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SANTOS, L. C. Biologia reprodutiva de Leposternon microcephalum (Squamata, 
Amphisbaenia) do Sudeste do Brasil. 2009. 134 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de 
Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

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. 

 

Palavras-chave: Amphisbaenidae, reprodução, histologia, ciclo reprodutivo. 
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SANTOS, L. C. Reproductive biology of Leposternon microcephalum (Squamata, 
Amphisbaenia) from Southeastern Brazil. 2009. 134 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de 
Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

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. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A subordem Amphisbaenia, que forma juntamente com Serpentes e “lagartos” a ordem 

Squamata, é um grupo de répteis fossoriais, conhecidos popularmente como “cobras cegas” ou 

“cobras de duas cabeças”. 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 mais especiosa da subordem é Amphisbaenidae, que conta com 

aproximadamente 180 espécies, em 18 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 fossorial 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 
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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. 
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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 
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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 
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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 em meados de 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 

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

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

apresentavam a mesma estrutura dos hemipênis, porém de tamanho reduzido, apresentando-se 
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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 hemiclítoris 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. 
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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 – sob microscopia de luz – 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 hemiclítoris encontrados em uma fêmea da espécie, e compará-los com 

hemipênis dos machos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Foram analisados 254 espécimes adultos e 75 jovens de Leposternon microcephalum, 

depositados nas coleções do Instituto Butantan – coleção Município de São Paulo (MSP) –, 

Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ), Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e da 

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) (ver anexos A e B para lista dos espécimes 

analisados). Os espécimes das coleções UFMT e MPEG foram coletados em uma mesma 

região, nos municípios vizinhos de Marília e Garça, no interior de São Paulo; os animais da 

coleção MSP são provenientes do município de São Paulo, e na coleção MNRJ foram 

analisados apenas espécimes coletados no Estado do Rio de Janeiro. Foram ainda analisados 

espécimes que haviam sido coletados em dois resgates de fauna, um na usina hidroelétrica de 

Rosal, no município de São José do Calçado – sul do Estado do Espírito Santo, divisa com o 

Rio de Janeiro –; e outro na usina hidroelétrica de Ourinhos, na divisa de São Paulo com o 

Paraná – município de Chavantes. Os espécimes de resgates encontram-se no Instituto 

Butantan. As áreas amostradas encontram-se em regiões de clima subtropical – Marília, São 

Paulo e Chavantes – ou tropical de altitude – São José do Calçado e parte do Rio de Janeiro –, 

que apresentam variação térmica semelhante e chuvas concentradas no verão. Parte do estado 

do Rio de Janeiro apresenta clima tropical, com temperaturas maiores do que nas demais áreas 

amostradas e chuvas mais distribuídas ao longo do ano1. Parte dos espécimes da coleção MSP 

foi recebida na recepção de serpentes do Instituto Butantan ao longo deste estudo, e puderam 

ser analisados frescos; os demais espécimes encontravam-se fixados em formaldeído 10 % e 

conservados em álcool 70 %. O sexo dos espécimes foi determinado pelo exame das gônadas, 

durante dissecção. 

 

                                                 
1 Fonte: IBGE. www.ibge.gov.br. 
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3.1. Ciclo reprodutivo das fêmeas, fecundidade e histologia dos ovidutos e ovários 

 

Foi medido o maior folículo ovariano de cada fêmea dissecada, e determinou-se a 

etapa da vitelogênese em que o espécime se encontrava, considerando-se o aspecto dos 

folículos ovarianos – aqueles com deposição de vitelo (fase ativa do desenvolvimento 

folicular) tornam-se amarelados (ALMEIDA-SANTOS, ORSI, 2002). O ciclo folicular da 

espécie foi analisado com base na distribuição dos comprimentos de folículos ovarianos ao 

longo do ano, bem como na fase vitelogênica em que os mesmos se encontravam e na 

ocorrência de ovos nos ovidutos. Os dados de comprimento do maior folículo de cada fêmea 

foram agrupados por estações do ano – verão, outono, inverno e primavera – segundo a data 

de coleta dos espécimes, e foi realizada análise de variância (ANOVA), para verificar a 

ocorrência de variação nessa medida ao longo do ano – considerou-se o valor crítico de p = 

0,05. Essa análise foi realizada separadamente para as amostras do Rio de Janeiro, do 

município de São Paulo e da região de Marília (coleções UFMT e MPEG), para que não 

houvesse prejuízo na análise de eventuais peculiaridades dessas populações. Após as análises 

serem conduzidas separadamente, as mesmas foram comparadas entre si. 

Foi também contado o número de folículos observados em cada ovário, e anotado 

quantos se encontravam em vitelogênese primária ou secundária, para verificar se há diferença 

na quantidade de folículos produzida por cada gônada. A partir dos dados de número de ovos 

ou folículos vitelogênicos aumentados por fêmea, foi estimada a fecundidade da espécie. 

As fêmeas da coleção MSP tiveram extraídos o oviduto e ovário direitos, para análise 

histológica por meio de microscopia de luz. Foi ainda coletado o oviduto de uma das fêmeas 

da usina hidroelétrica de Rosal (ROS 018), que apresentava os maiores folículos ovarianos 

observados neste estudo. As peças que ainda não se encontravam fixadas foram tratadas com 

formaldeído 10 % por 24 horas, e então imersas em álcool 70 % por no mínimo 24 horas. A 
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partir daí, as estruturas foram processadas para inclusão em parafina ou historresina Leica ®, 

com desidratação em uma série crescente de etanol de 70 % a 100%. Após a desidratação, 

para inclusão em parafina, os materiais foram diafanizados em xilol e impregnados em 

parafina. Para inclusão em historresina, após a desidratação, as peças foram impregnadas em 

solução A, para posterior inclusão em solução B. Após a inclusão, as peças foram submetidas 

a cortes de 4 µm (para peças em parafina) ou 3 µm (para peças em historresina), em 

micrótomo Microm HM 340 E ®, para a produção de lâminas histológicas. Essas lâminas 

foram submetidas a colorações básicas – hematoxilina-eosina para materiais em parafina e 

azul de toluidina-fucsina para materiais em historresina. Após análise das lâminas em 

coloração básica, selecionaram-se os materiais para realização de análises histoquímicas. 

Foram utilizadas as colorações de Alcian Blue e Ácido Periódico de Schiff (PAS), que 

reagem, respectivamente, com polissacarídeos ácidos e neutros, além da coloração com Azul 

de Bromofenol, que reage com proteínas. As lâminas obtidas foram analisadas sob 

microscópio de luz Olympus BX-51 ® e fotografadas com o programa de captura de imagens 

Image Pro Express Olympus ®. O mesmo programa foi utilizado para a medida de glândulas 

uterinas e do epitélio de revestimento do oviduto. Para as medidas de glândulas, amostraram-

se três cortes transversais do útero de cada fêmea, sendo que em cada corte foram medidas 

todas as glândulas observadas. A partir dessas medidas, obteve-se um valor médio de diâmetro 

das glândulas para cada espécime. Já quanto ao epitélio de revestimento do oviduto, mediram-

se também três cortes transversais, sendo que e cada um foram tomadas cinco medidas de 

altura do epitélio. Esses valores foram utilizados para obtenção de medidas médias da altura 

do epitélio para cada fêmea. Essas últimas medidas foram agrupadas por estações do ano, 

segundo as datas de coleta das fêmeas, e submetidas à análise de variância (ANOVA), para 

verificar a ocorrência de variações anuais das mesmas. 
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3.2. Ciclo reprodutivo dos machos e histologia dos testículos e ductos deferentes 

 

Nos machos dissecados, foram medidos o comprimento dos testículos e o diâmetro dos 

ductos deferentes distais. Para cada espécime, a soma dos comprimentos dos testículos direito 

e esquerdo foi dividida pelo comprimento rostro-cloacal, para obtenção de uma medida 

relativa de comprimento testicular, segundo proposto por Volsøe (1944). Foi também medido 

em cada macho o diâmetro do ducto deferente em sua porção distal – sobre os rins. Para 

padronização, foram utilizadas nas análises as medidas dos ductos deferentes direitos. Tais 

medidas foram utilizadas para construção de gráficos de dispersão, segundo as datas de coleta 

dos espécimes, para análise da variação do comprimento testicular e diâmetro do ducto 

deferente distal ao longo do ano. Como descrito para os comprimentos foliculares, os dados 

foram ainda agrupados por estações do ano, para realização de análise de variância (ANOVA). 

As análises foram conduzidas separadamente para as amostras do Rio de Janeiro, Marília e 

município de São Paulo, com posterior comparação entre as amostras. 

Foi ainda feita a análise histológica, sob microscopia de luz, dos testículos e ductos 

deferentes direitos dos machos da coleção MSP, para a observação do ciclo espermatogênico e 

a verificação da ocorrência de estocagem de esperma na espécie, bem como para a descrição 

morfológica desses órgãos. Os estágios do ciclo espermatogênico foram discriminados pela 

variação morfológica dos túbulos seminíferos (i.e., diâmetro dos túbulos, células intersticiais e 

células da linha espermatogênica, segundo Goldberg e Parker (1975) e Johnson et al. (1982). 

Para as preparações histológicas, foi utilizado o mesmo procedimento descrito para as fêmeas 

(seção 3.1). Foram utilizadas na análise as colorações básicas – hematoxilina-eosina para 

materiais em parafina, e azul de toluidina-fucsina para materiais em historresina – além das 

histoquímicas – PAS, para identificação de polissacarídeos neutros, Alcian Blue, para 

polissacarídeos ácidos, Azul de Bromofenol, para proteínas, e Sudan Black, para lipídeos. As 
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lâminas produzidas foram fotografadas por meio do programa de captura de imagens Image 

Pro Express Olympus ®. 

A partir de tais lâminas, foram medidos para cada macho o maior diâmetro da luz do 

ducto deferente e o maior diâmetro dos túbulos seminíferos. Para cada espécime foram 

tomadas as medidas de três cortes de cada estrutura, sendo que nos cortes de testículos foi 

medido o maior número possível de túbulos seminíferos, desconsiderando aqueles que não 

apresentavam os contornos bem preservados. A partir daí, foi tirada uma medida média do 

diâmetro da luz do ducto deferente e do diâmetro dos túbulos seminíferos para cada macho. 

Esses dados foram também agrupados por estações e submetidos à ANOVA. 

 

3.3. Maturidade sexual e recrutamento 

 

O aspecto dos testículos, ductos deferentes, ovários e ovidutos dos espécimes 

dissecados foi observado nas dissecções e sob estereomicroscópio. As características como 

coloração e presença de enovelamento ou formação de dobras nos ductos genitais foram 

anotadas, para posterior comparação entre os espécimes. Esses dados, em conjunto com dados 

de comprimento, permitiram estabelecer critérios para a determinação da maturidade ou 

imaturidade sexual em L. microcephalum. Essa análise foi ainda completada com 

observações, sob microscópio de luz, de cortes transversais das gônadas e vias genitais dos 

indivíduos considerados imaturos.  

A partir da identificação dos espécimes imaturos, e dos dados de comprimento rostro-

cloacal desses espécimes, foi possível estimar o comprimento com que machos e fêmeas 

atingem a maturidade. Os dados de comprimento rostro-cloacal dos indivíduos imaturos, 

separados por amostra – MSP, MNRJ, ROS, OUR e UFMT/MPEG –, foram ainda utilizados 
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para a construção de gráficos de dispersão segundo a data de coleta dos espécimes, para 

estimar a época de recrutamento na espécie.  

 

3.4. Disposição das gônadas 

 

 Para análise da disposição relativa das gônadas na cavidade abdominal, foram medidos 

o comprimento de cada gônada, a extensão em que as mesmas se dispõem lado a lado – 

sobreposição (S) –, além das regiões de assincronia – porções em que as gônadas não se 

sobrepõem – anterior (AA) e posterior (AP). Tais medidas estão ilustradas na figura 1. A 

medida S é tomada entre a extremidade anterior da gônada mais caudal e a extremidade 

posterior na gônada mais cranial. Quando as gônadas não se dispõem lado a lado em nenhum 

trecho, a medida é anotada com sinal de negativo e representa a distância entre as gônadas. A 

medida AA é tomada entre as extremidades mais craniais de ambas as gônadas, enquanto AP 

é medida entre as extremidades mais caudais. Nas fêmeas, tais medidas foram tomadas tendo-

se como referência a distribuição de folículos para determinação dos limites dos ovários. Uma 

vez que, durante dissecções anteriores e no trabalho de Gonçalves (2002), observou-se que a 

gônada direita costuma situar-se anteriormente à esquerda em L. microcephalum, AA foi 

considerada positiva quando a extremidade anterior da gônada direita é mais cranial, e 

negativa quando ocorre o inverso. Da mesma forma, AP foi considerada positiva quando a 

extremidade posterior da gônada direita é mais cranial em relação à extremidade posterior da 

gônada esquerda, e negativa quando ocorre o inverso. 

 Uma vez que o comprimento dos testículos pode variar ao longo do ciclo reprodutivo 

(VOLSØE, 1944), bem como os comprimentos foliculares, as medidas AA, AP e S podem 

apresentar variações devidas ao ciclo reprodutivo. Por isso, cada medida tomada foi dividida 



 23 

pelo valor da soma de AA, AP e S, resultando em uma razão, ou seja, uma medida relativa de 

assimetria e sobreposição. 

 Com os valores assim obtidos, foram construídos histogramas de freqüências das 

medidas relativas de AA, AP e S, que permitiram analisar a posição relativa das gônadas na 

espécie, e seu grau de sobreposição.  

 
 

Figura 1. Esquema demonstrando a tomada de medidas para análise de disposição das gônadas na 
cavidade abdominal, em um macho. AA: assimetria anterior; AP: assimetria posterior; S: 
sobreposição; dd: ducto deferente; i: intestino; r: rim; t: testículo. 
 

 

3.5. Dimorfismo sexual 

 

Para cada espécime maduro analisado, foram medidos o comprimento rostro-cloacal 

(CRC), comprimento caudal (CC) e diâmetro do corpo. Essa última medida foi tomada no 

terço posterior do corpo, região onde se situam as gônadas, e apenas nos espécimes que não 

haviam sido dissecados previamente, para evitar distorções da medida. Com exceção do CRC, 
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que foi medido com régua até o milímetro mais próximo, as medidas foram tomadas com 

paquímetro digital Mitutoyo ®, com precisão de 0,1 mm. 

Para testar a ocorrência de dimorfismo sexual de CRC, foi utilizado teste t (Student), 

para comparação entre as médias obtidas para machos e fêmeas. Para CC e DC, realizaram-se 

primeiro análises de correlação dessas medidas com o CRC. Tendo sido observada essa 

correlação, a análise de dimorfismo foi feita com base em teste de análise de co-variância 

(ANCOVA), tento como covariável o CRC. 

 

3.6. Comportamento sexual 

  

Dois casais de Leposternon microcephalum – sexados por eversão de hemipênis – 

foram mantidos em cativeiro na expectativa de acompanhar o comportamento reprodutivo. 

Para manter os casais, foram construídos dois terrários de vidro, de 50 cm x 60 cm x 25 cm 

(figura 2). De acordo com Gans (1968), esses animais costumam procurar regiões profundas 

do solo; desse modo, 40 dos 60 cm de altura do terrário foram preenchidos com terra úmida, e 

os terrários foram construídos estreitos (25 cm de largura) para facilitar a observação dos 

animais sob a terra. Foram feitas observações utilizando-se microcâmeras e o programa de 

captura de imagens Geovision – GV800®. Considerando que anfisbênios podem perceber a 

luz (JARED et al., 1997 a), e para evitar que os animais deixem de formar túneis junto aos 

vidros, foi montada uma armação coberta por tecido preto junto a um dos lados do terrário, 

dentro da qual fica a câmera (figura 3). Para filmagem sob o tecido preto, bem como para 

filmagens noturnas, foi utilizada iluminação infravermelha. Os animais foram alimentados 

semanalmente com minhocas e larvas de Tenebrio molitor. 

 

 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.7. Incubação dos ovos 

 

 Para observar se as condições internas dos formigueiros são decisivas para o 

desenvolvimento dos embriões de L. microcephalum, procurou-se coletar ovos da espécie, 

para utilização em experimentos de incubação. Para tanto, procuraram-se formigueiros de 

espécies dos gêneros Acromyrmex ou Camponotus, para as quais já foi relatada a descoberta 

de ovos de L. microcephalum e de outras espécies de Amphisbaenidae (GOELDI, 1898; 

BRANDÃO; VANZOLINI, 1985; ANDRADE et al., 2006). Os formigueiros foram 

procurados em uma fazenda em Vera Cruz (ponto de referência localizado em S22º20’18,3’’; 

W49º47’41,2’’, elevação 657m) – município do interior de São Paulo, próximo a Marília – na 

qual não raro são coletados espécimes de L. microcephalum. Procuraram-se ainda 

formigueiros em área vegetada do Instituto Butantan, uma vez que também já foram coletados 

exemplares da espécie naquela região, segundo dados da coleção MSP. A escavação dos 

formigueiros foi realizada na segunda quinzena de Dezembro de 2007 e na primeira quinzena 

de Março de 2008, já que foram reportados na literatura encontros de ovos da espécie em 

Dezembro (GANS, 1971) e Março (GOELDI, 1898). 

 

60 cm 

25 cm 50 cm 

40 cm 

50 cm 50 cm 

40 cm 

Figura 2. Dimensões dos terrários 
utilizados. 

