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RESUMO 

 

Machos dos opiliões goniosomatíneos Serracutisoma spelaeum e Serracutisoma 

guaricana, cujas fêmeas copulam com mais de um parceiro em um único período 

reprodutivo, apresentam uma grande variedade morfológica, especialmente relacionada 

a caracteres sexuais secundários. Considerando-se que machos menores frequentemente 

perdem disputas por fêmeas, esta tese objetivou verificar possíveis estratégias 

reprodutivas alternativas, resultantes de seleção sexual pré e pós-copulatória, adotadas 

por machos de pequeno porte dessas espécies assim como o papel da fêmea nesses 

mecanismos. Este trabalho foi, então, dividido em três capítulos, cada um com objetivos 

específicos. 

O primeiro deles refere-se à organização do trato reprodutor feminino e 

caracterização das espermatecas, órgãos de armazenamento de espermatozóides. Imagens 

de microscopia de luz e de microscopia eletrônica de varredura associadas às obtidas sob 

estereomicroscópio revelaram a existência de quatro espermatecas inseridas na 

musculatura da porção distal do ovipositor. Cada uma delas é constituída por quatro 

sáculos individuais de fundo cego e se comunica com a luz do ovipositor através de um 

único canal. A complexidade das espermatecas indica que a fêmea pode ser capaz de 

armazenar separadamente os espermatozóides dos diferentes machos com os quais vier a 

copular, enquanto a musculatura ao redor dessas estruturas sugere que ela possa 

determinar a paternidade de sua progênie através de contrações diferenciais.   

O capítulo 2 abrange observações comportamentais e características morfológicas e 

morfométricas do trato reprodutor masculino, objetivando identificar possíveis 

estratégias alternativas utilizadas por machos de pequeno porte na obtenção de sucesso 

reprodutivo. Para tal, foram efetuados acompanhamento do comportamento sexual e 

estudos morfométricos de genitália e da gônada. Machos de pequeno porte parecem 

adotar a estratégia de machos-satélites, copulando com as fêmeas quando machos-

guardiões estão com a atenção desviada. A ausência de diferenças estatísticas 

significativas na largura da placa ventral sugere que o pênis de machos grandes e de 

machos pequenos se ajustam à genitália feminina da mesma maneira e, portanto, sejam 
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avaliados pelas fêmeas da mesma forma. Já a semelhança no comprimento da genitália e 

o menor tamanho corpóreo dos machos pequenos indicam que, durante a cópula, eles 

poderiam alcançar regiões mais profundas da espermateca, removendo ou deslocando os 

espermatozóides dos outros machos e, consequentemente, diminuindo o risco de 

competição espermática. A análise ultraestrutural dos espermatozóides (compostos por 

núcleo, citoplasma e acrossomo, além de diversas projeções na superfície) mostrou que, 

provavelmente, todos os machos possuam espermatozóides viáveis, visto que 

espermatozóides não-férteis, em geral, não possuem acrossomo. As similaridades entre 

machos de grande e de pequeno porte tanto na morfologia dos gametas como em seu 

comprimento indicam que tais características possam ter sido objeto de seleção sexual 

pós-copulatória. 

O terceiro capítulo propõe uma hipótese para a formação das projeções encontradas 

nos espermatozóides das duas espécies e que lhes confere uma morfologia peculiar. Para 

isso foi utilizada a associação de três técnicas de microscopia: microscopia eletrônica de 

transmissão, de varredura e confocal de varredura a laser. Os resultados obtidos 

evidenciam que essas estruturas são formadas ao longo do processo de espermatogênese. 

Uma rede de proteínas situada logo abaixo da membrana plasmática exerceria uma 

pressão sobre o citoplasma, que extravasaria pelos espaços existentes nessa espécie de 

malha. Dessa forma, as projeções seriam constituídas de citoplasma envolto por 

membrana plasmática.  

Em conclusão, os resultados obtidos na presente tese sugerem que a competição 

espermática e a escolha críptica da fêmea, componentes da seleção sexual pós-

copulatória, são pressões seletivas atuantes nessas duas espécies de opilião. 
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Morphological and morphometric analysis of the reproductive system of females and 

males of two species of Serracutisoma harvestmen (Arachnida: Opiliones: 

Gonyleptidae): evidences of sexual selection among males 

 

ABSTRACT 

 

Males of the goniosomatine harvestmen Serracutisoma spelaeum and Serracutisoma 

guaricana, which females may copulate with more than one partner during the same 

reproductive season, show a large morphological variation, especially considering 

secondary sexual features. Since smaller males frequently lose fights against larger males 

for females, the present thesis aimed at verifying the occurrence of alternative 

reproductive strategies among these smaller males as a result of pre- and postcopulatory 

sexual selection, as well as the role of the female in these mechanisms. This study is 

composed of three chapters, each one with specific objectives, as described as follows. 

The first chapter describes the general organization of the female reproductive 

system and the spermathecae, structures for the storage of sperm. Ligth and scanning 

electronic microscopy images revealed the presence of four spermathecae inserted in the 

musculature of the distal portion of the ovipositor. Each spermatheca is composed of 

four individual dead-end sacs and is connected to the ovipositor lumen through a single 

channel. This complex spermathecae structure indicates that the female is able to store 

sperm from different males with which she copulates in different places, and that the 

musculature that involves these structures may be responsible for differential 

contractions which would result in different paternity for the female’s descendants. 

The second chapter includes behavioral observations and morphological and 

morphometric analysis of the male reproductive system (genitalic and gonadal features), 

aiming at identifying possible alternative reproductive strategies used by small males to 

achieve reproductive success. Small males seem to adopt a satellite-male strategy, 

copulating with females when larger guardian-males are not paying attention. The 

absence of significant statistic differences in the width of its ventral plate suggests that 

the penis of both large and small males may adjust to the female genitalia in the same 
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way and, therefore, will be similarly evaluated by the female during copulation. In turn, 

the smaller length associated to the same sized penis of smaller males in comparison to 

the larger ones may indicate that they may reach deeper regions of the female genitalia 

during copulation, possibly removing or displacing the sperm of other males and, in 

consequence, reducing the risk of sperm competition. The ultrastructure analysis of the 

spermatozoa (which are composed of a nucleus, cytoplasm and an acrosome, in addition 

to several surface projections) showed that probably males of different sizes all have 

viable sperm, since generally non-fertile spermatozoa lack an acrosome. Similarities in 

the morphology and size of the gametes of both small and large males may indicate that 

these features have been subjected to postcopulatory sexual selection. 

The third chapter suggests a new hypothesis for the development of the projections 

found in the surface of the spermatozoa of the two species here studied. For this study, 

three microscope techniques were used: transmission electronic microscopy, scanning 

electronic microscopy, and confocal laser scanning microscopy. The results show that 

these projections are formed during the spermatogenesis. A net of proteins situated just 

below the plasmatic membrane restrains the cytoplasm, which flows through the spaces 

formed in the net, forming the projections, which are externally limited by plasmatic 

membrane. 

In conclusion, the results obtained in the present study suggest that sperm 

competition and female cryptic choice, which are components of the postcopulatory 

sexual selection process, are selection pressures working on the species studied herein. 
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Introdução geral 

 

Em 1871, no livro The descent of man and selection in relation to sex, Darwin mostrou 

em uma grande variedade de táxons do reino animal que, especialmente em machos, a 

presença de algumas características sexuais secundárias poderia ser explicada pela ação da 

seleção sexual. Diferentemente da seleção natural, que está diretamente relacionada ao 

êxito tanto dos machos como das fêmeas (Darwin, 1859), a seleção sexual depende do 

sucesso de certos indivíduos sobre outros do mesmo sexo (Darwin, 1871). Assim, 

características que conferem vantagens na competição por parceiros seriam selecionadas 

ao longo do processo evolutivo.  

As variações na expressão de características sexuais secundárias são comuns em 

machos de muitas espécies (Andersson, 1994) e frequentemente se apresentam de forma 

descontínua, resultando na ocorrência de dois ou mais morfotipos (Gross, 1996). Isto é 

muito bem representado em besouros, um exemplo clássico de dimorfismo intra-sexual. 

A existência de machos com chifres e de machos com chifres rudimentares ou ausentes 

está relacionada com a competição por fêmeas (Moore, 1990; Eberhard & Gutierrez, 

1991; Emlen, 1997; Moczek, 1998; Moczek & Emlen, 2000). Como, em geral, a 

presença de dimorfismos resulta em vantagem para algum dos machos nas disputas por 

parceiras, em espécies que apresentam dois morfotipos distintos encontram-se também 

estratégias alternativas para obtenção de cópulas (Fortelius et al., 1987; Cook, 1990; 

Cook et al., 1997; Simmons et al., 1999; Tomkins, 1999). Machos maiores e mais 

armados atuam como guardiões e têm um maior acesso às fêmeas, enquanto machos 

menores obtêm cópulas sempre que há oportunidade, assumindo um papel de machos-

satélites (Parker, 1990; Gross, 1996). No entanto, uma vez que fêmeas de várias espécies 

copulam com mais de um parceiro em um mesmo período fértil (Eberhard, 1996), o 

êxito de um macho na obtenção da cópula não se traduz obrigatoriamente em seu 

sucesso na fecundação dos ovos, ou seja, em seu sucesso reprodutivo. 

Em espécies cujas fêmeas são promíscuas, a disputa pela fecundação continua dentro 

do trato reprodutor feminino através da competição espermática (Parker, 1970) e/ou da 
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cryptic female choice (“escolha críptica da fêmea”) (Eberhard, 1996), mecanismos que 

constituem a seleção sexual pós-copulatória. O primeiro, definido por Parker (1970) 

como a competição dos espermatozóides de dois ou mais machos pela fecundação de um 

determinado grupo de ovos, é desde então amplamente reconhecido como uma forma 

poderosa de seleção sexual (Birkhead & Hunter, 1990). A participação feminina nesse 

processo, por outro lado, começou a receber especial atenção apenas nas últimas décadas, 

quando os trabalhos publicados por Eberhard (1985, 1996) demonstraram sua influência 

no sucesso reprodutivo diferencial dos machos.  

A competição espermática é uma forma de seleção sexual pós-copulatória 

amplamente reconhecida na evolução da biologia reprodutiva de machos e como 

determinante do sucesso reprodutivo dos mesmos (Gage et al., 2004). Um macho pode 

diminuir a competição, e consequentemente aumentar sua chance de sucesso 

reprodutivo, reduzindo a possibilidade de que sua parceira seja inseminada por outros 

competidores. Uma das principais maneiras para tal é formar com a fêmea as chamadas 

associações pós-inseminação, divididas por Alcock (1994) em quatro categorias: (1) 

cópula prolongada, na qual o macho ainda mantém contato genital após a inseminação; 

(2) tampões copulatórios, que selam ou ocultam o acesso ao trato reprodutor feminino; 

(3) manutenção do contato com a parceira após a cópula; e (4) monitoramento da 

mesma, porém sem contato físico. A cópula prolongada e os tampões copulatórios 

ocorrem normalmente quando a oviposição acontece bastante tempo após a 

inseminação, constituindo formas mecânicas de se evitar futuras cópulas. Quando a 

oviposição acontece logo depois da cópula, o monitoramento da parceira é mais utilizado 

e frequentemente caracterizado por reações vigorosas de rejeição do macho-guardião 

quando ameaçado por rivais (Parker, 1970). Além disso, machos podem transferir 

juntamente com os espermatozóides substâncias que diminuam a receptividade da fêmea 

(Edvardsson & Canal, 2006). No entanto, como mencionado anteriormente, alguns 

machos podem obter cópulas apesar da presença de machos-guardiões, aumentando a 

chance de competição espermática no trato reprodutor feminino.  
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Cada cópula realizada pela fêmea pode reduzir o sucesso reprodutivo dos machos 

com os quais ela copulou previamente. No díptero Scatophaga stercoraria o último macho 

a copular fecunda cerca de 80% dos ovos, enquanto os espermatozóides de machos das 

cópulas anteriores competem pelos 20% restantes (Parker, 1970). Fêmeas de muitas 

espécies são capazes de armazenar os espermatozóides antes da fecundação, o que os 

torna passíveis de serem manipulados por outros machos em cópulas posteriores 

(Birkhead & Hunter, 1990). Segundo Parker (1970), machos capazes de deslocar 

espermatozóides previamente estocados e substituí-los pelos seus teriam uma vantagem 

seletiva intra-sexual. De maneira geral, o último macho a copular com uma determinada 

fêmea pode deslocar os espermatozóides dos rivais de duas formas: por estratificação ou 

por remoção. Na estratificação os espermatozóides do último macho empurram os dos 

rivais para regiões mais profundas do trato reprodutor feminino, normalmente longe do 

local onde ocorre a fecundação (Birkhead & Hunter, 1990). Já a remoção pode ser 

direta, na qual o macho utiliza a própria genitália para isso (Birkhead & Hunter, 1990), 

ou indireta como, por exemplo, através do uso de fluido seminal para dispersar os 

espermatozóides anteriores (Radwan & Witalinski, 1991) ou da indução da fêmea para 

expelir os mesmos. 

 A principal premissa da teoria da competição espermática é o aumento do 

investimento na produção de espermatozóides, visando maximizar o sucesso de 

fecundação (Gage & Morrow, 2003). Estudos comparativos em borboletas (Gage, 1994), 

morcegos (Hosken, 1997), peixes (Stockley et al., 1997) e moscas (Hosken et al., 2001) 

demonstraram que existe um aumento do tamanho do testículo conforme o risco de 

competição, o que indica uma maior produção de espermatozóides e oferece suporte à 

teoria. O aumento na produção permite a transferência de um número maior de 

espermatozóides em uma só cópula, ampliando a chance de sucesso reprodutivo (Parker, 

1998 apud Hinojosa & Thiel, 2003), visto que este está diretamente relacionado à 

quantidade de espermatozóides no local da fecundação (Cook & Gage, 1995; Eady, 

1995; Gage & Morrow, 2003). Diferenças entre machos tanto na habilidade para obter 

cópulas como na taxa de transferência de espermatozóide podem se traduzir no sucesso 
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diferencial dos mesmos (Engqvist et al., 2006). Assim, o êxito reprodutivo não estaria 

relacionado somente à facilidade no acesso às fêmeas, mas também à variação no 

comportamento de cópula e o posterior sucesso dos espermatozóides na disputa pela 

fecundação dos ovos.  

Diversas peculiaridades dos espermatozóides também têm se mostrado importantes 

na determinação do sucesso na competição espermática e na seleção sexual pós-

copulatória. Assim como a quantidade transferida durante a cópula, o tamanho dos 

espermatozóides pode ter efeito direto no resultado da competição, tendo sido 

encontradas em vários táxons relações positivas entre a intensidade da disputa e o 

tamanho desses gametas (Radwan, 1996; Morrow & Gage, 2001; Gage et al., 2002). Em 

espécies com espermatozóides flagelados o aumento do comprimento poderia estar 

relacionado, por exemplo, a uma maior velocidade, o que permitiria uma locomoção 

mais rápida até o local da fecundação (Birkhead et al., 1999; Gage et al., 2004). Em 

salmão, por exemplo, o fator principal na obtenção de vantagem na competição 

espermática é a velocidade dos espermatozóides, enquanto a quantidade parece não 

exercer nenhum tipo de influência (Gage et al., 2004). A morfologia e longevidade 

podem ser influenciadas e sofrer alterações devido a interações com os produtos seminais 

de outros machos e com o trato reprodutor feminino (Presgraves et al., 1999; Holman & 

Snook, 2006). Embora algumas alterações sejam apenas resultado do término do 

processo de maturação, como nos espermatozóides de várias espécies de mosquito 

(Ndiaye et al., 1997), outras podem ser resultado da seleção pós-copulatória. A seleção 

sexual favorecerá machos com características que aumentem seu sucesso na competição 

espermática (Evans et al., 2003). 

Além da transferência de gametas, a cópula pode ter como função induzir a fêmea a 

aceitar e utilizar os espermatozóides transferidos (Eberhard, 1985). Os estímulos 

fornecidos pelo macho durante a cópula e os produtos seminais liberados na 

inseminação podem ser sinais para desencadear processos comportamentais e fisiológicos 

da fêmea necessários para que ele obtenha sucesso na fecundação (Eberhard, 1996). O 

papel feminino na seleção sexual pós-copulatória, e a consequente prioridade dada a um 
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macho em detrimento dos outros, é denominado escolha críptica da fêmea (Holman & 

Snook, 2006). Segundo Birkhead & Møller (1993), o controle da paternidade pela fêmea 

pode ocorrer em diferentes estágios do processo reprodutivo: antes da cópula (e nesse 

caso os mecanismos utilizados seriam essencialmente comportamentais, evitando a 

cópula ou controlando seu tempo de duração), e durante e depois dela. Nestes dois 

últimos estágios vários mecanismos podem ser utilizados pela fêmea para influenciar a 

paternidade de seus descendentes (Eberhard, 1996).  

Embora as fêmeas sejam sensíveis à quantidade de espermatozóides em seu trato 

reprodutor (Holman & Snook, 2006), a prioridade é pela qualidade do parceiro (Gage et 

al., 2002). Machos com produtos seminais considerados de melhor qualidade pela fêmea 

(Eberhard & Cordero, 1995) ou com genitália cujo formato resulte em estimulação mais 

efetiva ou se ajuste mais apropriadamente à morfologia genital feminina (Hosken & 

Stockley, 2004) tendem a ser favorecidos pela escolha críptica da fêmea. Na mosca 

Glossina pallidipes, alterações propositalmente feitas em duas estruturas genitais de um 

determinado macho e cuja função é pressionar o abdômen da parceira durante a cópula, 

induziram a escolha da fêmea contra ele: a taxa de armazenamento dos espermatozóides 

desse indivíduo diminuiu e o número de outras cópulas realizadas pela fêmea aumentou 

(Briceño & Eberhard, 2009). A morfologia complexa do trato reprodutor feminino 

também pode influenciar o uso diferencial dos espermatozóides dos competidores, já que 

a presença de mais de um órgão de armazenamento permite que a fêmea separe 

espacialmente os espermatozóides de machos rivais e regule a paternidade (Hellriegel & 

Ward, 1998; Bangham et al., 2003). As fêmeas podem ainda influenciar a paternidade 

expelindo ou digerindo seletivamente os espermatozóides (Eberhard, 1985; Birkhead et 

al., 1993), ou utilizando adaptações sutis na fisiologia, como falha na ovulação 

(impossibilitando a fecundação) e/ou na oviposição (Eberhard, 1996).  

Múltiplas cópulas, realizadas tanto por machos como por fêmeas, podem trazer 

benefícios para os dois sexos. Os machos aumentam as chances de paternidade, 

enquanto as fêmeas podem obter vantagens com a competição espermática iniciada 

dentro de seu trato reprodutor. As vantagens podem ser diretas, como no caso do 
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aumento da qualidade dos nutrientes provenientes dos fluidos seminais (Eberhard & 

Cordero, 1995), ou indiretas, transferindo para sua progênie os genes dos melhores 

machos com os quais copulou (Ball & Parker, 2003; Fisher et al., 2006). Embora a 

competição espermática e a escolha críptica da fêmea possam atuar individualmente no 

processo de seleção sexual pós-copulatória, o sucesso reprodutivo diferencial de machos 

pode ser determinado por uma interação entre os sexos (Miller & Pitnick, 2003), 

conforme resumido na Figura I.1. Em suma, machos possuem diversas características que 

podem ser utilizadas na disputa pela paternidade e as fêmeas podem exercer influência 

no resultado da competição, direcionando a evolução dos aspectos masculinos (Snook, 

2005). 

Na ordem Opiliones, a terceira maior dentre os aracnídeos (Machado et al., 2007), 

dimorfismos sexuais podem se apresentar, por exemplo, em diferenças no tamanho e 

armação de pedipalpos e pernas, e no tamanho e coloração do corpo (Pinto-da-Rocha et 

al., 2007). Os caracteres sexualmente dimórficos são, em geral, encontrados nos machos 

e frequentemente utilizados em combates intra-sexuais, como já observado em 

Phalangium opilio (família Phalangiidae) (Willemart et al., 2006) e Neosadocus maximus 

(família Gonyleptidae) (Willemart et al., 2009). No entanto, estudos sobre variações 

morfológicas intra-sexuais são raros no grupo. Um dos poucos realizados até o momento 

demonstra a existência de dois morfotipos de machos em Serracutisoma proximum (família 

Gonyleptidae) em relação ao comprimento das pernas II (Buzatto, 2008). Essas 

diferenças morfológicas refletem-se também em diferenças no comportamento 

reprodutivo: machos com pernas II longas defendem os territórios e mais 

frequentemente vencem disputas por parceiras, enquanto machos com pernas II curtas 

invadem tais territórios e, em momentos de descuido dos machos maiores, copulam com 

as fêmeas (Buzatto, 2008).  Como mencionado por esse autor, essas cópulas ocasionais 

aumentam a chance de competição espermática na espécie.   

O desenvolvimento pós-embrionário da subordem Laniatores, que compreende a 

família Gonyleptidae, é dividido em uma fase larval, uma fase ninfal com cinco a sete 

estádios (Juberthie, 1964, 1965), sendo o último deles denominado subadulto (Muñoz-
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Cuevas, 1971), e uma fase adulta. Morfologicamente, os estádios da fase ninfal 

apresentam caracerísticas marcantemente distintas das da fase adulta. No ápice das 

pernas III e IV, por exemplo, as ninfas apresentam um arólio (estrutura que auxiliaria no 

apoio do animal ao substrato durante a ecdise), ausente nos animais adultos. O número 

de artículos tarsais (os tarsômeros) é reduzido nas ninfas, variando entre dois e três nos 

diversos estádios ninfais, enquanto no indivíduo adulto esse número é geralmente 

superior a uma dezena, podendo ultrapassar duas dezenas dependendo da perna e da 

espécie analisada (Gnaspini, 1995). Com base em características que indicariam que 

machos subadultos já teriam capacidade de se reproduzir, Gnaspini et al. (2004) 

propuseram que em Grassatores, uma das infraordens de Laniatores, eles seriam um 

primeiro estádio da fase adulta. Dessa forma, a fase adulta seria composta por dois 

estádios, separados apenas pela ocorrência de uma última ecdise. A distinção entre 

subadultos e adultos seria possível pelo grau de armação dos indivíduos, muito menor 

nos primeiros (Gnaspini, 1995). No entanto, os próprios autores questionam a 

possibilidade de machos subadultos serem indivíduos adultos pequenos, ou seja, de que 

a fase adulta seja composta por um único estádio com grande variação na morfologia (ver 

também DaSilva & Gnaspini, 2010). 

