada e glote aberta (Figura 19 D). O 

feto exibiu ventre pigmentado (Figura 19 E) e o hemipênis retraído (Figura 19 F). 

 
Figura 14 – Feto de B. jararaca no estágio 35. A, retina pigmentada e o cristalino (Seta). Barra 1mm.  
B, fosseta loreal em desenvolvimento (Seta). Barra 500µm. C, encéfalo (Seta vazada) e mandíbula 
desenvolvida (Seta cheia). Barra 1mm. D, narina fechada (Seta). Barra 500µm.  E, papilas genitais 
(Setas). Barra 200µm. F, papila genital (Seta vazada) e cloaca (Seta cheia). Barra 200µm. 
 

    Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 15– Feto de B. jararaca no estágio 36. A, aspecto espiralado do corpo do feto (Asterisco). 
Barra 1mm. B, íris pigmentada (Seta). Barra 1mm. C, forreta loreal (Seta) e escama loreal (Cabeça de 
seta). Barra 500 µm. D, narina fechada (Cabeça de seta) e língua (Seta). Barra 1mm. E, tubérculos 
genitais (Cabeças de setas). Barra 200 µm. F, tubérculos genitais (Cabeças de setas) e cloaca (Seta). 
Barra 200µm. 

 

      Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 16 – Feto de fêmea B. jararaca no estágio 37. A, lobo occipital do cérebro (Seta). Barra 1mm. 
B, fosseta loreal aberta (Seta). Barra 500 µm. C, fosseta loreal (Seta vazada) e narina fechada (Seta 
fina). Barra 1mm. D, escamas dorsais (Seta cheia) e ventrais (Seta vazada). Barra 500 µm.  E, cordão 
umbilical (Seta vazada), papila genital (Seta fina) e cauda (Seta cheia). Barra 500µm. F, papilas geni-
tais (Setas finas) e cloaca (Seta vazada).  
 
 

 
 

      Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 17 - Fetos de B. jararaca no estágio 39 (A – E) e macho (G e H). A, escamas dorsais (Seta 
cheia) e ventrais (Seta vazada). Barra 1mm. B, fosseta loreal aberta (Cabeça de seta) e narina fecha-
da (Seta). Barra 1mm.  C, presa inoculadora (Seta) e órgão de Jacobson (Cabeça de seta). Barra 500 
µm. D, língua (Seta). Barra 500 µm. E, papilas genitais (Setas). Barra 200µm. F, cloaca (Seta cheia) e 
papilas genitais (Setas vazadas). Barra 100µm. G, hemipênis (Setas vazadas) e cauda (Seta cheia). 
Barra 1mm. H, hemipênis com espiculas (Cabeça de seta) e sulco espermático (Seta). Barra 500µm.  
 

 

 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 

 



45 

 

Figura 18- Feto de B. jararaca no estágio 40. A, formação das escamas do dorso da cabeça (Seta). 

Barra 1mm. B, escamas supralabiais (Seta vazada), escamas infralabiais (Seta cheia), fosseta loreal 
formada (Cabeça de seta) e narina fechada (Seta fina) Barra 1mm. C, órgão de Jacobson (Cabeça de 
seta) e palato (P). Barra 1mm. D, língua (Seta). Barra 500µm. E, dente do ovo (Seta). Barra 100µm. F, 
última escama da cauda (Seta). Barra 500µm. G, hemipênis (Setas vazadas) e cauda (Seta cheia). 
Barra 500µm. H, hemipênis com espículas mais desenvolvidas (Cabeça de seta) e com sulco esper-
mático (Seta). Barra 500 µm.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 19- Feto de B. jararaca no estágio 42.  A, coloração escura no dorso da cabeça (Seta). Barra 
1mm. B, narina aberta (Cabeça de seta). Barra 1mm. C, dente do ovo (Cabeça de seta) e palato (P). 
Barra 1mm. D, língua pigmentada (Cabeça de seta) e glote (Seta). Barra 500µm. E, ventre pigmenta-
do (Cabeça de seta), cloaca (Seta vazada) e cauda (Seta cheia). Barra 1mm. F, orifício do hemipênis 
(cabeças de setas). Barra 500µm.  
 

 

      Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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2.4.6 Desenvolvimento das escamas de Crotalus durissus  

 

Observamos que o feto no estágio 35 apresentou a escama loreal e a escama 

ocular, que são as primeiras escamas a surgir na cabeça do feto (Figura 20 A). As 

escamas ventrais em início de desenvolvimento e a região dorsal do corpo sem a 

presença de escamas (Figura 20 B) também foram observados neste estágio. Na 

cauda do feto do mesmo estágio foi observado que as escamas ventrais estavam se 

desenvolvendo e dorso da cauda não apresentava escamas e a última escama da 

cauda não havia surgido (Figura 20 C). O feto no estágio 39 exibiu o dorso da cabe-

ça sem escamas, a narina fechada, a fosseta loreal aberta e o surgimento das es-

camas supralabiais e infralabiais (Figura 20 D). As escamas ventrais, escamas late-

rais e o surgimento das escamas dorsais do corpo também foram observadas neste 

estágio (Figura 20 E). O surgimento das escamas ventrais, dorsais e da última es-

cama da cauda também foram exibidas pelo feto no estágio 39 (Figura 20 F). O feto 

no estágio 40 exibiu a fosseta loreal formada e o surgimento das escamas na região 

dorsal da cabeça (Figura 20 G). O surgimento das quilhas das escamas dorsais foi 

observado nos fetos deste estágio (Figura 20 H). A última escama da cauda estava 

bem desenvolvida nos fetos do mesmo estágio (Figura 20 I). O feto no estágio 41 

exibiu as escamas da região frontal bem desenvolvidas (Figura J). As escamas do 

corpo (Figura 20 K) e da cauda (Figura 20 L) estavam bem desenvolvidas. No feto 

no estágio 43, as escamas as do corpo estavam mais desenvolvidas do que no es-

tágio anterior (Figura 20 M). Em corte transversal da pele do feto no estágio 43, ob-

servamos a primeira muda de pele e a musculatura subcutânea (Figura 20 N) e tam-

bém a derme, epiderme e a hipoderme (Figura 20 N e O). 
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Figura 20- Desenvolvimento das escamas de C. durissus. Feto no estágio 35 apresentou a escama loreal 
(Seta) e dorso da cabeça sem a presença de escamas (*) e escama ocular (Estrela). Barra 1mm. B esca-
mas ventrais se desenvolvido (Seta) e região dorsal do corpo sem a presença de escamas (*). Barra 1mm. 
C, escamas ventais da cauda se desenvolvendo (Seta) e dorso da cauda sem escamas (*) e a última es-
cama da cauda não ainda não surgiu (Cabeça de seta). Barra 500µm. D, o feto no estágio 39 exibiu o dor-
so da cabeça sem escamas (Cabeça de seta), a narina fechada (Seta fina), a escama ocular (*), a fosseta 
loreal aberta (Seta vazada branca), e o surgimento das escamas supralabiais (Seta vazada preta) e infra-
labiais (Seta cheia). Barra 1mm. E, escamas ventrais (Seta cheia), escamas laterais (Seta vazada branca) 
e o surgimento das escamas dorsais (Seta vazada preta). Barra 500µm. F, surgimento das escamas ven-
trais (Seta cheia), dorsais (Seta vazada) e da última escama da cauda (*). Barra 1mm. G, o feto no estágio 
40 exibiu a fosseta loreal formada (Seta vazada), a narina fechada (Seta fina), o dente de veneno (Seta 
cheia) e o surgimento das escamas da região dorsal da cabeça (Cabeça de seta). Barra 2mm. H, escamas 
ventais (Seta cheia), laterais (Seta vazada branca) mais desenvolvidas do que nos estágios anteriores e o 
surgimento das quilhas das escamas dorsais (Seta vazada preta). Barra 300µm. I, as escamas ventais 
(Seta cheia), dorsais (Seta vazada) e a última (*) escama bem desenvolvidas. Barra 1mm. J, o feto no 
estágio 41, escamas da região frontal bem desenvolvidas (Cabeça de seta) escama ocular (*), narina for-
mada (Seta cheia) e fosseta loreal (Seta vazada). Barra 1mm. K, escamas ventrais (Seta cheia), laterais 
(Seta vazada branca) e dorsais (Seta vazada preta) bem desenvolvidas. Barra 1mm. L, escamas ventrais 
(Seta vazada), dorsais (Seta cheia) e última escama da cauda bem desenvolvida. Barra 1mm. M, feto no 
estágio 43, escamas ventrais (Seta preta), laterais (Seta vazada preta) e dorsais (Seta vazada branca). 
Barra 1mm. N, primeira muda (Seta vazada), derme (Seta cheia) epiderme (Ep) hipoderme (Hp) e muscula-
tura (Ms). Barra 100µm. O, derme (Dm), epiderme (Ep) hipoderme (Hp). Barra 20µm. 
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       Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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2.4.7 Desenvolvimento do dente do ovo de Crotalus durissus  

 

Observamos sob a microscopia eletrônica de varredura o desenvolvimento do 

dente do ovo em fetos de C. durissus. A, O feto no estágio 39, exibiu as coanas fe-

chadas (Figura 21 A), o dente do ovo em desenvolvimento o órgão de Jacobson e 

(Figura 21 A e B). O feto no estágio 41 revelou as coanas abertas (Figura 21 C), o 

dente do ovo mais desenvolvido do que no estágio 39 e também o órgão de Jacob-

son (Figura 21 C e D). E, O feto no estágio 43 (final) apresentou as coanas totalmen-

te desenvolvidas (Figura 21 E), o dente do ovo e o órgão de Jacobson desenvolvi-

dos (Figura 21 E e F). 
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Figura 21 – Desenvolvimento do dente do ovo de C. durissus. A, dente do ovo (Cabeça de seta), 
órgão de Jacobson (Setas vazadas), coanas fechadas (Seta cheia) e palato (P) de feto no estágio 39. 
Barra 1 mm. B, dente do ovo (Cabeça de seta) e órgão de Jacobson (Seta) de feto no estágio 39. 
Barra 100. C, dente do ovo (Cabeça de seta), órgão de Jacobson (Setas vazadas), coanas abertas 
(Setas cheias) e palato (P) de feto no estágio 40 Barra 1 mm. D, dente do ovo (Cabeça de seta) e 
órgão de Jacobson (Seta) de feto no estágio 40. Barra 100.  E, dente do ovo (Cabeça de seta), órgão 
de Jacobson (Setas vazadas), coanas (Setas cheias) e palato (P) de feto no estágio 43. Barra 1 mm. 
E, dente do ovo (Cabeça de seta) e órgão de Jacobson de feto no estágio 43(Seta).  

      Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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2.4.8 Dimorfismo sexual 

 

Os fetos de C. durissus nos estágios 39, 41 e 43 apresentaram dimorfismo 

sexual. Os indivíduos do sexo masculino exibiram o comprimento da cabeça (CCAB) 

(ANCOVA, F1,34 = 15,903; P = 0,0004) (Figura 22 A) e da cauda (CC) (ANCOVA, 

F1,34 = 26,245; P = 0,00001) ( Figura 22 B) maiores do que o comprimento da cabeça 

e da cauda dos espécimes do sexo feminino. Em relação ao CRC dos machos e 

fêmeas, os tamanhos foram semelhantes (t = 0,02; gl = 35; P = 0,98) (Figura 22 E). 

Os fetos de B. jararaca nos estágios 42 e 43 também exibiram dimorfismo 

sexual. Os fetos do sexo feminino apresentaram o CCAB (t = 2,63; gl = 21; P = 0,02) 

maior em relação ao CCAB dos espécimes do sexo masculino (Figura 22 C). Os 

espécimes do sexo masculino, em ambos estágios, apresentavam o CC maior do 

que o CC (t = 5,69; gl = 21; P < 0,0001) dos indivíduos do sexo feminino (Figura 22 

D). Não tiverem diferenças estatísticas entre o CRC de machos e fêmeas (t = 0,65; 

gl = 21; P = 0,53) no entanto, os maiores tamanhos corporais foram atingidos pelas 

fêmeas (Figura 22 F). 
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Figura 22 - Dimorfismo sexual em fetos de C. durissus e B. jararaca no terço final de gestação. A, os 

fetos machos de C. durissus apresentaram o comprimento da cabeça maior que o das fêmeas. B, os 

fetos machos de C. durissus apresentaram o comprimento da cauda maior que o das fêmeas. C, os 

fetos fêmeas de B. jararaca apresentaram o comprimento da cabeça maior que dos machos. D, os 

fetos fêmeas de B. jararaca apresentaram o comprimento da cauda menor que dos machos. E, 

comprimento rostro-cloacal dos fetos machos e fêmeas de C. durissus eram semelhantes. F, 

comprimento rostro-cloacal dos fetos machos e fêmeas de B. jararaca eram semelhantes. 

 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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2.5 DISCUSSÃO 

Nossos resultados mostraram que nas B. jararacas prenhes, que apresentam 

embriões/fetos menores, os úteros gravídicos se sobrepõem pouco ao longo do seu 

corpo mais delgado, enquanto que nas C. durissus, que possuem o corpo mais robusto 

e embriões/fetos maiores, os úteros gravídicos se sobrepõem mais ao longo de grande 

parte do seu comprimento. Esses resultados corroboram a hipótese de que esta 

adaptação dos úteros gravídicos de B. jararaca, que apresenta hábito semi-arborícola, 

pode reduzir o grau de distensão corporal durante a gravidez, aumentando assim a 

capacidade de escalada e a camuflagem (PIZZATTO et al., 2006). 

Os embriões e fetos de C. durissus e B. jararaca apresentaram a mesma 

localização no plano dorso-medial dos úteros, assim como as placentas corioalantóicas, 

e o vitelo no plano ventral dos embriões/fetos, conforme o que foi descrito por 

Blackburn; Stewart (2011) para outras serpentes vivíparas.  

A localização dos fetos de C. durissus e B. jararaca no plano dorso-medial dos 

úteros, em intimo contato com as costelas, pode ser uma adaptação, onde as costelas 

protegem os embriões e fetos de impacto. Além disso, a posição dos embriões e fetos, 

voltados para o dorso das fêmeas poderia favorecer o desenvolvimento 

embrionário/fetal devido à termorregulação das fêmeas gestantes. Marinho (2017) em 

seu trabalho sobre a biologia termal de cascavel mostrou que as fêmeas as fêmeas 

prenhes, principalmente nos terços médio e final de gestação, mantém a temperatura 

corporal estável, e isso poderia favorecer o desenvolvimento dos fetos.  

Inferimos também, que em C. durissus e B. jararaca a localização do vitelo no 

plano ventral dos embriões de C. durissus e B. jararaca mais a gordura abdominal das 

fêmeas, que se dispõe sob a face ventral dos úteros, podem realizar o papel de barreira 

térmica, evitando que os embriões/fetos percam calor para o substrato e também como 

barreira contra impacto. As características da placenta corioalantóica da cascavel, 

observadas, no terço inicial de gestação, não apresentaram interdigitações. Ao passo 

que no terço médio de gestação, apresentaram poucas interdigitações e no terço final 

de gestação, apresentaram muitas interdigitações, fortemente justapostas com a parede 

dorsal do útero. Ambas foram classificadas por Almeida-Santos (2005) e Federsoni 

(2016), como placentas do tipo 1, 2 e 3, respectivamente.  Essa classificação foi 

efetuada de acordo com a morfologia das interdigitações ou vilosidades apresentadas 

entre placenta e útero Federsoni (2016). Esse fato sugere que o aumento das 

vilosidades uteroplacentárias que são promovidas ao longo da prenhez, tenha como 
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principal objetivo ampliar a área de contato minimizando o aumento de volume e 

aumentando o poder de absorção materno-fetal, conferindo aporte e transporte gasoso 

e nutricional maior para o feto, além de manter a placenta fixada ao útero Federsoni 

(2016). 

Em serpentes as placentas corioalantoicas mais simples funcionam basicamente 

para trocas gasosas e absorção de água e uma quantidade mínima de nutrientes 

orgânicos e inorgânicos podem também ser fornecidos (STEWART; THOMPSON, 2000). 

No entanto, não se sabe ao certo o papel da placenta corioalantoica desses viperídeos 

na produção e na troca materno-fetal de hormônios esteroides, como a progesterona 

para manutenção da gestação ou de andrógenos como a testosterona, que poderiam 

influenciar no processo de diferenciação sexual e desenvolvimento de espécimes 

intersexuados. 

Observamos que a placenta vitelínica de C. durissus e B. jararaca, formada por 

ramificações dos vasos vitelínicos que se espalham sobre a membrana vitelínica, 

absorvem o vitelo de forma muito rápida nos últimos estágios de gestação. Através 

desta placenta os embriões/fetos se nutrem da massa vitelínica que é depositada na 

fase de vitelogênese secundária antes da ovulação, de acordo com o que foi descrito 

por Ramírez-Pinilla et al., 2012. 

Caracterizamos os estágios de desenvolvimento embrionários dos estágios 30 ao 

estágio 43 em C. durissus e estágio 35 ao estágio 43 em B. jararaca. Não observamos 

diferenças consideráveis no desenvolvimento quando comparamos os fetos de C. duris-

sus com os de B. jararaca. O surgimento das estruturas externas presentes nos fetos 

das duas espécies era correspondente. Entretanto, não observamos o hemipênis everti-

do no estágio 42 de jararaca, o que sugere que os fetos de B. jararaca retraem o hemi-

pênis no estágio 41, anterior ao de C. durissus cuja retração do hemipênis ocorreu no 

estágio 42.  

A caracterização dos estágios de desenvolvimento de C. durissus e B. jararaca 

foram realizadas comparando-se com estruturas dos fetos de Vipera aspis segundo Hu-

bert e Defaure (1968), que propôs 43 estágios (1: clivagem – 43 feto em final de gesta-

ção) distintos. Algumas diferenças foram encontradas, mas a espécie usada no trabalho 

de Hubert e Defaure é o que mais se assemelha filogeneticamente e morfologicamente 

com a C. durissus e B. jararaca. 

Polachowski e Wernerburg (2012) descreveram a embriologia de Bothrops jara-

raca (estágios 1 – 7), entretanto foi utilizado pelos autores o critério de classificação dos 
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estágios de desenvolvimento embrionário que geralmente é utilizado para estagiar es-

pécies ovíparas (BOBACKET al., 2012 para Boaedon fulginosos (estágios 1-10), e 

BOUGHNERET al., 2007 para Python sebae (estágios 1-7), e KHANNOON; EVANS, 

2014 para Naja haje haje (estágios 1-10) e por ROSCITO; RODRIGUES, 2014 para os  

lagartos Nothobachia ablephra (estágios 1-9)  e Calyptommatus sinebrachiatus (estágios 

1-12)) no qual se aplica o estágio 1 ao embrião e/ou feto no dia da postura e que cor-

responde ao terço médio de gestação. Nós utilizamos o critério para caracterização dos 

estágios de desenvolvimento embrionário  que é utilizado para espécies vivíparas (HU-

BERT;  DEFAURE , 1968) para estagiar os embriões e/ou fetos de B. jararaca dos está-

gios 1 (que corresponde a clivagem do embrião no início da gestação) ao estágio 43 

(que corresponde ao último estágio de desenvolvimento do feto no terço final de gesta-

ção). 