Figura 3. Montagem do terrário, com 
uma armação de tecido preto cobrindo 
a câmera e uma das faces do mesmo. 
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3.8. Descrição do “hemiclítoris” e comparação com o hemipênis da espécie 

 

Foi encontrado, por Santos et al. (2007), um espécime fêmea com uma estrutura 

similar a um par de hemipênis de tamanho diminuto. Tal espécime foi coletado no município 

de São Paulo, e depositado na coleção MSP sob número de tombo MSP 1423. A estrutura em 

questão foi preparada segundo Pesantes (1994), tendo sido evertida após dissecção da cauda e 

corte dos músculos retratores, e então preenchida com vaselina. A mesma preparação foi feita 

para os hemipênis de três machos da usina hidroelétrica de Ourinhos, que se encontravam 

congelados. Os hemipênis direitos desses três machos, e de mais outros oito machos da usina 

hidroelétrica de Rosal, que apresentavam essas estruturas evertidas, tiveram seus 

comprimentos medidos com paquímetro digital. Foi calculada uma razão entre o comprimento 

do hemipênis e o CRC para cada macho, e então foram calculadas as médias dessa razão para 

os machos com hemipênis preparados segundo Pesantes (1994) e para os machos de 

hidroelétrica de Rosal – cujos hemipênis estavam evertidos, porém não preparados com 

vaselina. Essas duas médias foram calculadas separadamente, devido ao método de preparação 

ter sido diferente. Então, calculou-se a razão entre o comprimento do hemiclítoris direito e o 

CRC da fêmea em questão, para comparação com os valores obtidos para os machos. 

Os hemiclítoris e hemipênis foram ainda analisados sob estereomicroscópio e 

fotografados com o programa de captura de imagens Image Pro Express Olympus ®, para 

comparação de sua estrutura. 

 

 

 

 

 



 27 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Ciclo reprodutivo – dissecções 
 

 
4.1.1. Fêmeas 
 

 
 Foram analisadas 25 fêmeas provindas do Município de São Paulo, depositadas na 

coleção MSP. Dessas, uma não teve seus dados de dissecção coletados, devido a seu mau 

estado de conservação, que impedia observações confiáveis; e três não tiveram seus dados 

considerados neste estudo, por apresentarem os órgãos internos de aspecto anormal, 

provavelmente indicando situação patogênica – tecido adiposo reduzido e alaranjado, folículos 

ovarianos endurecidos e de aspecto acinzentado ou incolor, intestino grosso enrijecido, rins 

amarelados e com manchas esbranquiçadas, bexiga bastante cheia. Consideraram-se, portanto, 

os dados de 22 fêmeas maduras da coleção MSP – os critérios para determinação de 

maturidade serão discutidos na seção 4.3 –, coletadas de Janeiro a Junho e de Setembro a 

Dezembro. A coleção não contava com fêmeas coletadas em Julho e Agosto.  Por meio da 

medida do maior folículo de cada fêmea e da observação de seu estágio vitelogênico 

(vitelogênese primária ou secundária), pôde-se produzir o gráfico de desenvolvimento 

folicular ao longo do ano, apresentado na figura 4. Pode-se observar que todos os folículos em 

vitelogênese primária apresentam comprimento inferior a 5 mm, indicando que a fase ativa de 

deposição de vitelo se inicia, aproximadamente, nos folículos a partir desse comprimento. Os 

folículos em vitelogênese secundária foram observados de Abril a Novembro, sendo que entre 

Abril e Junho os comprimentos não alcançaram os 10 mm. Já em Setembro, esses se 

aproximam de 15 mm, e em Outubro, ultrapassam os 25 mm. Em Setembro, ao mesmo tempo 

em que se observaram fêmeas com folículos vitelogênicos de comprimentos próximos aos 15 

mm, se encontraram fêmeas com folículos também vitelogênicos, porém com comprimentos 
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próximos aos 5 mm. Observaram-se fêmeas maduras que apresentavam apenas folículos em 

vitelogênese primária ao longo de todo o ano, exceto entre Maio e Setembro, incluindo 

portanto os meses em que foram observados os maiores folículos vitelogênicos – Outubro e 

Novembro. 
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Figura 4. Gráfico de dispersão dos comprimentos do maior folículo encontrado em cada fêmea da 
coleção MSP, nas respectivas datas de coleta dos espécimes. Os folículos estão diferenciados segundo 
o estágio vitelogênico em que se encontravam (vitelogênese primária ou secundária). 
 

A disponibilidade de poucos dados por mês (ver anexo A) torna o uso da análise de 

variância (ANOVA) para verificação da variação do comprimento folicular ao longo do ano, 

pouco confiável. Por isso, para essa análise, bem como para as outras análises de variação de 

medidas ao longo do ano, apresentados adiante, os dados foram agrupados segundo as 

estações do ano – verão, outono, inverno e primavera –, e obtivemos os gráficos boxplot para 

observação da variação das médias e desvios (figura 5). Então, utilizamos ANOVA para testar 

a diferença entre as médias observadas nas quatro estações. 

 Segundo o teste de ANOVA, a variação dos comprimentos foliculares entre as estações 

do ano, para as fêmeas coletadas no município de São Paulo, é significativa (F = 3,266; p = 

0,049), para α = 0,05. Porém, o teste Levene para homogeneidade de variâncias resulta em p = 
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0,0, apontado variâncias desiguais entre os níveis do fator (estações do ano). O teste de 

ANOVA testa a diferença entre as médias, caso as variâncias sejam homogêneas entre os 

níveis do fator; caso contrário, testará a diferença entre as variâncias. Entretanto, como foi 

observado que ocorrem fêmeas com folículos em vitelogênese primária ao longo do ano, 

incluindo os meses de observação dos maiores folículos, o que deve variar entre as estações é 

justamente a variância, ou seja, a amplitude de distribuição dos dados em torno da média. 

Sendo assim, o teste de ANOVA foi assumido como adequado para testar a variação nos 

comprimentos foliculares ao longo do ano. Portanto, entre as fêmeas MSP, a variância nos 

valores de comprimento folicular apresenta diferenças significativas entre as estações do ano, 

sendo maior na primavera. 

 

 Das coleções UFMT e MPEG, foram analisadas 9 fêmeas maduras coletadas nos 

municípios vizinhos de Marília e Garça, no interior do Estado de São Paulo. A amostra conta 

apenas com espécimes capturados em Agosto, Novembro e Dezembro, não sendo possível 

observar o ciclo apenas com esses dados (figura 6). Quando esses dados são plotados em um 

gráfico junto com os dados obtidos para as fêmeas MSP – resultando no conjunto de dados 

para as fêmeas analisadas provindas do Estado de São Paulo (figura 7) –, os dados da região 

Figura 5. Boxplot resultante 
do agrupamento por estações 
dos dados de comprimento 
do maior folículo de cada 
fêmea da coleção MSP. V: 
verão; O: outono; I: inverno; 
P: primavera. 
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de Marília não destoam dos demais, havendo uma aparente continuidade no gráfico de 

crescimento folicular. Isso é notado especialmente quando se observam os dados de 

comprimento de folículos em vitelogênese secundária das fêmeas de Marília, em Agosto – 

mês sem dados do Município de São Paulo –, que são intermediários entre os comprimentos 

observados em Junho e Setembro para as fêmeas MSP. Além disso, o único espécime com 

ovos nos ovidutos observado neste estudo é uma fêmea de Marília (UFMT 3550), coletada em 

Dezembro, mês seguinte à observação dos maiores folículos vitelogênicos nos ovários entre as 

fêmeas MSP.  
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Figura 6. Gráfico de dispersão dos comprimentos do maior folículo encontrado em cada fêmea das 
coleções MPEG e UFMT, nas respectivas datas de coleta dos espécimes, e do maior ovo encontrado 
nos ovidutos de uma das fêmeas (UFMT 3550). Os folículos estão diferenciados segundo o estágio 
vitelogênico em que se encontravam (vitelogênese primária ou secundária). 
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Figura 7. Gráfico de dispersão dos comprimentos do maior folículo encontrado em cada fêmea das 
coleções MPEG, UFMT e MSP, nas respectivas datas de coleta dos espécimes, e do maior ovo 
encontrado nos ovidutos de uma das fêmeas (UFMT 3550). Os folículos estão diferenciados segundo o 
estágio vitelogênico em que se encontravam (vitelogênese primária ou secundária). 
 
 

O conjunto dos dados das fêmeas das coleções MSP, MPEG e UFMT resulta no 

gráfico boxplot da figura 8, agrupando-se os dados por estações. A homogeneidade de 

variâncias é novamente rejeitada (p = 0,0), mas o teste de ANOVA, nesse caso, não aponta 

diferença significativa entre as variâncias (F = 2,314; p = 0,10).  

 

Figura 8. Boxplot resultante 
do agrupamento por estações 
dos dados de comprimento 
do maior folículo de cada 
fêmea das coleções MSP, 
MPEG e UFMT. V: verão; 
O: outono; I: inverno; P: 
primavera. 
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 Na coleção MNRJ, foram analisadas 14 fêmeas maduras, todas provindas do Estado do 

Rio de Janeiro, não havendo dados para os meses de Fevereiro, Agosto e Setembro. O gráfico 

de dispersão dos dados de comprimento folicular (figura 9) apresenta forma semelhante à dos 

gráficos das populações do Estado de São Paulo já mostrados acima, com a vitelogênese 

secundária sendo observada em folículos a partir de aproximadamente 5 mm, e com o 

comprimento dos folículos aumentando de 15 mm a 25 mm entre Setembro e Outubro. Da 

mesma forma como foi observado para o município de São Paulo, há fêmeas maduras com 

folículos apenas em vitelogênese primária mesmo no mês em que aparecem os maiores 

folículos vitelogênicos. Além disso, em um mesmo mês, são observadas fêmeas com folículos 

com comprimento próximo ou superior a 20 mm, e folículos com menos de 10 mm. 

 O teste de ANOVA para as fêmeas da coleção MNRJ ficou comprometida pelo baixo 

número amostral. Mesmo agrupando os dados por estações, o n por nível do fator é baixo, e os 

valores encontrados no verão e no inverno são constantes (figura 10). Nesse caso, o teste de 

ANOVA não indica diferença significativa entre as médias de comprimento folicular das 

quatro estações (p = 0,625) – aqui o teste de homogeneidade de variâncias resulta em p = 

0,102, e portanto o teste de ANOVA indica diferença entre as médias. 
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Figura 9. Gráfico de dispersão dos comprimentos do maior folículo encontrado em cada fêmea da 
coleção MNRJ, nas respectivas datas de coleta dos espécimes. Os folículos estão diferenciados 
segundo o estágio vitelogênico em que se encontravam (vitelogênese primária ou secundária). 
 

 

 Os dados de animais provindos de resgates de fauna (empreendimentos hidroelétricos 

de Rosal e Ourinhos) não foram utilizados para produção de gráficos de ciclo reprodutivo, 

uma vez que são representativos de períodos de tempo muito curtos, de poucos dias. Entre as 

dezessete fêmeas maduras coletadas na hidroelétrica de Rosal, em Novembro de 1999, cinco 

Figura 10. Boxplot 
resultante do agrupamento 
por estações dos dados de 
comprimento do maior 
folículo de cada fêmea da 
coleção MNRJ. V: verão; O: 
outono; I: inverno; P: 
primavera. 
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(29,4%) apresentavam folículos em vitelogênese primária, com no máximo 4 mm de 

comprimento, e doze (70,6%), em vitelogênese secundária. Entre essas últimas, a maioria 

apresentava folículos com comprimento entre 20 e 25 mm ou maiores (figura 11), havendo 

uma fêmea com folículo de comprimento superior a 30 mm – trata-se do maior folículo 

observado neste estudo, com 36,1 mm de comprimento. Isso que indica que nessa população a 

fase de maior depósito de vitelo também se dá provavelmente na mesma época das populações 

já mostradas acima. Da mesma forma, assim como nas amostras dos Estados de São Paulo e 

Rio de janeiro, ao mesmo tempo em que se encontraram fêmeas com folículos vitelogênicos 

com comprimentos maiores de 20 mm, observaram-se fêmeas com folículos em vitelogênese 

secundária não ultrapassando os 10 mm, e fêmeas maduras em vitelogênese primária. 
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Figura 11. Freqüência das faixas de comprimento dos folículos ovarianos em vitelogênese secundária 
observados entre as fêmeas coletadas na hidroelétrica de Rosal, em Novembro de 1999. 
 

 Entre as fêmeas capturadas na usina hidroelétrica de Ourinhos, foram analisadas as 36 

que apresentavam as gônadas melhor preservadas – em parte delas, as mesmas não estavam 

em bom estado de conservação, o que poderia comprometer as análises. Dessas, 7 (19,44%) 

estavam em vitelogênese primária, enquanto 29 (80,56%) estavam em vitelogênese 

secundária. Dessas, a maioria apresentava folículos com comprimento menor do que 10 mm 
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(figura 12), havendo poucos espécimes com folículos de 10 mm a 15 mm ou maiores. Isso 

pode indicar que nessa população as fêmeas ainda estavam iniciando a fase de maior depósito 

de vitelo.  
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Figura 12. Freqüência das faixas de comprimento dos folículos ovarianos vitelogênicos observados 
entre as fêmeas coletadas na hidroelétrica de Ourinhos, em Setembro de 2005. 
 
 
 

4.1.2. Machos 

 

 Foram analisados 23 machos maduros da coleção MSP, não sendo amostrados os 

meses de Fevereiro, Junho, Julho e Agosto. O gráfico de dispersão das medidas relativas de 

comprimento testicular (soma dos comprimentos dos dois testículos dividido pelo CRC do 

espécime) mostra um pequeno aumento dessa medida entre os meses de Setembro e Outubro 

(figura 13). O gráfico boxplot construído a partir do agrupamento dos dados segundo as 

estações do ano evidencia um aumento progressivo na média de comprimento testicular 

relativo até um máximo no inverno – que inclui dados de Setembro –, seguido pela queda 

desse valor na primavera (figura 14). O teste de ANOVA, porém, indica que a diferença entre 

as médias obtidas para cada estação não é significativa (F = 1,364; p = 0,282). 
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Figura 13. Gráfico de dispersão das medidas relativas dos testículos de cada macho da coleção MSP, 
nas respectivas datas de coleta dos espécimes. 
 
 

 

 

 Ainda entre os machos da coleção MSP, os maiores diâmetros dos ductos deferentes 

distais aparecem entre Setembro e Dezembro, quando tais ductos são observados com aspecto 

enovelado em sua porção distal e, por vezes, também em sua porção média (figura 15), o que, 

como será mostrado na seção 4.2.2.b, indica estocagem de esperma. O gráfico boxplot de tais 

Figura 14. Boxplot 
resultante do agrupamento 
por estações dos dados de 
medidas relativas dos 
testículos dos machos da 
coleção MSP. V: verão; O: 
outono; I: inverno; P: 
primavera. 
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dados evidencia maiores diâmetros do ducto deferente no inverno e na primavera (figura 16), 

o que porém não é significativo segundo ANOVA (p = 0,055). 
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Figura 15. Gráfico de dispersão dos valores de diâmetro do ducto deferente distal direito (em mm) de 
cada macho da coleção MSP, nas respectivas datas de coleta dos espécimes. Estão diferenciados os 
ductos observados com aspecto enovelado e não enovelado. 
 
 

 

  

 

 

Figura 16. Boxplot 
resultante do agrupamento 
por estações dos dados de 
diâmetro do ducto deferente 
distal dos machos da coleção 
MSP. V: verão; O: outono; I: 
inverno; P: primavera. 
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Das coleções MPEG e UFMT, foram analisados 11 machos maduros, coletados nos 

meses de Maio, Julho, Agosto, Novembro e Dezembro, não havendo amostras coletadas 

durante o verão. No gráfico de dispersão resultante desses dados, não é possível notar variação 

na medida relativa de comprimento testicular (figura 17). As medidas de diâmetro do ducto 

deferente também parecem não variar e, diferente dos espécimes da coleção MSP, não foram 

observados ductos deferentes enovelados na primavera (figura 18). 
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Figura 17. Gráfico de dispersão das medidas relativas dos testículos de cada macho das coleções 
MPEG e UFMT, nas respectivas datas de coleta dos espécimes. 
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Figura 18. Gráfico de dispersão dos valores de diâmetro do ducto deferente distal direito (em mm) de 
cada macho das coleções MPEG e UFMT, nas respectivas datas de coleta dos espécimes. 
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 Na coleção MNRJ, foram analisados 14 machos maduros, não havendo dados para o 

mês de Abril. Segundo o gráfico de dispersão (figura 19), as medidas relativas de 

comprimento testicular parecem ser menores nos primeiros meses do ano – no verão –, o que 

também se observa pelo gráfico boxplot dos dados (figura 20). Diferente do obtido para os 

animais do estado de São Paulo, as medidas obtidas para o inverno são menores do que 

aquelas encontradas no outono e primavera. Porém, a análise ANOVA indica que a diferença 

de médias entre as estações não é significativa (p = 0,062). Observa-se também, pelo gráfico 

boxplot da figura 20, que as medidas obtidas nessa coleção no outono e primavera são 

próximas às observadas nessas mesmas estações para a amostra de São Paulo, mas as medidas 

do inverno têm média menor na amostra do Rio de Janeiro. 
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Figura 19. Gráfico de dispersão das medidas relativas dos testículos de cada macho da coleção MNRJ, 
nas respectivas datas de coleta dos espécimes. 
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Quanto ao diâmetro do ducto deferente, a amostra do Rio de Janeiro se comporta de 

forma semelhante à do Município de São Paulo, com os maiores valores aparecendo entre 

Outubro e Dezembro, quando os ductos apresentam aspecto enovelado (figura 21). O gráfico 

boxplot construído a partir desses dados (figura 22) também evidencia maiores medidas na 

primavera, havendo apenas um outlier, correspondente ao único macho que não apresentava 

os ductos deferentes enovelados nessa estação. Essa diferença é significativa, segundo teste de 

ANOVA (p = 0,002), mesmo com a presença do outlier. Quando o mesmo é retirado da 

análise, o valor de F aumenta de 10,821 para 28,297, e o valor de p cai para 0,0.  

Figura 20. Boxplot 
resultante do agrupamento 
por estações dos dados de 
medidas relativas dos 
testículos dos machos da 
coleção MNRJ. V: verão; O: 
outono; I: inverno; P: 
primavera. 
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Figura 21. Gráfico de dispersão dos valores de diâmetro do ducto deferente distal direito (em mm) de 
cada macho da coleção MNRJ, nas respectivas datas de coleta dos espécimes. Estão diferenciados os 
ductos observados com aspecto enovelado e não enovelado.  
 