Machos dos opiliões cavernícolas Serracutisoma spelaeum e Serracutisoma guaricana, 

ambos da família Gonyleptidae, apresentam grande variação morfológica individual, 

principalmente no tamanho do corpo e na armação e curvartura do fêmur das pernas IV. 

Em estudos de campo realizados com S. spelaeum, M. C. Chelini (dados não-publicados 

de seu projeto de Iniciação Científica desenvolvido no mesmo Laboratório) observou 

que machos maiores e mais robustos, apesar de corresponderem a menos de 40% dos 

machos da população da caverna, representavam quase 80% dos machos encontrados 

formando grupos com fêmeas. No entanto, machos menores de S. guaricana (e 

classificados, naquele momento, como “subadultos”) já foram observados copulando 

(Gnaspini et al., 2004). De forma associada ao estudo de M. C. Chelini (citado acima), 

opiliões de quinto estádio ninfal dessas espécies foram coletados durante o 

desenvolvimento do presente estudo. Alguns deles sofreram ecdise em laboratório, 
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transformando-se em indivíduos com número de artículos tarsais elevado (característico 

da fase adulta) e que não sofreram nova ecdise nos vários meses que se seguiram. Assim, 

considerando-se os questionamentos acima e as evidências obtidas durante os dois 

estudos, concluiu-se que a fase adulta é composta por um único estádio, que não sofre 

novas mudas, e que é caracterizado, dentre os machos, por uma grande amplitude 

morfométrica e morfológica. Desse modo, para a realização deste estudo, considerou-se 

que machos pequenos ou grandes (e que já possuam opérculo genital livre e número de 

artículos tarsais superior a dez) pertençam à fase adulta. 

Considerando-se que machos maiores frequentemente ganham disputas por fêmeas 

e que machos menores compõem grande parte da população de machos, levanta-se então 

uma questão importante: que tipo de estratégias eles utilizariam para garantir seu sucesso 

reprodutivo? 

O objetivo principal do presente trabalho foi verificar se existem mecanismos pré-

copulatórios e/ou pós-copulatórios de seleção sexual atuando em opiliões e, 

especificamente, se machos pequenos possuem características que os proporcionem 

vantagens reprodutivas sobre os machos maiores, sendo então favorecidos no processo de 

seleção sexual.  Uma vez que, em várias espécies, esse processo inclui a participação ativa 

da fêmea, objetivou-se também verificar se fêmeas de opiliões poderiam atuar na seleção 

de espermatozóides. Para tal, foram estudadas duas espécies de opiliões goniosomatíneos 

(família Gonyleptidae), sendo abordados os seguintes objetivos específicos:  

1. Fazer o estudo da genitália feminina e das estruturas envolvidas no 

armazenamento de espermatozóides de forma a descrevê-las, considerando-se o pouco 

conhecimento existente na literatura a esse respeito. Uma vez que fêmeas podem copular 

com mais de um macho em um único período fértil, o entendimento do trato 

reprodutor feminino visa verificar o potencial papel da fêmea no sucesso reprodutivo dos 

machos de diferentes tamanhos, ou seja, seu possível papel na competição espermática e 

seleção sexual pós-copulatória. 

2. Verificar se existem estratégias alternativas para obtenção de cópulas e de 

vantagem na competição espermática, utilizando-se para isso a comparação do 
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comportamento reprodutivo e de aspectos do trato reprodutor masculino. Tais aspectos 

incluem também uma análise morfométrica comparativa e de ultraestrutura dos 

espermatozóides em relação aos diferentes tamanhos de machos. Dessa forma, buscou-se 

identificar possíveis diferenças entre machos maiores e menores como resultado da 

seleção sexual pós-copulatória.  

3. Adicionalmente procurou-se elucidar a origem das projeções encontradas 

previamente nos espermatozóides, considerando-se o pouco conhecimento existente na 

literatura sobre o assunto e o potencial papel da morfologia dos gametas masculinos na 

competição espermática.  

 



Introdução à tese 

10 
 

Organização da tese 

 

Com base nos objetivos específicos propostos, a presente tese está estruturada em  

três capítulos que, apesar de poderem ser tratados individualmente, trazem informações 

complementares para o estudo de seleção sexual pós-copulatória das duas espécies 

selecionadas para o trabalho. No capítulo 1 é caracterizado o trato reprodutor feminino. 

Uma vez que nas últimas décadas diversos estudos mostraram a importância da fêmea no 

sucesso reprodutivo dos machos, o entendimento da estrutura de seu trato reprodutor é 

de extrema relevância em estudos de competição espermática, além de contribuir para 

aumentar o conhecimento acerca de Laniatores. O segundo capítulo apresenta aspectos 

do comportamento reprodutivo dos machos e as características do trato reprodutor 

masculino a fim de verificar as potenciais vantagens e/ou desvantagens que machos de 

diferentes tamanhos possam ter na competição espermática. São apresentadas também a 

morfologia e ultraestrutura dos espermatozóides. O terceiro e último capítulo foca a 

morfologia dos espermatozóides e propõe uma hipótese para a origem das projeções 

encontradas na superfície dos mesmos. Tais estruturas já haviam sido observadas em 

outras espécies de Laniatores, porém seu processo de formação não foi elucidado até o 

presente momento. Por fim, são apresentadas as conclusões gerais do trabalho. As figuras 

são apresentadas ao final dos respectivos capítulos.
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Materiais e Metodologias comuns aos estudos apresentados na tese 

 

Espécies estudadas 

  

A escolha para o presente estudo foi baseada nas espécies utilizadas por Gnaspini et 

al. (2004) para propor a hipótese de que machos subadultos seriam um primeiro estádio 

da fase adulta, conforme mencionado na Introdução geral. Dentre as espécies citadas 

pelos autores, optou-se por selecionar aquelas com história natural já bem estudada e 

cujos machos apresentassem uma variação morfológica acentuada. Foram então 

escolhidas Serracutisoma spelaeum e Serracutisoma guaricana (utilizando-se o esquema 

taxonômico proposto com base na revisão sistemática e análise filogenética recentemente 

publicadas por DaSilva & Gnaspini, 2010), ambas pertencentes à família Gonyleptidae e 

referidas anteriormente na literatura como Goniosoma spelaeum e Goniosoma sp. 2 aff. 

badium, respectivamente. A primeira é uma das espécies de opiliões mais estudadas, 

tendo sido focados aspectos como reprodução e desenvolvimento pós-embrionário 

(Gnaspini, 1995), ecologia populacional (Gnaspini, 1996), defesa (Gnaspini & 

Cavalheiro, 1998), comportamento de forrageio (Santos & Gnaspini, 2002), citogenética 

(Oliveira et al., 2006) e desenvolvimento embrionário (Lerche, 2009). Já S. guaricana foi 

bastante estudada com relação ao tamanho populacional e características da reprodução, 

tais como picos reprodutivos e morfologia e tempo de duração dos estádios ninfais 

(Gnaspini et al., 2004; F. C. Pioker, dados não-publicados referentes ao seu estudo de 

iniciação científica, desenvolvido no mesmo Laboratório).  

 

 

Áreas de estudo e coletas 

 

Os exemplares de S. spelaeum foram coletados em diferentes cavernas do Parque 

Estadual Intervales (PEI), reserva de Mata Atlântica localizada ao sul do estado de São 

Paulo e situada entre as coordenadas 24º12’ e 24º32’S e 48º03’ e 48º32’W. A região 
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apresenta clima subtropical úmido, temperatura média anual variando entre 18o C e 19o 

C e ausência de estação seca (Gnaspini, 1995). O local foi escolhido pela abundância de 

indivíduos e pela facilidade de acesso às cavernas onde habitam.  

A coleta de indivíduos de S. guaricana foi efetuada no túnel de manutenção da 

represa de Guaricana, localizada em Guaratuba, no estado do Paraná. A represa pertence 

à Companhia Paranaense de Energia e Luz (COPEL) e situa-se nas coordenadas 25º 31’S 

e 49º 13’W. O túnel onde os opiliões são encontrados possui duas entradas (uma em 

cada extremidade) e tem cerca de 70 metros de comprimento. As características do 

ambiente são semelhantes às de uma caverna: ausência de luminosidade e umidade 

elevada.  

Nas duas áreas foram realizadas apenas observações comportamentais, não tendo 

sido efetuado nenhum estudo de dinâmica populacional durante o presente estudo. As 

coletas foram feitas manualmente, visando capturar machos em diferentes estágios de 

desenvolvimento para os trabalhos em laboratório. Para o capítulo 1 foi efetuada a coleta 

de ninfas de 5º estádio, a fim de se acompanhar seu desenvolvimento e determinar o 

número de estádios ninfais das espécies. Machos com valores extremos de tamanho 

corpóreo e armação do fêmur das pernas IV (Figuras I.2 a I.6 e Tabelas I.1 e I.2), foram 

coletados para os capítulos 2 e 3 desta tese.  

 

Tabela I.1 - Medidas corpóreas referentes a machos de Serracutisoma spelaeum. Medidas em milímetros. 

Macho 

Comprimento 

de apófise a 

apófise 

Largura do 

escudo dorsal 

Comprimento 

do escudo 

dorsal 

Comprimento 

perna II 

Comprimento 

perna III 

pequeno porte 
(n=41) 

13,12 ± 1,673 7,5 ± 0,322 7,8 ± 0,425 105,27 ± 7,020 68,94 ± 3,28 

grande porte 
(n=45) 

17,13 ± 1,94 8,59 ± 0,667 8,54 ± 0,704 117,38 ± 9,090 73,59 ± 3,059 
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Tabela I.2 - Medidas corpóreas referentes a machos de Serracutisoma guaricana. Medidas em milímetros. 

Macho 

Comprimento 

de apófise a 

apófise 

Largura do 

escudo dorsal 

Comprimento 

do escudo 

dorsal 

Comprimento 

perna II 

Comprimento 

perna III 

pequeno 
porte (n=27) 

13,72 ± 1,748 7,57 ± 0,370 7,59 ± 0,373 92,72 ± 7,841 62,64 ± 4,055 

grande porte 
(n=37) 

17,17 ± 2,080 8,69 ± 0,640 8,40 ± 0,486 97,98 ± 7,850 65,44 ± 3,803 

 

 

 

Manutenção em laboratório 

 

Os animais coletados para os estudos receberam marcações individuais com 

diferentes cores de esmalte sintético fosco para aeromodelismo e uma marcação relativa à 

data da viagem em que foram capturados, seguindo metodologia de Gnaspini (1996).  As 

marcas foram efetuadas no escudo dorsal e fêmur das pernas III e IV. Em laboratório, os 

opiliões foram separados por sexo e acondicionados em caixas grandes de isopor (33 cm 

de comprimento x 28 cm de altura x 23 cm de largura) com o fundo recoberto por terra 

umedecida e pedras dispostas de modo a simular frestas. Também foi colocado um 

fragmento de folha de isopor apoiado em uma das laterais, de modo a formar um abrigo 

para os opiliões, que normalmente vivem associados a paredes verticais, em geral em 

locais protegidos. Em cada caixa foram colocados, no máximo, cinco indivíduos. As 

caixas foram mantidas em uma sala climatizada, com temperatura média em torno de 

19°C e umidade relativa do ar de cerca de 85%. Larvas de tenébrio picadas e frutas 

foram oferecidas, em semanas alternadas, como alimento aos opiliões.  
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Dissecação e fixação do material 

 

Os machos e fêmeas utilizados para o estudo das características do trato reprodutor 

foram anestesiados em geladeira por cerca de 20 minutos, a fim de diminuir 

gradativamente seu metabolismo. Em seguida, sob estereomicroscópio Leica, os animais 

foram dissecados imersos em solução fisiológica para inseto preparada de acordo com o 

protocolo de Nunes et al. (2008). A dissecação foi efetuada na região ventral do abdômen 

com o objetivo de facilitar a visualização e extração dos componentes do trato 

reprodutor. As estruturas retiradas foram mantidas em solução fisiológica para inseto 

durante a tomada de imagens e, posteriormente, fixadas em diferentes substâncias, 

dependendo da finalidade a que seriam destinadas, e analisadas sob diferentes técnicas 

de microscopia. Para evitar repetições ao longo da tese, os fixadores e as respectivas 

estruturas fixadas serão mencionados na descrição das técnicas usadas, no texto que se 

segue. Nele são apresentados os protocolos gerais utilizados para cada tipo de 

microscopia, sendo apresentados detalhes de possíveis alternativas usadas nos capítulos 

específicos.    
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Microscopia de luz 

 

O material a ser observado sob microscopia de luz foi fixado por cerca de meia hora 

em solução de 2,5% glutaraldeído com 2% paraformaldeído (em tampão cacodilato de 

sódio a 0,1M em pH 7,2). Em seguida, iniciou-se o processo de desidratação por uma 

série crescente de álcool, partindo-se de álcool a 70% até álcool absoluto. Após esse 

processo, o material passou por banhos de xilol para a retirada do álcool. A peça então 

foi incluída em parafina e cortada em micrótomo. Foram confeccionadas lâminas com 

cortes de 7 µm de espessura. Todos os materiais observados em microscopia de luz foram 

corados com hematoxilina e eosina: os cortes aderidos à lâmina de vidro passam por 

banhos de xilol para a retirada da parafina e, posteriormente, são hidratados em uma 

seqüência decrescente de álcool; permanecem cerca de quinze minutos em solução de 

hematoxilina, seguida por lavagem em água corrente e por dois minutos, no máximo, em 

solução de eosina. O material então sofre nova desidratação antes da colocação da 

lamínula.  As observações foram efetuadas em microscópio óptico Leica e as imagens 

capturadas através do programa Leica Qwin.  

 

 

Microscopia eletrônica de transmissão 

 

A preparação dos materiais a serem observados sob microscopia eletrônica de 

transmissão seguiu o procedimento utilizado no Laboratório de Biologia Celular do 

Instituto Butantan, onde os experimentos foram realizados. Após a fixação em 2,5% 

glutaraldeído com 2% paraformaldeído (em tampão cacodilato de sódio a 0,1M em pH 

7,2) por aproximadamente uma hora, foi dada sequência ao protocolo discriminado 

abaixo: 

 

� uma hora em tetróxido de ósmio a 1% em tampão cacodilato de sódio a 0,1 M; 

� três lavagens em cacodilato de sódio a 0,1M;  
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� uma hora em solução de acetato de uranila a 0,5% com sacarose a 13,3%;  

� lavagem em cacodilato de sódio a 0,1M; 

� dois banhos de 10 minutos em álcool a 70%; 

� dois banhos de 15 minutos em álcool a 95%; 

� três banhos de 15 minutos em álcool absoluto; 

� dois banhos de 15 minutos em óxido de propileno; 

� um banho de 2 a 3 horas (em rotação) em óxido de propileno + resina (1:1); 

� pré-embebição em resina pura Epon à temperatura ambiente (de um dia para o 

outro); 

� inclusão em formas de silicone e permanência em estufa a 60°C durante três dias. 

Após a polimerização da resina foram confeccionados cortes ultrafinos de cerca de 

70nm de espessura para posterior contrastação do material com citrato de chumbo e 

acetato de uranila. As imagens foram obtidas no microscópio eletrônico de transmissão 

LEO 906E, no mesmo laboratório.  

 

 

Microscopia eletrônica de varredura 

 

Os materiais observados sob microscopia eletrônica de varredura foram fixados em 

substâncias variando desde álcool a 70% a formaldeído a 4%, visto que todas se 

mostraram viáveis para esse procedimento. Após a fixação foi realizada uma desidratação 

iniciada com álcool a 70% e finalizada com álcool absoluto. O material foi então 

submetido ao ponto crítico, montado em stub e banhado em ouro, conforme 

procedimento padrão realizado no Departamento de Zoologia do Instituto de 

Biociências da USP. A análise do material e captura de imagens foram realizadas no 

microscópio eletrônico de varredura Zeiss DSM 940, do Laboratório de Microscopia 

Eletrônica do IB-USP. 
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Figura I.1: Exemplos de alguns dos mecanismos pós-copulatórios de competição espermática e

escolha críptica da fêmea. Adaptado de Snook (2005).
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Figura I.2: Macho de pequeno porte de

S. spelaeum. Escala: 5 mm.

Figura I.3: Macho de grande porte de S.

spelaeum. Escala: 5 mm.
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Figura I.4: Macho de pequeno porte de

S. guaricana. Escala: 1 mm.

Figura I.5: Macho de grande porte de S.

guaricana. Escala: 5 mm.

LE

CE

CA

Figura I.6: Medidas obtidas a partir do dorso dos animais. CE:

comprimento do escudo dorsal; LE: largura do escudo dorsal; CA:

comprimento de apófise a apófise.
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Capítulo 1 - A importância da fêmea na seleção sexual pós-copulatória 

 

Resumo 

 

Nas últimas décadas o interesse pelo papel da fêmea na seleção sexual pós-

copulatória aumentou consideravelmente. Estudos enfatizando aspectos do 

comportamento, da fisiologia e da morfologia femininos após a cópula apontaram a 

importância da fêmea no processo evolutivo. No entanto, essa área é ainda inexplorada 

quando se trata de opiliões. Parte disso se deve ao pouco conhecimento do trato 

reprodutor feminino, especialmente dos órgãos de armazenamento de espermatozóides: 

as espermatecas. Através da análise de imagens obtidas sob estereomicroscópio e 

diferentes técnicas de microscopia foi constatado que fêmeas de S. spelaeum e S. guaricana 

apresentam quatro espermatecas localizadas na porção distal do ovipositor. A posição 

desses órgãos facilita o processo de fecundação, já que são passagem obrigatória para os 

ovos no momento da oviposição. Cada uma das quatro espermatecas é constituída por 

quatro sáculos de fundo cego, capazes de armazenar os espermatozóides por longos 

períodos. Como fêmeas das duas espécies são promíscuas, o fato de armazenarem 

espermatozóides por muito tempo dificulta a determinação da paternidade de sua 

progênie apenas por observações comportamentais. Uma vez que as espermatecas estão 

inseridas na musculatura do ovipositor, fêmeas das duas espécies poderiam favorecer a 

paternidade de determinado macho através de contrações musculares diferenciais, como 

acontece em diversos outros táxons. Este trabalho é o primeiro a detalhar a estrutura das 

espermatecas de Laniatores e a propor um papel para as fêmeas do grupo na seleção 

sexual pós-copulatória.  
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Introdução 

 

O interesse nas implicações relacionadas à competição espermática aumentou a 

partir da década de 1970, quando Parker (1970) reconheceu sua importância como força 

evolutiva no processo de seleção sexual. Desde então, estudos vêm sendo realizados com 

o intuito de entender as consequências dessa competição no comportamento, na 

anatomia e na fisiologia dos machos, focando características da cópula (Birkhead, 1988; 

Møller & Birkhead, 1989; Cook, 1990; Parker & Simmons, 1994; Engqvist & Sauer, 

2003; Engqvist et al., 2007), tamanho dos testículos (Simmons et al., 1999; Byrne et al., 

2002; Awata et al., 2006), e comprimento (Balshine et al., 2001; Morrow & Gage, 2001), 

morfologia (Moore et al., 2002; Byrne et al., 2003), mobilidade (Birkhead et al., 1999; 

Gage et al., 2004) e quantidade de espermatozóides (Schaus & Sakaluk, 2001; Gage & 

Morrow, 2003). 

Apesar da ênfase dada para aspectos relacionados aos machos e do papel quase 

sempre passivo atribuído às fêmeas, nas últimas décadas levantou-se a possibilidade de 

que elas tenham uma importância muito maior na seleção sexual (Eberhard, 1985, 

1996). Uma vez que grande parte da competição dos machos pelos gametas femininos 

acontece dentro do corpo das fêmeas, acredita-se que o sucesso de fecundação dos 

competidores possa ser mediado por elas ou determinado por uma interação entre os 

sexos (Miller & Pitnick, 2003). Alguns estudos, por exemplo, já demonstraram a 

influência do trato reprodutor feminino no comprimento (Presgraves et al., 1999; Miller 

& Pitnick, 2002) e na morfologia dos espermatozóides (Moore et al., 2002).  

Como, em várias espécies, as fêmeas tendem a copular com mais de um macho em 

um mesmo período reprodutivo, a possibilidade de que elas contribuam para seleção 

sexual pós-copulatória é grande (Miller & Pitnick, 2003). De acordo com Birkhead & 

Hunter (1990), as fêmeas estariam aptas a discriminar entre o esperma de diferentes 

machos. Tal discriminação poderia ocorrer em inúmeros eventos pós-copulatórios, que 

se iniciam logo após o começo da cópula e incluem os processos que ocorrem durante e 

depois da mesma (Birkhead & Møller, 1993; Eberhard, 2000). Dessa forma, as fêmeas 
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seriam capazes de selecionar e favorecer os espermatozóides de um dado macho, 

determinando a paternidade de sua progênie e exercendo o que Thornhill classificou, 

em 1983, como cryptic female choice (“escolha críptica da fêmea”) (Eberhard, 1985). O 

termo, considerado críptico por não ser uma decisão aparente (Eberhard, 1996), é 

utilizado para descrever eventos pós-copulatórios e que determinam como a fêmea fará 

uso dos espermatozóides (Holland & Rice, 1997).  

A escolha críptica da fêmea é, então, considerada o componente feminino da seleção 

sexual pós-copulatória e abrange aspectos comportamentais, fisiológicos e da morfologia 

que seletivamente favorecem um determinado macho (Birkhead & Hunter, 1990; 

Eberhard & Cordero, 1995). Através da análise de centenas de exemplos em uma grande 

variedade de táxons, Eberhard (1996) sugeriu cerca de 20 mecanismos diferentes com os 

quais a fêmea poderia interferir no sucesso reprodutivo dos machos. Se ela não 

responder igualmente a todos os machos em algum desses processos e acabar 

direcionando a paternidade em favor de um deles, então a escolha críptica da fêmea 

acontece (Eberhard, 1996).  