A presença do dente do ovo nos fetos de C. durissus nos estágios finais de 

gestação é uma estrutura observada em fetos de espécies ovíparas que a utilizam para 

romper as membranas extras embrionárias e a casca do ovo (LEPAGE; GACHE, 1989; 

HERMYT et al., 2016) que foi mantida apesar da evolução desta espécie para o modo 

vivíparo. Provavelmente, os filhotes de C. durissus utilizam o dente do ovo para romper 

as membranas embrionárias depois do nascimento.  

Observamos dimorfismo sexual nos fetos de C. durissus e B. jararaca. Os fetos 

machos de C. durissus apresentaram CCAB e CC maiores que as fêmeas, e não 

apresentaram diferenças consideráveis de CRC. Os fetos machos de B. jararaca 

embora tenham apresentado CC maior que as fêmeas, não apresentaram CCAB maior 

que os machos. Embora a literatura cite que a alimentação é responsável pelo 

dimorfismo sexual (HOGE; FEDERSONI, 1976,77), podemos inferir, segundo nossos 

resultados, que o dimorfismo sexual já está presente na fase fetal e que a alimentação 

pós nascimento pode favorecer essas características.  

 

 

2.5.1 Conclusão 

 

Concluímos, assim, que nas B. jararacas prenhes, a menor sobreposição dos 

úteros gravídicos pode ser devido ao seu hábito semi-arborícola, reduzindo o grau de 

distensão corporal durante a gravidez, aumentando assim a capacidade de escalada e a 

camuflagem. Enquanto que nas C. durissus, que possuem hábito terrestre e o corpo 
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mais robusto os úteros gravídicos se sobrepõem mais ao longo de grande parte do seu 

comprimento.  

A localização dos fetos de C. durissus e B. jararaca no plano dorso-medial dos 

úteros pode ser uma adaptação, pois as costelas protegem os embriões e fetos de 

impacto. O fato de estarem voltados para o dorso das fêmeas favoreceria o 

desenvolvimento embrionário/fetal devido à termorregulação das fêmeas gestantes. E o 

vitelo no plano ventral dos embriões/fetos em conjunto com a gordura abdominal, 

funcionaria com uma barreira térmica, evitando a perda de calor para o solo.  

Concluímos também, que as placentas corioalantóicas da C. durissus e B. 

jararaca se dispõem no plano dorsal e apresentam três tipos; tipo 1 no terço inicial de 

gestação, tipo 2 no terço médio de gestação e tipo 3 no terço final de gestação. Porém, 

estudos mais aprofundados sobre a ultraestrutura da placenta e a possível produção de 

hormônios esteroides por esta estrutura e troca materno-fetal se fazem necessários. 

A placenta vitelínica de C. durissus e B. jararaca localizada na face ventral dos 

embriões/fetos formada por vasos sanguíneos que se ramificam sobre a membrana 

vitelínica é responsável pela absorção do vitelo que nutre os conceptos até o final da 

gestação, quando todo o vitelo é absorvido e o filhote está “pronto” para nascer. 

Não observamos diferenças entre o desenvolvimento dos fetos de C. durissus e 

de B. jararaca, exceto pelo hemipênis que é retraído no estágio 41 em jararaca e no 

estágio 42 em cascavel. 
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3 Capítulo 2: DIFERENCIAÇÃO SEXUAL EM CASCAVEL (Crotalus durissus) E 

INTERSEXUALIDADE EM JARARACA (Bothrops jararaca) (Squamata: Viperidae) 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Os répteis representam um grupo chave para o estudo do desenvolvimento 

sexual e entendimento das variações evolutivas associadas à reprodução, uma vez que 

apresentam grande variedade de mecanismos de determinação do sexo, desde a estrita 

determinação do sexo genético (genetic sex determination-GSD), a determinação do 

sexo por influência de fatores térmicos (thermal sex determination-TSD) e também 

sistemas de GSD intermediários que são, em graus diversos, substituídos por efeitos 

ambientais (OLMO, 2010). Os cromossomos associados a diferenciação sexual em 

serpentes, um exemplo do sistema ZZ/ZW, em que o cromossomo ZZ resulta no macho 

e o ZW na fêmea (HOFF, 2013). 

Antes da diferenciação sexual das gônadas, em ambos os sexos, determinada 

pelos cromossomos sexuais, ocorre a migração das células germinativas primordiais 

(PGCs). As células germinativas primordiais são as células fundadoras da linhagem 

germinativa. Embora as células germinativas amadureçam nas gônadas, na maioria dos 

animais as PGCs são formadas em outro lugar e depois migram para a crista genital 

mais tarde em desenvolvimento. A localização das PGCs e o caminho e mecanismo pelo 

qual elas migram para a região gônadal podem variar acentuadamente entre os répteis, 

que apresentam três padrões diferentes: 1 o padrão da tartaruga, 2 o padrão cobra, e 3 

o padrão circunferencial (HUBERT, 1985).  

O padrão de tartaruga é semelhante ao padrão dos mamíferos. As PGCs da 

tartaruga podem primeiro ser identificadas durante a gastrulação precoce e estão 

associadas à mesoderme. Após a gastrulação, elas podem ser encontradas em uma 

crescente germinativa na região posterior do embrião (Figura 1 A). A partir desse local, 

migram para as gônadas em formação por movimentos intersticiais (BACHVAROVA et 

al. 2009). 

O padrão de serpente é parecido com o padrão de aves. No início da 

gastrulação, as PGCs estão localizadas à frente do blastóporo e, nos primeiros estágios 

somíticos, formam um crescente na região extra-embrionária anterior (Fig. 1 B). As 

PGCs migram para as gônadas através do sistema vascular, mais uma vez em comum 
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com as aves e ao contrário do mecanismo observado nas tartarugas (HUBERT, 1976; 

RISLEY; BARNETT, 1941). 

Os lagartos mostram pelo menos dois padrões diferentes. Várias espécies de 

lagartos lacertídeos mostraram seguir o padrão das tartarugas (Hubert 1985a). O padrão 

circunferencial é visto em várias espécies de lagartos, incluindo o Mabuya megalura, o 

Anguis fragilis e o Chamaeleo bitaeniatus (PASTEELS, 1953; HUBERT 1969, 1971; 

HUBERT, 1985). Nesse padrão, as células germinativas são encontradas ao redor da 

região extra-embrionária ao redor do embrião, embora principalmente na região anterior 

(Figura 1 C). A migração via canais vasculares ocorre tanto do anterior como do 

posterior nestes lagartos (HUBERT, 1985). 

 

Figura 1- Esquema dos padrões da localização e migração das células germinativas primordiais nos 
répteis. A, padrão de quelônios. B, padrão de serpentes. C, padrão circunferencial (lagartos). 
Adaptado de Blackburn e Stewart (2011). 

 

 

 

Hubert (1985) observou que, em serpentes e pássaros, algumas células 

germinativas podem ser encontradas na região posterior em estágios iniciais de somito, 

portanto, pode não haver uma demarcação acentuada entre o padrão de cobras e o 

padrão circunferencial. 

Embora a localização e a migração das PGCs sejam diferentes entre os répteis, 

estes seguem um padrão generalizado (todos os vertebrados) de diferenciação e 

desenvolvimento das gônadas (Fox, 1977; MORRISH; SINCLAIR, 2002). A gônada 

inicialmente se desenvolve como a crista genital, um espessamento da parede dorsal do 

celoma. Nesse estágio, a gônada é indiferenciada mostrando nenhuma das 

características únicas do macho ou da fêmea, e contém tanto a medula interna quanto 
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as regiões externas do córtex. Este período de bipotencialidade ocorre em todos os 

vertebrados, independentemente do mecanismo de determinação do sexo. (RAYNAUD; 

PIEAU, 1985; PIEAU et al., 1999).  

Para que a gônada bipotencial se diferencie em ovário ou testículo, é necessária 

a produção local de hormônios esteroides. Para o diferenciação do fenótipo feminino é 

necessário a produção de hormônios estrógenos pela gônada já diferenciada através da 

enzima citocromo P450 aromatase (PIEAU et al., 1999). Além disso, os ductos de Müller 

desenvolvem-se em um sistema ducto-gonadal e os ductos de Wolff atrofiam-se 

(HAFEZ, 1995; PIEAU et al., 1999). 

A diferenciação dos órgãos genitais internos e externos masculinos durante o 

desenvolvimento fetal depende de dois hormônios testiculares distintos: a testosterona, 

metabolizada pela enzima 5-alfa-redutase, a qual conduz a diferenciação dos ductos de 

Wolff, do seio urogenital e dos genitais externos, enquanto o hormônio anti-Mülleriano 

provoca a regressão do ducto de Müller (REY, 2005; NAKAMURA, 2010). 

O desenvolvimento do órgão copulatório masculino é andrógeno-dependente e 

está relacionado com a expressão local da enzima 5-alfa-redutase que é responsável 

pela conversão da testosterona em Di-hidro-testosterona que promove o desenvolvi-

mento do órgão copulatório (SANTOS et al., 2016). 