 

  

Entre os 13 machos coletados na usina hidroelétrica de Rosal, representativos do mês 

de Novembro, as medidas relativas de comprimento testicular variaram entre 0,042 e 0,072, 

medidas essas menores do que as observadas para os espécimes do Município de São Paulo na 

mesma fase do ano (figura 23). Já o diâmetro dos ductos deferentes distais parece ter medidas 

semelhantes para essas duas populações (figura 24), bem como a presença de ductos 

Figura 22. Boxplot 
resultante do agrupamento 
por estações dos dados de 
diâmetro do ducto deferente 
distal dos machos da coleção 
MNRJ. V: verão; O: outono; 
I: inverno; P: primavera. 
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enovelados. Enquanto na amostra do município de São Paulo, de cinco machos coletados em 

Novembro, quatro possuíam ductos deferentes com aspecto enovelado, de treze espécimes 

capturados na usina hidroelétrica de Rosal, onze apresentavam essa característica. 
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Figura 23. Gráfico de dispersão das medidas relativas dos testículos de cada macho da coleção MSP e 
dos machos coletados na usina hidroelétrica de Rosal, nas respectivas datas de coleta dos espécimes. 
Os pontos estão diferenciados segundo as localidades de coleta. 
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Figura 24. Gráfico de dispersão dos valores de diâmetro do ducto deferente distal direito (em mm) de 
cada macho da coleção MSP e de hidroelétrica de Rosal, nas respectivas datas de coleta dos espécimes. 
Estão dados estão diferenciados segundo a localidade de coleta do espécime e segundo o aspecto dos 
ductos (enovelado ou não enovelado).  
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 Entre os machos maduros coletados na usina hidroelétrica de Ourinhos – coletados no 

mês de Setembro –, foram analisados os 27 que apresentavam as gônadas em melhor estado 

de conservação, já que em parte deles as mesmas se encontravam mal preservadas. Os dados 

dessa amostra assemelharam-se aos dos espécimes do município de São Paulo coletados no 

mês de Outubro, quanto à medida relativa dos testículos, como é possível observar pelos 

gráficos de dispersão de tais dados (figura 25). Em relação ao diâmetro dos ductos deferentes 

distais, as medidas dos espécimes de Ourinhos apresentaram-se com distribuição mais ampla 

(figura 26) do que as dos espécimes de São Paulo, aparecendo medidas menores para essa 

população. Quanto ao enovelamento desses ductos, os dois espécimes observados do 

município de São Paulo apresentavam tal característica, ao passo que oito dos 27 machos de 

Ourinhos (29,6%) assim o exibiam. 
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Figura 25. Gráfico de dispersão das medidas relativas dos testículos de cada macho da coleção MSP e 
dos machos coletados na usina hidroelétrica de Ourinhos, nas respectivas datas de coleta dos 
espécimes. Os pontos estão diferenciados segundo as localidades de coleta. 
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Figura 26. Gráfico de dispersão dos valores de diâmetro do ducto deferente distal direito (em mm) de 
cada macho da coleção MSP e da usina hidroelétrica de Ourinhos, nas respectivas datas de coleta dos 
espécimes. Estão dados estão diferenciados segundo a localidade de coleta do espécime e segundo o 
aspecto dos ductos (enovelado ou não enovelado).  
 

 

4.2. Histologia das vias genitais e variações ao longo do ciclo reprodutivo 

 

4.2.1. Fêmeas 

 

Foram analisados sob microscopia de luz os ovidutos e ovários de 20 fêmeas maduras. 

Dessas, 19 são provindas do Município de São Paulo, e uma, da hidroelétrica de Rosal (ver 

anexo A). A fêmea de Rosal foi incluída na análise por apresentar os dois maiores folículos 

ovarianos observados neste estudo – de 36 e 33 mm –, e um dos infundíbulos aparentando 

expandir-se, envolvendo um desses folículos (figura 27), o que indica que estava próxima à 

ovulação. Não foram analisadas fêmeas dos meses de Julho e Agosto, pela falta de espécimes 

coletados nesses meses. 
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Figura 27. Fêmea ROS 018 dissecada, mostrando dois folículos vitelogênicos e o infundíbulo 
esquerdo alargado sob a base do folículo situado cranialmente. F: folículo; i: infundíbulo; in: intestino; 
ovd D: oviduto direito; ovd E: oviduto esquerdo. 

 

Por meio das análises por microscopia de luz, observa-se que, visto em cortes 

transversais, o oviduto é composto por três camadas de tecido: o endométrio, mais interno, o 

miométrio, e a serosa, mais externa. O endométrio é composto pelo epitélio de revestimento 

do ducto e sua lâmina basal, que compreende uma camada de tecido conjuntivo. O miométrio 

é composto por uma camada de músculo circular, mais interna, e uma camada de feixes 

musculares longitudinais, mais externa (figura 28). Em parte dos espécimes, provavelmente 

devido ao processo de fixação ao qual foram submetidos, as camadas mais externas – serosa e 

miométrio – ficaram comprometidas, não sendo bem diferenciadas. Porém, em outros 

espécimes, as mesmas ficaram bem preservadas e foi possível observá-las. Segundo a 

morfologia das camadas de tecido que compõem o oviduto, foi possível dividi-lo em três 

partes estruturalmente e funcionalmente distintas: vagina, útero e infundíbulo – que por sua 

vez se divide em anterior e posterior –, seguindo a terminologia proposta por Girling (2002). 

A seguir, tais regiões são caracterizadas e as variações encontradas ao longo do ciclo 

reprodutivo da espécie são descritas. 
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Figura 28. Corte transversal da região da vagina, mostrando as camadas de tecido que compõem o 
oviduto. MSP 602. Ept: epitélio; l: lúmen; mc: musculatura circular; ml: musculatura longitudinal; tc: 
tecido conjuntivo. Azul de toluidina/fucsina, objetiva 10x. 
 

 

4.2.1.a. Vagina 

 

 A vagina, em sua parte mais próxima à cloaca, apresenta epitélio ciliado, ausência de 

glândulas, e grandes dobras do endométrio, que se projetam em direção à luz do ducto (figura 

29). Encontra-se ainda a presença de muco e células soltas no lúmen. Conforme o oviduto se 

afasta da cloaca, as dobras do endométrio tornam-se mais baixas (figura 30), embora a altura 

dessas estruturas varie ao longo do ciclo reprodutivo. Em todas as fêmeas coletadas até o mês 

de Setembro, tais dobras permaneceram relativamente baixas, com pequenas variações 

individuais, mesmo em fêmeas que já haviam iniciado a fase de maior depósito de vitelo e 

desenvolvimento folicular (folículos de até 20 mm). Já na fêmea MSP 83, coletada em 

Outubro, e cujo maior folículo alcançava 26 mm, tais dobras eram visivelmente mais 

profundas, e o epitélio parecia mais desenvolvido (figura 31). Foi analisada ainda uma 

segunda fêmea coletada em Outubro, mas que não apresentava folículos em vitelogênese 
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secundária; esse espécime exibia a mesma região da vagina com aspecto igual ao de fêmeas 

coletadas em meses anteriores, com epitélio mais baixo e pequenas reentrâncias. De 

Novembro, foram analisadas quatro fêmeas, das quais duas possuíam folículos vitelogênicos 

bastante aumentados – com 26 e 36 mm –; ambas apresentavam a região mais cranial da 

vagina com profundas dobras do endométrio. Em uma delas, é possível observar material solto 

no lúmen (figura 32). 

 Ainda nas duas referidas fêmeas coletadas em Novembro, o epitélio vaginal cora 

positivamente para Alcian Blue e Ácido Periódico de Schiff na porção apical das células, 

indicando presença de polissacarídeos ácidos e neutros, respectivamente. Nas demais fêmeas, 

o epitélio cora fracamente apenas com o Ácido Periódico. 

 Embora pareça evidente uma variação na altura do epitélio vaginal ao longo do ciclo 

reprodutivo, estando esse mais desenvolvido nas fêmeas com folículos aumentados coletadas 

entre Outubro e Novembro, as medidas de altura do epitélio dessa região não apresentaram 

variação significativa de uma estação para outra, segundo teste de ANOVA (p = 0,785). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Corte transversal da vagina, em região próxima à cloaca. Notar a presença de muco no 
lúmen. Fêmea MSP 1993, Maio. Ept: epitélio; l: lúmen. Azul de toluidina/fucsina, objetiva 20x. 
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Figura 30. Corte transversal da vagina em sua porção média, mostrando epitélio ciliado (*). Fêmea 
MSP 1411, Abril. Ept: epitélio; l: lúmen; ml: musculatura longitudinal. Azul de toluidina/fucsina, 
objetiva 40x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Corte transversal da vagina em sua porção média, mostrando epitélio alto e com 
reentrâncias. Fêmea MSP 83, Outubro. Ept: epitélio; l: lúmen. Azul de toluidina/fucsina, objetiva 20x. 
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Figura 32. Corte transversal da vagina em sua porção média, mostrando epitélio ciliado (*) alto e com 
reentrâncias. Notar a presença de células soltas e muco no lúmen. MSP 1665, Novembro. Ept: epitélio; 
l: lúmen. Azul de toluidina/fucsina, objetiva 40x. 
 
 
 
 

4.2.1.b. Útero 

 

 Nota-se a transição da vagina para o útero em uma região situada entre 10 e 15 mm da 

cloaca. No útero, que representa a maior porção do oviduto, estendendo-se até a região do 

infundíbulo, não se observou epitélio ciliado, e podem ocorrer, ocasionalmente, pequenas 

reentrâncias. Sua característica mais marcante é a presença de glândulas na camada de tecido 

conjuntivo do endométrio. Tais glândulas são formadas a partir do epitélio, como se nota na 

figura 33. Porém, a presença e o estágio de desenvolvimento de tais glândulas variam ao longo 

do ciclo reprodutivo. De Janeiro a Setembro, é possível observar a presença de pequenas 

glândulas em algumas fêmeas, incluindo fêmeas ainda sem folículos em vitelogênese 

secundária. É o caso da fêmea da figura 33, coletada em Março, e cujo maior folículo 

apresentava 4,23 mm. Por outro lado, algumas fêmeas não apresentam as referidas glândulas 
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(figura 34), sendo que foram observadas fêmeas com e sem glândulas coletadas em um 

mesmo mês. Em Outubro, das duas fêmeas analisadas, aquela que possuía folículos atingindo 

os 26 mm exibia glândulas maiores do que aquelas observadas de Janeiro a Setembro – como 

se pode observar pelo gráfico da figura 35 –, sendo que essas ocupavam quase toda a 

espessura do endométrio. Na outra fêmea de Outubro, que só apresentava vitelogênese 

primária, não se observaram glândulas. Já em Novembro, as duas fêmeas analisadas que 

possuíam folículos vitelogênicos aumentados apresentavam glândulas. A primeira, que 

possuía folículos de 36 mm (ROS 018), exibia glândulas de mais de 100 µm de diâmetro, em 

média (figura 35), e as mesmas apresentavam-se cheias de grânulos de secreção (figura 36). É 

possível ver núcleos que parecem soltos em meio a essa secreção, o que sugere que as 

glândulas podem ser holócrinas. A segunda fêmea de Dezembro com folículos aumentados – 

com mais de 26 mm – também possuía glândulas, porém, provavelmente devido a problemas 

de fixação, os grânulos de secreção apresentam-se degradados, embora tenha sido possível 

identificar a presença das glândulas e dos núcleos soltos. O diâmetro das glândulas desse 

espécime não foi medido, e por isso não consta no gráfico apresentado. 
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Figura 33. Corte transversal do útero da fêmea 2008031108 (coletada em Março), mostrando 
glândulas no endométrio. Notar a formação da glândula a partir do epitélio (*). Ept: epitélio; g: 
glândula; l: lúmen; tc: tecido conjuntivo. Hematoxilina/eosina, objetiva 20x. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Corte transversal do útero da fêmea MSP 1751 (coletada em Janeiro), mostrando ausência 
de glândulas no endométrio. Em: endométrio; ept: epitélio; l: lúmen; mi: miométrio. 
Hematoxilina/eosina, objetiva 20x. 
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Figura 35. Gráfico de dispersão mostrando os diâmetros médios das glândulas observadas no útero de 
parte das fêmeas, nas datas de coleta dos espécimes. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Corte transversal do útero da fêmea ROS 018 (coletada em Novembro), mostrando 
glândulas do endométrio cheias de secreção e núcleos (*) soltos em meio aos grânulos. Ept: epitélio; g: 
glândula. Hematoxilina/eosina, objetiva 40x. 
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Nas fêmeas que apresentam pequenas glândulas, entre Janeiro e Setembro, essas 

estruturas coram-se fracamente com Ácido Periódico de Schiff, da mesma forma que o 

epitélio uterino (figura 37). Na fêmea coletada em Outubro, com folículos aumentados, as 

glândulas já se coram mais intensamente com o ácido periódico, indicando acúmulo de 

polissacarídeos neutros, e sobre as células epiteliais passa a aparecer uma fina camada positiva 

a Alcian Blue, apontando a presença de mucopolissacarídeos. Já na fêmea ROS 018, na qual 

as glândulas aparecem cheias de grânulos de secreção, tais grânulos coram-se com Ácido 

Periódico, bem como com Azul de Bromofenol, indicando a presença de polissacarídeos 

neutros e de proteínas, respectivamente. Seu epitélio apresenta, na parte apical das células, 

coloração positiva para Alcian Blue e Ácido Periódico (figura 38). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Corte transversal do útero de fêmea coletada em Setembro (MSP 573), mostrando 
glândulas e epitélio corados fracamente com Ácido Periódico de Schiff. Ept: epitélio; g: glândula; tc: 
tecido conjuntivo; v: vaso. Ácido Periódico de Schiff/Alcian Blue, objetiva 40x. 
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Figura 38. Corte transversal do útero de fêmea coletada em Novembro (ROS 018), mostrando 
grânulos de secreção corados com Ácido Periódico de Schiff, e parte apical das células epiteliais 
corada com Ácido Periódico e Alcian Blue (*). Ept: epitélio; g: glândula; tc: tecido conjuntivo. Ácido 
Periódico de Schiff/Alcian Blue, objetiva 40x. 
 

 

4.2.1.c. Infundíbulo 

 

 O infundíbulo possui paredes delgadas, e epitélio de células cúbicas, sendo parte delas 

ciliada (figura 39). Durante a maior parte do ano, suas partes quase não se distinguem, exceto 

pelo fato de que a parede do ducto fica mais delgada conforme se aproxima de sua 

extremidade. Porém, em fêmeas com folículos em avançado estágio vitelogênico, duas regiões 

infundibulares se distinguem. A região anterior mantém o epitélio de células cúbicas e não 

secretoras, ao passo que a região posterior passa por algumas modificações. Ali, na fase 

reprodutiva, o epitélio passa a exibir células colunares. Na fêmea ROS 018, que 

provavelmente se encontrava prestes a ovular, se observou que muitas dessas células eram 

secretoras, e células ciliadas apareciam em meio a essas. Nas regiões mais próximas ao útero, 
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chegam a aparecer pequenas glândulas, que todavia não exibem acúmulo de secreção, como 

observado naquela região (figura 40).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39. Corte transversal do infundíbulo anterior, mostrando epitélio de células cúbicas, não 
secretoras. MSP 1751 (Janeiro). Ept: epitélio; mc: camada muscular circular. Azul de 
toluidina/fucsina, objetiva 20x.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40. Corte transversal de infundíbulo posterior de fêmea em fase reprodutiva (ROS 018, 
Novembro), mostrando células ciliadas (*) em meio a células secretoras. Notar a presença de pequenas 
glândulas nessa região. Ept: epitélio; g: glândula. Azul de toluidina/fucsina, objetiva 40x. 
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 As células secretoras observadas na porção posterior do infundíbulo coram 

positivamente para Alcian Blue e Ácido Periódico de Schiff, indicando a presença de 

polissacarídeos neutros e ácidos (figura 41). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Corte transversal de infundíbulo anterior de fêmea em fase reprodutiva (ROS 018, 
Novembro), mostrando epitélio corado com Ácido Periódico de Schiff e Alcian Blue. Ept: epitélio; tc: 
tecido conjuntivo. Ácido Periódico de Schiff/Alcian Blue, objetiva 40x. 
 

 

4.2.1.d. Desenvolvimento folicular 

 

 Foi possível observar alguns estágios do desenvolvimento folicular, a partir de 

folículos primordiais em meio ao tecido ovariano (figura 42). Já com a granulosa evidente, 

formada por uma única camada de células, o folículo se aproxima do epitélio ovariano (figura 

43), entrando então em contato com esse. Na figura 44, observamos o folículo já em contato 

com o epitélio ovariano, exibindo uma granulosa com múltiplas camadas de células. Nessa 

fase, já se observa depósito primário de vitelo. Nos folículos em vitelogênese secundária, a 
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granulosa consiste novamente de uma única camada de células, que se encontra achatada 

(figura 45), e é possível observar gotículas de vitelo sendo depositadas. Nessa fase, a 

coloração de Alcian Blue combinada com Ácido Periódico de Schiff revelou a presença de 

polissacarídeos ácidos e neutros na teca do folículo; já no interior do mesmo predominam os 

polissacarídeos neutros na região central e os ácidos na periferia (figura 46). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42. Corte transversal de ovário mostrando folículos primordiais. Fêmea 2007120162 
(Dezembro). Fp: folículo primordial; ov: tecido ovariano. Hematoxilina/eosina, objetiva 20x. 
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Figura 43. Corte transversal de ovário mostrando folículo primário. MSP 1665 (Novembro). Gr: 
granulosa; ov: tecido ovariano. Hematoxilina/eosina, objetiva 40x. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44. Corte transversal de ovário mostrando folículo com deposição primária de vitelo. MSP 997 
(Junho). Gr: granulosa; ov: tecido ovariano; vt: vitelo. Hematoxilina/eosina, objetiva 20x. 
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Figura 45. Corte transversal de ovário mostrando folículo em vitelogênese secundária. MSP 83 
(Outubro). Gr: granulosa; t: teca; vt: vitelo. Ácido Periódico de Schiff/Alcian Blue, objetiva 20x. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 46. Corte transversal do mesmo folículo da figura 39, com coloração de Ácido Periódico de 
Schiff e Alcian Blue. Gr: granulosa; ov: tecido ovariano; t: teca; vt: vitelo. Objetiva 20x. 
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Houve a oportunidade de dissecar uma fêmea fresca (MSP 1665), que havia chegado à 

recepção do Instituto Butantan, e que apresentava seis folículos vitelogênicos, com 

comprimentos entre 22 e 26 mm. Nesses folículos, provavelmente graças ao fato de que ainda 

não haviam passado pelo processo de fixação, era possível observar uma rede de vasos em sua 

superfície, e uma faixa longitudinal com poucos vasos (figura 47). Cortes transversais de um 

desses folículos revelaram a presença de vasos na teca do mesmo (figura 48). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47. Folículo em depósito avançado de vitelo, mostrando rede de capilares em sua superfície. 
Notar faixa com poucos capilares (*). MSP 1665, Novembro. In: intestino. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48. Corte transversal do folículo mostrado na figura 47, mostrando vasos na teca. T: teca; v: 
vaso; vt: vitelo. Hematoxilina/eosina, objetiva 20x. 
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4.2.2. Machos 

 

 Foram analisados com microscopia de luz os testículos e ductos deferentes de 24 

machos maduros, todos coletados no Município de São Paulo (ver anexo A). Não foram 

analisados machos dos meses de Janeiro, Fevereiro, Junho, Julho e Agosto, pela falta de 

espécimes coletados nesses meses. 