Com relação ao comportamento a fêmea pode, por exemplo, evitar a cópula, 

interrompê-la antes do início ou durante a transferência dos espermatozóides 

(determinando a quantidade a ser transferida), negar o acesso da genitália masculina a 

lugares privilegiados do trato reprodutor (onde os espermatozóides teriam uma maior 

chance de serem utilizados) ou copular com outros machos (permitindo a mistura de 

espermatozóides e aumentando a competição) (Eberhard, 1996). Engqvist & Sauer 

(2003) observaram que o tempo de cópula em mecópteros é diretamente proporcional 

ao tamanho do presente nupcial dado à fêmea pelo macho. Ela geralmente encerra a 

cópula quando termina de comer o que lhe foi oferecido pelo pretendente, um 

indicativo de que a fêmea poderia controlar a quantidade de esperma transferida.  

Fisiologicamente, as fêmeas dos estudos analisados por Eberhard (1996) parecem 

adotar mecanismos como digestão e descarte dos espermatozóides de alguns machos para 

favorecer os de outro(s), falha na ovulação (impossibilitando a fecundação), uso 

tendencioso dos espermatozóides armazenados, entre outros. Tais reações fisiológicas são 
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respostas aos estímulos causados pelos machos com os quais uma fêmea copula 

(Eberhard & Cordero, 1995). Muitos desses estímulos são realizados pela genitália 

masculina durante a cópula (Hosken & Stockley, 2004; Briceño & Eberhard, 2009) ou 

por substâncias transferidas durante a inseminação e que apresentam uma grande 

variedade de funções (Eberhard & Cordero, 1995). Algumas podem afetar diretamente a 

sobrevivência dos espermatozóides no trato reprodutor feminino ao prover nutrição, 

lubrificação e defesa contra agentes oxidantes (Eberhard & Cordero, 1995), enquanto 

outras podem agir contra os espermatozóides de outros machos (Radwan & Witalinski, 

1991; Scott & Williams, 1993). Consequentemente, machos que oferecem produtos 

seminais de qualidade superior obtêm uma melhor resposta das fêmeas, enquanto estas 

obtêm benefícios indiretos, já que seus descendentes terão os genes dos machos 

favorecidos (Ball & Parker, 2003).  

Embora se espere que o comportamento e a fisiologia da fêmea determinem algumas 

das regras pelas quais os machos competem pela fecundação, a morfologia do trato 

reprodutor é um aspecto de papel central na seleção sexual pós-copulatória e também 

deve ser levada em consideração (Hellriegel & Ward, 1998; Miller & Pitnick, 2003). 

Como mencionado anteriormente, fêmeas de muitas espécies podem copular com vários 

parceiros, embora apenas uma cópula seja capaz de assegurar espermatozóides suficientes 

para serem utilizados durante toda sua vida (Hellriegel & Ward, 1998). As diversas 

cópulas acirram a competição entre machos rivais, tornando-a particularmente intensa 

quando os espermatozóides são armazenados simultaneamente dentro de órgãos 

especializados (Simmons & Silva-Jothy, 1998 apud Hellriegel & Bernasconi, 2000). Esses 

reservatórios são geralmente denominados espermatecas (em aracnídeos: Jolly et al., 

2001; Snow & Andrade, 2004, 2005; e em insetos: Clementes & Potter, 1967; Tombes 

& Roppel, 1972; Grodner, 1979; Winterton et al., 1999), utilizadas também como 

sinônimo de receptáculos seminais (Babu et al., 1989; López Greco et al., 1999; Uhl, 

2000). O tempo de armazenamento dos espermatozóides de insetos pode variar de horas 

a meses e, em casos excepcionais como as abelhas ou espécies cavernícolas especializadas, 
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podem ser mantidos nas espermatecas por anos (Clements & Potter, 1967; Juberthie-

Jupeau & Cazals, 1988).  

A hostilidade e a complexidade do trato reprodutor feminino de muitas espécies 

sugerem que a fêmea pode controlar ou pelo menos influenciar a paternidade de seus 

descendentes (Eberhard, 1985; Hellriegel & Ward, 1998; Hellriegel & Bernasconi, 

2000). Espermatecas múltiplas oferecem à fêmea a oportunidade de controlar a 

paternidade se os espermatozóides de machos competidores forem armazenados em 

órgãos separados e usados seletivamente na fecundação (Eberhard, 1985; Hellriegel & 

Ward, 1998; Hellriegel & Bernasconi, 2000). Dentre os artrópodes, diversos grupos 

possuem múltiplas espermatecas, como é o caso de crustáceos, dípteros e algumas ordens 

de aracnídeos como aranhas, ácaros e escorpiões (Eberhard, 1996). Estudos focando 

especialmente o trato reprodutor feminino de dípteros e aranhas trouxeram mais 

evidências da influência da escolha críptica da fêmea na determinação da paternidade e 

na evolução de características dos espermatozóides (Hellriegel & Ward, 1998; Pitnick et 

al., 1999; Presgraves et al., 1999; Hellriegel & Bernasconi, 2000; Uhl, 2002; Burger et al., 

2003; Miller & Pitnick, 2003; Holman & Snook, 2006). Tais estudos mostraram 

armazenamento diferencial dos espermatozóides de diferentes machos, eliminação 

mecânica de esperma (extrusão) e/ou influência na evolução do tamanho e da 

morfologia dos espermatozóides. Na aranha Latrodectus hasselti, por exemplo, o sucesso 

reprodutivo de um macho é influenciado pela maneira como os espermatozóides são 

armazenados: quando dois machos inseminam a mesma espermateca, a prioridade é dos 

espermatozóides do macho que copulou primeiro com a fêmea. A presença de mais de 

uma espermateca aumenta o controle dela na paternidade (Snow & Andrade, 2005).  

Em opiliões, a utilização de características da genitália masculina em estudos de 

taxonomia e análises filogenéticas é amplamente conhecida, e os detalhados trabalhos 

realizados nessas áreas permitiram um conhecimento minucioso de tal estrutura nas 

diferentes subordens que compõem o grupo (resumidos em Giribet & Kury, 2007 e 

Pinto-da-Rocha & Giribet, 2007). Porém, o mesmo não acontece para as fêmeas. 

Trabalhos relacionados ao trato reprodutor feminino são escassos, sendo encontradas na 
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maior parte da literatura apenas pequenas descrições do ovipositor em estudos 

taxonômicos e informações superficiais (ou ausentes) sobre as espermatecas.  

A estrutura básica do trato reprodutor feminino é praticamente a mesma para as 

quatro subordens de opiliões (Cyphophtalmi, Eupnoi, Dyspnoi e Laniatores): os ovários 

são reunidos em forma de ferradura e um oviduto parte de cada extremidade, 

contornando um par de traquéias e se fundindo na linha mediana para formar uma 

estrutura denominada útero (Berland, 1949). O útero conecta-se a um ovipositor envolto 

por uma bainha, que começa em uma invaginação da epiderme da abertura genital 

(Kaestner, 1968). Nos Cyphophthalmi e Eupnoi o ovipositor é segmentado, 

diferentemente das subordens Dyspnoi e Laniatores, nas quais a segmentação foi perdida 

(Savory, 1977; Shultz, 1998). Na porção anterior do ovipositor estão localizadas as 

espermatecas (Pinto-da-Rocha & Giribet, 2007), caracterizadas como tubos alongados em 

Eupnoi (Suzuki, 1982, 1986; Tsurusaki et al., 2000; Snegovaya, 2004; Pinto-da-Rocha & 

Giribet, 2007) e Dyspnoi (Pinto-da-Rocha & Giribet, 2007). Para Cyphophthalmi e 

Laniatores praticamente não há informação acerca de tais estruturas.  

Assim, considerando-se a relevância do trato reprodutor feminino nos estudos de 

seleção sexual, o entendimento de sua organização mostra-se necessário quando se trata 

de espécies em que as fêmeas são promíscuas, como é o caso de S. spelaeum e S. guaricana. 

Além disso, a ausência de dados sobre as espermatecas de Laniatores associada à 

importância dessas estruturas no contexto apresentado demonstra a necessidade de se 

aumentar o conhecimento do grupo sob esse aspecto. O presente capítulo apresenta um 

estudo das espermatecas das duas espécies e a possível influência da fêmea na 

determinação da paternidade. 
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Materiais e Métodos 

 

Organização do trato reprodutor feminino 

 

Fêmeas das duas espécies foram dissecadas seguindo o procedimento descrito no 

item “Dissecação e fixação do material” do tópico “Materiais e Metodologias comuns aos 

estudos apresentados na tese” (página 14). Após a dissecação, o trato reprodutor foi 

então retirado e analisado sob estereomicroscópio Leica. As imagens foram obtidas com 

o auxílio do programa Leica Qwin.  

 

 

Descrição e caracterização das espermatecas 

 

A fim de determinar a localização das espermatecas de S. spelaeum e S. guaricana, o 

ovipositor foi seccionado acima da região do útero e transferido para um fixador (como 

álcool a 70%, por exemplo) por pelo menos uma hora. Em seguida, foi imerso em 

solução de hidróxido de potássio (KOH) a 5%, na qual permaneceu por cerca de cinco 

dias para digestão da musculatura. Após esse período a musculatura foi completamente 

eliminada, permitindo a visualização das espermatecas sob estereomicroscópio. 

Adicionalmente, visando compreender a organização dessas estruturas, foram 

empregadas a microscopia de luz e a microscopia eletrônica de varredura, ambas 

descritas no tópico “Materiais e Metodologias comuns aos estudos apresentados na tese” 

(páginas 15 e 16, respectivamente). 

Na preparação para microscopia eletrônica de varredura as espermatecas foram 

separadas do ovipositor após a digestão da musculatura e processadas conforme 

protocolo apresentado no tópico citado acima. A análise do material foi efetuada em 

microscópio eletrônico de varredura Zeiss DSM 940, do Laboratório de Microscopia 

Eletrônica do IB-USP. 
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Para a análise das espermatecas em microscopia de luz não foi utilizada solução de 

KOH. O ovipositor retirado de fêmeas dissecadas foi transferido diretamente para o 

fixador e preparado segundo o protocolo detalhado no tópico mencionado 

anteriormente. As análises e obtenção de imagens foram efetuadas em microscópio 

óptico Leica com o auxílio do programa Leica Qwin. 

 

 

Morfometria do conjunto de espermatecas 

 

Para obtenção das medidas, a porção ventral do exoesqueleto do abdômen das 

fêmeas foi retirada com o ovipositor ainda conectado à abertura genital. Evitou-se 

desconectar as estruturas para que a posição das medidas obtidas fosse padronizada. O 

material foi imerso em solução de hidróxido de potássio (KOH) a 5% também por cinco 

dias, possibilitando a visualização das espermatecas (Figura 1.1). O pequeno tamanho e a 

transparência dessas estruturas tornou inviável a obtenção de medidas de cada uma das 

espermatecas sob estereomicroscópio. No procedimento de microscopia eletrônica de 

varredura o material passou por um processo de desidratação muito intenso e sofreu 

uma retração, o que também impossibilitou a aquisição de dados individuais das 

espermatecas. Assim, optou-se por obter medidas do conjunto de espermatecas através 

do uso de estereomicroscópio e do programa Leica Qwin. Foram adquiridas três 

medidas: 

1- Distância entre o início da abertura genital e o final do conjunto de espermatecas; 

2- Distância entre a abertura do ovipositor e o início do conjunto de espermatecas; 

3- Largura máxima do conjunto de espermatecas. 
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Lista de abreviações 

 

 (Sc): conjunto de espermatecas. 

Ba: bainha do ovipositor. 

Ca: canal do ovipositor. 

Es: espiráculo. 

In: intestino. 

Mu: musculatura.  

Od: oviduto. 

OG: opérculo genital. 

Op: ovipositor. 

Ov: ovário. 

Qu: quitina. 

Sa: sáculo. 

Sc: espermateca. 

Tr: traquéias. 

Ut: útero. 
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Resultados 

 

Organização do trato reprodutor feminino 

 

O trato reprodutor das fêmeas de S. spelaeum e S. guaricana apresenta a mesma 

organização: do ovário em forma de “U” partem dois ovidutos que convergem e se 

fundem, formando posteriormente o útero (Figuras 1.2 e 1.3). Por serem estruturas 

frágeis e estarem intimamente associadas às traquéias, os ovidutos frequentemente se 

rompem durante a manipulação, dificultando a obtenção de imagens do trato 

reprodutor intacto. Continuamente ao útero está o ovipositor, que se acomoda dentro 

de uma bainha conectada à abertura genital (Figura 1.4) e é protraído no momento da 

deposição dos ovos (Figura 1.5). Nas duas espécies o ovipositor é composto por quatro 

lobos, cada um com três cerdas (Figuras 1.6 e 1.7).  

 

 

Caracterização e organização das espermatecas 

 

Cortes histológicos transversais do ápice do ovipositor evidenciaram sua composição 

extremamente muscular ao redor do canal de entrada para o trato reprodutor feminino 

(Figura 1.8), o que dificultava a visualização das espermatecas. No entanto, após a 

digestão da musculatura, as análises do ovipositor sob estereomicroscópio permitiram 

observar em sua porção distal o conjunto de espermatecas, que se comunica diretamente 

com o exterior através do canal que se inicia na abertura do ovipositor e segue em 

direção ao útero (Figuras 1.9 e 1.10). Em eletromicrografias de varredura ventrais desse 

conjunto pode-se notar que o canal apresenta um padrão em “X”, resultante da 

disposição de quatro espermatecas, as quais possuem um revestimento com ondulações 

na face voltada para o interior do ovipositor (Figura 1.11). O aspecto desse revestimento 

sob estereomicroscópio e sua rigidez indicam tratar-se de uma estrutura composta por 

quitina (Figura 1.12). 
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A associação entre as imagens do conjunto de espermatecas obtidas sob 

estereomicroscópio e em microscopia eletrônica de varredura mostrou uma estrutura 

repetida quatro vezes ao redor do canal do ovipositor, confirmando a presença de quatro 

espermatecas, que, por sua vez, são compostas por um eixo de onde partem dois pares de 

sáculos ovais de fundo cego, um abaixo do outro (Figura 1.13). Nas imagens sob 

estereomicroscópio, devido à transparência das estruturas, pode-se observar ainda que os 

sáculos são compartimentos individuais, o que indica que cada espermateca possui 

quatro regiões para armazenamento de espermatozóides. Essa organização foi observada 

tanto em fêmeas de S. guaricana como de S. spelaeum, porém as imagens obtidas para esta 

última foram utilizadas como representativas para as duas espécies devido à sua melhor 

qualidade e resolução.  

A microscopia eletrônica de varredura realizada na região do canal do ovipositor em 

que estão localizadas as espermatecas permitiu a visualização de uma única entrada para 

cada uma delas (Figuras 1.14 e 1.15). Cortes histológicos transversais das espermatecas 

evidenciaram os compartimentos existentes para o armazenamento dos espermatozóides 

(Figura 1.16). Uma das fêmeas de S. spelaeum utilizadas na microscopia de luz apresentou 

espermatozóides em mais de uma espermateca (Figuras 1.17 e 1.18), apesar de não ter 

mantido contato com nenhum macho desde o momento em que foi coletada, cerca de 

um ano antes de sua fixação.  

Em resumo, a figura 1.19 apresenta um esquema ilustrando, com base nas imagens 

obtidas através de diferentes técnicas, que as fêmeas de S. spelaeum e S. guaricana possuem 

quatro espermatecas inseridas na musculatura do ovipositor, cada uma com quatro 

sáculos para armazenamento de espermatozóides.   
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Morfometria do conjunto das espermatecas 

 

A Tabela 1.1 apresenta todas as medidas obtidas, além do comprimento médio do 

escudo dorsal das fêmeas como parâmetro para comparação. A distância entre o início 

da abertura genital e o final do conjunto de espermatecas (medida 1) foi considerada 

como correspondente ao trajeto da genitália masculina durante a cópula, enquanto a 

largura (medida 3) faz referência ao ajuste do pênis ao trato reprodutor feminino. A 

medida 2 teve como objetivo determinar a localização das espermatecas no ovipositor.  

 

Tabela 1.1 - Medidas (média ± d.p.), em milímetros, relacionadas ao conjunto de espermatecas de S. 

spelaeum e S. guaricana (n=5 para cada espécie). 

 

 

Comprimento do escudo 

dorsal 

 

Abertura genital - final 

do conjunto de 

espermatecas (medida 1) 

Abertura do ovipositor - início 

do conjunto de espermatecas 

 (medida 2) 

Largura máxima do 

conjunto de 

espermatecas  

(medida 3) 

S. spelaeum 
7,98 ± 0,210 

(n=6) (Gnaspini, 1995) 
1,89 ± 0,106 0,63 ± 0,056 0,53 ± 0,048 

S. guaricana 8,72 (n=1) 1,89 ± 0,034 0,67 (n=1) 0,50 ± 0,014 
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Discussão 

 

O possível papel da fêmea na seleção sexual 

 

O trato reprodutor das fêmeas de S. spelaeum e S. guaricana apresenta a mesma 

organização previamente descrita para opiliões em geral (Berland, 1949; Kaestner, 1968) 

e ovipositor característico de Laniatores (Shultz & Pinto-da-Rocha, 2007). Como nas 

demais subordens de Opiliones, as espermatecas encontram-se inseridas na porção distal 

do ovipositor (Pinto-da-Rocha & Giribet, 2007) e, consequentemente, são passagem 

obrigatória para os ovos no momento da oviposição. A localização desses órgãos de 

armazenamento nas duas espécies fornece suporte à hipótese de Moya et al. (2007) para a 

ausência de flagelo em espermatozóides de opilião. Segundo os autores, uma vez que os 

ovos são fecundados no ápice do ovipositor, ou seja, próximo ao local em que são 

armazenados os espermatozóides, não existiria pressão favorecendo a mobilidade. 

Portanto, a posição das espermatecas facilitaria a fecundação e dispensaria a necessidade 

de os espermatozóides se locomoverem.  

Assim como os representantes de Eupnoi e Dyspnoi (Hunt & Cokendolpher, 1991; 

Pinto-da-Rocha & Giribet, 2007), as duas espécies de Laniatores estudadas possuem 

múltiplas espermatecas. Embora imagens obtidas sob estereomicroscópio tenham 

evidenciado a individualidade dos quatro sáculos que constituem cada uma delas, não 

foi possível determinar se há algum tipo de comunicação entre eles. No entanto, 

considerando-se que existe apenas uma entrada para cada espermateca, o mais provável é 

que essa entrada seja comum a todos os sáculos (Figura 1.20). O tamanho diminuto da 

abertura parece compatível com o diâmetro do estilo (estrutura do pênis por onde são 

transferidos os espermatozóides - ver Figura 2.14), um indicativo de que ele seria a única 

estrutura a entrar na espermateca para inseminá-la. Uma vez que ainda não se conhece 

nenhum mecanismo de movimentação do estilo ou de sua capacidade de 

reconhecimento sensorial, é provável que a inseminação ocorra de forma aleatória, ou 

seja, o macho não seria capaz de escolher para qual sáculo transferir seus 
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espermatozóides. O comprimento da genitália masculina e a forma como ela é inserida 

na espermateca, assim como movimentos corpóreos realizados pela fêmea no momento 

da cópula, poderiam influenciar e determinar qual sáculo seria inseminado. Uma vez 

que não haja separação evidente entre os sáculos, se machos competidores inseminarem 

a mesma espermateca, poderá haver sobreposição de espermatozóides. 

A presença de uma única comunicação de cada espermateca com o canal do 

ovipositor indica que os espermatozóides passam por um mesmo caminho tanto na 

inseminação como para fecundar os ovos. Em aranhas, a quantidade de ductos que 

conectam o lúmen da espermateca à cavidade genital pode influenciar o sucesso 

reprodutivo dos machos (Uhl, 2002). Em espécies haplóginas, por exemplo, as 

espermatecas são estruturas de fundo cego e os espermatozóides passam pelo mesmo 

canal durante a inseminação e no momento da fecundação (Figura 1.21a). Assim, o 

último esperma a entrar será o primeiro a sair, resultando em prioridade do último 

macho (Berendock & Greven, 2005). Já em espécies com a condição entelégina, cuja 

espermateca tem formato de um conduto com duas aberturas opostas, o ducto 

copulatório leva os espermatozóides até a espermateca, e o ducto de fecundação os leva 

em direção aos ovos (Figura 1.21b). Nesse caso, os espermatozóides do primeiro macho 

terão prioridade (Uhl, 2002; Berendonck & Greven, 2005). Considerando-se a 

organização das espermatecas de S. spelaeum e S. guaricana e sua constituição por sáculos 

de fundo cego, é provável que, caso mais de um macho insemine a mesma espermateca, 

a prioridade seja do último com o qual a fêmea copulou.  

Em espécies cujas fêmeas são promíscuas, como é o caso de S. spelaeum e S. guaricana, 

a presença de mais de uma espermateca pode permitir um armazenamento diferencial do 

esperma de machos rivais (Hellriegel & Bernasconi, 2000), aumentando o controle da 

fêmea na paternidade (Hellriegel & Ward, 1998). Devido ao caráter extremamente 

muscular da porção do ovipositor ao redor das espermatecas, possivelmente as fêmeas 

das duas espécies tenham uma função bastante significativa na determinação da 

paternidade. Estudos com insetos (Dallai, 1975; Hellriegel & Bernasconi, 2000; Arthur 

Jr. et al., 2008) e aracnídeos (Burger et al., 2003, 2006) já apontaram a influência da 
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atividade dos músculos associados às espermatecas e a outras partes do trato reprodutor 

feminino no armazenamento diferencial dos espermatozóides dos machos durante a 

cópula e/ou na sua expulsão, seja para fecundação ou eliminação do trato reprodutor. 

Assim, se a fêmea copular com mais de um macho e estes inseminarem espermatecas 

distintas, é muito provável que ela seja capaz de determinar a paternidade através da 

contração diferencial da musculatura do ovipositor. Haveria, então, a compressão da 

espermateca que contém os espermatozóides do macho favorecido e a posterior liberação 

desses para a fecundação dos ovos. 