Os órgãos copulatórios masculinos das serpentes, os hemipênis, surgem a partir 

das papilas genitais em ambos os lados da parte caudal da cloaca, e persistem 

emparelhadas para formar o hemipênis esquerdo e direito até o final da gestação, sendo 

invertidos ou retraídos no estágio final de desenvolvimento, antes da parturição. Assim, 

os hemipênis diferem dos tubérculos genitais de amniotas não Squamata, tanto em suas 

origens embrionárias e em pelo menos uma parte dos mecanismos de padronização, o 

que levanta a possibilidade de que o hemipênis não seja homólogo direto do pênis 

amniota não pareado (LEAL; COHN, 2015). Embora a diferenciação sexual das papilas 

genitais tenha sido investigada em mamíferos e aves, pouco se sabe sobre o 

desenvolvimento do hemipênis em Squamata (GREDLER et al., 2015). 

Na grande maioria dos estudos de determinação e desenvolvimento sexuais em 

répteis, têm sido usado em espécies ovíparas (Quelônios e Crocodilianos). Novos 

estudos necessitam incluir espécies que exibem tanto a determinação do sexo genético 

e determinação do sexo em função da temperatura (Squamata), bem como uma maior 

ênfase em espécies vivíparas (WAPSTRA; WARNER, 2010), como a cascavel (Crotalus 

durissus) e jararaca (Bothrops jararaca). 
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Assim, o desenvolvimento das gônadas e órgãos copulatórios seria um dos 

critérios para avaliação sexual da fase embrionária e fetal das serpentes. Considerando 

a necessidade de entender as alterações morfológicas associadas a estes órgãos, este 

trabalho teve como objetivo descrever diferenciação sexual das gônadas e o 

desenvolvimento dos órgãos copulatórios em Crotalus durissus a e intersexualidade em 

Bothrops jararaca. 

 

3.2 OBJETIVOS  

- Caracterizar morfologicamente o desenvolvimento embrionário e fetal dos 

órgãos genitais em diferentes períodos gestacionais. 

- Determinar em qual estágio de desenvolvimento acontece à diferenciação das 

gônadas indiferenciadas em ovários ou testículos. 

- Caracterizar o desenvolvimento das gônadas pós diferenciação sexual nos fetos 

de ambos os sexos. 

- Testar a imunolocalização da enzima citocromo P450 aromatase nos ovários. 

- Testar a Imunolocalização da enzima 5-alfa-redutase nos testículos de embriões 

e fetos em diferentes períodos gestacionais. 

- Testar a imunolocalização da enzima 5-alfa-redutase nos hemipênis dos fetos. 

 

3.3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.3.1 Laboratórios 

A manutenção das serpentes, detecção da gestação, coleta e fixação dos 

embriões e fetos será utilizado o biotério do Laboratório de Ecologia e Evolução. 

A caracterização dos estágios de desenvolvimento embrionário e fetal, dissecção 

e coleta de amostras teciduais das gônadas, hemipênis e placenta e o processamento 

histológico serão realizados no Laboratório de Ecologia e Evolução do Instituto 

Butantan. 

A histologia será realizada na Sala de Análises Histológicas e Histoquímicas do 

Laboratório de Ecologia e Evolução do Instituto Butantan. 

Os testes de imunohistoquímica e a microscopia eletrônica de varredura serão 

realizados nos Laboratórios do Departamento de Anatomia dos Animais Domésticos e 

Silvestres do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootec-

nia da Universidade de São Paulo/ Campus capital. 
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As análises e fotodocumentação macroscópia e histológica foi realizada no Labo-

ratório de Biologia Celular do Instituto Butantan.  

 

3.3.2 Animais 

 

Foram utilizadas 20 fêmeas adultas (prenhes) de cascavel (Crotalus durissus) e 

10 de jararaca (Bothrops jararaca) para acompanhamento do desenvolvimento fetal e 

obtenção de fetos em estágios dos terços médio e final da gestação. 

As serpentes foram provenientes da Recepção de Animais do Laboratório de 

Coleções Zoológicas do Instituto Butantan, com autorização do Comitê de Bioética do 

próprio Instituto e da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de 

São Paulo. 

 

3.3.3 Coleta dos embriões e fetos 

 

 As fêmeas foram monitoradas quinzenalmente por palpação e por 

ultrassonografia (Sonoscape A6) para detecção da prenhez, assim como para 

acompanhamento das idades gestacionais dos fetos. 

 As fêmeas foram anestesiadas com cloridrato de xilazina (4mg/kg/IM) e cloridrato 

de quetamina (60mg/kg/IM) e eutanasiadas pela administração de tiopental sódico a 

2,5% (60mg/Kg/EV) através da canulação da veia caudal.) Os fetos foram coletados e 

na sequência foram fixados em formaldeído 10% para análise morfológica. 

Os estágios (S) de desenvolvimento, seguiu-se como referência os trabalhos de 

Hubert e Defaure (1968) e Hubert (1985), tomando como base a análise das 

características externas dos fetos perfazendo 5 – 10 amostras, de ambos os sexos, nos 

estágios 30 - 43. 

 

3.3.4 Fixação e processamento do material para microscopia de luz  

As amostras foram fixadas em solução de formaldeído e posteriormente desidra-

tadas em uma série de etanóis em concentrações crescentes (60% a 100%) e diafani-

zadas em xilol, para posterior inclusão em parafina (TOLOSA et al., 2003).  

Foram obtidos cortes dos blocos de parafina com 5μm de espessura, em micró-

tomo Leica RM 2155, os quais foram corados em HE (Hematoxilina/Eosina). Em seguida 

as lâminas foram montadas com Entelan e lamínulas para observação da morfologia 
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celular. A fotodocumentação microscópica foi feita através de um fotomicroscópio mode-

lo Olympus BX51 no Laboratório de Biologia Celular do Instituto Butantan. 

 

3.3.5 Microscopia eletrônica de varredura 

 

Amostras dos hemipênis fixadas em formoldeído 10% foram lavadas em água 

destilada e pós-fixadas em solução de tetróxido de ósmio a 1% em PBS (tampão fosfato 

de sódio - 0,1M, pH 7,4 a 4ºC) por 2 horas. Posteriormente as amostras foram lavadas 

por 45 minutos em solução PBS, e por 20 minutos em água destilada. As amostras 

foram desidratados em soluções crescentes de etanol (50% a 100%) por um período de 

30 minutos cada série. Em seguida, as amostras foram secas em ponto crítico (LEICA 

EM CPD 300 - Vienna- Austria) com o uso de CO2 líquido. Na sequência os fragmentos 

foram fixados em bases metálicas de alumínio stubs, com cola de carbono. Após a 

fixação, foram submetidos a um revestimento metálico com cobertura de ouro no 

metalizador (Emitch® K500, Ashford, Kent, Inglaterra) e foram analisados em 

microscópio eletrônico de varredura (LEO® 435VP-Cambridge- England). 

 

 

3.3.6 Testes de imunohistoquímica 

 

Para técnica de imunohistoquímica serão coletadas amostras de tecido dos ová-

rios e testículos de todos os embriões e fetos (machos e fêmeas). O material será fixado 

em paraformaldeído a 4% e incluído em parafina por técnica rotineira.  

Todos os cortes serão desparafinados e desidratados e, será realizada a exposi-

ção dos epítodos por fervura em tampão citrato em micro-ondas.  A atividade de peroxi-

dase endógena será extinta com peróxido de hidrogênio a 3% em câmara escura por 20 

minutos e em seguida será realizado o bloqueio com Protein block (soro de coelho nor-

mal).  

As amostras de tecido dos ovários, adrenal, placenta e testículo serão incubadas 

overnight com anticorpo policlonal primário (1:400) (anti-mouse, Santa Cruz Biotechno-

logy, Santa Crus, CA, USA) contra hormônio anti-Mülleriano e enzima 5-alfa redutase, 

além da enzima citocromo P450 aromatase (anti-mouse, Santa Cruz Biotechnology, 

Santa Crus, CA, USA). O anticorpo primário será substituído por PBS nos controles. 

Imunorreatividade será detectada usando anticorpo secundário biotinilado (anti-mouse, 



65 

 

com Chromagen 3-amino-9-etilcarbazole (Santa Cruz Biotechnology, Santa Crus, CA, 

USA). As lâminas serão contra coradas com hematoxilina e montadas em solução 

aquosa montagem de mídia (ASSIS-NETO et al., 2010). 

 

 

3.4 RESULTADOS 

 

3.4.1 Relação topográfica entre a gônada, glândula adrenal e rim 

Observamos que durante a diferenciação e desenvolvimento das gônadas, de 

ambos os sexos, se relacionam topograficamente com as adrenais e com as porções 

craniais dos rins. As glândulas adrenais mantem sua relação topográfica, paralelas com 

os ovários e com os testículos, até a fase final de gestação. As porções craniais dos rins 

se atrofiam a partir do estágio 43, último estágio de desenvolvimento antes da 

parturição.  
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Figura 2- Relação topográfica entre a gônada, glândula adrenal e porção cranial do rim de C. 
durissus e B. jararaca. A, ovário (Seta vazia), adrenal (Seta cheia), rim (R) e vaso sanguíneo (V) 
Barra 100 μm. B, testículo (Seta vazada), adrenal (Seta cheia), rim (R) e vaso sanguíneo (V). Barra 
100 μm. C, ovário (Seta vazada), adrenal (Seta cheia), rim (R) e vasos sanguíneos (V). Barra 300 μm. 
D, testículo (Seta vazada), adrenal (Seta cheia), rim (R) e vasos sanguíneos (V). Barra 300 μm. E, 
cordões do ovário (Seta vazada). Barra 30 μm. E, cordões do testículo (Seta vazada). Barra 10 μm. 
 