 

4.2.2.a. Testículos 

 

 Entre os machos coletados em Março, observou-se que os testículos, sob cortes 

transversais, apresentavam os túbulos seminíferos com pequenos diâmetros e poucas 

espermatogônias (figura 50 A). O macho analisado coletado em Abril também apresentava 

apenas espermatogônias, embora o diâmetro de seus túbulos seminíferos fosse maior do que 

os observados em Março. O gráfico da figura 49 mostra as medidas médias de diâmetro dos 

túbulos seminíferos dos machos analisados; as letras plotadas nesse gráfico representam os 

pontos correspondentes aos espécimes cujos cortes transversais dos testículos estão 

apresentados nas figuras 50 A a 50 F. 

 O único macho analisado coletado em Maio apresenta os túbulos seminíferos muito 

largos, e já se observa a presença de espermatócitos e espermátides, além das espermatogônias 

(figura 50 B). Entre os meses de Junho e Agosto, por falta de amostragem, não foi possível 

observar a progressão da espermatogênese. Em Setembro e Outubro, todos os machos 

analisados já apresentam toda a linha espermatogênica, e observam-se espermatozóides 

maturando voltados para a luz dos túbulos (figuras 50 C e 50 D). 

Já em Novembro, dos cinco machos analisados, nenhum mais apresentava produção de 

espermatozóides, e a maioria tinha o diâmetro dos túbulos seminíferos reduzido, sendo que em 
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parte dos túbulos não era possível distinguir o lúmen. Desses, três apresentavam apenas 

espermatogônias nos túbulos seminíferos, e dois possuíam ainda poucos espermatozóides e 

espermátides na região central dos túbulos já com luz reduzida (figura 50 E). 

De Dezembro, foram analisados dois machos, ambos com o diâmetro dos túbulos 

seminíferos muito reduzido, sem luz definida, e apenas com poucas espermatogônias 

presentes (figura 50 F). Nesses machos, observam-se muitas células intersticiais entre os 

túbulos seminíferos. 

 

 

 

 
Figura 49. Diâmetros médios dos túbulos seminíferos de machos maduros, nas respectivas datas de 
coleta dos espécimes. As letras marcam os pontos correspondentes aos machos cujos cortes 
transversais de testículo estão mostrados na figura 50. 
 

 

 

 

 

 



 63 

 

  

  
 
Figura 50. Cortes transversais de testículos. A. macho de Março, mostrando túbulos seminíferos 
reduzidos e com espermatogônias (MSP 860); B. macho de Maio, com espermatócitos e espermátides 
(MSP 1454); C. macho de Outubro, produzindo espermatozóides (*) (MSP 615); D. detalhe de túbulo 
seminífero de macho de Outubro, mostrando produção de espermatozóides (*) (MSP 79) E. macho de 
Novembro, com túbulos reduzidos, e espermatogônias (P 332); F. macho de Dezembro, com túbulos 
seminíferos sem luz e com poucas espermatogônias (MSP 735). Ci: células intersticiais; stc: 
espermatócitos; stg: espermatogônias; ts: túbulo seminífero. A a D: hematoxilina/eosina; E e F: Azul 
de toluidina/fucsina. A, B, C, E e F: objetiva 20x; D: objetiva 40x. 
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A variação no diâmetro dos túbulos seminíferos foi analisada com teste de ANOVA, 

agrupando-se os dados por estações (figura 51). A diferença entre as médias mostrou-se 

significativa (p = 0,036). 

 

 

 

4.2.2.b. Ducto deferente 

 

 Nos machos coletados entre Março e Maio, os cortes transversais da porção distal dos 

ductos deferentes mostraram epitélio colunar, não secretor, e lúmen vazio ou com pequenos 

acúmulos de secreção misturada a células soltas (figura 52). Um dos espécimes analisados 

coletados no mês de Março apresentava alguns espermatozóides na luz do ducto, 

provavelmente residuais da estação reprodutiva anterior. 

 Em Setembro, um dos dois machos analisados apresentava o ducto deferente com o 

lúmen cheio de espermatozóides, indicando estocagem. Seu epitélio exibia células com núcleo 

basal, e porção apical com grânulos de secreção. É possível observar ainda gotículas de 

secreção sendo lançadas para o lúmen (figura 53). O outro espécime de Setembro ainda não 

Figura 51. Boxplot resultante 
do agrupamento por estações 
dos dados de média de 
diâmetro dos túbulos 
seminíferos. V: verão; O: 
outono; I: inverno; P: 
primavera. 
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possuía espermatozóides no lúmen, porém seu epitélio já apresentava acúmulo de secreção na 

porção apical das células, indicando uma possível preparação para a estocagem de esperma. 

 Em Outubro, todos os seis machos analisados apresentavam estocagem de esperma, 

com atividade secretora do epitélio. Já em Novembro, três dos cinco machos ainda 

apresentavam estocagem, enquanto dois possuíam menores quantidades de esperma no lúmen. 

Os dois machos analisados coletados em Dezembro ainda apresentavam esperma nos ductos, 

embora em menor quantidade quando comparado ao observado entre os meses de Setembro e 

Novembro (figura 54). O epitélio de ambos não apresentava atividade secretora. 

 Entre Setembro e Novembro, quando se observou o máximo de estocagem de esperma, 

notou-se que cada corte contava com duas ou mais secções do ducto deferente (figura 55). 

Isso reflete o enovelamento desse ducto, encontrado nas dissecções dos machos coletados 

nessa fase do ano. 
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Figura 52. Corte transversal do 
ducto deferente distal de macho 
coletado em Abril (MSP 405), 
mostrando epitélio colunar, não 
secretor. Ept: epitélio; l: lúmen. 
Azul de toluidina/fucsina, 
objetiva 40x. 

Figura 53. Corte transversal do 
ducto deferente distal de macho 
coletado em Setembro (MSP 
601), mostrando epitélio 
emitindo gotículas de secreção 
(*) e lúmen preenchido por 
esperma. Ept: epitélio; l: lúmen. 
Azul de toluidina/fucsina, 
objetiva 20x. 

Figura 54. Corte transversal do 
ducto deferente distal de macho 
coletado em Dezembro (MSP 
721), mostrando epitélio colunar, 
não secretor e esperma no lúmen. 
Ept: epitélio; l: lúmen. Azul de 
toluidina/fucsina, objetiva 20x. 
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Mediu-se o diâmetro da luz do ducto deferente distal de cada macho utilizado na 

análise por microscopia de luz, e a medida média obtida para cada espécime foi plotada no 

gráfico da figura 56. Nota-se um aumento desses valores entre os meses de Setembro e 

Dezembro, quando foi observada a ocorrência de estocagem de esperma. Testou-se, por meio 

do teste de ANOVA, a variação no diâmetro da luz do ducto deferente entre as estações do 

ano (figura 57) e essa mostrou-se significativa (p = 0,001).  
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Figura 56. Gráfico de dispersão mostrando as medidas médias de diâmetro do lúmen do ducto 
deferente distal de cada macho analisado sob microscopia de luz, nas datas de coleta dos espécimes. 

Figura 55. Corte transversal do 
ducto deferente distal de macho 
coletado em Outubro (MSP 615), 
mostrando múltiplas secções do 
ducto. Ept: epitélio; l: lúmen.     
* indica secreção partindo do 
epitélio. Azul de 
toluidina/fucsina, objetiva 20x. 
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 Cortes dos ductos deferentes daqueles machos que apresentavam epitélio secretor 

foram submetidos, na tentativa de determinar a natureza química de tal secreção, às colorações 

de Alcian Blue combinada com Ácido Periódico de Schiff – para detecção de polissacarídeos 

ácidos e neutros –, Azul de Bromofenol – para proteínas –, e Sudan Black – para lipídeos. 

Porém, as gotículas de secreção que partiam do epitélio não se coraram com nenhum desses 

procedimentos. 

 

4.3. Maturidade 

 

4.3.1. Fêmeas 

 

 Observou-se, nas dissecções, que havia três aspectos diferentes que poderiam 

caracterizar a aparência externa dos ovidutos. As fêmeas mais jovens – de menor 

comprimento rostro-cloacal (CRC) – apresentavam os ovidutos lisos e translúcidos, sem 

dobras em toda a sua extensão (figura 58 A). Outras fêmeas possuíam os ovidutos opacos e 

Figura 57. Boxplot 
resultante do agrupamento 
por estações dos dados de 
diâmetro do ducto deferente 
distal médio dos machos. V: 
verão; O: outono; I: inverno; 
P: primavera. 
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lisos em sua maior parte, com exceção da região mais cranial, que abrange o infundíbulo e por 

vezes o começo do útero (figura 58 B), e tais características foram consideradas indicativas de 

maturidade sexual. Um terceiro grupo de fêmeas exibia os ovidutos também opacos, porém 

pregueados em pelo menos metade de sua extensão, e por vezes em toda a sua extensão 

(figura 58 C). Esse terceiro tipo de aspecto do oviduto só foi observado em fêmeas que 

possuíam folículos ovarianos em vitelogênese secundária, com comprimento superior a 20 

mm, e portanto estavam entrando em fase reprodutiva.  

 

 

 

Os ovidutos lisos e translúcidos foram considerados característicos de fêmeas imaturas. 

Como se pode observar pela tabela 1, a maior fêmea observada com essas características 

apresentava 316 mm de CRC. Já a menor fêmea com os ovidutos opacos e pregueados apenas 

em sua porção mais cranial – considerada madura – media 296 mm. A menor fêmea 

Figura 58. Ovidutos em sua 
porção distal (útero, próximo à 
vagina), mostrando (A) aspecto 
liso e translúcido; (B) aspecto liso 
e opaco; e (C) aspecto opaco e 
pregueado. 
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observada com os ovidutos pregueados na maior parte de sua extensão, e que portanto entrava 

em fase reprodutiva, media 305 mm. Sendo assim, a maturidade nas fêmeas da espécie é 

provavelmente atingida entre 296 e 316 mm de CRC – comprimentos da menor fêmea madura 

e da maior fêmea imatura. 

A exceção foram duas fêmeas, de 380 e 384 mm, ambas da coleção MSP, que 

apresentavam ovidutos sem dobras e de aspecto translúcido; uma delas possuía um folículo de 

4,5 mm iniciando a vitelogênese secundária, e a outra não possuía folículos identificáveis a 

olho nu. 

 

Tabela 1. Comprimento rostro-cloacal (CRC) das fêmeas segundo o aspecto de seus ovidutos 
Coleção A B C 

MSP 316 309 324 
ROS 262 309 305 
MPEG + UFMT 275 296 - 
MNRJ - 321 348 
OUR 288 305 - 
A: CRC da maior fêmea com ovidutos lisos e translúcidos (imatura). 
B: CRC da menor fêmea com ovidutos opacos e pregueados em sua porção cranial (madura). 
C: CRC da menor fêmea com ovidutos opacos e pregueados em sua maior parte (madura, em fase 
reprodutiva). 
 

 Os ovidutos com aspecto liso e translúcido, considerados característicos de fêmeas 

imaturas, em cortes transversais de sua porção média – equivalente ao útero – apresentam 

paredes delgadas e paralelas, lúmen estreito e epitélio baixo, de células cúbicas. Em uma das 

fêmeas (MSP 110), essa região do oviduto possuía as paredes justapostas, não havendo lúmen 

(figura 59). Na porção distal do oviduto dessas fêmeas – região equivalente à vagina –, a 

estrutura é semelhante àquela da porção média do ducto, com paredes delgadas e epitélio 

baixo, sem reentrâncias ou com poucas e pequenas dobras no epitélio. 
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Figura 59. Corte transversal de oviduto médio de fêmea imatura (MSP 110), mostrando paredes 
justapostas e ausência de lúmen. En: endométrio; m: miométrio. Azul de toluidina/fucsina, objetiva 
10x. 
 

 

4.3.2. Machos 

 

 Entre os machos, observou-se que a opacidade dos ductos deferentes também varia, 

sendo que há espécimes com o ducto liso e translúcido (figura 60 A); espécimes com o ducto 

opaco e sem enovelamento, ou com enovelamento perceptível apenas sob estereomicroscópio 

(figura 60 B); e espécimes com o ducto opaco e visivelmente enovelado (figura 60 C). Esse 

enovelamento, como já foi exposto na seção 4.2.2.b, ocorre durante a estocagem de esperma. 
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 Como se observa pela tabela 2, o maior macho apresentando ductos deferentes lisos e 

translúcidos – considerados aqui como característicos de machos imaturos – media 327 mm de 

CRC. O menor macho com os ductos opacos e não enovelados, considerado maduro, possuía 

244 mm de comprimento, e o menor macho com os ductos enovelados contava com 293 mm 

de CRC. Sendo assim, os machos de espécie atingem sua maturidade sexual provavelmente 

entre 244 e 327 mm de CRC – comprimentos do menor macho maduro e do maior macho 

imaturo. 

 

 

 

 

Figura 60. Ducto deferente em sua 
porção distal, exibindo (A) aspecto 
liso e não enovelado; (B) aspecto 
opaco e não enovelado; (C) 
aspecto opaco e enovelado. 



 73 

Tabela 2. Comprimento rostro-cloacal (CRC) dos machos segundo o aspecto de seus ductos 
deferentes distais 

Coleção A B C 
MSP 318 301 293 
ROS 243 244 - 
MPEG + UFMT 265 289 - 
MNRJ 319 305 332 
OUR 327 297 - 
A: CRC do maior macho com ductos deferentes lisos e translúcidos (imaturo). 
B: CRC do menor macho com ductos deferentes opacos, não enovelados (maduros). 
C: CRC do menor macho com ductos deferentes opacos e enovelados (maduros, em fase de estocagem 
de esperma). 
 

 Em cortes transversais, os ductos deferentes de machos imaturos apresentam luz 

estreita, e epitélio colunar não secretor (figura 61). Em um dos machos, o lúmen do ducto 

estava preenchido com uma massa de células. Quando os testículos desses mesmos machos 

são analisados em cortes transversais, observa-se que seus túbulos seminíferos não possuem 

luz, e contam apenas com espermatogônias, assemelhando-se desse modo aos túbulos 

seminíferos dos machos maduros observados de Dezembro a Março (figura 62) – ver seção 

4.2.2.a. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 61. Corte transversal de ducto deferente distal de macho imaturo (MSP 261), mostrando 
epitélio de células colunares não secretoras e lúmen estreito. Ept: epitélio. Azul de toluidina/fucsina, 
objetiva 40x. 
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Figura 62. Corte transversal de testículo de macho imaturo (MSP 261), mostrando túbulos seminíferos 
sem lúmen e com espermatogônias. Spg: espermatogônias; ts: túbulo seminífero. Hematoxilina/eosina, 
objetiva 20x. 
 

 

4.4. Recrutamento 

 

 Para estimativa da época de nascimento dos filhotes de L. microcephalum, foram 

considerados todos os espécimes imaturos medidos, sem separação entre machos e fêmeas, 

pois para a maioria desses animais não era ainda possível identificar o sexo. Foram 

construídos gráficos de dispersão, plotando o CRC de cada espécime no dia do ano em que 

esse foi capturado. Na coleção MSP, não havia imaturos capturados nos meses de Maio, Junho 

e Agosto. Nessa amostra, os menores animais analisados, de 119 mm e 121 mm, foram 

capturados em Outubro e Julho, respectivamente. Um filhote, recebido no Instituto Butantan 

em 13 de março de 2005, apresentava uma marca abdominal que provavelmente corresponde 

à cicatriz do cordão umbilical – indicando que se tratava de um animal bastante jovem –, e 

apresentava 150 mm (figura 63).  
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  A amostra da região de Marília (MPEG e UFMT) possui imaturos coletados nos meses 

de Maio, Agosto, Novembro e Dezembro. O menor deles, com 159 mm de CRC, foi coletado 

em Dezembro. Os demais imaturos dessa amostra apresentam entre 180 e 241 mm, situando-

se no gráfico entre os espécimes do município de São Paulo (figura 64). 
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Figura 64. Gráfico de dispersão mostrando o comprimento rostro-cloacal (CRC) de espécimes 
imaturos do município de São Paulo (MSP) e região de Marília (UFMT e MPEG), em suas datas de 
coleta, diferenciados segundo sua localidade de origem. 
 
 
 
 
 
 

Figura 63. Filhote de 
Leposternon microcephalum 
mostrando cicatriz do cordão 
umbilical (em destaque). 
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 Entre os espécimes analisados da coleção MNRJ, não há imaturos coletados nos meses 

de Maio e Setembro. O menor animal observado nessa amostra apresentava 135 mm de CRC 

e havia sido coletado em Outubro. Como se observa pelo gráfico da figura 65, nessa coleção 

foram medidos dez espécimes com CRC inferior a 150 mm, coletados ao longo do ano, nos 

meses de Janeiro, Abril, Junho, Julho e Outubro. 
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Figura 65. Gráfico de dispersão mostrando o comprimento rostro-cloacal (CRC) de espécimes 
imaturos do Rio de Janeiro (MNRJ), em suas datas de coleta. 
 