No entanto, se a musculatura for contraída igualmente, liberando os 

espermatozóides presentes nas quatro espermatecas, provavelmente a paternidade dos 

ovos será dividida entre os últimos machos que inseminaram cada uma delas. Na aranha 

Latrodectus hasselti, quando dois machos inseminam espermatecas diferentes, a 

paternidade dos ovos é compartilhada entre eles. Por outro lado, apenas um deles terá 

prioridade se inseminarem um mesmo reservatório, chegando a fecundar 80% dos ovos 

(Snow & Andrade, 2005). No caso de S. spelaeum e S. guaricana, em que esperamos 

prioridade do último macho quando apenas uma espermateca é inseminada por vários 

competidores, machos que copulem com a fêmea e transfiram espermatozóides para essa 

mesma espermateca logo antes da oviposição poderiam ter vantagem na competição 

espermática. Durante o processo de oviposição de algumas espécies de Gonyleptidae a 

fêmea pode ser novamente inseminada pelo seu parceiro (Gnaspini, 1995; Machado & 

Oliveira, 1998), o que poderia ser uma tentativa do macho de garantir a paternidade 

caso a fêmea tenha copulado com algum macho-satélite. A estrutura da espermateca 

poderia influenciar também o comportamento de machos guardarem fêmeas durante ou 

após a oviposição, como observado por Edgar (1971), Willemart & Gnaspini (2004), no 

estudo desenvolvido por M.C. Chelini (com. pess.) e no presente trabalho (ver capítulo 

2) - o comportamento de guarda garantiria a paternidade do macho, considerando-se a 

prioridade do último espermatozóide armazenado em uma mesma espermateca. 
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A função da quitina que reveste parte do canal do ovipositor 

 

O revestimento quitinoso da face das espermatecas voltada para o canal do 

ovipositor parece servir como proteção contra os espinhos presentes nas laterais da placa 

ventral do pênis dos machos das duas espécies (ver Figuras 2.12 e 2.13). Embora as 

entradas para as espermatecas se localizem antes da região quitinizada, é provável que os 

machos a ultrapassem durante as tentativas de inseminação, já que essas entradas são 

muito pequenas. Uma vez que esse revestimento se encontra exatamente na região dos 

sáculos, movimentos bruscos realizados pelo pênis no canal do ovipositor poderiam 

rompê-los.  

Outra possibilidade, e que não exclui a primeira, seria aumentar o atrito com os 

espinhos, travando o pênis durante a inseminação e evitando que a liberação dos 

espermatozóides seja feita fora da espermateca caso a fêmea se mantenha relutante 

durante a cópula. Além disso, por ser uma estrutura rígida, poderia ser utilizada como 

uma forma de segurar os ovos e retardar sua passagem pela região das espermatecas 

enquanto a musculatura do ovipositor se contrai, facilitando a liberação dos 

espermatozóides e o processo de fecundação.  

 

 

Considerações finais 

 

Em espécies com fecundação interna, mecanismos de seleção sexual pós-copulatórios 

são difíceis de se determinar e normalmente são inferidos por medidas indiretas, tais 

como variação na paternidade ou número de espermatozóides armazenados nas fêmeas 

(Birkhead & Pizzari, 2002). Uma vez que foram encontrados espermatozóides nas 

espermatecas de uma fêmea de S. spelaeum após um ano de sua coleta e que fêmeas de S. 

guaricana depositaram ovos meses depois de serem trazidas para laboratório (e sem que 

tivessem copulado durante esse período), podemos concluir que são capazes de 

armazenar espermatozóides por longos períodos. Determinar a paternidade dos seus 
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descendentes, então, somente seria viável através de testes de paternidade, área ainda 

pouco explorada na opilionologia. Considerando-se a composição e complexidade das 

espermatecas, a manipulação experimental dos padrões de inseminação não é factível, o 

que limita os estudos para verificar se espermatecas múltiplas aumentariam o controle da 

fêmea na paternidade. Assim, o que se pode fazer é apenas inferir o possível papel da 

fêmea na seleção pós-copulatória a partir dos resultados obtidos. 

Da mesma forma que os machos, as fêmeas exercem influência sobre o resultado da 

competição espermática, e podem fazê-la através de seu trato reprodutor (Bangham et al., 

2003). A complexidade das espermatecas e a musculatura associada a elas, tanto em S. 

spelaeum como em S. guaricana, são forte indícios de que os espermatozóides de machos 

competidores podem ser armazenados em compartimentos diferentes e de que as fêmeas 

são capazes de controlar a utilização dos mesmos através de contrações musculares. No 

entanto, mecanismos fisiológicos e/ou comportamentais femininos também podem 

interferir no sucesso reprodutivo dos machos, apesar de não terem sido verificados no 

presente estudo. De qualquer forma, este capítulo mostra-se de grande importância não 

só no contexto da biologia reprodutiva de opiliões, mas no aumento do conhecimento 

do grupo, visto que pouco se sabe sobre as espermatecas de Laniatores.  
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Figura 1.1: Porção ventral do abdômen de fêmea de S. spelaeum na região do
opérculo genital após tratamento com solução de KOH. Os números correspondem
às três medições efetuadas em cada fêmea (ver texto para explicações). (Sc): conjunto
de espermatecas; Op: ovipositor. Escala: 1 mm.
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Figura 1.2: Vista dorsal do trato reprodutor feminino de S. spelaeum sob
estereomicroscópio. In: intestino; Ov: ovário; Tr: traquéias; Ut: útero. Escala: 1 mm.
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Figura 1.3: Organização do trato reprodutor feminino de S. spelaeum. A seta indica a
região em que os ovidutos (“Od”), rompidos durante a manipulação, se unem,
formando posteriormente o útero (“Ut”). Op: ovipositor; Ov: ovário. Escala: 1 mm.

Ov Ov
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Op

Op

Ba
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Figura 1.4: Vista interna de uma fêmea de S.

spelaeum. O ovipositor (“Op”) se acomoda
dentro bainha (“Ba”) conectada à abertura
genital (círculo tracejado). O ovipositor foi
puxado para melhor visualização da bainha.
Es: espiráculo. Escala: 1 mm.

Figura 1.5: Vista ventral de uma fêmea de S.

guaricana com o ovipositor (“Op”) protraído.
Ba: bainha do ovipositor; OG: opérculo
genital. Escala: 1 mm.
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Figura 1.6: Ovipositor de S. spelaeum. 
Escala: 0,5 mm. 

Figura 1.7: Ovipositor de S. guaricana. 
Escala: 0,5 mm. 51



Figura 1.8: Fotomicrografia de corte histológico transversal do
início do ovipositor de fêmea de S. spelaeum. Pode-se observar a
musculatura (“Mu”) ao redor de todo o canal (“Ca). Escala: 250 µm.

Mu

Ca

Ca

Figura 1.9: Porção anterior do ovipositor de S. spelaeum, onde pode
ser observado o conjunto de espermatecas (“(Sc)”). Ca: canal do
ovipositor. Escala: 0,5 mm.

(Sc)

Ca

(Sc)

Figura 1.10: Porção anterior do ovipositor de S. guaricana, onde
pode ser observado o conjunto de espermatecas (“(Sc)”). Ca: canal
do ovipositor. Escala: 0,5 mm.
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Figura 1.11: a) Eletromicrografia de varredura da região ventral do conjunto de
espermatecas de S. spelaeum, onde pode ser observado o canal do ovipositor (“Ca”) em
forma de “X” e as quatro espermatecas (“Sc”). Notar a estrutura ondulada constituída de
quitina (“Qu”) que reveste a face das espermatecas voltada para o canal. Escala: 100 µm.

Sc

Sc
Sc

Sc

Ca

Qu

quitina (“Qu”) que reveste a face das espermatecas voltada para o canal. Escala: 100 µm.

Figura 1.12: Ovipositor de S. spelaeum seccionado na porção anterior. A seta indica a
região onde se inicia a abertura do ovipositor. A estrutura ondulada que reveste a face
das espermatecas voltada para o canal foi circundada pelas linhas tracejadas. Escala: 250
µm.
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Figura 1.13: Associações (a-b; c-d; e-f) entre as eletromicrografias de varredura e as imagens sob
estereomicroscópio do conjunto de espermatecas de S. spelaeum. Cada uma das quatro
espermatecas (“Sc”) é composta por um eixo de onde partem dois pares de sáculos (indicados
pelos asteriscos), um abaixo do outro. Nas imagens sob estereomicroscópio (b, d e f) pode-se
verificar que cada um dos sáculos é um compartimento individual. Escala das
eletromicrografias de varredura: 100 µm. Escala das imagens sob estereomicroscópio: 250 µm.

c
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Figura 1.14: Eletromicrografica de varredura do canal do ovipositor na região
das espermatecas de S. spelaeum. É possível observar uma única entrada, indicada
pela seta, para cada espermateca (“Sc”). Os asteriscos indicam a posição dos
sáculos de uma das espermatecas. Escala: 200 µm.
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Figura 1.15: Eletromicrografia de varredura em maior aumento da entrada de
uma das espermatecas (“Sc”) de S. spelaeum. Escala: 50 µm.
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Figura 1.16: Fotomicrografia de corte histológico transversal das espermatecas, envoltas
pela musculatura (“Mu”) do ovipositor. É possível observar o padrão em “X” do canal do
ovipositor (“Ca”) revestido por quitina (“Qu”). A linha tracejada preta delimita uma das
espermatecas, e os asteriscos mostram os sáculos de duas delas. Escala: 100 µm.
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Figura 1.17: Fotomicrografia de corte histológico transversal das espermatecas de S.

spelaeum em que é possível observar espermatozóides (indicados pela seta) armazenados
em um sáculo de uma espermateca. Ca: canal do ovipositor; Qu: quitina. Escala: 50 µm.
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Figura 1.18: Fotomicrografia de corte histológico transversal das espermatecas de S.

spelaeum. A seta mostra espermatozóides armazenados em um sáculo de mais uma
espermateca. Ca: canal do ovipositor; Qu: quitina. Barra de escala: 50 µm.

Ca
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Figura 1.19: Esquema de corte longitudinal
da porção anterior do ovipositor das
espécies de Serracutisoma estudadas. Podem
ser observados dois sáculos (“Sa”) de duas
espermatecas inseridas na musculatura
(“Mu”) do ovipositor. Ca: canal do
ovipositor. Esquema sem escala.

Ca
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Figura 1.20: Esquema de corte
longitudinal dos quatro sáculos (“Sa”)
que compõem uma espermateca. A
entrada da espermateca, indicada pela
seta, é uma área comum a todos os
sáculos. Esquema sem escala.
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Ducto copulatório e de fecundação 

Condição haplógina

Condição entelégina

Prioridade dos espermatozóides do último macho

S2 S1

a)

b)

Ducto copulatório Ducto de fecundação 

Prioridade dos espermatozóides do primeiro macho

S2 S1

Figura 1.21: Situação hipotética dentro da espermateca de aranhas (modificado de Uhl,
2002). a) Condição haplógina: prioridade dos espermatozóides do último macho (S2).
b) Condição entelégina: prioridade dos espermatozóides do primeiro macho (S1).
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Capítulo 2 - Morfologia e morfometria do aparelho reprodutor masculino e 

estratégias reprodutivas de machos de pequeno porte 

 

Resumo 

 

Machos adultos dos opiliões Serracutisoma spelaeum e Serracutisoma guaricana 

apresentam grande variação morfológica com relação a diversas características, tais como 

tamanho do corpo e armação do fêmur das pernas IV. Uma vez que machos fisicamente 

superiores frequentemente saem vencedores em disputas corpóreas por fêmeas, machos 

menores provavelmente utilizam estratégias alternativas para obter sucesso reprodutivo, 

já que existem em grandes quantidades nas populações. O presente trabalho teve como 

objetivo verificar possíveis estratégias reprodutivas, resultantes de seleção sexual pré e 

pós-copulatória, adotadas por machos de pequeno porte das duas espécies acima 

mencionadas. Para isso, foram realizadas observações comportamentais e análise 

morfométrica de características relacionadas à reprodução. A análise de comportamento 

reprodutivo associada a observações em ambiente natural indicaram que machos 

menores provavelmente adotam a estratégia de machos-satélites, copulando com fêmeas 

guardadas por machos maiores quando estes estão distraídos. Tanto o comprimento da 

genitália como o comprimento das gônadas não diferem significativamente entre machos 

de grande e de pequeno porte, indicando que ambos poderiam ser igualmente 

favorecidos na obtenção de sucesso na reprodução. No entanto, devido ao seu pequeno 

tamanho corporal, são discutidas algumas eventuais vantagens que machos de pequeno 

porte poderiam ter.  
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Introdução 

 

O êxito de um macho em competições intrassexuais, tanto por território como por 

uma dada fêmea, pode ser determinado por seu tamanho corpóreo ou pelas estruturas 

utilizadas como armas nessas disputas (Parker, 1970; Møller, 1992 apud Bateman et al., 

2000). Embora machos maiores frequentemente vençam os combates (para exemplos ver 

Jaroensutasinee & Jaroensutasinee, 2003; Willemart et al., 2006), estratégias alternativas 

podem ser adotadas por indivíduos menores para obtenção de cópulas, como já relatado 

para besouros (Cook, 1990; Emlen, 1997; Moczek & Emlen, 2000), formigas (Fortelius 

et al., 1987),  vespas (Cook et al., 1997), percevejos (Rodrigues et al., 2009) e peixes 

(Bisazza & Pilastro, 1997; Scaggiante et al., 2005; Awata et al., 2006). Em algumas 

espécies de besouros, por exemplo, machos menores não têm chifres e costumam perder 

disputas corporais com indivíduos maiores; entretanto, adotam a estratégia de machos-

satélites, copulando oportunistamente (Simmons et al., 1999). Por efetuarem cópulas 

eventuais, tais machos não costumam selecionar as fêmeas, dispensam a corte e 

transferem espermatóforos mais rapidamente (Cook, 1990).  

Na maioria dos estudos de seleção sexual, o sucesso de um macho na obtenção da 

cópula tem sido utilizado como uma medida de seu êxito reprodutivo (Gage et al., 2002). 

No entanto, em espécies cujas fêmeas são promíscuas, a cópula pode não se traduzir em 

sucesso na fecundação. A probabilidade de uma fêmea copular com mais de um macho 

em um mesmo período reprodutivo é um dos principais fatores que controla o nível de 

competição espermática (Parker, 1970). Visto que a competição pelos ovos continua 

dentro do trato reprodutor feminino, além do acesso à fêmea o macho necessita 

assegurar que seus espermatozóides predominem sobre os dos rivais e sejam capazes de 

fecundar os ovos (Engqvist et al., 2006). Diversos estudos apontam a competição 

espermática como uma força na evolução de adaptações comportamentais, morfológicas 

e fisiológicas masculinas (Ramm et al., 2005; Awata et al., 2006).   

Diferentes comportamentos permitem que os machos diminuam o risco desse tipo 

de competição e, consequentemente, aumentem sua chance de obter êxito reprodutivo. 
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Em algumas espécies eles são capazes de discriminar entre as parceiras, preferindo 

copular com fêmeas virgens quando têm a oportunidade (Wedell et al., 2002). Na mosca 

Dryomyza anilis, o macho massageia o abdômen da fêmea após a cópula, o que estimula a 

extrusão de uma gota composta, principalmente, por espermatozóides de machos que 

copularam antes (Birkhead & Hunter, 1990). Formar associações pós-inseminação com a 

parceira, prolongando o tempo de cópula ou monitorando-a após a mesma (Alcock, 

1994), também pode ser eficiente. A cópula prolongada é uma maneira de evitar que a 

fêmea copule com outro macho, mas muitos estudos têm identificado a duração desse 

evento como um determinante da paternidade devido à sua relação positiva com a 

quantidade de espermatozóides transferidos (Engqvist & Sauer, 2001, 2003; Snow & 

Andrade, 2004). Em algumas espécies de opilião o macho forma sobre o corpo da fêmea 

uma espécie de cobertura com suas pernas II ou III logo após a cópula, monitorando-a e 

evitando que ela se afaste (Edgar, 1971). Adicionalmente às alternativas 

comportamentais, os machos podem ajustar características relacionadas ao trato 

reprodutor de acordo com o risco de competição (Cook & Gage, 1995), aumentando a 

probabilidade de obter sucesso na fecundação. 

Quando a intensidade da competição espermática é muito alta a resposta adaptativa 

mais comum é o aumento do investimento na produção dos espermatozóides (Parker, 

1990; Brown & Brown, 2003). Em espécies em que a competição é intensa, como 

acontece em diversos roedores (Ramm et al., 2005), o aumento na produção de 

espermatozóides é uma tendência evolutiva (Byrne et al 2002; Gage & Freckleton, 2003) 

e resulta em testículos relativamente maiores (Møller, 1991). Testículos maiores são 

vantajosos por permitirem que machos copulem mais frequentemente (Brown & Brown, 

2003), provavelmente porque o aumento na produção de espermatozóides permitiria 

que os gametas transferidos em uma dada cópula fossem constantemente repostos para a 

utilização em cópulas seguintes. O tamanho dessa estrutura e sua relação com a 

competição espermática já foi observado em vários táxons (anfíbios: Byrne et al., 2002; 

aves: Møller, 1991; Birkhead & MøIler, 1992; insetos: Gage, 1994; peixes: Stockley et al., 

1997; Brown & Brown, 2003; Awata et al., 2006). Machos de algumas espécies de peixes 
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que adotam a estratégia de machos-satélites e obtêm cópulas oportunistas têm testículos 

relativamente maiores do que machos territoriais (Cook & Gage, 1995), tendo sido 

encontrada uma relação positiva entre o tamanho dessa estrutura e o número de 

descendentes (Awata et al., 2006). Simmons et al. (1999) mostraram que machos-satélites 

do besouro Onthophagus binodis também têm testículos maiores e transferem uma maior 

quantidade de espermatozóides do que machos que adotam a estratégia de guardiões.  

Embora os modelos de competição espermática indiquem que testículos maiores 

estejam associados ao aumento do número de descendentes, o sucesso reprodutivo é 

diretamente proporcional à quantidade de espermatozóides de um dado macho no local 

da fecundação (Cook & Gage, 1995; Hosken et al., 2001). Assim, além do aumento na 

produção de espermatozóides, a quantidade transferida durante a cópula também se 

mostra importante quando a competição é grande e quando machos adotam diferentes 

estratégias reprodutivas (Cook & Gage, 1995). No grilo Gryllus veletis a quantidade de 

espermatozóides transferida varia de acordo com a situação na qual o animal se encontra 

(Schaus & Sakaluk, 2001), tendo sido observado o mesmo para indivíduos que adotam a 

estratégia de machos-satélites em alguns peixes (Pilastro et al., 2002). O número de 

espermatozóides transferidos aumenta quando dois machos competem, e diminui 

quando há três ou mais competidores, como proposto pelo modelo de Parker et al. 

(1996). Isso aconteceria porque como o número de competidores aumenta, as chances 

de encontrar ovos não-fecundados são menores. Em outras palavras, transferir grandes 

quantidades de espermatozóides seria mais vantajoso quando a intensidade da 

competição fosse baixa (Pilastro et al., 2002). Assim como a quantidade, as características 

específicas dos gametas masculinos podem influenciar o sucesso reprodutivo de um 

macho. Diferentes estudos apontam os efeitos do tamanho e da morfologia dos 

espermatozóides na competição espermática e na escolha críptica da fêmea (Morrow & 

Gage, 2001; Snook, 2005), o que torna tais características passíveis de seleção sexual 

(Parker, 1970).  

A genitália masculina também exerce papel importante tanto na competição 

espermática como na escolha críptica da fêmea. Arnqvist (1998) comparou o formato 
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dessa estrutura em espécies monândricas e poliândricas de besouros, moscas e 

borboletas, e verificou que divergências genitais eram maiores em espécies cujas fêmeas 

copulam mais de uma vez. Em vários táxons a genitália masculina é mais elaborada do 

que o necessário para a transferência de espermatozóides (Briceño & Eberhard, 2009). 

Pênis de algumas espécies de libélulas, por exemplo, são morfologicamente adaptados 

para remover durante a cópula os espermatozóides previamente transferidos por outros 

machos. A remoção direta também é observada em grilos, porém não existem estruturas 

especializadas: os espermatozóides dos machos que copularam antes se aderem ao eixo 

do pênis do macho que está copulando naquele momento (Birkhead & Hunter, 1990).  

Ao remover os espermatozóides dos competidores e substituí-los pelos seus, o macho 

garante então uma maior vantagem na competição espermática.  Além disso, a genitália 

masculina é eficaz para manter o macho em posição favorável para que introduza 

espermatozóides em regiões vantajosas dentro da fêmea. Durante a cópula do besouro 

Callosobruchus maculatus, o macho utiliza os espinhos de sua genitália para se fixar 

firmemente à parceira (Edvardssom & Canal, 2006). Adicionalmente, estímulos 

provenientes dos machos que estão copulando frequentemente desencadeiam um 

decréscimo na receptividade das fêmeas para copular com outros machos (Eberhard, 

1996).  

Apesar de alguns estudos indicarem a existência de competição espermática em 

aracnídeos (Morrow, 2004), principalmente pelo fato de fêmeas de várias espécies 

possuírem órgãos para armazenamento de espermatozóides, o conhecimento sobre esse 

aspecto da biologia do grupo ainda é escasso. Até o momento, a maioria dos trabalhos 

foi efetuada com aranhas (Austad, 1982; Uhl, 2000; 2002) e ácaros (Radwan, 1998; 

Witalinski, 1999), especialmente a prioridade na utilização dos espermatozóides 

transferidos por diferentes machos em relação à sua posição no trato reprodutor 

feminino. Os poucos estudos com opiliões evidenciaram a existência de estratégias 

comportamentais alternativas, principalmente relacionadas às cópulas oportunistas 

obtidas por machos menores (e que não teriam um fácil acesso às fêmeas) quando 

machos fisicamente superiores estão distraídos ou defendendo seus territórios (Edgar, 
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1971; Buzatto, 2008). Uma vez que o sucesso reprodutivo pode ser influenciado pelos 

eventos pós-copulatórios (Parker, 1970) e que estes podem abranger características 

comportamentais, morfológicas e fisiológicas, o estudo das estratégias que podem ser 

utilizadas para garantir vantagem na disputa pela fecundação deve abranger diferentes 

parâmetros para um melhor entendimento da biologia reprodutiva das espécies.  