 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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3.4.2 Diferenciação sexual feminina 

 

A partir do estagio 35 nos fetos de C. durissus, foi possível observar as 

estruturas do trato reprodutivo feminino já diferenciado, os vários (Figura 3 A), os 

ovidutos (Figura 3 A) estão relacionados topograficamente com as porções craniais 

dos rins (Figura 2 A). As Vaginas (Figura 3 B), são evidenciáveis a partir do estágio 

35 e os ovidutos (Figura 2 B) se relacionam topograficamente com as porções 

caudais dos rins (Figura 3 B) no estágio 35. C, Nos fetos do estágio 43, o infundíbulo 

direito se mostrou pregueado (Figura dois c) se localizando paralelamente ao ovário 

direto (Figura 3 C). Já o infundíbulo esquerdo, apresentou aspecto liso e se localiza 

paralelamente com o ovário esquerdo no estágio 43 (Figura 3 D). Barras 1mm. 

Observamos a gônada já diferenciada em ovário no estágio 35 (Figura 4 A). O 

ovário apresentou duas regiões distintas, região cortical e medular (Figura 4 B) 

Neste estágio o feto também exibiu as vaginas (Figura 4 C). Observamos o ovário 

de cascavel no estágio 37 (Figura 5 A). O ovário exibiu a região cortical e medular 

(Figura 5 B e C) Encontramos também as vaginas (Figura 5 D e E) e o ureter (Figura 

5 E). O ovário de cascavel no estágio 41. (Figura 6 A) exibiu as regiões cortical e 

medular (Figura 6 B). Observamos também oviduto (Figura 6 C), as vaginas ainda 

não pregueadas (Figura 6 D e E) e o ureter (Figura 6 E). Observou-se a presença 

dos cordões do ovário (Figura 7 A e B) no feto de cascavel no estágio 43.  O 

infundíbulo exibiu aspecto pregueado (Figura 7 C). As vaginas também se 

apresentaram pregueadas (Figura 7 D e E). Não foi observado a presença de 

folículos nos ovários dos fetos de estágio (43) final de gestação.  
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Figura 3- Anatomia do aparelho reprodutivo dos fetos de C. durissus nos estágios 35 e 43. A, Ovários 
(cabeças de setas), ovidutos (Setas finas) e porções craniais dos rins (Setas vazadas) no estágio 35. 
B, Vaginas (Setas finas), oviduto (Seta vazada) e porção caudal do rim (Seta cheia) no estágio 35. C, 
infundíbulo direito pregueado (Seta vazada) e ovário direto (Seta cheia), no estágio 43. D, infundíbulo 
esquerdo liso (Seta vazada) e ovário esquerdo (Seta cheia) no estágio 43. Barras 1mm. 
 

 

      Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 4 – Ovário de C. durissus no estágio 35. A, ovário (Seta vazada), adrenal (Seta cheia), rim (R) 
e vaso sanguíneo (V). Barra 100 μm. B, região cortical (Seta cheia) e medular (Seta vazia) do ovário. 
Barra 100 μm. C, vagina (Vg). Barra 20 μm. 
 

 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 5 - Ovário de C. durissus no estágio 37. A, ovário (Seta vazada), intestino (Seta cheia) e rim 
(R). Barra 200 μm. B, região cortical (Seta cheia) e medular (Seta vazia) do ovário. Barra 100 μm. C, 
células da região medular (Setas vazadas) e região medular (Md). Barra 10 μm. D, vaginas (Setas 
cheias) e reto (Rt). Barra 200. μm E, vagina (Seta vazada) e ureter (Seta cheia). Barra 50 μm. 
 

 

 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 6 - Ovário de C. durissus no estágio 41. A, ovário (Seta vazada), adrenal (Seta cheia), rim (R) 
e vaso sanguíneo (V). Barra 200 μm. B, região cortical (Seta cheia) e medular (Seta vazia) do ovário. 
Barra 50 μm. C, oviduto (Ov). Barra 50 μm D, vaginas (Setas vazadas) e reto (Rt). Barra 100 μm. E, 
vagina (Seta vazada) e ureter (Seta cheia). Barra 20 μm. 
 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 7- Ovário de C. durissus no estágio 43. A, ovário (Seta vazada), adrenal (Ad) e rim (R). Barra 
50 μm. B, cordões do ovário (Setas vazadas). Barra 20 μm. C, infundíbulo (inf). Barra 50 μm D, 
vaginas (Setas vazadas) e reto (Rt). Barra 200 μm. E, vagina (Seta vazada). Barra 100 μm. 
 

 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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3.4.3 Regressão das papilas genitais das fêmeas 

 

Observou-se a presença das papilas genitais nos feto fêmeas C. durissus. No 

estágio 37, as papilas genitais femininas (Figura 8 A) apresentam formado esférico, 

enquanto no feto macho, do mesmo estágio, o hemipênis (Figura 8 B) apresentou 

formato bilobado. As papilas genitais (Figura 8 C) do feto fêmea do estágio 40 se 

apresentaram regredidas, e o feto macho, do mesmo estágio, exibiu o hemipênis 

(Figura 8 D), bilobado com a presença de espículas.  

 

Figura 8- Comparação das papilas genitais em fetos fêmeas com hemipênis de fetos machos de C. 
durissus. A papila genital (Seta) de um feto fêmea no estágio 37. Barra 100 μm. B, hemipênis (Seta) 
de um feto macho no estágio 37. Barra 300 μm. C, papila genital (Setas) de um feto fêmea no estágio 
40. Barra 100 μm. D, hemipênis (Seta) de um feto macho no estágio 40. Barra 300 μm. 
 

 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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3.4.4 Diferenciação sexual masculina 

 

Foi observado que a partir do estagio 35, as estruturas do trato reprodutivo 

dos fetos machos de C. durissus apresentam-se diferenciados. O testículo direito 

está relacionado topograficamente com a porção cranial do rim direito (Figura 9 A). 

Também é possível observar a partir do estágio 35 os ductos deferentes e ureteres 

que se relacionam paralelamente e as porções caudais dos rins (Figura 9 B). 

 

Figura 9 – Anatomia do trato reprodutor masculino de um feto de C. durissus do estágio 35. A, 
testículo direito (Seta vazada), e porção cranial do rim direito (Seta cheia). B, ductos deferentes e 
ureteres (Setas vazadas) e porção caudal do rim (Seta cheia). Barras 5mm.  
 

 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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A diferenciação do testículo de C. durissus foi observada a partir do estágio 

35. O testículo apresentou as regiões, cortical e medular no estágio 35 (Figura 10 A). 

No estágio 37 o testículo exibiu a região cortical e o início da formação dos cordões 

do testículo na região medular (Figura 10 B). A formação dos primeiros túbulos 

seminíferos e o estreitamento da região cortical foi observada no estágio 41 (Figura 

10 C). Um aumento considerável de túbulos seminíferos e a diminuição da região 

cortical foram observados no testículo dos fetos do estágio 43 (Figura 10 D). 

 

Figura 10 – Diferenciação do testículo de C. durissus. A - testículo com as regiões cortical (Seta 
cheia) e medular (Seta vazada) no estágio 35. Barra 20 μm. B, região cortical (Seta cheia) e cordões 
do testículo na região medular (Seta vazada) no estágio 37. Barra 20 μm. C, formação dos primeiros 
túbulos seminíferos (Seta vazada), estreitamento da região cortical (Seta cheia) no estágio 41. Barra 
20 μm. D, testículo com muitos túbulos seminíferos (Seta vazada) e diminuição da região cortical 

(Seta cheia) no estágio 43. Barra 100 μm. 
 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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3.4.5 Desenvolvimento do hemipênis 

 

O feto C. durissus no estágio 35, foi caracterizado pela retina já pigmentada e 

pelas papilas genitais pareadas nas laterais da base da cauda e caudalmente à 

cloaca (Figuras 11 A e B), notou-se as papilas genitais, pareadas em ambas laterais 

da base da cauda, caudal à cloaca (Figura 11 C) com formato esférico e superfície 

de aspecto liso (Figura 11 D). No estágio 36, as fossetas loreais começaram a se 

desenvolver e os tubérculos genitais a se diferenciar em hemipênis (Figuras 11 E e 

F). Sob a microscopia eletrônica de varredura notou-se o início da formação dos 

cones, os quais eram curtos e com aspecto semelhante à letra “V”. Ainda nesse 

estágio, a superfície do órgão mantinha-se com aspecto liso (Figuras 11 G e H). O 

estágio 37 foi caracterizado pelo surgimento das presas inoculadoras de veneno, 

bem como pela presença do hemipênis de formato bilobado característico, 

semelhante a um “V” (Figuras 11 I e J). Este era alongado com formação de 

espículas na região basal. Os cones neste estágio mantinham o formato liso, sem 

projeções evidentes. Em corte transversal, os seios internos e externos estavam 

evidentes e facilmente distinguíveis, sendo estes delimitados por epitélio colunar 

alto. Neste estágio, o sulco espermático foi identificado (Figuras 11 K e L). As 

características que surgiram no estágio 39 foram a formação das escamas da pele e 

da escama que reveste a última vertebra da cauda (que forma o guizo com o 

decorrer das mudas de pele) (Figuras 11 M e N). As espículas ou espinhos estavam 

mais desenvolvidos neste estágio. Estas se apresentavam como projeções epiteliais 

de diferentes tamanhos, distribuindo-se de maneira uniforme ao redor da base do 

hemipênis. Lamelas e criptas foram identificadas neste estágio na superfície do 

hemipênis. A região de ápice do hemipênis, estava bem delimitada e desenvolvida, 

apresentando formato mais afunilado em relação ao cálice (Figuras 11 O e P). No 

estágio 40 os fetos exibiram a região da cabeça bem desenvolvida, com as narinas 

evidentes, bem como fosseta loreal, e a pigmentação da pele (Figuras 12 A e B). A 

partir deste estágio os fetos já formados, apenas aumentam em tamanho, 

absorvendo o restante do vitelo. No estágio 40, os fetos exibiram o hemipênis com 

uma base, cálice e espículas bem definidos. As espículas neste estágio 

apresentaram formato mais cônico (Figura 12 C). Em corte transversal sob a 

microscopia eletrônica de varredura, notou-se o músculo retrator do hemipênis, 



77 

 

numa posição central ao seio interno (Figura 12 D). Nos estágios 41 e 42 os fetos 

ainda apresentaram vitelo, apresentando as mesmas características morfológicas 

descritas anteriormente para os outros estágios, apenas aumentando em tamanho. 

