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RESUMO 
 
 Os Amphisbaenia (cobras de duas cabeças) têm sua biologia reprodutiva pouco 

conhecida, em parte devido à dificuldade de observações em campo e de coleta desses 

animais, que possuem hábitos fossórios. Leposternon microcephalum, da família 

Amphisbaenidae, é uma espécie amplamente distribuída no Brasil. Este trabalho teve como 

objetivo estudar aspectos da biologia reprodutiva de L. microcephalum do Sudeste do Brasil, 

tais como fecundidade, época de recrutamento, a ocorrência de oviposturas em formigueiros, 

tamanho de maturidade sexual, sintopia das gônadas, e dimorfismo sexual de comprimento e 

diâmetro do corpo, bem como analisar os ciclos folicular e espermatogênico e caracterizar a 

morfologia das gônadas e vias genitais. Para tanto, foram utilizados espécimes de coleção 

coletados em diferentes meses do ano para análise e medidas dos testículos, ductos deferentes, 

folículos ovarianos e ovidutos. Tais órgãos foram ainda analisados sob microscopia de luz, 

visando à descrição de sua estrutura e um estudo mais aprofundado do ciclo reprodutivo. 

Foram ainda escavados formigueiros para procura de ovos. Observou-se que o ciclo 

reprodutivo da fêmea dura pelo menos dois anos, sendo que o depósito mais substancial de 

vitelo é do tipo vernal (pré-nupcial), concentrado nos três meses que precedem a ovulação. 

Essa se dá provavelmente na mesma época da cópula, entre novembro e dezembro. A 

espermatogênese é do tipo misto, e o pico de produção de espermatozóides ocorre cerca de 

dois meses antes da cópula, havendo pequena fase de estocagem de esperma nos ductos 

deferentes. Nessa época, o epitélio desses ductos torna-se secretor. Após a fase 

espermatogênica, há uma acentuada involução dos testículos. O número de ovos produzido 

por fêmea provavelmente varia entre dois e seis. Os ovidutos dividem-se, segundo sua 

estrutura observada sob microscópio de luz, em vagina, útero, infundíbulo posterior e 

infundíbulo anterior. A maturidade sexual dos espécimes pode ser inferida com base na 

opacidade dos ductos genitais, e é atingida provavelmente aos três anos de idade. A gônada 

direita é normalmente mais cranial em relação à esquerda, e há uma região de sobreposição, 

na qual ambas se dispõem lado a lado. Não foi observado dimorfismo sexual, e a ovipostura 

em formigueiros não parece ser obrigatória. 
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ABSTRACT 
 

 The reproductive biology of the Amphisbaenia (worm lizards) is poorly known, in part 

because of their fossorial habits, which make difficult studies on the field and their capture. 

Leposternon microcephalum is a species widespread in Brazil, and accommodates in the 

family Amphisbaenidae. This work aimed to study features of the reproductive biology of L. 

microcephalum from Southeastern Brazil, such as fecundity, time of hatching, occurrence of 

oviposition in ant nests, size of sexual maturity, gonadal sintopy and sexual dimorphism on 

body length and width. It also aimed to analyze follicular and testicular cycles and to 

characterize the morphology of gonads and genital ducts. For that, museum specimens 

collected on different months of the year were used for analyses and measurements of testes, 

vas deferens, ovarian follicles and oviducts. Those organs were also analyzed histologically 

by light microscopy, to describe theirs structure and to better characterize the sexual cycle. 

Ant nests were excavated to look for eggs. The female reproductive cycle were estimated to 

take at least two years. The most part of yolk deposition occurs during the last three months 

before ovulation, and it is of the vernal type (pre-nuptial). Ovulation takes place 

approximately at the same time as mating, between November and December. 

Spermatogenesis is of the mixed type (type II B), and the peak of spermatozoa production 

occurs approximately two months before mating. There is a short phase of sperm storage in 

vas deferens. By that time, vas deferens’ epithelium becomes secretory. After the 

spermatogenesis, there is a great involution of testes. The number of eggs produced by each 

female probably varies between two and six. According to the structure seen under light 

microscope, the oviducts are divided in four regions: vagina, uterus, anterior infundibulum 

and posterior infundibulum. Sexual maturity can be inferred from the opacity of genital ducts, 

and it is probably attained in three years. The right gonad is usually anterior to the left one, 

and there is an overlapping region, in which the two gonads are arranged side by side. Sexual 

dimorphism was not observed, and oviposition in ant nests does not seem to be obligatory. 