Machos de S. spelaeum e de S. guaricana apresentam grande variação morfológica, 

com machos maiores sendo mais frequentemente observados com fêmeas e formando 

grupos potencialmente reprodutivos. No entanto, machos de pequeno porte são 

encontrados em grande número nas populações, além de já terem sido observados 

copulando. Assim, considerando-se que as fêmeas dessas espécies são capazes de 

armazenar espermatozóides por longos períodos, conforme demonstrado no capítulo 1, 

o potencial para que ocorra competição espermática é alto. Devido a essas observações, é 

possível que machos de pequeno porte possuam alguma estratégia para assegurar seu 

êxito na fecundação e, consequentemente, na seleção sexual pós-copulatória, já que 

dificilmente venceriam disputas corpóreas com machos maiores e, ainda assim, são 

observados em grande número nas populações naturais.  

O presente capítulo teve como objetivo comparar machos de grande e de pequeno 

porte com relação aos aspectos reprodutivos a fim de verificar as potenciais vantagens 

e/ou desvantagens que possam ter na competição espermática, já que as fêmeas das duas 

espécies são promíscuas. Foram abordados aspectos comportamentais, características do 

trato reprodutor e quantidade de espermatozóides. Uma vez que o sucesso na cópula e 

na transferência dos gametas não implica, necessariamente, em sucesso na fecundação, 

foi efetuado um estudo da morfologia e ultraestrutura dos espermatozóides visando 

constatar sua possível viabilidade.  

 

 



Capítulo 2 
   

65 
 

Considerações sobre o período reprodutivo das espécies 

 

Conforme apresentado ao longo da introdução deste capítulo, diversos mecanismos 

podem ser utilizados por machos para assegurar o sucesso na fecundação quando a 

competição espermática é acirrada. Algumas características associadas a eles, tais como 

comprimento da genitália (relacionado à remoção de espermatozóides previamente 

depositados) e morfologia e ultraestrutura dos espermatozóides (relacionadas à 

viabilidade dos mesmos), muito provavelmente não variam de acordo com os períodos 

de pico reprodutivo das espécies. Por outro lado, o tamanho do testículo (associado ao 

aumento da produção de espermatozóides) e a quantidade de gametas nos órgãos de 

armazenamento (relacionada ao número de espermatozóides transferidos na cópula) 

possivelmente sofrem oscilações se forem comparados antes e durante o pico 

reprodutivo. Assim, em espécies que apresentam picos de reprodução bem definidos, a 

aquisição e análise dos dados precisa levar em consideração tal variável para a obtenção 

de resultados mais fidedignos. 

Tanto S. spelaeum quanto S. guaricana apresentam picos reprodutivos, apesar de se 

reproduzirem ao longo do ano todo. Gnaspini (1995) observou para S. spelaeum dois 

picos: um maior, de dezembro a fevereiro (na estação chuvosa), e um menor, de julho a 

agosto (na estação seca). Para S. guaricana foi observado um pico reprodutivo no período 

de setembro a novembro (F. C. Pioker, dados não-publicados referentes ao seu estudo de 

iniciação científica, desenvolvido no mesmo Laboratório). No entanto, os dois autores 

não se basearam no número de cópulas observadas para determinar tais períodos, mas 

sim na quantidade de posturas encontradas. Visto que fêmeas das duas espécies são 

capazes de armazenar os espermatozóides por bastante tempo (ver capítulo 1), uma 

grande quantidade de posturas pode não representar o resultado direto de um maior 

número de cópulas no mesmo período.  

Em Zygopachylus albomarginis, Rodriguez & Guerrero (1976) notaram que as fêmeas 

podem apresentar diversos óvulos, mas apenas um pequeno número amadurece por vez. 

Os machos constroem ninhos e aguardam as fêmeas que, após analisarem o local, 
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copulam com esses opiliões e colocam um pequeno número de ovos (provavelmente 

correspondente àqueles já maduros), comportamento relacionado ao cuidado paterno 

dos ovos (Rodriguez & Guerrero, 1976; Mora, 1990). Por sua vez, em goniosomatíneos 

ocorre cuidado materno dos ovos, geralmente com uma grande quantidade de ovos em 

cada postura (Gnaspini, 1995; Machado & Oliveira, 1998; Willemart & Gnaspini, 

2004). A dissecação de fêmeas das duas espécies aqui estudadas revelou em algumas 

delas uma grande quantidade de óvulos mesmo sem ter havido cópula em laboratório. 

Algumas apresentaram óvulos em estágios bastante avançados de desenvolvimento 

enquanto em outras foram observados óvulos em fase inicial. Também se observou que 

o abdômen de algumas fêmeas aumentou de tamanho durante o tempo em que ficaram 

mantidas em laboratório (e sem contato com machos), podendo-se notar por 

transparência a ocorrência de óvulos de grande tamanho. Em outras palavras, os óvulos 

podem amadurecer previamente à ocorrência de cópulas e, aparentemente, amadurecem 

todos ao mesmo tempo. Também é importante ressaltar que essas fêmeas ingurgitadas 

podem permanecer nesse estado por longos períodos de tempo.  

Além disso, vários estudos indicam que a oviposição pode ser afetada por fatores 

como temperatura (Srivastava & Singh, 1998), umidade (Nordenfors et al.,1999) ou 

presença de predadores (Ballabeni et al., 2001). Em Acutisoma longipes, por exemplo, a 

absorção de água durante a maturação dos ovos aumenta seu volume em 43%, e as 

fêmeas preferem locais mais úmidos para a oviposição (Machado & Oliveira, 1998), 

como também ocorre com outros goniosomatíneos, como S. spelaeum (Gnaspini, 1995). 

A observação de uma maior quantidade de posturas das duas espécies de opiliões aqui 

estudadas em determinadas épocas do ano poderia estar associada às melhores condições 

para o desenvolvimento dos embriões, ou seja, a fêmea depositaria os ovos quando o 

ambiente estivesse mais favorável, e não necessariamente após a cópula, considerando-se 

que tem a capacidade de armazenar espermatozóides viáveis por vários meses (ver 

capítulo 1).  

A partir dessa possibilidade, optou-se por não utilizar os picos referidos pelos autores 

dos trabalhos a fim de não se obter dados equivocados. Foi utilizado, portanto, o ano 
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todo como representativo do período reprodutivo, já que posturas foram observadas ao 

longo de todo esse tempo. 
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Materiais e Métodos 

 

Estudo do comportamento reprodutivo 

 

As observações em laboratório acerca do comportamento reprodutivo das duas 

espécies foram efetuadas em todos os meses do ano, após às 18h. Uma fêmea e um 

macho, cuja escolha foi realizada através de sorteio para não influenciar os pareamentos, 

foram colocados dentro de um terrário de vidro (45 cm x 20 cm x 25 cm) com o fundo 

recoberto por uma placa de isopor. Tal substrato mostrou-se bastante eficiente para o 

estudo do comportamento reprodutivo de amblipígeos (Weygoldt, 1999, 2002 a e b), 

além de apresentar uma cor contrastante com a dos opiliões, o que facilitou a obtenção 

das imagens. Por se tratarem de espécies que apresentam relação com o ambiente 

subterrâneo e que são observadas constantemente andando pelas paredes dos locais onde 

são encontradas (cavernas e túnel de manutenção da represa), foram utilizadas placas de 

isopor também em uma das paredes a fim de proporcionar mais um substrato para os 

animais. 

O casal foi separado fisicamente por cerca de cinco minutos para aclimatação, após a 

qual se seguiu um período mínimo de uma hora de observações. Quando não houve 

indício de comportamento reprodutivo os animais foram separados e devolvidos aos seus 

respectivos terrários. Caso contrário, as observações continuaram a ser efetuadas por 

aproximadamente 30 minutos após a separação do casal. O registro dos comportamentos 

foi realizado com uma câmera digital Sony DSC-W30 e uma filmadora digital Sony no 

modo “nightshot”, já que o ambiente foi mantido sem luz para evitar perturbar os 

animais.   
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Organização do trato reprodutor masculino 

 

Para o estudo do trato reprodutor masculino foram utilizados 49 machos de S. 

spelaeum e 14 machos de S. guaricana, dissecados conforme o procedimento descrito no 

item “Dissecação e fixação do material” do tópico “Materiais e Metodologias comuns aos 

estudos apresentados na tese” (página 14). Após a dissecação, as estruturas foram 

retiradas e analisadas sob estereomicroscópio Leica. As imagens foram obtidas com o 

auxílio do programa Leica Qwin e comparadas aos dados disponíveis na literatura, como 

os trabalhos de Martens (1976), Cokendolpher & Jones (1991) e Moya et al. (2007). 

 

 

Medidas da genitália masculina 

 

Através do programa Leica Qwin foram obtidas duas medidas da genitália masculina 

visando comparar o comprimento do pênis (medida 1) e a largura da placa ventral 

(medida 2) dos machos (Figura 2.1). Foram utilizados 30 machos de S. spelaeum (12 de 

grande porte e 17 de pequeno porte) e 13 de S. guaricana (sete de grande porte e seis de 

pequeno porte). Adicionalmente, com um paquímetro digital, foram efetuadas medidas 

ventrais do corpo de 25 machos de S. spelaeum (12 de grande porte e 13 de pequeno 

porte) e cinco de S. guaricana (três de grande porte e dois de pequeno porte) (Figura 2.2). 

As medidas da base da quelícera até o primeiro tergito livre (medida 3) e da base da 

quelícera até a abertura do opérculo genital (medida 4) serviram como parâmetro para a 

associação dos dados relativos ao comprimento da genitália e da distância a ser 

percorrida por ela no momento da cópula. 
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Medidas e histologia dos testículos 

 

O testículo de 19 machos de grande porte e 22 machos de pequeno porte de S. 

spelaeum foi separado do restante do trato reprodutor e medido com a utilização do 

programa Leica Qwin. Foram obtidas medidas de comprimento e de área. Dados sobre o 

diâmetro e volume dos testículos foram inviáveis devido a inúmeras constrições 

resultantes de sua íntima associação com traquéolas.  

Visando verificar a ocorrência ou não de espermatogênese, o testículo de três 

machos de grande porte e três de pequeno porte de S. spelaeum foi colocado em solução 

salina de inseto com colchicina a 0,05% por 90 minutos. O material foi, então, 

transferido para uma mistura de glutaraldeído a 2,5% e paraformaldeído a 2% em 

tampão cacodilato de sódio a 0,1M por uma hora para fixação. Posteriormente foi 

iniciado procedimento de preparação para microscopia de luz, que seguiu o protocolo 

descrito no tópico “Materiais e Metodologias comuns aos estudos apresentados na tese” 

(página 15). As observações e registros de imagens foram efetuados em microscópio 

Leica, através do programa Leica Qwin. A constatação da ocorrência de espermatogênese 

foi realizada por meio da observação de cistos em diferentes estágios de desenvolvimento, 

além da presença de espermatozóides maduros. Não houve contagem do número de 

cistos, apenas verificada a produção de gametas ao longo do testículo dos grupos de 

machos. 

 

 

Contagem de espermatozóides na vesícula seminal 

 

Foram extraídas as vesículas seminais de 10 machos de grande porte e 12 machos de 

pequeno porte de S. spelaeum. Para a quantificação dos espermatozóides foram tomadas 

medidas preventivas para que os dados obtidos não fossem equivocados. A liberação dos 

espermatozóides do testículo para a vesícula seminal depende de ritmos individuais, ou 

seja, cada macho possui seu pico de liberação em um determinado momento (Bebas et 
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al., 2001; Giebultowicz & Brooks, 1998). Assim, utilizou-se um mecanismo para 

sincronização desse evento na tentativa de coincidir os picos de liberação dos 

espermatozóides dos machos estudados, tornando os dados obtidos mais confiáveis. Foi 

utilizado o seguinte procedimento, sugerido pela professora Mirian David Marques (do 

Museu de Zoologia da USP, especialista em aspectos cronobiológicos): os indivíduos a 

serem sacrificados foram colocados todos juntos em um mesmo local e expostos por uma 

hora a um pulso de luz de aproximadamente 200 lux. Tal intensidade luminosa seria 

suficiente para desregular o ritmo biológico dos machos. Após quatro dias, provável 

tempo necessário para que ocorresse a sincronização do ritmo dos animais, os mesmos 

foram sacrificados. Sempre que houve necessidade de se utilizar mais indivíduos, o 

procedimento foi realizado exatamente da mesma maneira que com os primeiros 

opiliões, respeitando-se inclusive o horário em que foi dado o pulso de luz (às 13 horas) e 

o horário em que foram sacrificados e dissecados (às 11 horas).  

Os machos utilizados nesse experimento não tiveram nenhum contato com fêmeas a 

partir do momento em que foram coletados, ou seja, não obtiveram nenhuma cópula 

desde então. Por terem sido mantidos em laboratório com pelo menos mais quatro 

machos em uma mesma caixa de isopor, acreditamos que o fato de alguns indivíduos 

terem sido utilizados neste experimento bastante tempo após a coleta não tenha 

interferido na percepção da possibilidade de competição. Assim, a quantidade de 

espermatozóides encontrada na vesícula de cada macho pode não ter sido alterada pelo 

fator tempo, já que tanto machos de pequeno como de grande porte continuaram a 

produzir espermatozóides (ver item “Histologia dos testículos” no tópico “Resultados” 

deste capítulo). 

A vesícula seminal foi extraída e macerada em 0,5 ml de álcool a 70%, obtendo-se 

uma suspensão com espermatozóides. Para facilitar a contagem dos mesmos foi sugerido 

pelos pesquisadores do Laboratório de Cronofarmacologia do IB-USP, onde a contagem 

foi realizada, a diluição de 100 vezes da suspensão em solução de Turk (1 µl de 

suspensão para 99 µl de solução de Turk). Após a diluição, 14 µl foram inseridos em 

uma câmara de Neubauer. Devido ao tamanho dos espermatozóides, foram contados os 
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gametas presentes nos quatro quadrantes azuis da câmara (Figura 2.3). O valor obtido foi 

dividido por quatro, a fim de se determinar a média de espermatozóides observados. 

Uma vez que o volume no quadrante azul é de 0,1 mm3 (= 0,0001 cm3 = 0,0001ml) e 

considerando que 1 cm3 equivale a 1 ml, o número de espermatozóides/ml de cada 

indivíduo é a média obtida na contagem dos quatro quadrantes multiplicado por 104. 

Como diluímos a suspensão 100 vezes, o número final de gametas é multiplicado por 

102.  

 

 

Análise estatística 

 

Para análise dos dados referentes às medidas das genitálias, dos testículos, 

quantidade e comprimento de espermatozóides foi utilizado o teste t de Student para 

amostras independentes, visando comparar as médias dessas características nos dois 

grupos de machos estudados. O teste foi efetuado com o auxílio do programa SPSS 16.0 

para Mac Intel. Foram testadas as premissas desse teste paramétrico e assumiu-se 

igualdade de variâncias e distribuição normal. 

 

 

Morfologia e ultraestrutura dos espermatozóides  

 

Tendo a vista a descrição e comparação da morfologia dos espermatozóides foi 

utilizada a técnica de microscopia eletrônica de varredura. Para tal, foram selecionados 

pedaços de testículos e porções finais das vesículas seminais, assim como a suspensão 

descrita anteriormente e preparada para contagem das células. Três machos de S. 

guaricana (dois de pequeno porte e um de grande porte) e 30 machos de S. spelaeum (16 

de grande porte e 13 de pequeno porte) foram utilizados. Diferentes fixadores, tais como 

álcool a 70% e formaldeído a 4%, se mostraram viáveis para esse procedimento, o que 
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permitiu a utilização de materiais fixados para outras técnicas e, assim, a associação dos 

resultados.  

Os pedaços de testículo e de vesícula seminal fixados foram acondicionados em 

suporte para filtração Swinnex de 13 mm de diâmetro, comercializado pela Millipore. Já 

para visualização dos espermatozóides em suspensão foram utilizadas unidades filtrantes 

descartáveis Millipore com membrana com poros de 0,45 µm de diâmetro, técnica 

desenvolvida pelo técnico Ênio Matos (do Departamento de Zoologia do IB-USP). 

Posteriormente, a preparação de todos os materiais seguiu o protocolo descrito no item 

“Microscopia eletrônica de varredura” do tópico “Materiais e Metodologias comuns aos 

estudos apresentados na tese” (página 16). 

As observações foram efetuadas no microscópio eletrônico de varredura Zeiss DSM 

940 do Laboratório de Microscopia Eletrônica do IB-USP. Através do programa do 

próprio microscópio foram feitas medidas do comprimento dos espermatozóides de S. 

spelaeum.  

Para o estudo da ultraestrutura foi utilizada a microscopia eletrônica de transmissão. 

Foi separada do trato reprodutor a vesícula seminal de quatro machos de S. spelaeum 

(dois de pequeno porte e dois de grande porte) e de dois machos de S. guaricana (um de 

cada tamanho). Após a dissecação, o material foi fixado e preparado segundo o 

procedimento descrito no item “Microscopia eletrônica de transmissão” no tópico 

“Materiais e Metodologias comuns aos estudos apresentados na tese” (página 15). 

As imagens foram obtidas no microscópio eletrônico de transmissão LEO 906E, no 

mesmo laboratório em que foi realizada a preparação.  
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Lista de abreviações 

 

Ac: acrossomo. 

Ci: citoplasma. 

CR: citoplasma remanescente.  

Es: estilo. 

In: intestino. 

Lu: lúmen. 

Nu: núcleo. 

OG: opérculo genital. 

OP: órgão propulsor do pênis.Pc: processo ventral. 

Pe: pênis. 

Pr: projeções. 

PV: placa ventral. 

Tr: traquéia. 

Tt: testículo. 

dVS: porção distal da vesícula seminal. 

pVS: porção proximal da vesícula seminal. 
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Resultados 

 

Estudo do comportamento reprodutivo 

 

Em laboratório foram registradas duas cópulas: uma de um macho de pequeno 

porte de S. spelaeum (Figura 2.4) e outra de um macho de grande porte de S. guaricana 

(Figura 2.5). A descrição dos eventos encontra-se abaixo. 

 

 

� Serracustisoma spelaeum 

 

Passado o tempo de aclimatação, rapidamente o macho andou em direção à fêmea, 

que estava voltada de frente para ele, e com seus pedipalpos agarrou os da parceira, 

imobilizando-a parcialmente. Não foi detectado nenhum mecanismo de corte pré-

copulatória. Em seguida, o casal levantou a parte anterior do corpo, formando um 

ângulo de cerca de 45º entre a porção posterior do abdômen e o substrato. O macho, 

então, protraiu o pênis e o inseriu na abertura genital feminina. A inserção inicialmente 

foi parcial, como se o macho estivesse tentando localizar a entrada da espermateca. 

Depois a genitália foi introduzida quase totalmente. Em vários momentos do processo 

de cópula, que durou cerca de quatro minutos, o macho movimentou o primeiro par de 

pernas, por vezes tateando o abdômen e as pernas da fêmea. Em alguns momentos, 

quando as pernas I permaneciam estáticas, foi possível notar que formavam uma espécie 

de “tenda” sobre o corpo da fêmea. Foi observada também a movimentação esporádica 

do par de pernas II do casal, porém sem que houvesse contato entre elas. O tempo 

despendido desde o momento em que o macho iniciou a imobilização da fêmea até o 

casal se separar foi de aproximadamente dez minutos.  

Não foi constatada oviposição logo após a cópula e nem durante o período em a 

fêmea foi mantida em laboratório.  
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� Serracutisoma guaricana 

 

Diferentemente do observado em S. spelaeum, cuja fêmea mostrou-se receptiva 

durante todo o processo, em S. guaricana o macho necessitou de aproximadamente três 

minutos para começar a cópula. Inicialmente agarrava, com as quelíceras e pedipalpos, as 

pernas da fêmea, tentando imobilizá-la e ficar frente a frente com ela. Após conseguir 

adequar a posição para a cópula, o macho utilizou seus pedipalpos para agarrar os 

pedipalpos da parceira, permanecendo assim durante todo o tempo. Também houve 

elevação da parte anterior do corpo antes da protração e inserção do pênis na abertura 

genital feminina. Durante os três minutos de cópula, o macho protraiu e retraiu a 

genitália mais de uma vez, e movimentou as quelíceras e pernas I. Assim como em S. 

spelaeum, esse par de pernas, quando estático, formou uma espécie de proteção sobre o 

corpo da fêmea, porém mais evidente devido ao contato das pernas com o substrato. 

Apesar da movimentação das quelíceras do macho, não foi possível observar nenhum 

contato delas com o corpo da fêmea. Logo após a cópula o casal se separou, indo cada 

um para uma região diferente do terrário.  

 

 

Organização do trato reprodutor masculino 

 

A dissecação da região ventral do abdômen de machos das duas espécies permitiu a 

visualização das estruturas que compõem o trato reprodutor masculino (Figura 2.6). De 

cada extremidade do testículo em formato de “U” parte um ducto deferente (Figuras 2.7 

e 2.8) que o conecta à vesícula seminal. A vesícula apresenta uma porção proximal mais 

linear e posteriormente adquire uma aparência mais enovelada, unindo-se ao órgão 

propulsor do pênis (Figura 2.9). Este, por sua vez, se liga à genitália masculina (Figura 

2.10), que é evertida no momento da cópula (Figura 2.11). A única variação observada 

foi com relação ao tamanho da vesícula seminal: visivelmente maior em alguns machos. 

No entanto, por tratar-se de uma estrutura bastante contorcida, não foi possível obter 
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medidas passíveis de comparação. Visto que tal constatação foi feita tanto em machos 

pequenos como em machos grandes, é possível que esteja relacionada a uma variação 

individual, e não ao tamanho do macho. 

Nas duas espécies a placa ventral do pênis apresenta diversos espinhos laterais, 

voltados em sentido contrário ao da inserção no trato reprodutor feminino (Figuras 2.12 

e 2.13). No interior de algumas das genitálias pôde-se observar uma massa de 

espermatozóides prestes a ser transferida, assim como o ducto pelo qual eles passam 

antes da inseminação (Figura 2.14).  