Em relação à morfologia do hemipênis, no feto 41, este apresentou o sulco 

espermático bem desenvolvido, evidenciado como uma depressão na superfície 

dorsal do hemipênis (Figura 12 G). Em corte transversal, notou-se que os seios 

estavam mais evidentes e preenchidos por células sanguíneas. Os seios estavam 

delimitados uns dos outros por meio de feixes de tecido conjuntivo (Figura 12 H). No 

estágio 42, as lamelas e as criptas marcam de maneira bastante pronunciada a 

superfície externa do hemipênis, conferindo aos órgãos um aspecto irregular. Em 

corte transversal, o hemipênis apresentou aspecto esponjoso, devido à formação de 

inúmeros seios, delimitados por feixes de fibras conjuntivas interligadas. 

Internamente, as fibras apresentaram formato circular ao redor do músculo retrator 

do hemipênis (Figura 12 I-L). 
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Figura 11 - Fotografias dos órgãos copulatórios externos de fetos de C. durissus. Em A, feto no 
estágio 35 exibindo íris pigmentada (seta vazada) e as papilas genitais (seta fina). Em B, papilas 
genitais duplas (setas finas), pareadas em ambas laterais da cauda (asterisco) caudal à cloaca (seta 
cheia). Em C, papilas gênitas (setas finas) localizam-se caudalmente à cloaca (seta vazada). Em D, 
papila genital (seta fina) de formato esférico e superfície de aspecto liso. Em E, feto no estágio 36, 
exibindo o tubérculo genital (seta fina), e o cordão umbilical (cabeça de seta). Em F, tubérculos 
genitais (seta fina) localizados na base da cauda (asterisco) caudalmente à cloaca (seta vazada). Em 
G, tubérculos genitais (setas finas) localizados caudalmente  à cloaca (seta vazada). Em H, início da 
diferenciação dos cálices (seta fina) com superfície lisa dos tubérculos genitais. Em I, feto no estágio 
37 (S37) exibindo o cordão umbilical (cabeça de seta). Em J, hemipênis evertidos exibem base (seta 
cheia), espículas (seta fina) e cálice (estrela); notar a cauda (asterisco). Barras 1mm. Em K, 
hemipênis com formato de “V” apresentando uma base (asterisco), início da formação das espículas 
(seta fina) e o cálice (estrela) com superfície de aspecto liso. Em L, corte transversal do hemipênis 
evidenciando os seios interno (Si) e externo (Se), um epitélio de revestimento (Ep) e o início da 
formação do sulco espermático (seta vazada).  Em M, observar que o feto no estágio 39 (S39), exibe 
os hemipênis evertidos (setas finas) localizados nas laterais da base da cauda (asterisco) 
caudalmente à cloaca (seta vazada). Em N, notar que o hemipênis possui uma base (seta cheia), 
espiculas (seta fina), cálice (estrela) e cauda (asterisco). Barras 5 mm. Em O, espiculas (seta vazada) 
estão mais desenvolvidas. Notar o sulco espermático bifurcado (cabeça de seta) e a formação do 
ápice do cálice (seta fina). Em P, notar o início da formação das lamelas e criptas (seta). 

 

  Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 12- Fotomacrografias dos fetos de C. durissus. Em A, feto no estágio 40 (S40), exibindo os 
hemipênis evertidos (Seta fina) localizados nas laterais da base cauda, caudal à cloaca. Em B, base 
(seta vazada), espiculas (seta fina) e o cálice (estrela) do hemipêmis. Em C, hemipênis exibindo 
espículas cônicas (cabeça de seta) e o sulco espermático bifurcado bem definido (setas finas). Em D, 
corte transversal evidenciando os seios externo (Se) e interno (Si) preenchidos por hemácias (seta 
vazada). Em E, feto no estágio 41 (S41) apresentando o hemipênis evertido (seta fina) menos 
desenvolvido que no estágio anterior. Em F, hemipênis exibindo uma base (seta cheia), espículas 
(seta fina) e o cálice (estrela). Em G, hemipênis exibindo o sulco espermático (seta vazada), 
espículas (cabeça de seta) e lamelas e criptas (setas finas). Em H, corte transversal evidenciando os 
seios externo (Se), interno (Si) e o músculo retrator do hemipênis (Mr).  Em I, feto no estágio 42 (S42) 
apresentando o hemipênis evertido (seta fina). Em J. hemipênis contendo base (seta cheia), 
espiculas (seta fina) e o cálice (estrela). Em K: hemipênis exibindo espículas menores localizadas na 
região central da base (cabeça de seta), espículas maiores nas laterais da base (seta vazada) e 
lamelas e criptas bem definidas (seta fina). Em L, corte transversal, seios internos (Si) e externos (Se) 
apresentam diâmetro maior em relação ao grupo anterior. Na região central dos seios, notar o 
musculo retrator do hemipênis (Mr). Barras 5mm. Barra 100 μm.  
 

 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 

 

3.4.6 Musculatura associada à retração do hemipênis 

Macroscopicamente, observamos a musculatura associada à eversão do 

hemipênis já desenvolvida a partir do estágio 37 de C. durissus (Figura 13 A). Os 

músculos retratores do hemipênis se localizavam ventralmente em relação às 
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glândulas anais e se estendiam caudalmente à cloaca até a última vertebrada caudal 

onde se inseriam. Ao longo dos estágios de desenvolvimento, tal musculatura 

apresentou gradualmente aumento da espessura do corpo muscular, como 

observado para os estágios S39 (Figura 13 B), S41 (Figura 13 C) e S42 (Figura 13 D 

e E). 

 

Figura 13- Fotomacrografias dos músculos retratores dos hemipênis de C. durissus. Em A, músculo 
retrator do hemipênis (cabeça de seta) do feto no estágio 37. Glândula anal (seta fina). Em B, notar o 
músculo retrator do hemipênis (cabeça de seta) do feto no estágio 39. Observar o hemipênis (seta 
cheia) e a glândula anal (seta fina). Em C, músculo retrator do hemipênis (cabeça de seta) do feto no 
estágio 41. Notar hemipênis (seta cheia) e a glândula anal (seta fina) e a inserção do músculo retrator 
na base da última vertebra da cauda (seta vazada).  Em D, feto no estágio 42, exibindo hemipênis 
evertidos (seta cheia), músculo retrator (cabeça de seta) e glândula anal (seta fina). Em E, notar que 
o músculo retrator (cabeça de seta) insere na base da última vertebra da cauda (seta vazada). Barras 
1mm. 

 

 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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3.4.7 Testes de imunolocalização das enzimas esteroidogênicas  

 

Os testes de imunolocalização das enzimas esteroidogênicas que participam 

da diferenciação sexual em gônadas revelaram a imunomarcação da enzima 

citocromo P450m aromatase no folículo primário (Figura 14 A), e uma marcação 

fraca nas células da granulosa (Figura 14 B). A imunolocalização da enzima 5 alfa-

redutase no testículo e na glândula adrenal, e marcação fraca no rim (Figura 14 C). 

A imunolocalização da enzima 5-alfa-redutase nos hemipênis (Figura 14 D), 

imunolocalização da enzima 5 alfa-redutase no seio externo do hemipênis (Figuras E 

e F), e a marcação fraca no seio interno do hemipênis (Figura F).  
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Figura 14 – Imunolocalização das enzimas Citocromo P450 aromatase em folículo primário e da 5-
alfa-redutase em gônadas e hemipênis de C. durissus. A, imunomarcação da enzima citocromo P450 
aromatase no folículo primário (Figura A) Barras 200 μm. B, marcação fraca nas células da granulosa 
(Figura B). Barra 20 μm.. Observamos a imunolocalização da enzima 5 alfa-redutase no testículo, na 
glândula adrenal e marcação fraca no rim de feto de cascavel no estágio 43 (Figura C) Barra 100 μm. 
Também houve imunolocalização da enzima 5 alfa-redutase no seio externo do hemipênis (Figura D, 
E e F) Barras 200 μm, 100 μm.  A marcação fraca no seio interno do hemipênis (Figura F). Barra 100 
μm. 