 

Key words: Amphisbaenidae, reproduction, histology, reproductive cycle. 
 
 
 
 
 



1. INTRODUÇÃO 
 
 

A subordem Amphisbaenia forma, juntamente com a subordem Serpentes e o grupo 

parafilético dos “lagartos”, a ordem Squamata. É um grupo de répteis fossoriais, conhecidos 

popularmente como “cobras de duas cabeças” ou “cobras cegas”. O grupo conta com 

aproximadamente 190 espécies, distribuídas em 24 gêneros (GANS, 2005), e seu 

monofiletismo foi sugerido tanto por estudos morfológicos como por análises moleculares 

(KEARNEY, 2003; KEARNEY, STUART, 2004; MACEY et al., 2004; VIDAL et al., 2008). 

A subordem conta com seis famílias, com ocorrência abrangendo Europa, Oriente Médio e 

norte da África – família Blanidae –, Cuba – família Cadeidae –, Oriente Médio e norte da 

África – família Trogonophidae –, Flórida – família Rhineuridae –, regiões do México – 

família Bipedidae – e Caribe, América do Sul e África – família Amphisbaenidae (VIDAL et 

al., 2008). A maioria dos Amphisbaenia é ápode, com exceção da família Bipedidae – que 

conta com um único gênero, com três espécies –, cujos representantes apresentam os 

membros anteriores (KEARNEY, 2003). 

 A família com maior diversidade é Amphisbaenidae, que conta com aproximadamente 

170 espécies, em 16 gêneros (GANS, 2005). O gênero Leposternon Wagler, 1824 conta com 

oito espécies (GANS, 1971; PORTO et al., 2000; RIBEIRO et al., 2008). Leposternon 

microcephalum tem ampla área de ocorrência, sendo encontrado no Brasil, Argentina, 

Bolívia, Paraguai e Uruguai (GANS, 2005). No Brasil, sua ocorrência abrange o sul do Pará, 

costa brasileira até o Rio Grande do Sul, incluindo estados do centro-oeste do Brasil e todos 

os estados do sudeste (GANS, 1971; RIBEIRO et al., 2008).  

Devido ao hábito fossório dos Amphisbaenia e à raridade de encontros com esses 

animais em condições naturais, pouco se sabe sobre a biologia dos mesmos. 

Conseqüentemente, existem poucos estudos sobre a história natural do grupo, incluindo a 

biologia reprodutiva. De fato, Andrade et al. (2006) realizaram uma revisão da literatura sobre 



reprodução desses animais, e encontraram dados para apenas 22 espécies, sendo que a maioria 

dos trabalhos reporta dados como relatos de oviposturas e encontros de fêmeas com ovos ou 

folículos aumentados. Existem informações sobre o ciclo reprodutivo de machos ou fêmeas 

apenas para sete espécies – Amphisbaena alba (COLLI; ZAMBONI, 1999), Anops kingii 

(VEGA, 2001), Bipes biporus, Bipes canaliculatus, Bipes tridactylus (PAPENFUSS, 1982), 

Blanus cinereus e Trogonophis wiegmanni (BONS; SAINT GIRONS, 1963). A maioria das 

espécies para as quais se tem informações sobre o modo reprodutivo são ovíparas, mas foi 

registrada a ocorrência de viviparidade em Trogonophis wiegmanni (BONS; SAINT 

GIRONS, 1963), além de terem sido encontrados embriões sem sinal de casca em Loveridgea 

ionidesii (GANS, KRAKLAU, 1989) e Monopeltis capensis (VISSER, 1967), indicando pelo 

menos uma retenção prolongada dos embriões.  

Análises histológicas das vias genitais só foram conduzidas para duas espécies de 

Amphisbaenia até agora – Blanus cinereus e Trogonophis wiegmanni (BONS; SAINT 

GIRONS, 1963). Os autores puderam descrever o ciclo espermatogênico dessas espécies, que 

foi classificado como do tipo pré-nupcial, e que apresenta uma fase de acentuada involução 

dos túbulos seminíferos. As fêmeas dessas duas espécies também tiveram seu oviduto 

descrito, e os autores obtiveram informações sobre o ciclo vitelogênico. No caso de 