 

 

Variáveis morfométricas relacionadas à reprodução 

 

 Não houve diferença estatisticamente significativa entre as médias dos dois grupos 

de machos com relação às características avaliadas (P>0,05). A Tabela 2.1 apresenta os 

resultados do teste t de Student para machos de S. spelaeum. Os resultados para machos 

de S. guaricana encontram-se na Tabela 2.2.  

Devido ao elevado desvio-padrão observado para a quantidade de espermatozóides 

presente na vesícula seminal dos dois grupos de machos não foi realizado teste t de 

Student. A quantidade de espermatozóides na vesícula dos diferentes machos variou 

muito a partir da média obtida, o que acabou por invalidar o teste. 

Uma vez que o número amostral das medidas relacionadas ao testículo e à 

quantidade de espermatozóides na vesícula seminal de machos de S. guaricana foi 

insuficiente para a utilização na análise estatística, foram apresentados somente as 

médias e desvios-padrão obtidos.  
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Tabela 2.1 - Medidas de algumas estruturas do aparelho reprodutor masculino de S. spelaeum e resultado 

do teste t de Student com relação às características avaliadas. 

Variável Macho n Média (± d.p.) Significância (P) 

comprimento da genitália (mm) 
(medida 1) 

grande porte 12 5,19 ± 0,237 
0,452 

pequeno porte 17 5,12 ± 0,246 

largura da placa ventral (mm) 
(medida 2) 

grande porte 11 0,41 ± 0,035 
0,122 

pequeno porte 13 0,39 ± 0,034 

comprimento do testículo (mm) 
grande porte 19 8,06 ± 1,226 

0,814 
pequeno porte 22 8,15 ± 1,203 

área do testículo (mm2) 
grande porte 9 3,61 ± 0,712 

0,212 
pequeno porte 17 4,04 ± 0,855 

quantidade de espermatozóides 
(x106/ml) 

grande porte 10 25,32 ± 20,050 
---- 

pequeno porte 12 13,75 ± 14,290 

 

 

Tabela 2.2 - Medidas de algumas estruturas do aparelho reprodutor masculino de S.guaricana e resultado 

do teste t de Student com relação às características avaliadas. 

Variável Macho n Média (± d.p.) Significância (P) 

comprimento da genitália (mm) 
(medida 1) 

grande porte 7 5,34 ± 0,171 
0,629 

pequeno porte 6 5,28 ± 0,248 

largura da placa ventral (mm) 
(medida 2) 

grande porte 7 0,35± 0,007 
0,106 

pequeno porte 6 0,36 ± 0,015 

comprimento do testículo (mm) 
grande porte 1 9,6 

---- 
pequeno porte 3 8,73 ± 1,050 

área do testículo (mm2) 
grande porte 1 5,14 

---- 
pequeno porte 3 3,80 ± 0,760 

quantidade de espermatozóides 
(x106/ml) 

grande porte 1 87,5 
---- 

pequeno porte 4 18,25 ± 16,925 
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As medidas corpóreas referentes à distância a ser percorrida pela genitália masculina 

durante a cópula estão apresentadas nas Tabelas 2.3 e 2.4. 

 

Tabela 2.3 - Medidas do corpo de machos de S. spelaeum relacionadas à distância percorrida pela 

genitália no momento da cópula (medidas em milímetros). 

Medida corpórea Macho n Média (± d.p.) 

Base da quelícera até último tergito 
livre (medida 3) 

grande porte 12 7,17 ± 0,453 

pequeno porte 13 5,98 ± 0,252 

Base da quelícera até abertura do 
opérculo genital (medida 4) 

grande porte 12 1,86 ± 0,261 

pequeno porte 13 1,52 ± 0,144 

 

 

Tabela 2.4 - Medidas do corpo de machos de S. guaricana relacionadas à distância percorrida pela 

genitália no momento da cópula (medidas em milímetros). 

Medida corpórea Macho n Média (± d.p.) 

Base da quelícera até último tergito 
livre (medida 3) 

grande porte 3 7,31 ± 0,360 

pequeno porte 2 5,50 ± 0,219 

Base da quelícera até abertura do 
opérculo genital (medida 4) 

grande porte 3 2,29 ± 0,081 

pequeno porte 2 1,68 ± 0,098 

 

  

 

Histologia dos testículos  

 

Testículos de S. spelaeum apresentam cistos em diferentes estágios de diferenciação, 

sendo cada cisto composto por células germinativas em um mesmo estágio de 

desenvolvimento (2.15). Os cistos normalmente estão localizados na periferia do órgão, 

enquanto espermatozóides maduros são encontrados preferencialmente no lúmen 

(Figura 2.16), o que foi confirmado por imagem de varredura de um testículo rompido 

transversalmente (Figura 2.17). A análise das lâminas histológicas mostrou a ocorrência 

desses cistos ao longo de todo o testículo, independente do tamanho dos machos, o que 

indica que a produção de espermatozóides continua ocorrendo na fase adulta.  
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Morfologia e ultraestrutura dos espermatozóides 

 

Nâo foi observada nenhuma diferença significativa entre os espermatozóides de 

machos de grande e de pequeno porte, tanto de S. spelaeum como de S. guaricana. 

Eletromicrografias de varredura revelaram que os gametas dessas espécies são aflagelados 

e elípticos, com uma das extremidades mais afilada, e apresentam em sua superfície 

inúmeras projeções (Figuras 2.18 e 2.19), mais evidentes a partir do segundo terço da 

célula. As projeções dos espermatozóides de S. guaricana são menos organizadas do que 

as de gametas de S. spelaeum, além de terem um formato mais pontiagudo. O capítulo 3 

discute a morfologia dos espermatozóides das duas espécies e o processo de formação 

dessas projeções. 

Espermatozóides com projeções mais curtas foram observados em mais de um 

macho de S. spelaeum, independentemente do tamanho do animal (Figura 2.20). Além 

disso, raras vezes foram notados nessa espécie espermatozóides com formato e 

distribuição irregular dessas estruturas (Figura 2.21). Essa variação também não se 

mostoru relacionada a macho de grande ou de pequeno porte. Com relação à 

ultraestrutura, os espermatozóides das duas espécies apresentaram a mesma composição: 

um núcleo bastante elétron denso ocupando quase todo o interior do gameta, um 

citoplasma reduzido dentro de uma invaginação nuclear e um acrossomo situado na 

região mediana da célula, além de citoplasma remanescente ao redor do núcleo (Figuras 

2.22 e 2.23; ver também Capítulo 3).  

A Tabela 2.5 apresenta as medidas de comprimento dos espermatozóides da vesícula 

seminal de machos de grande e pequeno porte de S. spelaeum. Não há diferença 

significativa na média do comprimento dos espermatozóides (P>0,05). 
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Tabela 2.5 – Comprimento (em micrômetros - µm) dos espermatozóides da vesícula seminal de machos 

de S. spelaeum. 

Variável Macho n Média (± d.p.) Significância (P) 

comprimento dos 
espermatozóides 

grande porte 10 9,70 ± 0,758 
0,636 

pequeno porte 10 9,93 ± 1,270 



Capítulo 2 
   

82 
 

Discussão  

 

Possíveis estratégias reprodutivas relacionadas ao comportamento 

 

Devido ao baixo número de cópulas acompanhadas em laboratório não foi possível 

estabelecer nas espécies estudadas diferenças comportamentais entre machos de grande e 

pequeno porte. Assim, neste item da discussão serão apenas feitas inferências a partir dos 

resultados obtidos e dos dados disponíveis na literatura. 

 O comportamento de cópula observado foi bastante semelhante ao já descrito para 

outras espécies de Goniosomatinae (Machado & Oliveira, 1998; Buzatto, 2008). 

Entretanto, a postura das pernas I do macho sobre o corpo da fêmea durante alguns 

momentos da cópula não foi reportada em nenhuma delas. Edgar (1971) relatou que 

machos de Leiobunum longipes (família Sclerosomatidae) formam uma espécie de 

cobertura sobre o corpo da fêmea logo após a cópula para evitar que ela se afaste. Para 

tal, utilizam o par de pernas II ou III. Não existem relatos na literatura sobre a utilização 

das pernas I em processos parecidos e, deste modo, especulações feitas a partir da 

observação de apenas duas cópulas poderiam não refletir a real função desses apêndices. 

Ainda assim, uma vez que esse comportamento foi observado tanto em machos 

pequenos como em machos grandes, mesmo que de espécies diferentes, não se pode 

dizer que esteja relacionado ao tamanho desses indivíduos.  

 Diferentemente de Serracutisoma proximum (Buzatto, 2008) e Acutisoma longipes 

(Machado & Oliveria, 1998), os machos de Serracutisoma observados não se mantiveram 

próximos à fêmea após a separação do casal, guardando o momento da oviposição. No 

entanto, Gnaspini (1995) relatou para S. spelaeum que a deposição dos ovos ocorre logo 

após a cópula e que o macho permanece próximo à fêmea durante esse processo. 

Considerando-se que não houve oviposição logo após as cópulas obtidas em laboratório, 

não se pôde determinar que tipo de comportamento seria apresentado pelos machos 

observados. A ausência de oviposição nos meses seguintes à cópula indicam que, 
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provavelmente, as condições de laboratório não eram adequadas para o desenvolvimento 

embrionário. 

M. C. Chelini, durante seu estudo mencionado na introdução geral, observou em 

campo um confronto entre dois machos de S. spelaeum no qual os oponentes pareciam 

“comparar” o comprimento das pernas II. Esta observação também levantou a hipótese 

de que essas pernas pudessem ter alguma função durante o processo de corte (caso 

houvesse um) e/ou cópula. Porém, em nenhuma das duas espécies estudadas constatou-

se utilização efetiva das pernas II para obter sucesso durante a cópula, também não 

sendo verificada a utilização de nenhuma das outras estruturas morfológicas que 

variaram entre machos adultos e pequenos. Da mesma forma, não foi observado 

nenhum movimento das pernas II das fêmeas que pudessem indicar uma possível 

avaliação das características morfológicas dos machos por parte delas. Os únicos contatos 

físicos identificados foram entre os pedipalpos dos dois animais e entre as genitálias.  

Por duas vezes machos de pequeno porte mantidos em terrário juntamente com um 

macho de grande porte de S. guaricana tiveram uma de suas pernas IV arrancada, um 

forte indício de que machos fisicamente inferiores não teriam chance em disputas 

corpóreas por fêmeas. Segundo Parker (1990), o tamanho individual dos machos é uma 

condição importante na decisão de qual tipo de comportamento ele executará: alguns 

guardam as fêmeas (possivelmente investindo no cuidado parental) e outros atuam como 

machos-satélites, obtendo cópulas oportunistas em momentos quando a atenção do 

macho-guardião está desviada. Em ambiente natural, provavelmente machos menores 

das espécies estudadas adotem a estratégia de machos-satélites, copulando com as fêmeas 

quando machos-guardiões estão distraídos, como já observado para Serracutisoma 

proximum (Buzatto, 2008). Considerando-se a resistência vigorosa da fêmea ao macho de 

grande porte de S. guaricana na cópula observada em laboratório, cópulas com fêmeas 

não-receptivas seriam inviáveis para machos pequenos, pois muito provavelmente não 

conseguiriam imobilizar a parceira para inseminação. Seria mais vantajoso, portanto, 

copular com fêmeas receptivas. Fêmeas do heteróptero Riptortus clavatus são receptivas a 

múltiplas cópulas para repor suprimentos inadequados de espermatozóides (Sakurai, 
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1998). Em uma oportunidade foi observado em laboratório uma fêmea insistentemente 

atrás de um macho de grande porte, o que possivelmente estaria relacionado à baixa 

quantidade de espermatozóides em sua espermateca, visto que tal fêmea não havia 

copulado desde que foi coletada.   

Em suma, machos pequenos assumiriam a posição de machos-satélites e optariam 

por copular apenas com fêmeas receptivas. Dessa forma, poderiam evitar desgaste físico 

ao insistir em fêmeas não-receptivas e aumentar as chances de obter sucesso reprodutivo 

ao copular com diferentes parceiras. Enquanto machos-guardiões ocupam seu tempo 

defendendo territórios e guardando as fêmeas com as quais copularam, machos menores 

buscam um número maior de parceiras, aumentando suas chances de fecundação. 

Segundo Birkhead (1990), uma grande quantidade de estudos indicou que machos que 

buscam cópulas múltiplas aumentam seu sucesso reprodutivo através da paternidade de 

mais descendentes do que machos estritamente monogâmicos. Com base nas 

informações aqui apresentadas, a estratégia de macho-satélite poderia ser considerada 

resultado do processo de seleção sexual pré-copulatória.  

 

 

A genitália masculina e a seleção sexual pós-copulatória 

 

Visto que não houve diferença estatisticamente significativa para o comprimento da 

genitália de machos de pequeno e de grande porte das duas espécies, é de se esperar que 

a profundidade alcançada pelo pênis desses animais dentro do trato reprodutor 

feminino seja a mesma. No entanto, considerando-se que a distância entre a base das 

quelíceras e a abertura do opérculo genital dos machos é maior nos de grande porte (ou 

seja, a distância percorrida pela genitália até a espermateca na fêmea também é maior) e 

que durante a cópula o casal permanece frente a frente, é possível que machos de 

pequeno porte sejam capazes de inserir o pênis em regiões mais profundas do trato 

reprodutor feminino, ainda que a elevação da parte anterior dos corpos do casal durante 

a cópula diminua a distância entre macho e fêmea.  
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No entanto, o número reduzido de cópulas acompanhadas em laboratório não 

permite dizer se tanto machos pequenos como machos grandes das duas espécies são 

capazes de inserir totalmente o pênis dentro da abertura genital feminina. Caso isso 

ocorra, machos menores não apresentariam nem vantagem e nem desvantagem quanto a 

esse aspecto, sendo capazes de atingir as mesmas regiões que um macho de grande porte. 

Caso contrário, se a inserção for parcial para um dos tipos de macho ou mesmo para os 

dois, machos pequenos seriam capazes de introduzir a genitália em regiões mais 

profundas das espermatecas. Segundo Uhl (2000), se machos são capazes de inserir sua 

estrutura genital o mais fundo possível no lúmen do órgão de armazenamento na fêmea, 

a manipulação masculina dos espermatozóides armazenados previamente por rivais seria 

possível. Assim, machos de pequeno porte poderiam ser capazes de reduzir a competição 

espermática, aumentando suas chances de paternidade. Essa manipulação poderia se dar, 

por exemplo, através da aderência dos espermatozóides dos outros machos ao estilo 

daquele que está copulando no momento ou então pelo deslocamento desses gametas 

para regiões mais profundas da espermateca. Conforme discutido no capítulo 1, quando 

machos inseminam uma mesma espermateca, a prioridade seria daquele com quem a 

fêmea copulou por último, no caso o macho de pequeno porte. Outra possibilidade seria 

a remoção de espermatozóides que eventualmente estejam fora da espermateca através 

de sua aderência ao processo ventral, visto que essa estrutura não é inserida na entrada 

da espermateca. Nessas condições, machos menores possivelmente teriam uma vantagem 

sobre os machos de grande porte na fecundação dos ovos.  

A ausência de diferença com relação à média da largura da placa ventral sugere que 

o ajuste dessa estrutura dentro do canal do ovipositor seja semelhante tanto em machos 

de grande porte como em machos pequenos (Figura 2.24). Fêmeas frequentemente 

utilizam a genitália masculina para avaliar o tamanho total do parceiro, favorecendo 

aquele com genitália maior (Eberhard et al., 1998), já que machos maiores poderiam 

estar associados a habilidades superiores para acumular recursos e sobreviver (Andersson, 

1995 apud Eberhard et al., 1998). Segundo as observações comportamentais discutidas 

anteriormente, as fêmeas de Serracutisoma parecem não utilizar mecanismos externos 



Capítulo 2 
   

86 
 

para avaliar o tamanho dos machos durante a cópula. No entanto, se elas se utilizam do 

ajuste da genitália masculina como forma de avaliar a qualidade dos machos e exercer a 

preferência por algum deles, pode-se considerar que machos pequenos e grandes 

estariam equiparados. Da mesma forma, eventuais estímulos que um ajuste adequado do 

pênis à genitália feminina possa gerar, visto que ele pode servir como mecanismo de 

corte e estimular a fêmea durante a cópula (Eberhard, 2009), possivelmente seriam iguais 

para os dois machos. Assim, machos menores com genitálias maiores poderiam ter sido 

selecionados sexualmente, muito provavelmente por escolha críptica da fêmea.  

Adicionalmente, a presença de espinhos nas laterais da placa ventral poderia estar 

associada à ancoragem da genitália masculina no trato reprodutor feminino, como 

acontece, por exemplo, com besouros (Edvardssom & Canal, 2006). Tal mecanismo 

seria eficiente para evitar que a transferência de espermatozóides seja feita fora da 

espermateca, caso a fêmea realize movimentos bruscos durante a cópula. Entretanto, 

machos de grande e de pequeno porte não pareceram diferir com relação ao número e 

quantidade de espinhos. 

 
 

Características do trato reprodutor masculino 

 

A organização das estruturas componentes do trato reprodutor masculino de S. 

spelaeum e S. guaricana é bastante semelhante ao já descrito para opiliões em geral 

(Martens, 1976; Cokendolpher & Jones, 1991; Moya et al., 2007), diferindo entre si 

apenas pela coloração um pouco mais acinzentada do testículo de machos dessa última. 

O volume aumentado da vesícula seminal, observado em alguns animais das duas 

espécies, possivelmente estaria relacionado a um maior número de espermatozóides 

armazenados nesse órgão. Entretanto, vesículas seminais menores, constatadas tanto em 

machos de grande como de pequeno porte, apresentaram coloração branca, uma 

evidência de que também estariam repletas de gametas, como já observado para alguns 

escorpiões botriurídeos (Peretti & Battán-Horenstein, 2003). Uma vez que a quantidade 

de espermatozóides quantificados não se mostrou relacionada à comparação visual do 
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tamanho da vesícula, não se pode afirmar que machos com vesículas seminais maiores 

armazenariam mais espermatozóides.  

Uma das premissas da competição espermática é a de que, quando existem 

estratégias comportamentais bem definidas (como de machos-guardiões e machos-

satélites), machos-satélites estariam sempre sob o risco de competição, enquanto o risco 

para machos-guardiões dependeria da quantidade dos primeiros na população (Parker, 

1990). Dessa forma, espera-se que machos-satélites liberem um maior número de 

espermatozóides por inseminação, aumentando suas chances de fecundação. No 

entanto, diferentes estudos demonstram que a quantidade de espermatozóides 

transferidos não é afetada pela presença de machos rivais (Cook & Gage, 2005; Yamane 

& Miyatake, 2005). Embora a quantidade de espermatozóides presentes na vesícula 

seminal dos opiliões não reflita diretamente a quantidade transferida durante a cópula, 

os dados obtidos para as duas espécies de Serracutisoma indicam que machos de pequeno 

porte possuem uma menor quantidade de gametas nesse órgão, indo contra a teoria de 

competição espermática. O número amostral pequeno e o elevado desvio-padrão podem 

ser resultado de diferenças individuais, ou seja, não relacionadas ao tamanho dos 

animais. Adicionalmente, um maior número de observações comportamentais poderia 

determinar o tempo de duração de cópula, muitas vezes diretamente associado à 

quantidade de espermatozóides transferida (Engqvist & Sauer, 2001). 

Além disso, apesar da diferença estatisticamente insignificante com relação ao 

comprimento e área dos testículos, considerando-se o tamanho de machos menores, 

pode-se dizer que, proporcionalmente ao tamanho do corpo, o testículo desses animais é 

maior do que o de machos de grande porte. Uma vez que foi observada espermatogênese 

ao longo de todo o comprimento da gônada nos dois tipos de macho, teoricamente, os 

indivíduos menores poderiam produzir mais espermatozóides. Uma maior produção 

poderia se traduzir em uma reposição mais rápida de espermatozóides, o que seria 

condizente com a estratégia de machos-satélites: uma vez que as cópulas são eventuais, o 

macho necessitaria repor constantemente seu suprimento de espermatozóides para que 

consiga inseminar as fêmeas sempre que houver oportunidade. Dessa forma, mesmo que 
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apresente uma quantidade menor de espermatozóides na vesícula, caso machos de 

pequeno porte tenham uma maior produção de espermatozóides, poderiam contar com 

um número adequado desses gametas no momento de uma eventual cópula. Hosken & 

Ward (2001) demonstraram em estudos com moscas evidências da resposta evolutiva do 

tamanho dos testículos resultante da seleção sexual pós-copulatória via competição 

espermática, com testículos maiores sendo encontrados quando a intensidade de 

competição espermática é maior. O elevado risco de competição espermática existente 

nas espécies de opiliões estudadas poderia influenciar o tamanho dos testículos de 

machos de pequeno porte. Assim, tanto o aumento do tamanho da amostra (necessário 

para confirmar se realmente existem diferenças significativas no número de 

espermatozóides e no tempo de cópula entre machos de grande e de pequeno porte) 

como o estabelecimento de desenhos experimentais mais elaborados (para determinar se 

o tamanho dessas estruturas está associado ao nível de competição espermática ao qual o 

macho está submetido naquele momento ou se seria resultado de um processo seletivo) 

seriam importantes para confirmar os dados aqui obtidos e auxiliarem na obtenção de 

um melhor entendimento sobre a seleção sexual em opiliões. 

 

 

Características dos espermatozóides e a seleção sexual pós-copulatória 

 

A organização ultraestrutural observada nos espermatozóides de S. spelaeum e S. 

guaricana ocorre em espécies representantes das quatro subordens de opiliões (Eupnoi: 

Reger, 1969; Dyspnoi: Juberthie & Manier, 1977a; Laniatores: Juberthie & Maniter, 

1977b), sendo particularmente semelhante à dos laniatores Vonones sayi (Jones & 

Cokendolpher, 1985) e Iporangaia pustulosa (Moya et al., 2007). Embora não tenha sido 

efetuado um estudo minucioso da região acrossomal, que possui enzimas importantes 

para o processo de fecundação (Fernandes & Pimental, 1997), os espermatozóides de 

machos de pequeno e de grande porte são muito similares. Dessa forma, considerando-se 

que espermatozóides inviáveis (ou anormais) geralmente não apresentam acrossomo 
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(Buckland-Nicks, 1998; Mancini & Dolder, 2001;  Alves et al., 2006), pode-se supor que 

machos das duas espécies produzem espermatozóides férteis e obtenham êxito na 

fecundação dos ovos. Entretanto, testes de paternidade seriam mais confiáveis para 

determinar a viabilidade desses gametas.  