 

 Assim, de acordo com os dados aqui apresentados, não é possível definir a época de 

recrutamento para L. microcephalum, uma vez que os menores comprimentos observados não 

estão restritos a uma dada época do ano nas amostras analisadas. 

 Quando as amostras de CRC de imaturos são organizadas em histogramas de 

freqüência, os dados da coleção MSP se dividem em três blocos, havendo um pico isolado 

entre 180 e 200 mm, outro entre 240 e 260 mm, e um terceiro entre 300 e 320 mm (figura 66 

A). Quando os dados dos espécimes de Marília são adicionados aos do município de São 

Paulo, o histograma revela, além dos três picos já observados anteriormente, um quarto pico, 
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entre 140 e 160 mm (figura 66 B). Já a amostra do Rio de Janeiro apresenta três picos, de 140 

a 160, 240 a 260, e 300 a 320, os três coincidentes com picos da amostra do Estado de São 

Paulo (figura 66 C). O histograma com o total das amostras apresenta três picos, coincidentes 

com os encontrados na amostra do MNRJ (figura 66 D). Esses dados indicam a existência de 

três faixas de comprimento encontradas entre os imaturos, o que pode indicar que os mesmos 

levam aproximadamente três anos para atingir a maturidade. 
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4.5. Disposição das gônadas 

 

 As análises acerca da disposição das gônadas na cavidade abdominal foram conduzidas 

para cada uma das amostras separadamente, e então para o total das amostras, para que se 

evitasse interferência de dados de uma amostra sobre a outra. Porém, observou-se que as 

distribuições de freqüências das medidas relativas obtidas eram semelhantes para as 

populações analisadas. Por isso, considerou-se que os dados não provinham de grupos 

distintos, e apenas os resultados obtidos a partir da totalidade da amostra estão aqui 

apresentados. Apenas a amostra de Ourinhos não foi incluída na análise, devido ao fato de que 

em muitos animais as gônadas encontravam-se com porções dobradas devido a artefatos de 

fixação, tornando pouco confiáveis suas medidas. 

 Para as fêmeas, as medidas relativas de assimetria anterior (AA) entre os ovários 

variaram entre -0,2 e 0,7, com média 0,33 (figura 67 A), em uma distribuição normal segundo 

teste de Kolmogorov-Smirnov (p = 0,984). As medidas relativas de assimetria posterior (AP) 

variaram entre -0,3 e 0,6 – intervalo semelhante ao de assimetria anterior –, com média 0,16 

(figura 67 B), em uma distribuição que também pode ser considerada normal segundo o teste 

de Kolmogorov-Smirnov (p = 0,902). Já a medida relativa de sobreposição dos ovários (S) 

variou entre -0,1 e 1,0, com média 0,45 (figura 67 C) e distribuição normal (p = 0,342). A 

baixa freqüência de valores negativos nas três medidas indica que a condição mais comumente 

observada quanto à disposição dos ovários é com o ovário direito situado mais cranialmente 

em relação ao esquerdo, que por sua vez tem sua extremidade posterior situada em posição 

mais caudal em relação à extremidade posterior do ovário direito. Nessa disposição mais 

comum, existe ainda uma zona de sobreposição, na qual a porção posterior do ovário direito e 

a porção anterior do ovário esquerdo se dispõe lado a lado. 
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Para os machos, as medidas relativas de assimetria anterior entre os testículos variaram 

em uma faixa semelhante à das fêmeas, de -0,30 a 0,70, com média também semelhante, de 

0,36 (figura 68 A). A distribuição, nesse caso, também foi considerada normal (p = 0,445), 

embora as menores medidas se situassem fora da curva de referência. As medidas relativas de 

assimetria posterior distribuíram-se em faixa semelhante à observada para as fêmeas, de -0,2 a 

0,6, embora com média maior, de 0,30, e com um número maior de machos com medidas 

situadas na extremidade de mais altos valores da distribuição (figura 68 B). Apesar disso, e 

Figura 67. Distribuição de freqüências 
das medidas relativas de disposição dos 
ovários. A: medidas de assimetria 
anterior (AA); B: medidas de assimetria 
posterior (AP); C: medidas da região de 
sobreposição (S). 

C 

B A 
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das menores medidas situarem-se fora da curva de referência, essa distribuição também foi 

considerada normal pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (p = 0,576). Em relação às medidas 

relativas de sobreposição, os valores obtidos para os machos distribuíram-se entre -0,2 e 1,0, 

faixa semelhante à observada para as fêmeas, mas com média menor, de 0,33 (figura 68 C). 

Para essa medida, houve uma concentração maior de dados na extremidade de mais baixos 

valores da distribuição (-0,2), indicando uma maior ocorrência de espécimes sem sobreposição 

das gônadas entre os machos. Ainda assim, a ocorrência de sobreposição é mais comum, bem 

como a posição mais cranial do testículo direito em relação ao esquerdo, de forma semelhante 

à observada para os ovários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Distribuição de freqüências 
das medidas relativas de disposição dos 
testículos. A: medidas de assimetria 
anterior (AA); B: medidas de assimetria 
posterior (AP); C: medidas da região de 
sobreposição (S). 

A B 

C 
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4.6. Fecundidade 

 

 Neste estudo, foram dissecadas 142 fêmeas, incluindo-se as amostras de resgates de 

fauna dos empreendimentos hidroelétricos de Rosal e Ourinhos. Dentre essas, apenas uma 

fêmea com ovos nos ovidutos foi observada (UFMT 3550). Essa fêmea, coletada no município 

de Marília em 11 de Dezembro de 2002, possuía dois ovos em cada oviduto, dispostos em fila, 

como se observa na figura 69, e cujas medidas estão apresentadas na tabela 3 – um dos ovos 

estava estourado, impedindo sua medida. As medidas desses ovos são próximas às dos 

folículos ovarianos da fêmea ROS 018 – os maiores folículos vitelogênicos encontrados –, que 

mediam 36,69 x 10,46 mm e 33,65 x 10,10 mm, um em cada ovário.  

 

 

Figura 69. Fêmea UFMT 3550, mostrando ovos nos ovidutos (*). No detalhe, pode-se ver parte dos 
ovidutos, e um dos ovários aparece abaixo dos mesmos. Note a disposição enfileirada dos ovos. Ov: 
ovário; ovd: oviduto. 
 

Tabela 3. Medidas dos ovos encontrados nos ovidutos da fêmea UFMT 3550 
Ovo Comprimento Diâmetro 
1 39,17 10,43 
2 29,75 10,70 
3 36,30 9,33 
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 Devido à escassez de dados de ovos nos ovidutos, realizaram-se análises de 

fecundidade com base nos dados de folículos em vitelogênese secundária. Os histogramas da 

figura 70 mostram a freqüência do número de folículos em vitelogênese secundária 

encontrados por fêmea, considerando-se três faixas de comprimento folicular. Nota-se que, 

quando considerados os folículos vitelogênicos com até 10 mm de comprimento, a maioria 

das fêmeas apresenta de 3 a 8 folículos no total, sendo que esse número pode passar de 15. 

Quando consideramos os folículos com comprimento entre 10 e 20 mm, as fêmeas observadas 

possuíam entre 4 e 14 folículos no total. Já quando consideramos apenas os folículos com 

comprimentos superiores a 20 mm, o número máximo observado por fêmea foi de 6 folículos, 

sendo mais freqüente observar fêmeas com de 2 a 4 folículos desse comprimento. 
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Quando observamos o gráfico de dispersão de número de folículos vitelogênicos 

observados por fêmea, relacionado ao tamanho do maior folículo observado naquela fêmea, 

notamos que há uma tendência a haver um menor número de folículos em fêmeas que 

apresentam folículos maiores, embora as fêmeas também possam apresentar poucos folículos 

com pequenos comprimentos (figura 71). 

 

Figura 70. Histogramas de freqüência de 
número de folículos em vitelogênese 
secundária por fêmea, segundo o 
comprimento dos mesmos. A: folículos 
com comprimento entre 4 e 10 mm; B: 
folículos com comprimento entre 10 e 20 
mm; C: folículos com comprimento 
acima de 20 mm. 
 

A B 

C 
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Figura 71. Gráfico de dispersão relacionando o comprimento do maior folículo observado em cada 
fêmea com o número total de folículos vitelogênicos observados naquela fêmea. 
 

 

 Para análise da quantidade de folículos produzida por cada ovário, produziram-se os 

histogramas da figura 72, que mostram a freqüência de número de folículos vitelogênicos 

encontrados nos ovários direito e esquerdo. Pode-se observar que a distribuição de freqüências 

é semelhante para os dois ovários, com a maioria das fêmeas apresentando entre 2 e 5 

folículos em cada um deles. É importante notar que, nessa análise, foram incluídas somente 

fêmeas que apresentavam folículos em vitelogênese secundária; portanto, o valor “0” no 

número de folículos de um ovário significa que, necessariamente, aquela fêmea possuía 

folículos vitelogênicos apenas no outro ovário. 
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Figura 72. Histogramas de freqüências do número de folículos em vitelogênese secundária 
encontrados em cada ovário das fêmeas, sem considerar as apresentavam apenas vitelogênese primária. 
 

 Construiu-se ainda um gráfico de dispersão relacionando o número de folículos 

encontrados nos ovários direito e esquerdo, porém considerando-se apenas os folículos com 

comprimentos superiores a 20 mm (figura 73). Observa-se que, na maioria dos casos, quando 

um ovário apresenta dois ou mais folículos nesse estágio, o outro ovário apresenta apenas um 

ou nenhum folículo no mesmo estágio. 
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Figura 73. Gráfico de dispersão relacionando o número de folículos encontrados nos ovários direito e 
esquerdo, considerando-se apenas folículos com comprimento superior a 20 mm. 
 

 

4.7. Dimorfismo sexual 

 

 Os testes para verificação da existência de dimorfismo sexual foram realizados 

separadamente para cada amostra – MSP, MNRJ, OUR, ROS, e amostra conjunta de MPEG e 

UFMT. Para todas as amostras, o teste t, usado para verificar a diferença entre as médias de 

CRC de machos e fêmeas, resultou em um valor de p maior do que o crítico de 0,05, 

indicando ausência de dimorfismo sexual quanto a esse caráter – todos os valores de p obtidos 

estão na tabela 4. 

 Para testar se há diferença entre machos e fêmeas quanto ao CC e DC, foi utilizado o 

teste de ANCOVA, tendo como covariável o CRC, e para tanto dois testes preliminares foram 

realizados. O primeiro testou a existência de correlação entre a covariável (CRC) e o fator 

(sexo). Para todas as amostras, a hipótese de tal correlação foi descartada, possibilitando a 

continuidade do ANCOVA. O segundo teste foi a construção de retas de correlação entre a 

variável (CC) e a covariável (CRC), para verificar se tais retas são semelhantes para os dois 
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níveis do fator (sexo). Tal pressuposto também foi satisfeito, sendo que houve correlação 

positiva entre CRC e CC, e o ângulo da reta de correlação foi semelhante para ambos os 

sexos. Foi, então, possível realizar o teste de ANCOVA. Tal teste apontou como não 

significativa a diferença entre médias de CC de machos e fêmeas – conforme valores de p 

apresentados na tabela 4 –, exceto na amostra de Ourinhos. Nessa, o valor de p é de 0,004, e 

portanto deve-se assumir que há diferença entre os comprimentos de cauda de machos e 

fêmeas. Nesse caso, a média de CC para machos é de 18,4141, maior do que a obtida para as 

fêmeas, de 17,4945. 

 Para análise de dimorfismo quanto ao DC, não foram utilizadas as amostras MSP e 

OUR, uma vez que seus exemplares já se encontravam dissecados, tornando não confiáveis 

essas medidas. Da coleção MSP, foram obtidas as medidas de DC de apenas duas fêmeas e 

quatro machos que chegaram à recepção do Instituto Butantan durante este estudo, mas esse 

número é insuficiente para análise de dimorfismo, e por isso tais dados não foram 

considerados. Da mesma forma como foi feito para análise de ANCOVA do CC, foi primeiro 

verificada e confirmada a ausência de correlação entre a covariável (CRC) e o fator (sexo). 

Então, foram construídas as retas de correlação entre a variável (DC) e a covariável (CRC), 

que se mostraram semelhantes para os dois níveis do fator (sexo). Em seguida, realizou-se o 

teste de ANCOVA, que apontou ausência de dimorfismo sexual também para o diâmetro do 

corpo (ver tabela 4 para valores de p). 

 

Tabela 4. Valores de p obtidos para testes de dimorfismo sexual. 
p 

Coleção n fêmeas n machos 
CRC (teste t) CC 

(ANCOVA) 
DC 

(ANCOVA) 
MSP 25 23 0,292 0,946 - 
MNRJ 12 14 0,126 0,592 0,398 
MPEG/UFMT 9 12 0,411 0,557 0,914 
ROS 17 13 0,410 0,911 0,401 
OUR 62 46 0,946 0,004 - 
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4.8. Comportamento sexual 

 

 Durante todo o período de cativeiro, não foram observados comportamentos de cópula 

nos dois casais mantidos. Porém, observou-se, já em estudo anterior a este, que os animais 

evitavam permanecer no mesmo túnel, sendo que quando haviam encontros ocasionais, um 

dos dois se deslocava na galeria, evitando contatos prolongados. Alterações desse 

comportamento foram observadas em Novembro de 2005, Fevereiro de 2006 e Outubro de 

2006, quando houve ocorrências de permanência do casal em um mesmo túnel, em contato 

físico direto, por até 90 minutos. Em uma dessas ocasiões, foi observado que um dos animais 

passava a cabeça sobre o dorso do outro, porém não foi observada cópula. Novas interações 

foram observadas ao longo dos meses de Novembro e Dezembro de 2008, desta vez na 

superfície. Por diversas vezes, um casal foi visto sobre o substrato, lado a lado ou com partes 

do corpo sobrepostas; entretanto, novamente não foi observada cópula. 

 

4.9. Incubação dos ovos 

 

Verificou-se, nas áreas escolhidas para procura de ovos de L. microcephalum, a 

ocorrência de ninhos de formigas do gênero Acromyrmex. Em Dezembro de 2006, foram 

realizadas escavações dos formigueiros nessas áreas, sendo que os mesmos foram abertos e 

vasculhados. No Instituto Butantan, foram encontrados apenas dois desses formigueiros, 

enquanto em Vera Cruz foram vasculhados aproximadamente trinta deles, em área coberta por 

um seringal (Hevea brasiliensis). Todos os formigueiros foram encontrados em meio a moitas 

de capim, ao pé de árvores ou, caso de um formigueiro no Instituto Butantan, sobre uma pilha 

de entulho em meio à vegetação. Em nenhuma dessas ocasiões foram encontrados ovos. 
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 Em Março de 2008, nova busca foi realizada, dessa vez com abertura de 

aproximadamente 40 formigueiros em Vera Cruz e dois no Instituto Butantan. Novamente, 

não se encontraram ovos, nem espécimes de L. microcephalum no interior do ninho. Em Vera 

Cruz, quando da abertura de três dos formigueiros, observaram-se algumas galerias de 

aproximadamente 2,5 cm de diâmetro no fundo e nas laterais do ninho. A figura 74 mostra um 

dos formigueiros abertos em Vera Cruz, deixando exposto o fungo no interior do ninho; é 

possível ainda observar a camada de folhas secas cortadas recobrindo o formigueiro, 

característica dos ninhos de Acromyrmex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Ninho de Acromyrmex 
aberto, expondo o fungo em seu 
interior. É possível ver a camada 
caracterísica de folhas secas 
cortadas recobrindo o ninho. 
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4.10. Descrição do “hemiclítoris” e comparação com o hemipênis da espécie 

 

 A média de CRC dos três machos analisados, com os hemipênis evertidos segundo 

método de Pesantes (1994), é de 336,2 mm, e a média de comprimento dos hemipênis dos 

mesmos foi de 9,17 mm. A fêmea que apresentou a estrutura similar a hemipênis media 403 

mm de CRC, e a estrutura media 6,87 mm. A média das medidas relativas de hemipênis 

(comprimento do hemipênis / CRC) foi 0,027513, enquanto a medida relativa do 

“hemiclítoris” foi 0,017047 – uma vez e meia menor. A média de tamanho dos hemipênis 

direitos de oito machos da usina hidroelétrica de Rosal, que os apresentavam evertidos, porém 

não inflados segundo método de Pesantes (1994), foi de 9,16, e a média de CRC desses 

espécimes foi de 333,7 mm. A média da medida relativa dos hemipênis, para esses espécimes, 

resultou em 0,02749, valor muito próximo ao observado para os outros três machos 

analisados. 

Assim como os hemipênis, os “hemiclítoris” são bilobados e apresentam sulco 

espermático e ápices. Porém, essas duas últimas estruturas apresentaram-se com aspecto e 

conformação diferentes do observado nos hemipênis. Nos órgãos masculinos, o sulco 

espermático parte único, da parte interna da base do órgão, bifurca na região onde se separam 

os lobos, contornando-os em direção à sua parte externa, e termina nos ápices (figuras 75 B e 

C). Nos “hemiclítoris”, essa estrutura parte única da lateral do órgão e contorna o mesmo, 

terminando, sem se bifurcar, na sua parte externa, na porção entre os lobos (figuras 76 B, C e 

D). Esse sulco é, ainda, menos profundo do que aquele observado nos machos. O ápice, nessa 

estrutura, aparece como uma pequena protuberância, sem relação com o sulco espermático. 