Trogonophis wiegmanni, os mesmos ainda observaram que o tempo decorrido entre a cópula 

e a parturição – obtida em cativeiro – é de aproximadamente quatro meses. Ainda nessas duas 

espécies, o ciclo reprodutivo das fêmeas caracteriza-se pela longa duração, havendo um 

intervalo de vários anos entre duas fases reprodutivas. Papenfuss (1982) também observou, 

para Bipes canaliculatus e B. biporus, que as fêmeas não se reproduzem todos os anos. Esse 

autor ainda discute que as espécies por ele estudadas poderiam ser consideradas estrategistas 

K, uma vez que, além do pequeno número de ovos produzido por fêmea – de um a quatro – e 



de as mesmas não se reproduzirem anualmente, a maturidade sexual demora a ser atingida – 

aproximadamente 45 meses. 

Um aspecto interessante quanto à reprodução de Amphisbaenia é a ocorrência de 

oviposturas em formigueiros. Goeldi (1898) relata a freqüente descoberta de ovos de L. 

microcephalum no interior de formigueiros, e Gans (1971) analisou ninhadas coletadas nesses 

locais. Vaz-Ferreira et al. (1973) também documentam oviposturas de Amphisbaena darwini 

em formigueiros de Acromyrmex. Segundo esses últimos autores, os formigueiros daquele 

gênero de formigas têm condições de umidade, ventilação e temperatura bastante controladas, 

mantendo-se o seu interior sempre entre 27º e 29°C. Segundo levantamentos bibliográficos 

realizados por Brandão e Vanzolini (1985) e Andrade et al. (2006), há registros de ovipostura 

em formigueiros também para Anops kingii, e provavelmente para Amphisbaena alba e 

Amphisbaena fuliginosa. Brandão e Vanzolini (1985) sugerem que os ninhos de formigas dos 

gêneros Atta e Acromyrmex são os que oferecem melhores condições para ovipostura de 

répteis, relacionando diversas espécies de Squamata para as quais foi registrada essa 

associação. Segundo Andrade et al. (2006), a ovipostura nesses locais parece ser preferencial, 

porém não obrigatória, uma vez que esses autores obtiveram ovipostura de Amphisbaena 

mertensi em cativeiro. Já Azevedo-Ramos e Moutinho (1994), ao notificarem o encontro de 

uma Amphisbaena alba e uma A. mitchelli no interior de um ninho de Atta, discutem que o 

fato de nunca terem sido encontrados, na natureza, ovos desses animais em locais não 

habitados por formigas poderia indicar uma relação obrigatória. Esse aspecto da reprodução 

de Amphisbaenidae, portanto, merece ser mais discutido, com um volume maior de dados.  

Uma característica que parece ser comum entre os Amphisbaenia e que até o momento 

foi pouco discutida é a disposição relativa das gônadas na cavidade abdominal. Nesses 

animais, de corpo alongado, a gônada direita é, em geral, mais cranial que a esquerda, mas há 

uma região de sobreposição, na qual as duas gônadas dispõem-se lado a lado. Crook e Parsons 



(1980) assim o observaram em 17 espécies de Amphisbaenia, de cinco famílias. Tal fato 

poderia contrastar com o hábito fossório do grupo, já que não seria interessante que folículos 

vitelogênicos aumentados se dispusessem lado a lado, dilatando o diâmetro do corpo e 

dificultando conseqüentemente a locomoção nos túneis. Pizzatto et al. (2007) discutem a 

relação entre a assincronia entre as gônadas e o hábito de serpentes Boidae ao demonstrar que, 

em espécies arborícolas, há uma sobreposição significativamente menor entre as gônadas 

direita e esquerda, quando comparadas a espécies terrícolas. Os autores discutem que essa 

tendência poderia ser adaptativa porque as serpentes arborícolas têm corpo mais alongado, e a 

disposição em linha das gônadas deve evitar que seus hábitos resultem em danos para os ovos, 

que dessa forma não ficam sobrepostos. Em Amphisbaenidae, porém, apesar da sobreposição 

existente entre as gônadas, os folículos vitelogênicos e os ovos aparecem dispostos em fila, 

como foi observado por Andrade et al. (2006) em quatro espécies por eles analisadas. Os 

autores ainda observaram que a presença de ovos nos ovidutos das fêmeas não era notada 

externamente, uma vez que não havia distensão do diâmetro do corpo, e sugerem que a 

disposição dos ovos em linha, bem como seu formato alongado, contribua para evitar tal 

distensão. É possível que essa acomodação em linha dos ovos ou folículos, a despeito da 

existência de sobreposição das gônadas, seja facilitada por uma baixa fecundidade. Andrade 

et al. (2006) observaram que, segundo dados da literatura, em Amphisbaenia em geral, o 

número de ovos ou embriões por ninhada é baixo. Assim, a pressão adaptativa para 

assincronia das gônadas não seria tão marcante no grupo.  