 Com relação à morfologia, os espermatozóides observados com projeções mais 

curtas poderiam ser células mais jovens, como proposto por Jones & Cokendolpher 

(1985) e Moya et al. (2007), e não um segundo tipo de espermatozóide. O alongamento 

dessas estruturas aconteceria gradualmente, ao longo do trato reprodutor masculino (ver 

discussão sobre a formação das projeções no capítulo 3). Visto que não foram 

encontradas diferenças na morfologia e nem no comprimento dos espermatozóides 

quando comparados machos de pequeno e de grande porte, supõe-se que as 

características desses gametas não teriam influência no resultado da competição 

espermática. A baixa variabilidade na morfologia dos espermatozóides de machos de 

uma mesma espécie é esperada quando a seleção sexual pós-copulatória é muito intensa, 

já que machos cujos espermatozóides sejam mais bem adaptados seriam selecionados 

(Calhin et al., 2007). Considerando-se que a promiscuidade das fêmeas de S. spelaeum e 

S. guaricana eleva o risco de competição espermática e que os gametas masculinos podem 

sofrer pressão seletiva (Parker, 1970), as semelhanças entre os espermatozóides de 

machos de grande e de pequeno porte podem ser resultantes do processo de seleção 

sexual pós-copulatória. No entanto, o estudo do interior das espermatecas associado ao 

estudo da função das projeções dos espermatozóides poderia elucidar tal questão. 

 
 

 

Considerações finais 

 

Segundo Berglund & Rosenqvist (1986), um indivíduo pode desviar seus recursos 

energéticos tanto para o crescimento como para a reprodução, que podem estar 

relacionados entre si de forma compensatória: um aumento com gastos relacionados à 

reprodução resultaria em um crescimento diminuído. Os resultados obtidos neste 
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capítulo sugerem que machos de pequeno porte, durante seu desenvolvimento, alocam 

seus recursos para os aspectos relacionados à reprodução em detrimento do crescimento. 

Dessa forma, adotando a estratégia de machos-satélites e igualando-se aos machos de 

grande porte com relação a características diretamente ligadas à reprodução, seriam 

altamente capazes de obter cópulas e posterior êxito na fecundação dos ovos, garantindo 

seu sucesso reprodutivo e sua manutenção nas populações.  

Os resultados obtidos neste capítulo apresentam evidências de que a competição 

espermática e a escolha críptica da fêmea (ou seja, de que mecanismos de seleção sexual 

pós-copulatória) estariam atuando nas duas espécies de opiliões estudadas. Para que 

sejam corroboradas (ou refutadas) todas as possibilidades discutidas aqui são necessários 

estudos que determinem a paternidade dos descendentes. De qualquer forma, o presente 

trabalho apresenta dados inéditos para o grupo e certamente contribuiu para o aumento 

do conhecimento da biologia reprodutiva de opiliões Laniatores. 
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Figura 2.1: Genitália de macho de S. spelaeum. Foram obtidas medidas de comprimento

(medida 1) e de largura da placa ventral (medida 2).

OG

Figura 2.2: Imagem ventral de macho de S. spelaeum. Os números indicam as medições

efetuadas na porção ventral de machos das duas espécies: medida 3 - da base da quelícera

até o primeiro tergito livre; medida 4 - da base da quelícera até a abertura do opérculo

genital (“OG”).

Figura 2.3: Esquema da lâmina da câmara de Neubauer quando vista ao microscópio.

Devido ao tamanho dos espermatozóides foram contados os gametas presentes nos

quadrantes azuis.
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a) Macho (à direita) se aproxima da fêmea (à

esquerda) após o tempo de aclimatação.

b) Macho (à direita) tenta segurar a fêmea (à

esquerda) com seus pedipalpos.

c) Macho (à direita) utiliza seus pedipalpos

(indicados pelas setas brancas) para segurar

os pedipalpos da fêmea (à esquerda),

imobilizando-a. Início da inserção do pênis

(indicado pela seta preta).

d) O primero par de pernas do macho

(indicado pela seta vermelha) parece formar

uma proteção sobre o corpo da fêmea (à

esquerda).

e) Inserção total do pênis (indicado pela seta)

na abertura genital feminina. Fêmea à

esquerda e macho à direita.

Figura 2.4: Cópula de macho de pequeno porte de S. spelaeum. 
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a) Macho (à esquerda) tenta segurar a fêmea (à

direita) pelas pernas com os pedipalpos.

b) Macho (à esquerda) tentando ficar frente a

frente com a fêmea (à direita).

Figura 2.5: Cópula de macho de pequeno porte de S. guaricana. 

c) Início da inserção do pênis (indicado pela

seta branca).

d) Inserção total do pênis (indicado pela seta)

na abertura genital feminina. O par de pernas

I do macho (indicadas pelas setas vermelhas)

se mantém apoiado no substrato.
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Figura 2.6: Vista do trato reprodutor de macho de S. spelaeum sob estereomicroscópio

após remoção da porção ventral do abdômen. In: intestino; Pe: pênis.; Tr: traquéia; Tt:

testículo; dVS: porção distal da vesícula seminal; pVS: porção proximal da vesícula

seminal. Escala: 1 mm.

Pe

dVS

Tr

In

pVS

Tt

seminal. Escala: 1 mm.

Figura 2.7: Testículo de macho de S. spelaeum.

De cada extremidade parte um ducto deferente,

indicados pelas setas. Escala: 1 mm.

Figura 2.8: Testículo de macho de S.

guaricana. De cada extremidade parte um

ducto deferente, indicados pelas setas. Escala:

1 mm.
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Pe

dVS OP

Figura 2.9: Vesícula seminal de S. spelaeum conectada ao órgão propulsor do pênis

(“OP”). As setas indicam os ductos deferentes que conectam o testículo à vesícula. dVS:

porção distal da vesícula seminal; pVS: porção proximal da vesícula seminal. Escala: 1

mm.

dVS
OP

pVS

Tt

pVS

Figura 2.10: Trato reprodutor retirado de macho de S. spelaeum. OP: órgão propulsor

do pênis; Pe: pênis; Tt: testículo; dVS: porção distal da vesícula seminal; pVS: porção

proximal da vesícula seminal. Escala: 1 mm.

OG

Pe

Figura 2.11: Pênis (“Pe”) de S. spelaeum parcialmente protraído. OG: opérculo genital.

Escala: 0,5 mm.
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Figura 2.12: Vista dorsal do ápice do

pênis de macho de S. spelaeum. A

placa ventral (“PV”) possui diversos

espinhos laterais (alguns indicados

pelos círculos tracejados). Escala: 0,25

mm.

PV PV

Figura 2.13: Vista dorsal do ápice do

pênis de macho de S. guaricana. A

placa ventral (“PV”) possui diversos

espinhos laterais (alguns indicados

pelos círculos tracejados). Escala: 0,25

mm.

Figura 2.14: Vista lateral do ápice do pênis de macho de S. spelaeum onde

pode se observar uma massa de espermatozóides antes da transferência

(seta branca). A seta preta indica o ducto pelo qual eles passam. Es: estilo;

Pc: processo ventral; PV: placa ventral. Escala: 0,25 mm.

PV

Pc

Es
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Figura 2.15: Corte transversal de testículo de S.

spelaeum apresentando cistos (setas brancas) em

diferentes estágios de desenvolvimento. Escala:

50 µm.

Figura 2.16: Corte transversal de testículo de S.

spelaeum. Os espermatozóides maduros, indicados

pelas setas, se concentram no lúmen do testículo.

Escala: 50 µm.

Figura 2.17: Eletromicrografia de testículo, rompido transversalmente, de macho de S.

spelaeum. Os círculos inteiros indicam cistos em desenvolvimento na periferia do

testículo, enquanto os tracejados apontam espermatozóides maduros na região do

lúmen. Escala: 20 µm.
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Figura 2.18: Eletromicrografia de varredura de

espermatozóide na vesícula seminal de macho

de S. spelaeum. As projeções são mais evidentes

a partir do segundo terço da célula. Pr:

projeções. Escala: 2 µm.

Figura 2.19: Eletromicrografia de varredura de

espermatozóides na vesícula seminal de macho

de S. guaricana. Pr: projeções. Escala: 2 µm.

Pr Pr

Figura 2.20: Eletromicrografia de varredura de

espermatozóide com projeções curtas (indicado

pela seta) na vesícula seminal de macho de S.

spelaeum. Escala: 2 µm.

Figura 2.21: Eletromicrografia de varredura

de espermatozóide anormal (indicado pela

seta) na vesícula seminal de macho de S.

spelaeum. Escala: 2 µm.

Figura 2.22: Eletromicrografia de transmissão

de espermatozóides na vesícula seminal de

macho de S. guaricana. Ac: acrossomo; Ci:

citoplasma; CR: citoplasma remanescente; Lu:

lúmen; Nu: núcleo; Pr: projeções. Escala: 2 µm.

Nu

Lu

Ci

Pr

A

c

CR

Figura 2.23: Eletromicrografia de transmissão de

corte longituginal de espermatozóide na vesícula

seminal de macho de S. spelaeum. Ac: acrossomo;

Ci: citoplasma; CR: citoplasma remanescente; Lu:

lúmen; Nu: núcleo; Pr: projeções. Escala: 2 µm.

Nu

Lu

Ci Pr
Ac

CR
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Figura 2.24: Ajuste da genitália masculina ao conjunto de espermatecas de S.

spelaeum. Escala: 1 mm.
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Capítulo 3 - Morfologia dos espermatozóides de Serracutisoma  

 

Resumo 

 

Com relação à morfologia dos espermatozóides a ordem Opiliones é, dentre os 

aracnídeos, a que apresenta maior diversidade, podendo ser encontrados desde gametas 

esféricos até fusiformes. Apesar da grande variedade, estudos acerca dos espermatozóides 

de opiliões focaram principalmente características da espermatogênese e, dessa forma, a 

morfologia peculiar dos gametas de algumas espécies não foi completamente elucidada. 

Em Laniatores, subordem de Opiliones, a presença de inúmeras projeções na superfície 

dos espermatozóides já foi reportada em várias espécies. Devido a diversos fatores alguns 

autores acreditam que essas estruturas sejam extracelulares, produzidas pelos ductos 

deferentes e vesícula seminal. O presente capítulo, a partir de imagens obtidas através de 

diferentes técnicas de microscopia, apresenta evidências de que as projeções encontradas 

nos espermatozóides de duas espécies de Laniatores podem ter sua origem durante o 

processo de espermatogênese. A individualização das projeções e sua composição por 

citoplasma envolto por membrana plasmática, assim como a presença de uma rede de 

actina e tubulina logo abaixo desta, fornecem suporte para a hipótese de que no processo 

de formação do espermatozóide essas proteínas restringem o citoplasma, que extravasa 

pelas malhas da rede e origina as projeções encontradas em células maduras.  
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Introdução 

 

A morfologia dos espermatozóides varia notavelmente em diferentes níveis 

taxonômicos (Snook, 1997; Birkhead & Immler, 2007). A considerável variabilidade 

interespecífica tanto da morfologia dessas células como da espermatogênese, processo 

que origina espermatozóides a partir de células germinativas indiferenciadas (L'Hernault 

et al., 2006), vem sendo amplamente utilizadas na obtenção de caracteres para análises 

filogenéticas de aracnídeos (Alberti & Peretti, 2002; Michalik et al., 2003, 2004, 2005, 

2006; Müller, 2003; Klann et al., 2005; Michalik & Huber, 2006; Costa-Ayub & Faraco, 

2007). Além da filogenia, a seleção sexual pós-copulatória também é considerada para 

explicar algumas dessas variações (Birkhead & Immler, 2007). No entanto, poucos são os 

estudos que associam a morfologia dos espermatozóides à biologia reprodutiva. 

Em táxons com fertilização interna, o tamanho e a morfologia dos espermatozóides 

podem ter efeitos diretos tanto na competição espermática quanto na escolha críptica da 

fêmea (Snook, 2005). No ácaro Rhyzoglyphus robini, cujo tamanho do espermatozóide está 

positivamente relacionado ao sucesso reprodutivo (Radwan, 1996), e em algumas 

espécies de roedores, nas quais os gametas masculinos possuem projeções que permitem 

a formação de “comboios” (Moore et al., 2002), a morfologia aumenta a chance de 

sucesso na competição, já que proporciona maior rapidez para chegar ao local da 

fecundação. As características morfológicas também podem, por exemplo, exercer 

influência ou atuar durante a fusão dos gametas masculino e feminino, como se acredita 

que seja o papel da faixa de material nuclear que circunda o núcleo na aranha Pholcus 

phalangioides (família Pholcidae) (Michalik & Uhl, 2005).   

Com base na morfologia dos espermatozóides a classe Arachnida pode ser dividida 

em dois grandes grupos: o dos flagelados, que compreende as ordens Amblypygi, 

Araneae, Pseudoscorpiones, Ricinulei, Schizomida, Scorpiones e Uropygi, e o dos 

aflagelados, constituído por Acari, Opiliones, Palpigradi e Solifugae (Alberti, 2005). À 

exceção dos escorpiões, que apresentam espermatozóides flagelados filiformes (Peretti & 

Battán-Horenstein, 2003), ao final da espermatogênese dos representantes do primeiro 
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grupo há o enrolamento do flagelo e demais estruturas, resultando em gametas esféricos 

(Jespersen, 1978; Tripepi & Saita, 1985; Alberti & Palacios-Vargas, 1987; Dallai & 

Callaini, 1990; Alberti & Peretti, 2002; Morrow, 2004; Michalik et al., 2005). Já nas 

ordens que produzem gametas aflagelados é observada uma maior diversidade 

morfológica, podendo ser encontrados, por exemplo, espermatozóides em “U” (em 

ácaros: Müller, 2003), arredondados (em solífugos: Klann et al., 2005) ou em formato de 

taco de golfe (em ácaros: Resler et al., 2009).  

Em opiliões há uma grande variação nos padrões de desenvolvimento e na 

morfologia dos espermatozóides (Jones & Cokendolpher, 1985), apesar de os 

representantes das quatro subordens do grupo produzirem gametas aflagelados (Morrow, 

2004). Os Cyphophthalmi da família Sironidae apresentam dois tipos simultâneos de 

espermatogênese, nas quais há produção de dois tipos de espermatozóides: o normal (ou 

eusperma) e o anormal (ou parasperma), desprovido de DNA e, portanto, estéril 

(Juberthie & Manier, 1976a; Alberti, 2005). Em Siro rubens os dois tipos possuem 

morfologias semelhantes (Juberthie & Manier, 1976a), enquanto em Siro duricorius 

diferem em forma e tamanho (Alberti, 2005). Existem diversas hipóteses para explicar a 

produção de tipos distintos de espermatozóides por um mesmo macho. Alguns autores 

acreditam, por exemplo, que gametas anormais iniciem o processo de capacitação dos 

espermatozóides férteis ou que preencham as espermatecas com baixo custo energético, 

diminuindo as chances de que a fêmea copule novamente para suprir a necessidade de 

espermatozóides (Swallow & Wilkinson, 2002).  

As demais subordens apresentam apenas um tipo de espermatogênese, que resulta 

em gametas normais (Juberthie & Manier, 1978), e uma grande diversidade morfológica 

interespecífica: espermatozóides em formato de disco curvo em Leiobunum sp., Eupnoi da 

família Sclerosomatidae (Reger, 1969); alongados transversalmente em Ischyropsalis 

luteipes, Dyspnoi da família Ischyropsalididae (Juberthie & Manier, 1976b); esféricos em 

Trogulus nepaeformis, Dyspnoi da família Trogulidae (Juberthie & Manier, 1977a);  
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fusiformes em Mitostoma pyrenaeum, e em formato de meniscos convergentes em 

Nemastoma bimaculatum, ambas Dyspnoi da família Nemastomatidae (Juberthie & 

Manier, 1977b). De maneira geral, a morfologia do espermatozóide acaba por 

acompanhar o formato do núcleo, provavelmente devido à eliminação do citoplasma 

durante o processo de espermatogênese (Juberthie & Manier, 1977a; 1978).  

Apesar da diversidade apresentada pelas subordens Eupnoi e Dyspnoi, é em 

Laniatores que se encontra a morfologia mais peculiar dentre os espermatozóides de 

opiliões. Em sete espécies, distribuídas entre as famílias Cosmetidae (gêneros Cynortoides, 

Vonones e Paecilaemana) e Gonyleptidae (gênero Iporangaia), foi reportada a presença de 

estruturas recobrindo a superfície dos espermatozóides (Juberthie & Manier, 1977c; 

Jones & Cokendolpher, 1985; Moya et al., 2007). Jones & Cokendolpher (1985) as 

descrevem como microvilosidades organizadas em anéis concêntricos e, possivelmente, 

resultantes do desenvolvimento do gameta. Moya et al. (2007), baseados em 

características como a ausência dessas estruturas em espermatozóides maduros no 

testículo e a falta de organelas necessárias para o desenvolvimento das mesmas, as 

classificam como projeções de origem extracelular. Ainda que existam diferentes 

hipóteses para a formação das estruturas presentes nos espermatozóides dessas espécies, 

sua origem, assim como sua função, ainda é desconhecida. Para Moya et al. (2007) as 

projeções presentes nos espermatozóides de Iporangaia pustulosa poderiam estar 

relacionadas, por exemplo, à facilitação no transporte dos espermatozóides através do 

trato reprodutor masculino ou à ancoragem dentro do trato reprodutor feminino.  

Embora a quantidade de estudos relacionados aos espermatozóides de opiliões seja 

apreciável, a grande maioria focou essencialmente as características da espermatogênese, 

deixando alguns aspectos da morfologia sem elucidação. Devido à ausência de 

informações sobre a formação das projeções nos espermatozóides de Laniatores e à 

relevância da morfologia desses gametas no contexto de seleção sexual pós-copulatória, o 

esclarecimento do processo de formação dessas estruturas mostra-se de extrema 

importância. Assim, este capítulo teve como objetivo estudar a morfologia e origem das 

projeções observadas nos espematozóides de S. spelaeum e S. guaricana. Uma vez que a 
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ultraestrutura dos gametas masculinos das duas espécies já foi descrita e discutida no 

capítulo 2 desta tese, tal aspecto não será abordado novamente.   
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Materiais e Métodos 

 

Estudo da morfologia dos espermatozóides 

 

Visando elucidar o processo de formação das projeções dos espermatozóides de S. 

spelaeum e S. guaricana foram utilizadas três diferentes técnicas: microscopia eletrônica de 

varredura, microscopia eletrônica de transmissão e microscopia confocal de varredura a 

laser. Uma vez que não foram encontradas diferenças significativas entre os 

espermatozóides de machos de pequeno e de grande porte, a escolha dos animais para 

este capítulo foi aleatória, independentemente do tamanho dos mesmos. O 

procedimento de dissecação para obtenção do trato reprodutor está descrito no item 

“Dissecação e fixação do material” do tópico “Materiais e Metodologias comuns aos 

estudos apresentados na tese” (página 14).  

Para microscopia eletrônica de varredura foram utilizados cinco machos de S. 

spelaeum e um macho de S. guaricana. Pedaços de testículos e de porções finais das 

vesículas seminais foram fixados em soluções como álcool a 70% e formaldeído a 4%. O 

material foi, então, acomodado em suporte para filtração Swinnex de 13 mm de 

diâmetro e preparado de acordo com o protocolo descrito no item “Microscopia 

eletrônica de varredura” do tópico “Materiais e Metodologias comuns aos estudos 

apresentados na tese” (página 16). As observações foram efetuadas no microscópio 

eletrônico de varredura Zeiss DSM 940 do Laboratório de Microscopia Eletrônica do IB-

USP.  

As vesículas seminais de dois machos de S. spelaeum e um macho de S. guaricana 

foram utilizadas na microscopia eletrônica de transmissão, tendo sido preparado 

também o testículo de um macho da primeira espécie. Após a fixação, os materiais, 

foram tratados conforme o protocolo detalhado no item “Microscopia eletrônica de 

transmissão” do tópico “Materiais e Metodologias comuns aos estudos apresentados na 

tese” (página 15). As imagens foram obtidas no microscópio eletrônico de transmissão 

LEO 906E do Laboratório de Biologia Celular do Instituto Butantan.  
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A imunocitoquímica para microscopia confocal de varredura a laser foi utilizada 

para testar a hipótese da presença de uma rede de proteínas logo abaixo da membrana 

plasmática dos espermatozóides. Foram testadas duas proteínas: actina e tubulina. Cinco 

machos de S. spelaeum e dois machos de S. guaricana tiveram a porção final de suas 

vesículas seminais seccionadas e fixadas em formaldeído a 4% por uma hora. 

Posteriormente à fixação, os materiais foram transferidos para PBS (tampão fosfato 

salino), solução utilizada para lavar o material antes da adição de um novo reagente. As 

preparações foram realizadas no laboratório da Profa. Dra. Glaucia Maria Machado-

Santelli, no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. O protocolo após a lavagem 

inicial com tampão está discriminado abaixo. 

 

� 100 µl de Triton 5% por 20 minutos para permeabilizar a membrana; 

� lavagem em PBS; 

� 10 µl de RNAase por 15 minutos; 

� lavagem em PBS; 

� 10 µl de anticorpo anti-α e anti-β tubulina (camungondo monoclonal contra 

humano) (de um dia para o outro);  

� lavagem em PBS; 

� 10 µl do anticorpo secundário (anti-imunoglobulina de camundongo) ligado ao 

fluoróforo Alexa 633 (que confere cor azul) por 1 hora e 30 minutos no escuro; 

� lavagem em PBS; 

� 10 µl de faloidina, que se liga diretamente à actina, marcada com FITC (que 

confere cor verde) por 30 minutos no escuro; 

�  2 µl de iodeto de propídeo para corar o núcleo (em vermelho) por 10 minutos.  