 Não foram observados “hemiclítoris” nas fêmeas de Leposternon microcephalum que 

chegaram à recepção do Instituto Butantan durante o presente estudo. 
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Figura 75. A: macho dissecado, evidenciando os testículos e os hemipênis. B e C: detalhes do 
hemipênis, mostrando o sulco espermático e os ápices. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 76. A: Fêmea dissecada, evidenciando os “hemiclítoris” e o ovário esquerdo. B, C, e D: 
detalhes dos hemiclítoris, mostrando sulco espermático e ápice. D: aumento 1,25x. 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1. Ciclo reprodutivo 

 

5.1.1. Fêmeas 

 

 De acordo com os gráficos de distribuição de comprimentos foliculares ao longo do 

ano, a vitelogênese secundária, que se inicia em folículos de 4 a 5 mm, já ocorre pelo menos 

desde meados de Abril em L. microcephalum, embora o maior aumento folicular ocorra entre 

Setembro e Novembro. Nesse período, os folículos em vitelogênese secundária passam de 

comprimentos entre 10 e 15 mm para medidas que ultrapassam os 25 mm. Isso é observado 

tanto na amostra do município de São Paulo quanto na do Rio de Janeiro.  

Entre os animais capturados na usina hidroelétrica de Ourinhos, em Setembro de 2005, 

as fêmeas observadas em vitelogênese secundária apresentavam seus folículos, em sua 

maioria, com comprimentos entre 5 e 10 mm, o que, comparando-se com os dados de ciclo 

folicular obtidos e supracitados, indica que ainda não haviam começado a fase de mais intenso 

depósito de vitelo. Já entre as fêmeas em vitelogênese secundária coletadas na usina 

hidroelétrica de Rosal, em Novembro de 1999, a maioria apresentava folículos com 

comprimentos entre 20 e 25 mm, havendo também fêmeas com folículos ainda maiores. Nessa 

amostra foi observado o maior folículo ovariano deste estudo (fêmea ROS 018), com 36 mm 

de comprimento. Portanto, esses dados também apontam para a ocorrência de um depósito 

aumentado de vitelo nessa época do ano. Embora a amostragem, nesse caso, abranja apenas 

um período de poucos dias, não sendo possível estimar se há sazonalidade a partir dos dados 

aí obtidos, o fato de haver uma proporção desigual de fêmeas nos diferentes estágios 

vitelogênicos aumenta a probabilidade de haver aí uma característica sazonal, o que é 
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reforçado pela coincidência da época de depósito de vitelo nas populações observadas em São 

Paulo e Rio de Janeiro.  

Já a amostra de Marília, apesar de não possuir dados suficientes para estimativa de 

ciclo folicular, contava com a única fêmea com ovos observada neste estudo. O espécime 

havia sido coletado em Dezembro, um mês após a observação dos maiores folículos 

vitelogênicos em outras amostras. Sendo assim, considerando-se a coincidência na época dos 

eventos do ciclo folicular para as populações de L. microcephalum discutidas até agora, pode-

se estimar que o ciclo folicular para a espécie ocorra de forma semelhante para diferentes 

populações do Sudeste do Brasil, e que a ovulação e fecundação provavelmente ocorra entre 

Novembro e Dezembro. A estimativa da época de fecundação é reforçada pelo fato de, a partir 

de Novembro, não se encontrarem mais folículos vitelogênicos aumentados nas fêmeas.  

Ainda com os dados de comprimento e estágio vitelogênico dos folículos observados 

nas dissecções, nota-se que, ao longo de todo o ano, ocorrem fêmeas apenas com folículos 

primários, incluindo os meses em que aparecem os maiores folículos vitelogênicos. Portanto, 

durante a provável época reprodutiva, parte das fêmeas se mantém em vitelogênese primária, 

o que indica que, nessa espécie, as fêmeas podem não se reproduzir todos os anos, 

apresentando um ciclo pelo menos bienal. Nas duas amostras de resgates de fauna dos 

empreendimentos hidroelétricos, havia também uma parcela das fêmeas em vitelogênese 

primária – 29,4 % em Rosal e 19,44 % em Ourinhos. Observaram-se, ainda, fêmeas em 

vitelogênese secundária, porém com comprimentos foliculares próximos de 5 mm, em meses 

em que outras fêmeas os apresentavam com mais de 15 mm, já na época de depósito mais 

rápido de vitelo. Esse fato pode indicar um início precoce da vitelogênese secundária na 

espécie, até um ano antes de a fêmea ovular. Nesse caso, a vitelogênese secundária manter-se-

ia lenta, até o início da fase de mais intenso depósito de vitelo, dois a três meses antes da 

ovulação. Essa hipótese também concorda com a sugestão de um ciclo pelo menos bienal para 
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fêmeas L. microcephalum. Bons e Saint Girons (1963) também observaram, para Trogonophis 

wiegmanni – uma espécie vivípara da família Trogonophidae – e Blanus cinereus – espécie 

ovípara da família Blanidae –, que as fêmeas iniciam a vitelogênese secundária um ano antes 

da ovulação, e o depósito de vitelo aumenta muito nos três últimos meses antes da liberação 

do folículo. 

Segundo Saint Girons (1985), entre os Lepidosauria, mais especificamente entre os 

Squamata, é comum o rápido aumento folicular nos meses que precedem a ovulação, sendo 

que o estágio final da vitelogênese nunca dura mais do que um ou dois meses. Em Blanus 

cinereus e Trogonophis wiegmanni, ambos com ocorrência no Marrocos, as fêmeas também 

parecem iniciar sua vitelogênese no verão, aproximadamente um ano antes da ovulação, no 

final da primavera, mas o depósito de vitelo se intensifica durante a primavera, nos meses que 

precedem a ovulação (BONS; SAINT GIRONS, 1963). Vega (2001) também observou em 

Anops kingii da Argentina um aumento folicular mais evidente a partir de agosto, e folículos 

aumentados entre agosto e dezembro – final do inverno e primavera.  

Aldridge (1979), em estudo com duas espécies de serpentes – das famílias Viperidae e 

Colubridae –, sugere a existência de dois tipos de ciclo de vitelogênese. No primeiro, 

classificado de tipo I por Schuett (1992), o depósito secundário de vitelo se dá na primavera, 

precedendo a ovulação; no segundo, ou tipo II segundo Schuett (1992), o depósito se inicia no 

verão ou outono, é interrompido no verão, e se conclui na primavera. Notamos, então, que 

tanto para L. microcephalum quanto para as outras espécies de anfisbênios estudadas quanto 

ao ciclo folicular – Blanus cinereus e Trogonophis wiegmanni (BONS; SAINT GIRONS, 

1963); Anops kingii (VEGA, 2001) –, a fase de maior depósito de vitelo se encaixa na 

primeira classificação, ocorrendo na primavera, antes da ovulação. 

A reprodução em intervalos superiores a um ano também é comum às fêmeas de outras 

espécies de Amphisbaenia. Papenfuss (1982) sugere que duas das três espécies do gênero 
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Bipes – B. biporus e B. canaliculatus – têm ciclos reprodutivos de pelo menos dois anos. B. 

tridactylus é a única do gênero que, segundo o autor, reproduz-se anualmente. Bons e Saint 

Girons (1963) apresentam evidências de que as fêmeas de B. cinereus e T. wiegmanni também 

não se reproduzem anualmente, e sugerem que o ciclo reprodutivo das fêmeas dessas espécies 

pode durar vários anos. Saint Girons (1982) discute que ciclos bienais ou trienais ocorrem em 

várias serpentes de regiões temperadas, sendo que os ciclos mais longos ocorrem nas maiores 

latitudes, e que esses longos intervalos estariam relacionados a um déficit térmico e ao tempo 

necessário para obter reservas energéticas suficientes para o próximo evento reprodutivo. O 

mesmo autor classifica como rara a ocorrência de longos ciclos reprodutivos em fêmeas de 

espécies de regiões mais quentes, citando como exemplo B. cinereus e T. wiegmanni. As 

espécies do gênero Bipes também ocorrem em regiões quentes, segundo Papenfuss (1982), e 

devemos lembrar que as amostras de L. microcephalum aqui analisadas provêm de regiões de 

clima tropical, subtropical e tropical de altitude. Sendo assim, pode-se deduzir que o custo 

reprodutivo para essas espécies provavelmente é alto, já que apesar de as mesmas habitarem 

climas com variações térmicas relativamente amenas, em relação às regiões temperadas, são 

necessários dois ou mais anos de preparação por parte da fêmea para que a mesma possa se 

reproduzir. 

 Além dos dados de ciclo folicular, a variação na ocorrência de glândulas no útero 

também parece apontar para um ciclo pelo menos bienal para L. microcephalum, uma vez que 

em um mesmo mês aparecem fêmeas com e sem glândulas. Sendo essas possivelmente 

holócrinas, ao final de uma estação reprodutiva, as glândulas seriam desestruturadas, e 

deveriam ser reorganizadas a partir do epitélio do endométrio. Possivelmente, essa 

reestruturação das glândulas não se dá imediatamente, daí a ausência de glândulas em parte 

das fêmeas. Segundo essa hipótese, as fêmeas que apresentaram pequenas glândulas nos 

ovidutos já em Janeiro e Março não devem ter se reproduzido no ano anterior. O 
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desenvolvimento dessas glândulas deve, então, se iniciar até um ano antes da estação 

reprodutiva daquela fêmea – assim como a vitelogênese secundária –, sendo que o maior 

desenvolvimento ocorre apenas no mês que precede a ovulação. Na fêmea ROS 018, que 

apresentava o infundíbulo alargado sob a base de um folículo de 36 mm, indicando que a 

mesma estava próxima à ovulação, as glândulas do útero apresentavam o estágio mais 

desenvolvido observado; já não se observavam suas células delimitadas e alguns núcleos se 

encontravam soltos em meio a muitos grânulos de secreção. Assim, quando da ovulação, as 

glândulas já se encontram prontas para secretar seu produto para a luz do útero. Essa 

preparação pode estar ligada a controle hormonal, sincronizando a ovulação e a preparação 

das glândulas. 

 As glândulas uterinas, em Squamata, estão ligadas à produção da casca, e suas 

propriedades histoquímicas variam entre as espécies (GIRLING, 2002). Suas características 

estruturais, como número, tamanho e propriedades dos grânulos de secreção também podem 

variar de acordo com o modo reprodutivo da espécie – ovípara ou vivípara –, relacionando-se 

com o tipo e espessura da casca a ser depositada (GUILLETTE, 1993). Seria interessante 

comparar os dados de histologia do útero aqui obtidos com dados de outras espécies de 

anfisbênios, ovíparas e vivíparas, para comparações estruturais, que poderiam ajudar a 

esclarecer relações filogenéticas entre gêneros de Amphisbaenia. Tais análises comparativas 

poderiam ainda favorecer discussões acerca do surgimento da viviparidade nesse grupo. 

 Na fêmea UFMT 3550, que apresentava ovos nos ovidutos, observou-se que tais ovos 

não possuíam casca calcificada. Sendo assim, a deposição da casca provavelmente só se 

completa após um intervalo de retenção. Com a disposição dos ovos em linha, havia tanto 

áreas do oviduto próximas ao infundíbulo quanto áreas próximas à cloaca ocupadas com os 

mesmos. Sendo assim, o depósito da casca deve ser uma função de grande parte do oviduto. 

Isso pode estar relacionado com o fato de o útero, com presença de glândulas, corresponder a 
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uma grande extensão do oviduto, só se diferenciando do infundíbulo e da vagina – em outros 

Reptilia, pode haver regiões intermediárias entre o infundíbulo e o útero (GIRLING, 2002). 

Em Trogonophis wiegmanni e Blanus cinereus, duas únicas espécies de Amphisbaenia para as 

quais haviam sido feitas análises histológicas das vias genitais até agora, Bons e Saint Girons 

(1963) também observaram a presença de glândulas no tecido conjuntivo uterino. Esses 

autores descreveram ainda o epitélio uterino como possuindo mais células mucosas do que 

ciliadas. Entre os Squamata, é comum haverem células ciliadas no epitélio uterino, porém tais 

células não foram observadas e L. microcephalum, talvez devido à qualidade da fixação do 

material analisado. 

 O infundíbulo de L. microcephalum apresentou-se dividido em duas regiões, anterior e 

posterior, que ficam bem distintas na fase reprodutiva, antes da ovulação. Observou-se que, 

nessa fase, enquanto a parte anterior mantinha-se com epitélio cúbico não secretor, a parte 

posterior passava a exibir epitélio colunar e secretor – cujo produto cora-se com Ácido 

Periódico de Schiff e Alcian Blue –, além de pequenas glândulas sem acúmulo evidente de 

secreção. Bons e Saint Girons (1963) também notam a distinção entre essas duas regiões em 

T. wiegmanni e B. cinereus, sendo que a região mais próxima do útero apresenta as mesmas 

propriedades histoquímicas encontradas em L. microcephalum; porém, os autores não 

observaram as pequenas glândulas aqui descritas. Bons e Saint Girons discutem que, nas 

Serpentes, nessa mesma região, diferenciam-se falsas glândulas tubulares que funcionam 

como receptáculos de esperma. Sever e Ryan (1999) observaram em Seminatrix pygaea, uma 

Serpente da família Colubridae, estocagem de esperma em glândulas não especializadas no 

infundíbulo posterior. Tais glândulas, bem como essa região do oviduto, podem ser 

homólogas às observadas em L. microcephalum. Porém, em nenhuma fêmea analisada no 

presente estudo foi observado esperma no trato genital da fêmea. Isso sugere que a cópula 

poderia ocorrer na mesma época da ovulação, com subseqüente fecundação. Em Anops kingii, 
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há coincidência entre as épocas de ocorrência de maiores folículos nas fêmeas de maior 

desenvolvimento testicular nos machos (VEGA, 2001); e em Blanus cinereus e Trogonophis 

wiegmanni a cópula e a ovulação ocorrem no mesmo mês (BONS; SAINT GIRONS, 1963). 

Sendo assim, os dados disponíveis até agora para o grupo não sugerem estocagem prolongada 

de espermatozóides pelas fêmeas em Amphisbaenia. Porém, ainda há informação disponível 

para pouquíssimas espécies. Segundo as suas propriedades de coloração e a presença das 

referidas glândulas no infundíbulo posterior de L. microcephalum, essa região é 

provavelmente homóloga à tuba uterina, região diferenciada para produção de albúmen em 

quelônios e crocodilianos (GIRLING, 2002; BLACKBURN, 1998). 

 A região da vagina é caracterizada por dobras no endométrio, que aumentam em altura 

quanto mais próximo à cloaca. Tal estrutura é comum entre os Squamata (GIRLING, 2002), e 

Cuellar (1966) sugere que tais dobras aumentam a superfície mucosa, facilitando a ovipostura. 

O epitélio ciliado característico dessa região, segundo Girling (2002), pode estar relacionado à 

movimentação de muco e restos de células para fora do oviduto, ou mesmo com a 

movimentação de esperma. 

 As modificações sofridas pela vagina e infundíbulo observadas apenas nas fêmeas com 

folículos de comprimento acima de 25 mm, que por sua vez só foram encontradas em Outubro 

e Novembro – epitélio secretor no infundíbulo, e dobras mais profundas e epitélio colunar na 

vagina – marcam a época reprodutiva, reforçando a hipótese de cópula entre o final de 

Novembro e início de Dezembro. Bons e Saint Girons (1963) observaram, em B. cinereus e T. 

wiegmanni, o oviduto fica em estado de repouso até o mês que precede a ovulação, quando 

um desenvolvimento discreto começa a aparecer. No mês em que ocorre a ovulação, naquelas 

espécies, o oviduto apresenta-se desenvolvido – o epitélio vaginal triplica, e células mucosas 

do epitélio de revestimento uterino e glândulas uterinas começam a secretar. Porém, esses 

autores relatam que as células produtoras de muco da “parte rostral do oviduto” – que 
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provavelmente corresponde ao infundíbulo anterior aqui descrito – não foram observadas em 

seu máximo estágio de desenvolvimento, e sugerem que as mesmas só se tornem ativas no 

momento da ovulação. Se o mesmo se aplicar a L. microcephalum, isso reforça a suposição de 

que a fêmea ROS 018 encontrava-se prestes a ovular, uma vez que essa apresentava as 

glândulas uterinas repletas de secreção, e o epitélio do infundíbulo posterior secretor, mas o 

infundíbulo ainda se apresentava sem sinais de desenvolvimento. 

 Santos e Almeida-Santos (2007) observaram que L. microcephalum apresenta variação 

sazonal na atividade anual, sendo que há dois picos anuais de atividade, um ao final do verão e 

outro durante a primavera; e uma depressão da atividade durante o inverno. Naquele trabalho, 

as atividades de machos e fêmeas não foram analisadas separadamente, não sendo possível 

dizer se há diferenças entre as mesmas. Entretanto, tendo em vista o ciclo vitelogênico 

observado e tal padrão de atividade anual, é possível que o pico de atividade na primavera se 

relacione à termorregulação – na fase final de depósito de vitelo – e à fase de cópula. O pico 

de atividade ao final do verão pode refletir atividade de forrageamento, para acúmulo de 

reservas antes do inverno.  

 O desenvolvimento folicular mostrou-se, de forma geral, semelhante ao já descrito 

para outros Squamata (JONES et al., 1987; HUBERT, 1985), apesar de que não se 

observarem folículos em ordem crescente de desenvolvimento lado a lado, no ovário, como 

descrito por Jones et al. (1987). Assim como relataram esses últimos autores em relação aos 

lagartos Anolis carolinensis e Anolis equestris, foi observada uma rede de capilares e uma 

região hipovascular nos folículos na fêmea MSP 1665, que apresentavam comprimentos 

superiores a 20 mm, encontrando-se portanto na fase de mais intenso depósito de vitelo. 

Provavelmente, essa rede de capilares não foi observada em outras fêmeas com folículos 

aumentados devido ao fato de essas já se encontrarem fixadas quando da análise. A referida 

fêmea exibindo vascularização dos folículos foi a única com folículos vitelogênicos 
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aumentados dissecada fresca. Segundo Jones et al. (1987), essa região hipovascular, chamada 

de estigma, pode ser mais suscetível à ação de hormônios estimuladores da ovulação, e em 

Anolis, que possui folículos esféricos, tem forma circular. Já em L. microcephalum, que 

apresenta folículos alongados, o estigma exibiu forma de uma faixa longitudinal, o que pode 

ser importante para a liberação do folículo na ovulação. Os vasos observados por Jones et al. 