Em relação à fecundidade, Shine (1994) observa que a mesma se relaciona fortemente 

com o tamanho do corpo das fêmeas em serpentes, e outros autores sugerem que fatores como 

o uso do habitat, forma do corpo e modo reprodutivo também a influenciam (SEIGEL; 

FITCH, 1984; SEIGEL; FORD, 1987; SHINE, 1988, 1992). Assim, seria interessante 

verificar a existência de dimorfismo sexual quanto ao diâmetro do corpo em Amphisbaenia, 



para discussão em conjunto com dados de fecundidade e disposição dos folículos e ovos no 

abdome da fêmea. Essa análise de dimorfismo apenas foi realizada para três espécies de 

Amphisbaenidae, Amphisbaena alba (COLLI, ZAMBONI, 1999), Monopeltis anchietae e 

Zygaspis quadrifrons (WEBB et al., 2000), que não apresentaram diferenças quanto ao 

diâmetro do corpo entre machos e fêmeas. Já quanto ao comprimento rostro-cloacal, as 

fêmeas apresentaram-se maiores do que os machos em Zygaspis quadrifrons (WEBB et al., 

2000) e em Anops kingii (VEGA, 2001). Já em Blanus cinereus (GIL et al., 1993), 

Amphisbaena alba (COLLI, ZAMBONI, 1999) e Monopeltis anchietae (WEBB et al., 2000) 

não se observou dimorfismo sexual quanto ao comprimento do corpo. 

Quanto a L. microcephalum, existem dados pontuais sobre sua reprodução, que 

permitem, em conjunto, traçar um esboço sobre as épocas de ovipostura e recrutamento da 

espécie. Goeldi (1898) relata que não é raro encontrar ovos dessa espécie em formigueiros ou 

pilhas de entulho habitadas por formigas. No mesmo trabalho, o autor documenta que recebeu 

uma ninhada coletada no Rio de Janeiro em 20 de março de 1983, em uma pilha de entulho 

habitada por formigas do gênero Camponotus, e que os ovos estavam prestes a eclodir. Gans 

(1971) descreve embriões, em estágio inicial de desenvolvimento, de duas ninhadas de L. 

microcephalum coletadas em dezembro de 1907 e na “primavera de 1908”, também em 

formigueiros. Marques e Sazima (2004) citam a existência de ovos nos ovidutos de 

exemplares coletados em outubro. Segundo essas informações, é possível que a ovipostura na 

espécie ocorra aproximadamente em dezembro, e a eclosão próxima a março. 

 Uma estrutura interessante foi observada em uma fêmea de Leposternon 

microcephalum recebida em 2006, no Instituto Butantan. Notou-se que a mesma apresentava 

estrutura semelhante a um hemipênis diminuto. Tais estruturas foram primeiro descritas por 

Böhme (1995), em espécies de lagartos do gênero Varanus, e chamadas por ele de 

hemiclitóris. A estrutura em questão era encontrada em fêmeas, e era homóloga aos hemipênis 



dos machos, apresentando a mesma localização e morfologia semelhante. Os hemiclitóris 

apresentavam a mesma estrutura dos hemipênis, porém de tamanho reduzido, apresentando-se 

como órgãos bilobados, com sulco espermático, músculos retratores bifurcados, e as mesmas 

estruturas calcificadas encontradas nos hemipênis das espécies analisadas pelos autores. 

Ziegler e Böhme (1997) relataram a observação de hemiclitóris em mais de 50 espécies, 

incluindo um espécime de Amphisbaena fuliginosa, que até o momento era o único entre os 

Amphisbaenia no qual se observaram essas estruturas.  