 

 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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3.4.8 Intersexualidade em Bothrops  jararaca  

Observamos fetos fêmeas intersexuadas nos estágios 37 e 41 de Bothrops 

jararaca. Dois exemplares do estágio 37 apresentaram os hemipênis bilaterias, com 

tamanhos e formatos diferentes. Um dos espécimes apresentou o hemipênis direito 

não bilobado e o hemipênis esquerdo reduzido (Figura 15) e o outro espécime 

apresentou o hemipênis direito bilobado e o hemipênis esquerdo unilobado e 

reduzido (Figura 16). O feto no estágio 41 (Figura 17 A) de B. jararaca de sexo 

feminino apresentou apenas o hemipênis direito que exibia apenas um lobo (Figura 

17 A e B). O feto apresentava a papila genital esquerda não desenvolvida (Figura 15 

C). O hemipênis possuía cálice, espiculas (Figura 17 C) e sulco espermático (Figura 

17 D). Foi observado as vaginas (Figura 17 E) os ovários e os ovidutos (Figura 17 

F).  

 

Figura 15- Feto de B. jararaca fêmea intersexuada no estágio 37. A, escamas da cabeça 
desenvolvidas (Seta vazada) e faixa lateral da cabeça (Seta cheia). Barra 1mm. B, hemiênis com um 
único lobo (Seta cheia) e cloaca (Seta vazada). 500µm. C, papila genital (Cabeça de seta cheia), 
cálice do hemipênis (Seta vazada) e espiculas do hemipênis (Cabeça de seta vazada). Barra 200µm. 
D, sulco espermático (Cabeça de seta). Barra 200µm. E, hemipênis (Seta vazdada), vaginas 
(Cabeças de setas) e ureter (Seta fina). Barra 1mm. F, ovário direito (Cabeça de seta), oviduto direito 
(Setas finas) e porção cranial do rim direito. Barra 1mm. 
 

 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 16- Feto de B. jararaca fêmea intersexuada no estágio 37. A, escamas da cabeça 
desenvolvidas (Seta vazada) e faixa lateral da cabeça (Seta cheia). Barra 1mm. B, hemiênis com um 
único lobo (Seta cheia) e cloaca (Seta vazada). 500µm. C, papila genital (Cabeça de seta cheia), 
cálice do hemipênis (Seta vazada) e espiculas do hemipênis (Cabeça de seta vazada). Barra 200µm. 
D, sulco espermático (Cabeça de seta). Barra 200µm. E, hemipênis (Seta vazdada), vaginas 
(Cabeças de setas) e ureter (Seta fina). Barra 1mm. F, ovário direito (Cabeça de seta), oviduto direito 
(Setas finas) e porção cranial do rim direito. Barra 1mm. 

 

 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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Figura 17- Feto de B. jararaca fêmea intersexuada no estágio 41. Em A, escamas da cabeça 
desenvolvidas (Seta vazada) e faixa lateral da cabeça (Seta cheia). Barra 1mm. B, hemiênis com um 
único lobo (Seta cheia) e cloaca (Seta vazada). 500µm. C, papila genital (Cabeça de seta cheia), 
cálice do hemipênis (Seta vazada) e espiculas do hemipênis (Cabeça de seta vazada). Barra 200µm. 
D, sulco espermático (Cabeça de seta). Barra 200µm. E, hemipênis (Seta vazdada), vaginas 
(Cabeças de setas) e ureter (Seta fina). Barra 1mm. F, ovário direito (Cabeça de seta), oviduto direito 
(Setas finas) e porção cranial do rim direito. Barra 1mm.   

 

Fonte: LOBO, L.M (2019). 
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3.5 DISCUSSÃO 

Nossos resultados mostraram que durante a diferenciação e desenvolvimento 

dos fetos de C. durissus de ambos os sexos, as gônadas se relacionam 

topograficamente com as adrenais e com as porções craniais dos rins até o final da 

gestação. Embora as adrenais mantenham sua relação topográfica, paralelas com os 

ovários e com os testículos, até o estágio 43, as porções craniais dos rins começam a 

se atrofiar no estágio 43, último estágio de desenvolvimento antes da parturição.  

O desenvolvimento das vaginas e ovidutos no estágio 35 C. durissus coincidem 

com a diferenciação da gônada em ovário, nesse mesmo estágio. Desta maneira é 

possível caracterizar macroscopicamente o feto a partir deste estágio, como fêmea.  

A diferenciação da gônada indiferenciada em ovário no estágio 35 pode estar 

relacionada à ativação pelos cromossomos sexuais femininos (HOFF, 2013; PIEAU et 

al., 1999) da enzima esteroidogênica citocromo P450 aromatase e atuação da mesma 

na produção de estrógenos, que atuam no desenvolvimento dos ovários. (PIEAU et al., 

1999). O desenvolvimento do restante do trato reprodutor feminino, a partir do Ducto de 

Müller e vaginas e ovidutos, a partir do estágio 35, podem estar relacionado à produção 

de estrógeno pelos ovários já diferenciados (HAFEZ, 1995; PIEAU et al., 1999). 

Não foi observada em nossos resultados, nos fetos de C. durissus, a presença de 

folículos nos ovários dos fetos até o final da gestação, de acordo com Greenbaum e 

Carr, (2001) relatam que mais tarde no desenvolvimento do ovário (pós-natal), os 

folículos envolvem as células germinativas na camada do córtex, formando oócitos. 

Observamos a presença das papilas genitais em fetos fêmeas C. durissus e B. 

jararaca a partir do estágio 35, assim foi observado em outros escamados (NEAVES et 

al., 2006). Nossos resultados também mostraram que a partir do estágio 40, as papilas 

genitais dos fetos fêmeas começam se atrofiar, e não foram mais observadas nos 

demais estágio até o final da gestação.  

A diferenciação sexual dos fetos machos de C. durissus, a partir do estágio 35, 

no terço médio da gestação. Está de acordo com o que foi observado por Hubert (1985) 

em serpente e lagarto, e nos demais répteis por Raynaud; Pieau, (1985) e Pieau et al., 

(1999). 

O desenvolvimento dos ductos deferentes, observado nos fetos machos C. 

durissus a partir do estagio 35, é andrógeno dependente, e pode estar relacionado com 

a produção de testosterona pelo testículo já diferenciado observado neste estágio de 

acordo com REY, (2005) e NAKAMURA (2010). 
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Não observamos nos fetos de C. durissus a partir do estágio 35 a presença do 

ducto de Müller, que pode estar relacionado com a produção do hormônio anti-

Mülleriano pelos testículos já diferenciados. O hormônio anti-Mülleriano promove a 

redução dos ductos de Müller, que se desenvolve em vaginas e ovidutos nos fetos 

fêmeas (REY, 2005; NAKAMURA, 2010). 

O surgimento dos primeiros cordões do testículo nos fetos de C. durissus no 

estágio 37 e a formação dos túbulos seminíferos, ambos na região medular, e a 

regressão do córtex do testículo no estágio, está de acordo com o que a literatura cita 

(WIBBELS et al., 1991; SMITH; JOSS, 1993; MERCHANTLARIOS et al., 1997; 

GREENBAUM; CARR, 2001) 

Nossos resultados mostraram que nos fetos de C. durissus no estágio 35, as 

papilas genitais estavam presentes e começaram a se diferenciar em hemipênis no 

estágio 36. No estágio 37 o hemipênis apresentou formato de “V” e o início da formação 

das espículas e o sulco espermático. No estágio 39, as lamelas, ápice neste estágio. No 

estágio 40, os fetos exibiram o hemipênis com uma base, cálice e espículas bem 

definidos. Em corte transversal, notou-se o músculo retrator do hemipênis, numa 

posição central ao seio interno. 

A presença das papilas genitais evidenciadas nos embriões de C. durissus no 

estágio 35 se desenvolve pareadas dando origem aos tubérculos genitais, que 

posteriormente darão origem aos hemipênis, de acordo com o observado por Leal e 

Cohn (2014), em seu trabalho sobre o desenvolvimento embrionário do hemipênis de 

pyton (Python regius).  

As papilas genitais dos embriões de C. durissus observadas no estágio 35, assim 

como nos demais Squamata, não se fundem durante o desenvolvimento embrionário, 

por isso os animais que constituem este grupo possuem um par de órgãos copulatórios 

externos e não um único órgão copulatório, como nos mamíferos, cujas papilas se 

fundem em um tubérculo genital que dá origem ao pênis com uretra peniana (GREDLER 

et al., 2014). Nos quelônios e nos crocodilianos as papilas gênitas também se fundem 

durante o desenvolvimento embrionário e os sulcos espermáticos se fundem 

parcialmente, dando origem a uma uretra peniana (GREDLER et al., 2014). 

Ao contrário da C. durissus assim como nos demais Squamata, a maioria dos 

outros répteis (Crocodilianos e Quelônios) desenvolveu um pênis, que nesta classe é 

um órgão sulcado, localizado internamente no assoalho cloacal. Ele é quase que 

inteiramente composto por dois longos corpos esponjosos e vasculares, chamados 
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corpos cavernosos. Uma glande peniana reveste a extremidade do órgão 

(HILDEBRAND; GOSLOW, 2006). 

No estágio 36 de C. durissus, os tubérculos genitais iniciam a diferenciação dos 

cálices, que conferem o formato de “V” do hemipênis. Outros autores observaram os 

tubérculos genitais em serpentes basais, Bobacket al., (2012) no estágio 8 em Boaedon 

fulginosos (S1-10), e Boughneret al., (2007) em Python sebae, nos estágios 3, 4 e 6 

(S1-7), e Khannoone Evans (2014) nos estágios 3, 5 e 8 da serpente derivada Naja 

hajehaje (S1-10) e por Roscito e Rodrigues (2014) em lagartos nos estágios 4, 5, 6, 7, e 

8 de Nothobachia ablephra (S1-9) e nos estágios 6-12 de Calyptommatus sinebrachiatus 

(S1-12).  