(1987) apresentavam características de sinusóides, ou seja, lúmen de forma irregular, 

freqüentes anastomoses, paredes finas e escassez de tecido conjuntivo perivascular. Os 

mesmos situavam-se na teca interna do folículo. Essas características possibilitariam a 

passagem de grandes moléculas pelo endotélio, além de promover uma passagem lenta do 

sangue. Assim, sob baixa pressão sangüínea, seria facilitada a passagem de moléculas do 

folículo para os vasos, como hormônios esteróides (JONES et al., 1987). Em L. 

microcephalum, tais vasos apresentaram as mesmas características estruturais e localização, 

sendo provavelmente homólogos àqueles observados em Anolis. 

 

5.1.2. Machos 

 

As medidas de comprimentos testiculares obtidas em dissecções entre os machos do 

município de São Paulo mostram-se progressivamente maiores entre o verão e o inverno, 

quando atingem seus maiores valores. As medidas caem novamente na primavera, parecendo 

fechar aí um ciclo anual, que contudo não apresenta variações significativas estatisticamente. 

Já as medidas de comprimentos testiculares obtidas dos espécimes do MNRJ mostram-se 

maiores no outono e na primavera, havendo uma média menor entre essas duas estações, no 

inverno. A diferença de médias entre as estações também não foi significativa nesse caso. 

Apesar das amostras de São Paulo e Rio de Janeiro discordarem quanto ao aumento e 

diminuição sazonal dos comprimentos testiculares, observou-se que as médias obtidas para o 
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outono e a primavera nas duas amostras são semelhantes, e que em ambas as menores medidas 

de comprimento testicular ocorrem no verão. Tendo isso em vista, é possível que essa 

diferença só tenha sido observada devido ao baixo número amostral obtido aqui – as amostras 

de São Paulo e Rio de Janeiro contam com 2 e 3 espécimes coletados no inverno, 

respectivamente. 

Já os dados de diâmetro dos túbulos seminíferos, medidos em cortes histológicos de 

testículos de espécimes da coleção MSP, mostraram maiores valores no outono; tais valores 

decrescem progressivamente no inverno e primavera, atingindo seus menores níveis no verão. 

Nesse caso, a diferença entre as médias das estações mostrou-se significativa. Sendo assim, as 

fases de maior desenvolvimento testicular no que diz respeito ao seu comprimento e ao 

diâmetro de seus túbulos seminíferos aparecem separadas temporalmente – já que os 

comprimentos são maiores no inverno e os diâmetros dos túbulos seminíferos, no outono. 

Esses dois aspectos concordam apenas quanto ao verão ser a estação de menor 

desenvolvimento testicular, e quanto ao decréscimo nas medidas entre o inverno e a 

primavera. 

Volsøe (1944), trabalhando com a serpente Vipera berus, discute que a medida relativa do 

comprimento dos testículos naquela espécie pode demonstrar o ciclo sazonal de 

desenvolvimento desses órgãos – a medida relativa usada no presente estudo é justamente a 

proposta por esse autor. Porém, tendo em vista a diferença observada entre as análises de 

diâmetro dos túbulos seminíferos e comprimento testicular relativo em L. microcephalum, e 

que, como se verá adiante, o aumento do diâmetro dos túbulos seminíferos parece preceder a 

espermatogênese – sendo portanto um importante indicativo de desenvolvimento testicular – 

talvez a análise de volume testicular seja mais representativa da retomada do ciclo de 

desenvolvimento desses órgãos na espécie, já que leva em conta o diâmetro dos mesmos – que 

poderia ser influenciado pelo aumento de diâmetro dos túbulos seminíferos. 
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Pelas análises histológicas, observa-se ainda que, entre Março e Maio, o diâmetro dos 

túbulos seminíferos aumenta progressivamente, sendo que em Março e Abril, só se observam 

espermatogônias. Em Maio, quando se observou o maior diâmetro médio dos túbulos 

seminíferos, verificou-se a presença de espermatócitos e espermátides, indicando que a 

espermatogênese é retomada após um período de aumento dos túbulos seminíferos – e 

portanto a fase de produção de espermatozóides ocorre após o pico de desenvolvimento 

testicular, não só em relação ao seu comprimento, mas também em relação ao diâmetro dos 

túbulos seminíferos. Sendo assim, a fase ativa de espermatogênese nessa espécie parece não 

poder ser identificada apenas por medidas testiculares em dissecções, uma vez que o maior 

aumento testicular pode preceder, e não acompanhar, a fase de produção de espermatozóides. 

A ausência de espécimes machos coletados de Junho a Agosto, na amostra utilizada para 

análises histológicas, nos impede de avaliar como se dá o progresso da espermatogênese 

durante o final do Outono e maior parte do inverno, mas observou-se que, nos dois meses 

seguintes – Setembro e Outubro –, todos os machos analisados já apresentavam toda a linha 

espermatogênica, e mostravam espermatozóides maturando junto à luz dos túbulos 

seminíferos, apesar de os diâmetros desses túbulos terem decrescido em relação ao observado 

em Maio. Sendo assim, a espermatogênese nessa espécie se dá principalmente durante o 

inverno e início da primavera, antes da época de ovulação – que ocorre provavelmente entre 

Novembro e Dezembro, como foi discutido acima.  

Apesar de não ser possível estimar o mês em que se inicia a maturação de 

espermatozóides, devido à escassez de dados do inverno, os resultados aqui obtidos sugerem 

que a liberação de espermatozóides maduros do testículo se dê ao longo de apenas dois meses 

– Setembro e Outubro. Em Novembro, já não se observam espermatozóides nos túbulos 

seminíferos, indicando o fim da fase espermatogênica, e foi observada redução nos diâmetros 

desses túbulos, sendo que em parte deles não era mais observado lúmen. Em Dezembro, se 
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observou o máximo de involução dos testículos, que apresentavam túbulos seminíferos sem 

lúmen, com poucas espermatogônias, e muitas células intersticiais entre os túbulos. Apesar da 

ausência de dados de Janeiro e Fevereiro, provavelmente os túbulos seminíferos aumentem 

muito lentamente, já que em Março e Abril os mesmos já apresentam pequena luz. A partir 

daí, os diâmetros voltam a aumentar significativamente, e retomam o desenvolvimento da 

linha espermatogênica, em Maio.  

Sendo assim, os testículos se apresentam involuídos durante o final da primavera e o 

verão, quando os mesmos assumem um aspecto semelhante ao de gônadas de machos 

imaturos. Portanto, na provável época de ovulação das fêmeas, entre Novembro e Dezembro, 

os testículos já se encontram nessa fase. Bons e Saint Girons (1963) observaram essa 

involução também em machos de Blanus cinereus e Trogonophis wiegmanni. Nessas espécies, 

a cópula ocorre em Junho – final da primavera e início do verão, em Marrocos –, e os túbulos 

seminíferos nessa época possuem espermatozóides, mas já apresentam diminuição em seu 

diâmetro. O máximo de involução é atingido em Julho, quando os testículos também assumem 

aspecto semelhante ao de machos imaturos, com muitas células intersticiais e túbulos 

seminíferos de diâmetro muito reduzido. O estado de involução acentuado nessas espécies 

chamou a atenção dos autores, já que esse aspecto só foi observado em uma espécie de lagarto 

(Sceloporus ocidentalis) de região temperada. 

Bons e Saint Girons (1963) observam que, após a máxima involução dos testículos de 

Blanus cinereus e Trogonophis wiegmanni em Julho, há um pequeno aumento no diâmetro 

dos túbulos seminíferos e no número de espermatogônias, sendo que os testículos assumem 

um aspecto de “repouso normal”, quando se assemelham aos de machos imaturos. Durante o 

outono, as espermatogônias se multiplicam, e chegam a aparecer alguns espermatócitos. 

Porém, o número de espermatócitos volta a cair no inverno, pois a meiose não se completa. 

Durante o inverno, aumenta lentamente apenas o número de espermatogônias. Em Março, ao 
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final do inverno e começo da primavera, a espermatogênese é retomada e o diâmetro dos 

túbulos seminíferos aumenta consideravelmente. Em Abril, os testículos alcançam sua maior 

massa, antes ainda da produção de espermatozóides – note que, como em L. microcephalum, o 

pico de tamanho testicular precede o pico de produção de espermatozóides. O pico da 

espermiogênese em B. cinereus e T. wiegmanni se dá em Maio, durante a primavera, e a 

cópula acontece em Junho, quando ainda há produção de espermatozóides. No mês seguinte, 

em Julho – começo do verão –, já acontece o máximo de involução dos testículos. Os autores 

afirmam que, durante o verão, ocorre um período de repouso sexual completo. 

Nota-se, comparando o ciclo observado por Bons e Saint Girons (1963) nessas duas 

espécies com o aqui observado em L. microcephalum, que nos três casos a reprodução se dá 

entre o final da primavera e o início do verão, e que há uma fase de repouso reprodutivo 

durante o verão. Além disso, é comum entre essas espécies a duração da fase de produção de 

espermatozóides – aproximadamente dois meses – e a rapidez na expulsão dessas células dos 

túbulos seminíferos com subseqüente involução dos testículos. Porém, algumas diferenças são 

observadas. Enquanto em L. microcephalum a fase de produção de espermatozóides se inicia 

em Setembro, três meses antes da provável época de cópula, nos anfisbênios analisados por 

Bons e Saint Girons (1963) essa fase se inicia em Maio, mês anterior à cópula. Em B. cinereus 

e T. wiegmanni, no mês em que se dá a cópula, ainda há eliminação de espermatozóides pelos 

testículos, ao passo que em L. microcephalum, nessa época, os testículos já se encontram no 

máximo de sua involução.  

Após o fim da espermiogênese, porém, foi observada estocagem de esperma nos ductos 

deferentes de L. microcephalum, na sua porção distal e, em alguns casos, também em sua 

porção média. Essa estocagem foi verificada em regiões dos ductos que se apresentavam 

enoveladas quando observadas nas dissecções. Sob cortes transversais, esses ductos 

apresentavam epitélio secretor. O acúmulo de esperma nos ductos começa a ser encontrado 
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em Setembro, mesma época em que se inicia a produção de espermatozóides. Nesse mês, foi 

encontrado um macho com espermatozóides maturando nos túbulos seminíferos, e com o 

ducto deferente já enovelado e com o epitélio secretor, porém ainda sem esperma estocado. 

Tal fato sugere que o enovelamento pode preceder o início da saída de espermatozóides dos 

testículos, havendo uma preparação para a estocagem. Entre Novembro e Dezembro, notou-se 

que havia menores quantidades de esperma estocado nos ductos deferentes, o que reforça a 

hipótese de que a cópula pode acontecer nessa época. A fase de estocagem é bem marcada em 

L. microcephalum, sendo que em Janeiro já não se observa enovelamento dos ductos nos 

machos, e sob cortes histológicos apenas alguns espécimes apresentam espermatozóides 

residuais nos ductos, que por sua vez já não exibem epitélio secretor. 

A estocagem de esperma nos ductos deferentes ocorre em espécies de serpentes das 

famílias Colubridae e Viperidae, de ciclo pós-nupcial (VOLSE, 1944; BONS; SAINT 

GIRONS, 1963; ALMEIDA-SANTOS, 2005), e Almeida Santos et al. (2004) sugerem que 

essa fase de estocagem esteja ligada à maturação e motilidade dos espermatozóides em 

Crotalus durissus. Porém, ainda não havia sido reportada estocagem de esperma em 

anfisbênios, possivelmente devido à falta de estudos histológicos de suas vias genitais. 

Bons e Saint Girons (1963) discutem três tipos de ciclo espermatogênico. No primeiro, 

chamado pós-nupcial – classificado como tipo I por Schuett (1992) –, a espermatogênese 

ocorre no verão, e os espermatozóides são estocados nos ductos deferentes durante o inverno, 

até a primavera, quando ocorre a cópula. No segundo tipo, chamado de misto pelos autores, a 

multiplicação das espermatogônias começa no verão, e a espermatogênese é interrompida 

durante o inverno no estágio de espermatócito ou espermátide. Em algumas espécies, pode 

ocorrer um período de espermiogênese antes do inverno (SCHUETT, 1992). O processo 

espermatogênico é retomado na primavera, logo antes da época de cópula, e há apenas uma 

curta fase de estocagem de esperma. Nesse tipo de ciclo, o repouso reprodutivo acontece no 
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começo do verão. Esse tipo de ciclo é dividido por Schuett em tipo II A, com dois períodos de 

espermiogênese, antes e depois do inverno, e tipo II B, com apenas um período de 

espermiogênese na primavera. O terceiro tipo, chamado pelos autores de verdadeiramente 

pré-nupcial – classificado como tipo III por Schuett (1992) –, é encontrado apenas em alguns 

lagartos e uma serpente de regiões mediterrâneas áridas, caracteriza-se pelo começo da 

multiplicação das espermatogônias no outono ou inverno, e pelo surgimento de 

espermatócitos e o desenrolar da espermatogênese na primavera, com repouso reprodutivo no 

verão. 

Naquele mesmo trabalho, Bons e Saint Girons classificam o ciclo observado em B. 

cinereus e T. wiegmanni como pré-nupcial, apesar de nessas espécies a multiplicação das 

espermatogônias começar mais precocemente do que nas outras espécies descritas com esse 

tipo de ciclo, e do estado de repouso nesses anfisbênios ser mais acentuado, com uma 

involução testicular muito pronunciada. Esse tipo de espermatogênese é normalmente 

observado em répteis de regiões áridas, ou mediterrâneas áridas, o que não é o caso dos 

anfisbênios do Marrocos (BONS; SAINT GIRONS, 1963; SAINT GIRONS, 1982). 

Em L. microcephalum, não foi possível determinar se os espermatócitos observados em 

Maio persistem durante o inverno, e por isso não podemos dizer em que estágio a 

espermatogênese se encontra nessa estação. Esse dado seria interessante para definir a 

classificação do ciclo espermatogênico da espécie entre misto e pré-nupcial, já que no 

primeiro, a espermatogênese é interrompida ou retardada no inverno no estágio de 

espermatócito ou espermátide; e no segundo a espermatogênese é interrompida ainda na fase 

de multiplicação das espermatogônias (SAINT GIRONS, 1963). O fato de a fase de produção 

de espermatozóides ser observada já no fim do inverno sugere que a evolução da linha seminal 

não seja retomada do estágio de espermatogônia, mas de um estágio mais avançado. Por isso, 

provavelmente a espermatogênese nessa espécie seja interrompida no estágio de produção de 
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espermatócitos ou até espermátides, como observado em Maio, para ser rapidamente retomada 

no final do inverno; ou progrida de forma lenta durante o inverno. Essa característica, 

juntamente com a ocorrência de uma curta fase de estocagem de esperma, sugere que o ciclo 

nessa espécie pode ser classificado como misto. Porém, diferentemente do repouso no começo 

do verão característico do ciclo misto segundo Bons e Saint Girons (1963), e da ausência de 

uma fase de repouso completo nas serpentes com esse tipo de ciclo (SAINT GIRONS, 1982), 

L. microcephalum apresenta uma involução acentuada dos testículos, e o repouso reprodutivo 

se prolonga até o fim do verão. Segundo Schuett (1992), a espermatogênese em L. 

microcephalum pode ser classificada como tipo II B, uma vez que há apenas uma fase de 

produção de espermatozóides, na primavera. 

Estudos de ciclo reprodutivo de outras espécies de Amphisbaenia, combinando dados de 

dissecção e análises histológicas, seriam imperativos para determinar se a acentuada involução 

dos testículos observada em Blanus cinereus, Trogonophis wiegmanni (Bons e Saint Girons, 

1963) e, agora, em Leposternon microcephalum, é característica do grupo. 

O ciclo reprodutivo dos machos parece relacionar-se com o segundo pico de atividade 

anual observado por Santos e Almeida-Santos (2007) para a espécie aqui estudada. O pico de 

atividade observado pelas autoras na primavera pode estar relacionado, no início desse 

período, com a termorregulação na fase final da espermatogênese e, no final da primavera, à 

procura por fêmeas para a cópula – segundo Saint Girons (1985) e Olsson et al. (1997), a 

espermatogênese e a procura por fêmeas são custosas em termos de regulação térmica e 

utilização de reservas energéticas. 
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5.2. Maturidade e recrutamento 

 

 Segundo os dados obtidos neste estudo, a maturidade sexual é atingida pelas fêmeas 

provavelmente entre 296 e 316 mm de CRC, e pelos machos, entre 244 e 319 mm de CRC. A 

variação dentro dessas faixas pode se dever a diferenças individuais, mas observamos que a 

faixa de variação para os machos é maior, havendo machos menores já maduros. Esses dados 

sugerem que os machos podem atingir sua maturidade sexual mais cedo do que as fêmeas, 

embora isso possa variar. Webb et al. (2000) também observaram que machos de Monopeltis 

capensis e Zygaspis quadrifrons, duas espécies africanas da família Amphisbaenidae, atingem 

a maturidade sexual com comprimentos menores do que as fêmeas. 

 A observação do aspecto dos ductos genitais em L. microcephalum mostrou-se 

eficiente para determinação da maturidade dos espécimes, sendo que ductos translúcidos e 

lisos apontam imaturidade. Apenas duas fêmeas mostraram-se fora do padrão, pois exibiam 

ovidutos de aspecto tênue e translúcido, apesar de apresentarem CRC muito acima do que 

caracterizou as fêmeas imaturas, e que foi acima apresentado – 380 e 384 mm. Uma dessas 

fêmeas não apresentava folículos identificáveis a olho nu, e a outra possuía um único folículo 

secundário, com 4,5 mm. Nesses dois casos, não é possível dizer se a maturidade sexual foi 

mais atrasada, ou se tais fêmeas entraram em um período de repouso sexual mais prolongado 

– talvez devido a restrições ambientais. 