� lavagem em PBS e montagem das lâminas com antifade.  

Adicionalmente, cortes em parafina do testículo de um macho de S. spelaeum 

também foram utilizados. Entretanto, devido à utilização de fluoróforos diferentes, a 

actina foi corada em vermelho, a tubulina em verde e o núcleo em azul. 
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As imagens foram obtidas no microscópio confocal de varredura a laser Zeiss LSM 

510, no mesmo laboratório em que foram realizadas as preparações.  

 

 

Lista de abreviações 

 
Ac: acrossomo. 

Ci: citoplasma. 

CR: citoplasma remanescente. 

Lu: lúmen. 

MP: membrana plasmática. 

Nu: núcleo. 

Pr: projeção. 

Sz: espermatozóide. 
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Resultados 

 

Estudo da morfologia dos espermatozóides 

 

Como já apresentado no capítulo 2, os espermatozóides de S. spelaeum e S. guaricana 

são células elípticas, com uma das extremidades mais afilada, o que lhes confere o 

formato semelhante a uma gota alongada (ver Figuras 2.18 e 2.19). Eletromicrografias de 

varredura da porção final de vesículas seminais de machos das duas espécies indicaram 

em toda superfície dos gametas a presença de projeções (Figuras 3.1 e 3.2), evidenciadas 

também por imagens de microscopia de transmissão (Figuras 3.3 e 3.4). Tais estruturas 

apresentaram uma organização concêntrica ao longo do comprimento dos 

espermatozóides (Figura 3.5), embora em alguns deles as projeções não tenham 

apresentado um padrão regular de forma ou distribuição (Figura 3.6).  

Na vesícula seminal de dois machos, um de cada espécie, foram notados alguns 

espermatozóides rompidos. A complexidade da organização das projeções, dispostas lado 

a lado, pode ser observada (Figura 3.7), assim como a continuidade entre a membrana 

plasmática e essas estruturas (Figura 3.8). Imagens de microscopia de transmissão 

fornecem suporte para esta observação: a posição das projeções coincide com regiões 

similares a entrada para os dedos em uma luva (Figura 3.9) e o citoplasma remanescente 

ao redor do núcleo penetra o interior de cada uma delas (Figuras 3.10 e 3.11). Assim, 

ficou bastante evidente que cada projeção é uma estrutura individualizada (Figuras 3.12 

a 3.14) e delimitada por membrana plasmática (Figuras 3.15 a 3.18).  

 Pedaços do testículo de um dos machos de S. spelaeum submetidos à microscopia 

eletrônica de transmissão mostraram projeções tanto nos espermatozóides maduros 

presentes no lúmen (Figura 3.19) como em células em estágios anteriores de 

desenvolvimento (Figuras 3.20 e 3.21). No entanto, no testículo de outro macho da 

mesma espécie analisado sob microscopia eletrônica de varredura foram encontrados 

espermatozóides sem projeções evidentes (Figura 3.22). Em alguns deles a membrana 

plasmática foi removida, provavelmente em algum momento da preparação, tornando 
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possível notar diversas protuberâncias no que seria o citoplasma (Figuras 3.23 e 3.24). 

Uma vez que na vesícula seminal desse mesmo animal foram encontrados 

espermatozóides com projeções (Figura 3.25), é possível que as protuberâncias no 

citoplasma dos espermatozóides no testículo sejam os primórdios dessas estruturas.  

A microscopia confocal mostrou uma rede de actina e tubulina externa ao núcleo, 

ou seja, localizada, aparentemente, no citoplasma remanescente, logo abaixo da 

membrana plasmática dos espermatozóides das duas espécies (Figura 3.26). O tamanho 

dos espermatozóides impossibilitou uma alta resolução nesse tipo de microscopia e, 

portanto, não constatou se as proteínas marcadas também estão localizadas dentro das 

projeções. Devido à sua qualidade, as imagens obtidas para S. spelaeum foram utilizadas 

como representativas para as duas espécies. A mesma disposição das proteínas foi 

observada em cortes histológicos de cistos em desenvolvimento no testículo de outro 

macho de S. spelaeum submetido à microscopia confocal (Figura 3.27).  

 

 
 
 



Capítulo 3 
   

118 
 

Discussão 

 

Projeções nos espermatozóides de opiliões e outros aracnídeos 

 

A presença de projeções na superfície dos espermatozóides de opiliões já foi relatada 

em sete espécies de Laniatores. Jones & Cokendolpher (1985), em trabalho com Vonones 

sayi, reportaram a presença de anéis concêntricos de microvilosidades na superfície dos 

espermatozóides, inclusive nos observados ainda dentro do testículo. De acordo com os 

autores, que verificaram a existência dessas estruturas em outras cinco espécies da família 

Cosmetidae (Cynortoides cubuna, Cynortoides sp., Paecilaemana quadripunctata, Vonones 

ornata e Vonones sp.), as microvilosidades seriam formadas durante a espermatogênese. 

Projeções na superfície dos espermatozóides já foram constatadas em solífugos (Alberti 

& Peretti, 2002) e ácaros (Jones & Cokendolpher, 1985; Moya et al., 2007), e também 

consideradas como resultantes do processo de desenvolvimento dos gametas masculinos. 

Em Iporangaia pustulosa, único representante da família Gonyleptidae estudado sob 

esse aspecto até o momento, as projeções encontradas foram classificadas como 

estruturas extracelulares. Moya et al. (2007) propuseram essa hipótese baseados, 

principalmente, na ausência de projeções em espermatozóides maduros no testículo e de 

organelas necessárias para o desenvolvimento dessas estruturas em estágios finais da 

espermiogênese. A partir dessas observações, os autores acreditam que células epiteliais 

do vaso deferente e da vesícula seminal produzam o material que será organizado nesse 

revestimento complexo, já que espermatozóides com projeções foram encontrados 

apenas após o testículo. 

  Embora existam hipóteses para a origem das projeções nos espermatozóides desses 

táxons, o processo que resulta na formação dessas estruturas ainda não foi estudado.  
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Uma nova hipótese para a formação das projeções 

 

A partir dos resultados obtidos através das técnicas de microscopia eletrônica de 

transmissão e varredura é possível dizer que em S. spelaeum e S. guaricana as projeções 

encontradas nos espermatozóides são originadas durante o desenvolvimento do gameta. 

Apesar de não ter sido efetuado um estudo da espermatogênese das espécies, ou pelo 

menos da espermiogênese, a observação de projeções em gametas imaturos no testículo e 

sua composição por citoplasma envolto por membrana plasmática indicam que não são 

estruturas extracelulares.  

A constatação de tubulina e actina em torno do núcleo nos levou a propor uma 

nova hipótese para a formação das projeções: durante o desenvolvimento dos gametas, 

essa rede de proteínas (já presente nos cistos no testículo) comprime o citoplasma, que 

extravasa pelos espaços existentes nessa espécie de malha e origina as projeções 

encontradas nos espermatozóides maduros (Figuras 3.28 a 3.30). Entretanto, é possível 

que exista algum mecanismo entre essa rede e a membrana plasmática que evite que o 

citoplasma extravase de maneira uniforme pelos espaços, resultando em espermatozóides 

sem projeções. Uma das possibilidades seria a presença de proteínas de ancoragem, que 

prenderiam firmemente a rede à membrana. Essas proteínas delimitariam o espaço sem 

actina e tubulina por onde o citoplasma fluiria, dando início à formação das projeções. 

A presença das proteínas de ancoragem em intervalos regulares determinaria a distância 

entre cada projeção, originando os anéis concêntricos observados nos gametas maduros. 

As figuras 3.31 e 3.32 esquematizam a hipótese aqui apresentada.  

A remoção de parte da membrana plasmática de espermatozóides presentes no 

testículo oferece suporte à hipótese. As protuberâncias observadas no citoplasma 

provavelmente sejam uma fase inicial do desenvolvimento das projeções, na qual o grau 

de compressão da rede de actina e tubulina ainda não é suficiente para que o 

extravasamento do citoplasma empurre a membrana (Figura 3.33). O restante desse 

processo ocorreria ao longo do trato reprodutor masculino, resultando no alongamento 

das projeções. Tanto Jones & Cokendolpher (1985) como Moya et al. (2007) consideram 
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os diferentes tamanhos de projeções como indicativos da idade dos espermatozóides: os 

que apresentam projeções mais curtas seriam espermatozóides mais jovens, enquanto os 

com projeções mais longas, seriam mais velhos. Da mesma forma que em 

espermatozóides com anéis concêntricos de projeções, as proteínas de ancoragem devem 

influenciar a distribuição irregular dessas estruturas em alguns dos espermatozóides 

observados. Nesse caso, alterações no padrão de organização das proteínas poderiam 

explicar as variações morfológicas encontradas. 

Devido à baixa resolução da microscopia confocal não foi possível observar se as 

moléculas marcadas (actina e tubulina) também estão presentes dentro das projeções, 

fornecendo suporte a elas. A presença dessas proteínas no interior das projeções 

(compostas apenas por membrana plasmática e citoplasma) poderia prover maior rigidez, 

apoiando a hipótese de Moya et al. (2007) sobre sua função na facilitação do transporte 

pelo trato reprodutor masculino e feminino e/ou sua ancoragem a este último, evitando 

deslocamento pela genitália de outros machos. Não se sabe até o momento se as 

projeções teriam alguma função na locomoção, já que não foi observada mobilidade nos 

espermatozóides retirados de machos de Vonones sayi (Jones & Cokendolpher, 1985) e 

Iporangaia pustulosa (Moya et al., 2007). No entanto, sabe-se que espermatozóides de 

diferentes táxons se tornam totalmente ativos somente dentro do trato reprodutor 

feminino (Morrow, 2004). É o que ocorre, por exemplo, com escorpiões e 

pseudoescorpiões, cujos espermatozóides apresentam flagelo (Dallai & Callaini, 1990; 

Peretti & Battán-Horenstein, 2003). A mobilidade de espermatozóides aflagelados de 

aracnídeos foi constatada apenas em ácaros, tendo sido reconhecidos cinco tipos de 

movimentos, tais como deslizamento e contorção (Resler et al., 2009). Esses movimentos, 

entretando, somente se iniciam após o contato com o trato reprodutor feminino. Assim, 

a verificação dos espermatozóides de opilião dentro da fêmea poderia fornecer mais 

informações acerca de sua mobilidade.  
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Figura 3.1: Eletromicrografia de varredura de

espermatozóides na vesícula seminal de macho de

S. spelaeum. Pr: projeções. Escala: 2 µm.

Pr

Figura 3.2: Eletromicrografia de varredura de

espermatozóide na vesícula seminal de macho de

S. guaricana. Pr: projeções. Escala: 2 µm.

Pr

Pr

Figura 3.3: Eletromicrografia de transmissão da

vesícula seminal de macho de S. spelaeum. As

projeções (“Pr”) podem ser observadas nos cortes

longitudinais (*) e transversais (�) dos

espermatozóides presentes no lúmen (“Lu”). Ci:

citoplasma; Nu: núcleo. Escala: 2 µm.

Figura 3.4: Eletromicrografia de transmissão da

vesícula seminal de macho de S. guaricana. As

projeções (“Pr”) podem ser observadas nos cortes

longitudinais (*) e transversais (�) dos

espermatozóides presentes no lúmen (“Lu”). Ac:

acrossomo; Ci: citoplasma; Nu: núcleo. Escala: 2

µm.
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Figura 3.5: Eletromicrografia de varredura de

espermatozóide na vesícula seminal de macho

de S. spelaeum. As projeções (“Pr”) estão

organizadas como anéis concêntricos

(exemplificados pelos arcos vermelhos).

Escala: 2 µm.

Pr

Figura 3.6: Eletromicrografia de varredura de

espermatozóides na vesícula seminal de macho

de S. guaricana. Em alguns gametas as

projeções (“Pr”) não apresentam um padrão

organizado de distribuição. Escala: 2 µm.

Pr

Figura 3.8: Eletromicrografia de varredura de

espermatozóide longitudinalmente rompido

na vesícula seminal de macho de S. spelaeum.

As setas brancas indicam a membrana

plasmática rebatida para fora, e o círculo

tracejado, a continuidade entre ela e as

projeções (“Pr”). Escala: 1 µm.

Figura 3.7: Eletromicrografia de varredura de

espermatozóides rompidos na vesícula seminal

de macho de S. guaricana. As projeções (“Pr”)

estão organizadas lado a lado, em anéis

concêntricos. As setas brancas indicam a

membrana plasmática. Escala: 1 µm.
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Pr
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Figura 3.9: Eletromicrografia de transmissão de espermatozóide no testículo de macho de S. spelaeum.

As regiões marcadas em vermelho são semelhantes às aberturas para a entrada dos dedos em uma

luva. Pr: projeções. Escala: 0,2 µm.

Ci

Ac

Pr

Pr

Pr

Figura 3.10: Eletromicrografia de transmissão de corte transversal de espermátide de S. spelaeum. As

setas apontam os locais onde é possível observar o citoplasma remanescente (“CR”) penetrando nas

projeções. Ac: acrossomo; Ci: citoplasma; Nu: núcleo. Escala: 0,5 µm.

Nu
CR

Figura 3.11: Eletromicrografia de transmissão de corte longitudinal de espermátide de S. guaricana.

As setas apontam os locais onde é possível observar o citoplasma remanescente (“CR”) penetrando

nas projeções. Ci: citoplasma; Nu: núcleo. Escala: 0,5 µm.

Nu
Ci

Nu

CR
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Figura 3.12: Eletromicrografia de transmissão de

corte longitudinal de espermatozóide na vesícula

seminal de macho de S. spelaeum. As projeções

(“Pr”) são estruturas individualizadas,

independentes umas das outras. Ci: citoplasma; Nu:

núcleo. Escala: 0,5 µm.

Nu

Ci

Pr

Figura 3.13: Eletromicrografia de varredura

de espermatozóide na vesícula seminal de

macho de S. spelaeum. A individualização

das projeções (“Pr”) é bastante evidente,

especialmente na área delimitada pelo

círculo tracejado. Escala: 1 µm.

Pr

Figura 3.14: Eletromicrografia de transmissão de

corte transversal de espermatozóide na vesícula

seminal de macho de S. guaricana. Ac: acrossomo;

Ci: citoplasma; Nu: núcleo; Pr: projeções.

Escala: 1 µm.

Nu

Ci

Ac

Pr

Figura 3.15: Esquema da composição das

projeções dos espermatozóides de S. spelaeum

e S. guaricana. Esquema sem escala.
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Figura 3.16: Eletromicrografia de transmissão de corte longitudinal de espermatozóide na

vesícula seminal de macho de S. spelaeum. As setas brancas acompanham a membrana plasmática

delimitando três projeções (“Pr”). Nu: núcleo. Escala: 0,2 µm.
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Figura 3.17: Eletromicrografia de transmissão de corte longitudinal de espermatozóide na

vesícula seminal de macho de S. spelaeum. As setas brancas indicam a membrana plasmática

envolvendo uma projeção (“Pr”). As setas pretas acompanham a membrana plasmática

seccionada entre duas fileiras longitudinais de projeções. CR: citoplasma remanescente; Nu:

núcleo. Escala: 0,2 µm.

NuPr

CR

Figura 3.18: Eletromicrografia de transmissão de corte transversal das projeções de

espermatozóide no testículo de macho de S. spelaeum. Cada projeção (circundada pelo círculo

tracejado) é delimitada por membrana plasmática. Nu: núcleo. Escala: 0,4 µm.

Nu
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Figura 3.19: Eletromicrografia de transmissão do testículo de macho de S. spelaeum. Nos

espermatozóides presentes no lúmen (“Lu”) do testículo já é possível observar projeções

(indicadas pelas setas). Ci: citoplasma; Nu: núcleo. Escala: 1 µm.

Lu

Nu

Ci

Figura 3.20: Eletromicrografia de

transmissão do testículo de macho de S.

spelaeum mostrando três espermátides em

corte transversal. Podem ser observadas

estruturas (indicadas pelas setas) que

possivelmente sejam primórdios das

projeções. Ci: citoplasma; Nu: núcleo.

Escala: 1 µm.

Nu

Nu
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Ci

Figura 3.21: Eletromicrografia de transmissão de

corte transversal de espermátide de macho de S.

spelaeum. As setas indicam algumas das

projeções. Ac: acrossomo; Ci: citoplasma; Nu:

núcleo. Escala: 0,5 µm.

Ci

Nu
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Figura 3.23: Eletromicrografia de varredura de

espermatozóide no testículo de macho de S.

spelaeum. Nos locais em que a membrana

plasmática (“MP”) foi removida, pode-se notar o

citoplasma (“Ci”) com protuberâncias. Escala: 1

µm.

Figura 3.22: Eletromicrografia de varredura do

testículo de macho de S. spelaeum. Os

espermatozóides (“Sz”) dispersos no lúmen

não possuem projeções visíveis. Escala: 2 µm.

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

MP

Ci

Ci

Figura 3.24: Eletromicrografia de varredura de

espermatozóide no testículo de macho de S.

spelaeum. As protuberâncias no citoplasma

(“Ci”) parecem ser os primórdios das

projeções. MP: membrana plasmática.

Escala: 1 µm.

MP

Ci

Figura 3.25: Eletromicrografia de varredura de

espermatozóide da vesícula seminal de macho de

S. spelaeum. As projeções (“Pr”) já estão evidentes

nos espermatozóides presentes na vesícula.

Escala: 2 µm.

Pr
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Figura 3.26: Imagens de microscopia confocal de varredura a laser de espermatozóides na

vesícula seminal de macho de S. spelaeum. a) Marcação para DNA, correspondendo ao núcleo.

b) Marcação para actina. c) Marcação para α e β-tubulina. d) Marcações sobrepostas, onde

pode-se observar a actina e a tubulina circundando o núcleo.

c

ba

d

Figura 3.27: Imagens de microscopia confocal de varredura a laser de cisto em estágio inicial

de desenvolvimento no testículo de macho de S. spelaeum. a) Marcação para actina. b)

Marcação para α e β-tubulina. c) Marcação para DNA, correspondendo ao núcleo. d)

Marcações sobrepostas, onde pode-se observar a actina e a tubulina circundando o núcleo.

c
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Figura 3.28: Eletromicrografica de varredura de gametas em estágios iniciais de

desenvolvimento no testículo de macho de S. spelaeum. A rede composta por actina (em verde)

e tubulina (em azul) está localizada no citoplasma ao redor do núcleo. Escala: 5 µm.

Figura 3.29: Eletromicrografica de varredura de gametas em estágios intermediários de

desenvolvimento no testículo de macho de S. spelaeum. A rede composta por actina (em verde)

e tubulina (em azul) comprime o citoplasma, que extravasa pelos espaços existentes na malha.

Escala: 5 µm.

Figura 3.30: Eletromicrografica de varredura de espermatozóides maduros com projeções na

vesícula seminal de macho de S. spelaeum. Escala: 2 µm.
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Figura 3.31: Esquema ilustrando a formação das projeções. A rede de actina e tubulina, presa à

membrana plasmática por proteínas de ancoragem, comprime o citoplasma, que extravasa pelos

espaços existentes na malha. Esquema sem escala.

Citoplasma

Membrana plasmática Proteínas de ancoragem

Rede de actina e tubulina

Citoplasma

Proteínas de ancoragem

Rede de actina e 

tubulina

Figura 3.33: Esquema ilustrando parte da membrana plasmática removida de um

espermatozóide no testículo. As protuberâncias observadas podem representar o citoplasma em

fase inicial de compressão pela rede de actina e tubulina. Esquema sem escala.

Figura 3.32: Esquema da formação das projeções visto de cima, sem a membrana plasmática. As

proteínas de ancoragem delimitariam as regiões por onde o citoplasma extravasa. Esquema sem

escala.
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Os resultados obtidos no primeiro capítulo desta tese nos permitiram concluir que 

fêmeas das duas espécies estudadas apresentam quatro espermatecas, inseridas na 

musculatura da região apical do ovipositor. Cada uma dessas espermatecas é composta 

por quatro sáculos, que consistem em quatro reservatórios individuais de 

espermatozóides, e possui apenas uma entrada, voltada para o canal do ovipositor. A 

presença de espermatecas múltiplas possivelmente permite um armazenamento 

diferencial de espermatozóides dos diferentes machos com os quais a fêmea tenha 

copulado, aumentando seu controle sobre a paternidade de sua progênie. A musculatura 

presente ao redor da região das espermatecas sugere que a fêmea possa controlar a 

liberação dos espermatozóides através de contrações diferenciais, podendo determinar o 

sucesso reprodutivo de um determinado macho. 

Quanto aos machos, os dados obtidos no capítulo 2 revelaram que o comprimento 

da genitália, assim como a largura da placa ventral e comprimento do pênis são 

semelhantes em machos de grande e de pequeno porte. Considerando-se que machos 

pequenos parecem adotar a estratégia de machos-satélites, ou seja, são capazes de obter 

cópulas, a ausência de diferenças relacionadas à morfometria das características 

mencionadas indicam que eles poderiam competir igualmente com machos de grande 

porte. No entanto, seu tamanho corpóreo reduzido sugere que eles sejam capazes de 

penetrar regiões mais profundas da espermateca, o que poderia lhes conferir vantagens 

na competição espermática. A igualdade também encontrada na morfologia e 

ultraestrutura dos espermatozóides é um indicativo de que tanto machos grandes quanto 

machos pequenos produzem espermatozóides potencialmente férteis e capazes de obter 

êxito na fecundação. Com relação à ultraestrutura, os espermatozóides são compostos 

por um núcleo, que preenche quase todo o interior da célula, um citoplasma dentro de 

uma invaginação nuclear e um acrossomo situado na região mediana, além de inúmeras 

projeções em sua superfície. 
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O último capítulo demonstra que as projeções encontradas nos espermatozóides de 

machos de grande e de pequeno porte das duas espécies são estruturas originadas no 

processo de espermatogênese. Tais projeções são constituídas de citoplasma envolto por 

membrana plasmática, provavelmente resultantes da compressão do citoplasma por uma 

rede de proteínas logo abaixo da membrana. 

 

 