Os hemipênis dos fetos de C. durissus (a partir do estágio 37) exibiram espículas 

ou espinhos, assim como nos adultos, cujos hemipênis são constituídos por filamentos 

ou espinhos que maximizam a duração da cópula (MOYES; SCHULTE, 2010; 

ALBUQUERQUE; Mc-DIARMID, 2010; MOURA et al., 2013). 

Foi possível observar o sulco espermático nos hemipênis dos fetos de C. 

durissus (a partir do estágio 37) nas fases finais de gestação, assim como foi observado 

em fetos de aves que possuem falo (órgão copulatório espiralado) com sulco 

espermático (GREDLER et al., 2014). 

Para que ocorra a eversão do hemipênis dos fetos de C. durissus nos estágios 

37, 39, 40 e 41, observados neste estudo é necessário o preenchimento de dois 

sistemas de seios por líquido, um seio que é mais interno e maior é preenchido por 

sangue no momento da cópula e o outro mais externo e menor e que se comunica com 

a cisterna linfática é preenchido por linfa (VOLSØE, 1944; DOWLING; SAVAGE, 1960 

PORTO et al., 2013). Além disso, um grande músculo retrator, observado nos fetos de 

cascavel a partir do estágio 37,sofre relaxamento para que aconteça a eversão do 

hemipênis e, dependendo do formato do órgão, pode ser simples ou dividido em dois 

ramos distais (como na cascavel) ocupando o espaço central do cilindro, sendo o 

principal responsável pela retração do órgão após a cópula, juntamente com dois outros 

músculos menores (DOWLING; SAVAGE, 1960; PORTO et al., 2013). 

Os hemipênis completamente desenvolvidos estavam presentes em fetos de C. 

durissus a partir do estágio 41, sendo o último órgão a se desenvolver no feto macho.  A 

partir deste estágio, os fetos apenas cresceram em tamanho. 
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Entretanto, a eversão do hemipênis, observada em fetos de C. durissus no 

estágio 42 pode constituir um mecanismo natural, que prepara e ativa o órgão para e 

eversão efetiva na fase adulta durante a cópula.  

A diferenciação sexual dos fetos machos de C. durissus foi observada a partir do 

estágio 35. Este evento pode estar relacionado com a ativação, pelos genes sexuais 

masculinos (HOFF, 2013; PIEAU et al., 1999; NAKAMURA, 2010) da enzima 

esteroidogênica 5 alfa-redutase, e atuação da mesma na produção de andrógenos, 

como a testosterona PIEAU et al., 1999; NAKAMURA, 2010). 

A diferenciação do tubérculo genital em hemipênis é andrógeno-dependente e 

pode estar relacionado com a expressão local da enzima 5-alfa-redutase que é 

responsável pela conversão da testosterona em Di-hidro-testosterona que promove o 

desenvolvimento do órgão copulatório (SANTOS et al., 2015).  

O desenvolvimento do hemipênis no feto fêmea de B. jararaca pode seguir o 

mesmo mecanismo de desenvolvimento do hemipênis dos fetos machos e a ação local 

da enzima 5-alfa-redutase que converte a testosterona em Di-hidro-testosterona, pode 

promover o desenvolvimento do hemipênis nos fetos fêmeas (SANTOS et al., 2015).  

Existem alguns relatos pontuais de intersexualidade em serpentes fêmeas do 

gênero Bothrops. Malmmann-Franco e Franco (1998, 1999) relataram a presença dos 

hemipênis Bothrops jararaca e Botrops jararacuçu. A as fêmeas de jararaca-da-moela 

(Bothrops spp.) (Silvia Travaglia, com. pess.) endêmica da Ilha da Moela no litoral do 

estado do Paraná.  

O desenvolvimento do hêmipênis também ocorre em fêmeas de Squamata, como 

em anfisbenas (KASPEROVICZUS et. al., 2011), lagartos (NEAVES et al. 2006 ) e ser-

pentes (HARDY , 1970; KASPEROVICZUS, 2009; KASPEROVICZUS; ALMEIDA - 

SANTOS, 2012) Os espécimes fêmeas de jararaca ilhoa (Bothrops insularis) apresen-

tam intersexualidade. As fêmeas desta espécie possuem hemipênis. Kasperoviczus, 

2009; Kasperoviczus e Almeida – Santos 2012, descreveram a morfologia dos hemipê-

nis de fêmeas e de machos de B. insularis, e mostrou que fêmeas apresentam os hemi-

pênis em diferentes “graus” de desenvolvimento, desde hemipênis mal formados até 

bem formados, apresentando tamanho e estruturas como o sulco espermático e espícu-

las muito parecidas com os hemipênis dos machos da mesma espécie. Esse dado, por-

tanto, exclui as denominadas “fêmeas verdadeiras” por Hoge et al., (1959), visto que, 

todas as fêmeas da população apresentaram hemipênis (de formas e tamanhos varia-

dos). 
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Além disso, foi relatado por Hoge et al., (1959) um espécime hermafrodita que 

apresentava os hemipênis direito e esquerdo bem desenvolvidos, o testículo direito os 

ovários direito e esquerdo. A análise histológica desse testículo mostrou que era bem 

diferenciado e apresentava espermatozoides maduros. A observação de fetos proveni-

entes de fêmeas intersexuadas de B. insularis, revelou que o estado intersexuado pode 

ser observado desde o segundo terço de gestação pela presença dos hemipênis, mais 

ou menos desenvolvidos, em quase todos os fetos. Estes fetos fêmeas intesexuadas 

apresentavam ovários, ovidutos e hemiprenis unilaterais ou bilaterais, geralmente me-

nos desenvolvidos do que aqueles dos fetos machos. (HOGE et. al., 1959).  

O desenvolvimento do hemipênis é uma característica sexual secundária, 

dependente da característica sexual primária, dessa forma podemos inferir que à partir 

do estágio 35, quando papilas genitais começam a se diferenciar em hemipênis, as 

gônadas indiferenciadas, provavelmente, já haviam se diferenciado em testículos. 

(SANTOS et al., 2015). 

Além disso, outras fontes como a glândula adrenal contribuem de maneira 

significativa para o aumento nos níveis plasmáticos de hormônios andrógenos 

sintetizados pela enzima citocromo P450c17 (LINDEQUE et al., 1986). Esses altos 

níveis plasmáticos de andrógenos e a virilização da genitália feminina também podem 

estar relacionados à grande quantidade de tecido estroma-residual dos ovários ou 

mesmo a grande quantidade de hormônios andrógenos produzidos pela placenta 

(YALCINKAYA et al., 1993). 

O desenvolvimento de espécimes intersexuados durante o processo de 

diferenciação sexual necessita m de estudos mais aprofundados que investiguem a 

fundo a atuação das enzimas esteroidogênicas no desenvolvimento do hemipênis em 

fêmeas de Squamata, sobretudo em fêmeas de serpentes, como a Bothrops insularis. 

Embora em serpentes os genes determinem o sexo dos embriões (CIOFI; 

SWINGLAND, 1997) o desenvolvimento das gônadas, ductos urogenitais e órgãos 

copulatórios podem sofrer influencia pela ação de hormônios esteroides produzidos por 

enzimas esteroidogênicas (RAYNAUD; PIEAU, 1985). A testosterona, por exemplo, pode 

promover o desenvolvimento e/ou hipertrofiamento da genitália externa em embriões 

fêmeas (CHARNIER, 1963; DUFAURE, 1964, 1966; RAYNAUD; PIEAU, 1985). 

Portanto, influências hormonais produzidos pelas enzimas esteroidognicas durante a 

embriogênese poderiam explicar o desenvolvimento dos hemipênis em fêmeas de B. 

jararaca. Desta forma, pesquisas sobre a ação das enzimas esteroidogênicas durante o 
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desenvolvimento destes embriões e fetos, seriam de grande relevância para a 

compreensão deste evento.  

 

3.5.1 Conclusão 

Pode-se concluir que nossos resultados mostram que a diferenciação sexual de 

ambos os sexos ocorreu a partir do estagio 35, no terço médio de gestação, como nos 

demais Squamata. O surgimento das características sexuais secundárias, como as 

vaginas e ovidutos nas fêmeas, e os hemipênis e ductos deferentes nos machos, 

coincidem com a diferenciação das gônadas. A regressão das papilas genitais das 

fêmeas ocorreu a partir do estágio 40. As papilas genitais estavam presentes no estágio 

35 e a diferenciação destas estruturas em tubérculos genitais foi evidenciada no estágio 

36 e que os cálices do hemipênis surgiam a partir deste estágio. Concluímos também 

que as espículas e o sulco espermático surgem a partir do estágio 37. Os seios esterno 

e interno e o músculo retrator do hemipênis também surgiam a partir do estágio 37. O 

cálice surgia a partir do estágio 40 e, a partir deste estágio o hemipênis apenas aumenta 

de tamanho até o último estágio (43) de desenvolvimento embrionário. O 

desenvolvimento do hemipênis no feto fêmea de jararaca pode estar relacionado com a 

ação local da enzima 5 alfa-redutase. O mecanismo de eversão do hemipênis durante o 

desenvolvimento embrionário pode fazer parte de um processo natural preparando o 

órgão para a eversão efetiva para a cópula na fase adulta. 
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