 Tendo em vista o exposto, nota-se que a biologia reprodutiva de Amphisbaenia tem 

muitos aspectos a serem melhor estudados, e é interessante uma análise das características 

reprodutivas de mais espécies do grupo para possibilitar discussões mais ricas acerca desses 

aspectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. OBJETIVOS 
 

 

O presente trabalho pretende caracterizar a biologia reprodutiva de Leposternon 

microcephalum do Sudeste do Brasil, tendo por objetivo: 

- Caracterizar o ciclo reprodutivo de machos e fêmeas, detalhando com análises 

histológicas e morfológicas os ciclos espermatogênico e vitelogênico; 

- descrever a histologia das vias genitais de machos e fêmeas; 

- estimar a fecundidade para a espécie; 

- analisar a disposição das gônadas na cavidade abdominal de machos e fêmeas; 

- estimar a época de recrutamento e tamanho de maturidade sexual da espécie; 

- verificar a existência de dimorfismo sexual quanto aos comprimentos rostro-cloacal, 

caudal e quanto ao diâmetro do corpo; 

- manter casais em cativeiro visando à observação de comportamento reprodutivo; 

- analisar a possibilidade de obrigatoriedade da ovipostura em ninhos de formigas; 

- descrever os hemiclitóris encontrados em uma fêmea da espécie, e compará-los com 

hemipênis dos machos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. CONCLUSÕES 

 

- O oviduto de Leposternon microcephalum divide-se em quatro regiões: vagina, 

útero, infundíbulo posterior (tuba) e infundíbulo anterior. Essas regiões sofrem modificações 

nas fêmeas que estão entrando em fase reprodutiva, incluindo o desenvolvimento das 

glândulas uterinas e do tecido epitelial de revestimento do infundíbulo e da vagina. 

- A vitelogênese secundária dura provavelmente um ano, com o maior depósito de 

vitelo ocorrendo nos três últimos meses antes da ovulação (de setembro a novembro). Trata-

se, portanto de um ciclo vitelogênico vernal (pré-nupcial, ou do tipo I). 

-  A ovulação ocorre provavelmente no final de novembro. 

 - O ciclo espermatogênico é do tipo misto (ou tipo II B), com repouso reprodutivo no 

verão, retomada da espermatogênese no outono e pico espermatogênico na primavera, 

havendo estocagem de esperma nos ductos deferentes por aproximadamente dois meses. 

 - Durante a fase de estocagem de esperma, o epitélio de revestimento dos ductos 

deferentes torna-se muito secretor. 

 - Os machos apresentam acentuada involução dos testículos, que atinge seu pico em 

dezembro, quando os túbulos seminíferos apresentam-se com pequenos diâmetros, sem 

lúmen, e há a presença de muitas células intersticiais. 

 - A cópula ocorre provavelmente entre o final de novembro e começo de dezembro. 

 - A ovipostura em formigueiros relatada na literatura não parece ser obrigatória. 

 - O recrutamento provavelmente ocorre por volta de março. 

 - O crescimento dos jovens é lento, e esses provavelmente levam cerca de três anos 

para atingir sua maturidade sexual. Os machos podem por vezes tornar-se maduros com 

menores comprimentos do que as fêmeas. 



 - Ovidutos e ductos deferentes lisos e translúcidos são bons indicadores de imaturidade 

na espécie, sendo que espécimes maduros apresentam tais órgãos opacos. Fêmeas maduras e 

não reprodutivas exibem ovidutos pregueados apenas em sua porção mais anterior. 

 - Ductos deferentes enovelados são indicadores de estocagem de esperma, e são 

observados de setembro a novembro. 

 - Os ovidutos tornam-se pregueados na maior parte de sua extensão no mês que 

precede a ovulação. 

 - O desenvolvimento folicular na espécie assemelha-se à observada em outros répteis 

Squamata. Os folículos contam com uma rede de vasos em sua teca; há uma faixa 

hipovascular longitudinal correspondente ao estigma, que pode se relacionar com o 

rompimento do tecido ovariano para ovulação. 

 - As gônadas de machos e fêmeas apresentam uma região de sobreposição, cuja 

medida tem distribuição normal. Normalmente, gônada direta é mais cranial em relação à 

esquerda. 

 - O número de ovos por fêmea provavelmente varia entre 2 e 6. O pequeno número de 

ovos produzido por fêmea pode contribuir para a acomodação dos mesmos em fila, evitando a 

distensão do corpo da fêmea. 

 - Não foi encontrado dimorfismo sexual quanto aos comprimentos rostro-cloacal e 

caudal nem quanto ao diâmetro do corpo. 

 - O hemiclitóris encontrado em uma fêmea do município de São Paulo é 

provavelmente resultado de flutuações hormonais ocorridas na fase anterior à diferenciação 

sexual. Essa estrutura não foi observada em outros indivíduos. 
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