 O enovelamento dos túbulos seminíferos, que como já foi discutido acima, indica 

estocagem de esperma, só é observado em machos que se encontram em fase reprodutiva. O 

aspecto pregueado dos ovidutos também parece indicar que a fêmea está entrando em fase 

reprodutiva, e talvez a formação dessas dobras esteja relacionada à preparação dos ovidutos 

para o recebimento dos folículos, já que as mesmas são observadas antes mesmo da ovulação. 
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 As freqüências de comprimento dos espécimes imaturos sugerem que há três faixas de 

comprimento entre os jovens de L. microcephalum, sendo que a maior faixa se situa entre 300 

e 320 mm de CRC – intervalo que coincide com o comprimento no qual esses animais 

atingem a maturidade sexual. Esses dados sugerem que a maturidade pode ser atingida 

aproximadamente aos três anos de idade na espécie. Bons e Saint Girons (1963) afirmam que 

Blanus cinereus não parece atingir a maturidade antes de três anos e meio de idade, e 

Trogonophis wiegmanni parece tornar-se maduro sexualmente aos dois anos e meio. Já 

Papenfuss (1982) estima que Bipes canaliculatus e Bipes biporus levem aproximadamente 45 

meses para atingir a maturidade. Bipes tridactylus torna-se maduro aproximadamente um ano 

antes em relação às outras duas espécies do gênero, segundo o mesmo autor. Portanto, entre as 

espécies de Amphisbaenia estudadas quanto a esse aspecto, parece comum uma fase de 

desenvolvimento prolongada, de dois anos e meio a quatro anos, até que seja atingida a 

maturidade sexual. 

 Pelos dados de distribuição dos comprimentos de filhotes coletados ao longo do ano, 

foi impossível estimar a época de nascimento dos filhotes de L. microcephalum, já que não 

havia um período evidente em que apareciam os menores comprimentos. Isso talvez esteja 

relacionado a um crescimento lento nessa espécie, que provavelmente, como foi exposto 

acima, leva três anos para atingir sua maturidade. 

 Porém, assumindo a partir dos dados de ciclo reprodutivo que a cópula se dê entre o 

final de Novembro e começo de Dezembro, e que Goeldi (1898) relata a descoberta de ovos 

prestes a eclodir em Março, é provável que o desenvolvimento embrionário dure cerca de três 

meses. Essa duração está na faixa mais comum de duração do desenvolvimento embrionário 

entre os Squamata – segundo Saint Girons (1982), a duração média mais comum está entre 70 

e 90 dias. A gestação da espécie vivípara Trogonophis wiegmanni parece ser mais longa, com 

quatro meses de duração (BONS, SAINT GIRONS, 1963). 
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 A suposição da ocorrência de eclosão em Março também concorda com o dado de 

recebimento de um filhote de L. microcephalum no Instituto Butantan, em 13 de Março de 

2005, que apresentava uma cicatriz ventral semelhante a uma marca de cordão umbilical, e 

que se apresentava dentro da menor das três faixas de comprimento observada entre os 

imaturos. 

 Tendo em vista o exposto, apesar da falta de dados de eclosão de ovos de L. 

microcephalum, estima-se que o nascimento dos filhotes da espécie se dê em Março, cerca de 

90 dias após a provável época de ovipostura, em Dezembro. Nesse caso, o desenvolvimento 

embrionário se daria durante o verão, com os nascimentos no final dessa estação. 

 

5.3. Disposição das gônadas 

 

 A partir dos dados obtidos acerca da disposição das gônadas na cavidade abdominal de 

L. microcephalum, observa-se que o mais comum tanto para machos quanto para fêmeas é a 

posição mais cranial da gônada direita em relação à esquerda, havendo uma região de 

sobreposição, ou seja, uma porção das gônadas direita e esquerda se dispõe lado a lado. As 

distribuições de freqüência das medidas de assimetria e sobreposição revelam-se normais, o 

que sugere que provêm de uma mesma população de dados. Portanto, as variações que são 

eventualmente observadas na disposição das gônadas podem ser consideradas variações 

individuais. Da mesma forma, talvez a comparação desses dados entre grupos taxonômicos 

distintos possa contribuir para elucidar as análises filogenéticas dos gêneros de Amphisbaenia. 

 A ocorrência de uma região de sobreposição entre as gônadas também aparece em 

outras espécies de Amphisbaenia (CROOK; PARSONS, 1980). Esses autores, em estudo de 

anatomia visceral, analisaram 41 espécimes de 17 gêneros de Amphisbaenia, representando 

cinco famílias. Entre os machos, todos exceto um Cynisca lucura – espécie de 
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Amphisbaenidae africana –, apresentavam essa região de sobreposição dos testículos. Entre as 

fêmeas, a sobreposição só não foi verificada nos únicos espécimes observados de 

Amphisbaena manni – da família Amphisbaenidae –, e Bipes canaliculatus – família 

Bipedidae –, além de um dos quatro Anops kingii analisados e de quatro espécimes de Cynisca 

leucura. Os autores discutem que a extensão da sobreposição dos testículos pode estar 

relacionada com a maturidade do espécime. Não é possível, aqui, verificar essa suposição em 

L. microcephalum, já que as análises de sobreposição foram efetuadas somente para 

espécimes maduros. Porém, foi observada uma variação na medida de sobreposição mesmo 

entre os machos maduros. Além disso, Crook e Parsons (1980) sugerem tal relação com 

maturidade ao relatar que a sobreposição entre testículos varia de 0,5 unidade em um 

Agamodon – espécie da família Trogonophidae – a 6 unidades em um Cynisca – as unidades 

fornecidas pelos autores correspondem à porcentagem que o comprimento de cada estrutura 

representa em relação ao comprimento da cavidade celomática. Porém, os autores não 

discutem se essa variação pode ser devida a uma diferença entre grupos taxonômicos – 

espécies ou gêneros. 

 Nos resultados obtidos para L. microcephalum, observa-se ainda que as medidas 

relativas apresentam médias e intervalos de distribuição semelhantes em machos e fêmeas – 

exceto pela medida de assimetria posterior, que apresenta média menor entre as fêmeas. Esse 

fato pode sugerir curvas de distribuição características da espécie. 

 

5.4. Fecundidade 

 

 Apenas uma fêmea com ovos foi encontrada neste estudo. A mesma apresentava 

quatro ovos – dois em cada oviduto – dispostos em fila. Mais informações sobre o número 

aproximado de ovos produzido por fêmeas de L. microcephalum vieram dos dados sobre 
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folículos ovarianos aumentados, que sugerem quantos ovos aquela fêmea poderia vir a 

produzir naquela estação reprodutiva. Considerando-se os folículos com mais de 20 mm de 

comprimento, o número observado por fêmeas variou entre dois e seis. 

 Também se observou que, apesar de não haver diferença na produção de folículos 

vitelogênicos pelos ovários direito e esquerdo de um modo geral, quando um ovário apresenta 

dois ou mais folículos com mais de 20 mm, o outro ovário, na maioria dos casos, apresenta 

apenas um ou nenhum folículo nesse estágio de desenvolvimento. Portanto, os dois ovários 

são igualmente capazes de produzir folículos vitelogênicos, mas pode haver um controle do 

número de folículos produzidos por um e outro. Como se daria esse suposto controle é uma 

questão a ser respondida. O pequeno número de ovos produzidos por fêmea, em conjunto com 

o suposto controle do número de folículos ovulados pelos ovários direito e esquerdo podem 

favorecer a disposição dos ovos em linha na cavidade abdominal da fêmea, diminuindo a 

distensão ocasionada pela presença de ovos nos ovidutos, e que poderia comprometer a 

locomoção nos túneis. Nas fêmeas analisadas com folículos aumentados nos ovários, não era 

possível observar externamente distensões no corpo, como também observaram Andrade et al. 

(2006) para espécimes Amphisbaena alba, A. mertensi, Cercolophia roberti e Leposternon 

infraorbitale encontrados com ovos nos ovidutos. Os autores também observaram um 

pequeno número de ovos por fêmea nessas espécies – 3 a 7 ovos. Jared et al. (1997 b) 

encontraram na natureza uma ninhada de seis ovos de Leposternon infraorbitale, número 

próximo ao observado por Andrade et al. (2006) para essa espécie, e ao aqui observado para 

seu congênere L. microcephalum. 

 A produção de um pequeno número de ovos por fêmea também foi observado em 

diversas outras espécies de Amphisbaenia (ANDRADE et al., 2006). Papenfuss (1982) discute 

que as espécies do gênero Bipes poderiam ser consideradas estrategistas K, uma vez que 

produzem um pequeno número de ovos – médias próximas a dois ovos por fêmea –, possuem 
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reprodução não anual – exceto em B. tridactylus – e a maturidade demora a ser alcançada. 

Tendo em vista o exposto aqui e nas seções 5.1.1 (sobre ciclo reprodutivo das fêmeas) e 5.2 

(sobre maturidade), a baixa fecundidade pode ser característica do grupo, tanto no que diz 

respeito ao número de ovos produzido por fêmea quanto em relação à longa duração do ciclo 

reprodutivo e ao tempo exigido para que seja atingida a maturidade sexual. Se o baixo número 

de ovos produzidos por fêmea facilita a acomodação dos mesmos, apesar da existência de uma 

região de sobreposição entre as gônadas, e se entre os Amphisbaenia parece ser comum a 

baixa fecundidade, é possível que não haja uma forte pressão adaptativa para esse grupo em 

relação ao aumento da assincronia entre as gônadas. Seria interessante para essa discussão 

comparar, para diversas espécies do grupo, o número médio de ovos produzido por fêmea e o 

grau de sobreposição das gônadas da espécie.  

 

5.5. Dimorfismo sexual 

 

 Não se observou, neste estudo, dimorfismo sexual de comprimento rostro-cloacal, 

comprimento caudal ou diâmetro do corpo em L. microcephalum. A exceção foi o maior 

comprimento caudal em machos da população de Ourinhos, cuja média diferiu em 1 mm da 

obtida para as fêmeas dessa população. 

 Os hábitos fossórios, que estão provavelmente relacionados a especializações como a 

cauda curta, o corpo alongado e o crânio robusto (GANS, 1978), poderiam talvez limitar o 

surgimento de dimorfismo sexual de tamanho do corpo, que também não foi observado em 

Monopeltis anchietae, uma espécie da família Amphisbaenidae (WEBB et al., 2000), e em 

Blanus cinereus, da família Blanidae – que contudo apresenta dimorfismo na largura da 

cabeça, com machos apresentando maiores medidas (GIL et al., 1993). Entretanto, foi 

observado que as fêmeas de Anops kingii da Argentina apresentavam maior média de 
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comprimento do corpo do que os machos (VEGA, 2001), e que fêmeas de Zygaspis 

quadrifrons – família Amphisbaenidae – são maiores quanto aos comprimentos rostro-cloacal 

e caudal (WEBB et al., 2000). A ocorrência de maiores comprimentos rostro-cloacais nas 

fêmeas em algumas espécies pode se relacionar com a acomodação dos ovos, que são 

alongados entre os Amphisbaenia (ANDRADE et al., 2006). 

 A inexistência de dimorfismo quanto ao diâmetro do corpo – medido no terço posterior 

do corpo – pode sugerir ausência de distensão do corpo quando as fêmeas apresentam-se com 

ovos ou folículos aumentados. Caso fossem observados maiores diâmetros do corpo nas 

fêmeas, isso poderia estar ligado com a necessidade de uma maior largura da cavidade 

abdominal, mas essa diferença não foi aqui observada. Também não foi notado dimorfismo de 

diâmetro do meio do corpo em Monopeltis capensis e Zygaspis quadrifrons (WEBB et al., 

2000). 

 

5.6. Comportamento sexual 

 

Apesar de não ter sido possível observar comportamento reprodutivo em cativeiro, a 

ocorrência mais freqüente de contatos entre machos e fêmeas observada nos meses de Outubro 

e Novembro poderia estar ligada à maior receptividade entre os casais estudados nessa época, 

que coincide aproximadamente com a época de cópula estimada pelos dados de ciclo 

reprodutivo. Porém, sabe-se que a receptividade em relação ao parceiro está relacionada a 

variações hormonais (CREWS, GANS, 1992). Portanto, o maior número de ocorrências de 

contato entre casais pode sugerir que os animais entraram em fase reprodutiva mesmo em 

cativeiro, porém o comportamento reprodutivo não se seguiu, talvez por condições 

inadequadas para tal. 
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5.7. Incubação 

 

Segundo dados de ciclo reprodutivo e comprimentos de espécimes imaturos 

apresentados neste estudo, estimou-se que a cópula em L. microcephalum ocorra entre o final 

de Novembro e começo de Dezembro, e o recrutamento em meados de Março. Essa estimativa 

concorda com dados de literatura, uma vez que Gans (1971) examinou duas ninhadas de ovos 

de L. microcephalum, com embriões em estágio inicial de desenvolvimento, coletadas em 

Dezembro de 1907 e na “primavera de 1908”; e Goeldi (1898) descreveu embriões dessa 

mesma espécie, em avançado estágio de desenvolvimento, provindos de uma ninhada coletada 

em Março. Assim, esperava-se que o encontro de ovos fosse provável entre Dezembro e 

Março nas duas localidades escolhidas para sua procura, na quais se sabe da ocorrência da 

espécie em questão. Porém, apesar da escavação de vários formigueiros de Acromyrmex, para 

os quais já foi relatado o encontro de ovos de espécies de Amphisbaenidae (GOELDI, 1898; 

BRANDÃO; VANZOLINI, 1985; ANDRADE et al., 2006), não se encontraram ovos. 

Em Dezembro de 2007, o agrônomo responsável pela fazenda na qual foi realizada a 

busca por ovos, em Vera Cruz, citou um significativo atraso na chegada da época das chuvas. 

Foi verificado, com a análise de dados da estação meteorológica da própria fazenda, que 

houve um volume aumentado de chuvas no mês de Julho daquele ano, e volumes de chuva 

abaixo da média em Setembro, Outubro e Dezembro. Santos e Almeida Santos (in prep) 

observaram uma relação entre o ritmo de atividade anual de L. microcephalum e a variação 

anual de temperatura, mas não observaram relação entre essa atividade e o ciclo de 

precipitação acumulada. Porém, poderia haver uma relação ou dependência entre o ritmo 

reprodutivo e o ciclo de precipitação, se esse atuar como ciclo ambiental de referência nesse 

aspecto, ou se funcionar como um fator limitante. 
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Entretanto, mesmo após o retorno ao local em Março, e com a abertura de mais 

formigueiros, não se encontraram ovos. Da mesma forma, as buscas foram infrutíferas na 

outra localidade de coleta, no Instituto Butantan. Uma vez que as escavações de formigueiros 

foram realizadas em localidade em que se sabe da ocorrência da espécie alvo deste estudo, 

existe a possibilidade de que a ovipostura em formigueiros não seja obrigatória, o que diminui 

as possibilidades de encontro de ovos nesses locais. O resultado negativo na procura também 

pode ter sido devido simplesmente a uma freqüência reduzida de oviposturas na área, o que 

poderia ser explicado por populações reduzidas da espécie, ou por um ciclo reprodutivo bienal 

nas fêmeas. 

 

5.8. Hemiclítoris 

 

 Os hemiclítoris foram primeiro descritos por Böhme, em 1995, em espécies de lagartos 

do gênero Varanus. O autor descreve essas estruturas como homólogas aos hemipênis, por 

apresentarem a mesma localização e estrutura dos órgãos copuladores dos machos – incluindo 

músculos retratores bifurcados, sulco espermático e ápices. Böhme ainda os descreve como 

estruturas que possuem constância intraespecífica, propondo seu uso para análises 

filogenéticas. Ziegler e Böhme (1997), por sua vez, relatam o encontro dessa mesma estrutura 

em mais de 50 espécies, de 20 famílias de Squamata, incluindo uma Amphisbaena fuliginosa. 

Essa apresentava 300 mm de CRC e um hemiclítoris de 20 mm. Segundo os autores, esses 

órgãos devem corresponder a rudimentos, remanescentes de estágios precoces de 

desenvolvimento, ainda anteriores à diferenciação sexual. 

 Em L. microcephalum, foi encontrado hemiclítoris em apenas uma fêmea até agora. 

Diferente do observado por Böhme (1995) e Varanus, as estruturas encontradas em L. 

microcephalum não se apresentavam exatamente como cópias reduzidas dos hemipênis, uma 
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vez que o sulco espermático apresentava posição distinta da observada nos machos, e não se 

bifurcava ou atingia os ápices. Porém, a estrutura era bilobada e apresentava músculos 

retratores. 

 Tendo em vista a formação menos elaborada dos hemiclítoris de L. microcephalum e o 

fato de essa estrutura só ter sido observada em uma fêmea, essa ocorrência foi provavelmente 

pontual, e pode ter-se devido a flutuações hormonais em um estágio de desenvolvimento 

anterior à diferenciação sexual do espécime. 
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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 em meados 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. 
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 - Ovidutos e ductos deferentes lisos e translúcidos são bons indicadores de imaturidade 

na espécie, sendo que espécimes imaturos 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 hemiclítoris 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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ANEXO A - Relação dos espécimes adultos analisados no presente estudo. 
 

Análises Coleção ID Mês Estação Sexo 
C1 D2 H3 

MSP 55 Setembro Inverno fêmea x x x 
MSP 83 Outubro Primavera fêmea x x x 
MSP 180 Dezembro Primavera fêmea x x  
MSP 354 Março Verão fêmea x x  
MSP 573 Setembro Inverno fêmea x x x 
MSP 602 Setembro Inverno fêmea x x x 
MSP 784 Janeiro Verão fêmea x x x 
MSP 859 Março Verão fêmea x x x 
MSP 892 Abril Outono fêmea x x  
MSP 997 Junho Outono fêmea x x x 
MSP 1382 Abril Outono fêmea x   
MSP 1411 Abril Outono fêmea x x x 
MSP 1593 Outubro Primavera fêmea  x x 
MSP 1665 Novembro Primavera fêmea x x x 
MSP 1751 Janeiro Verão fêmea x x x 
MSP 1918 Março Verão fêmea x x x 
MSP 1948 Abril Outono fêmea x x  
MSP 1993 Maio Outono fêmea x x x 
MSP 2050 Setembro Inverno fêmea  x x 
P 368 4 Fevereiro Verão fêmea x x x 
P 440 4 Abril Outono fêmea x x x 
20071131535 Novembro Primavera fêmea  x  
2007120015 5 Dezembro Primavera fêmea  x  
2007120162 5 Dezembro Primavera fêmea x x x 
2008030945 5 Março Verão fêmea x x x 
2008031108 5 Março Verão fêmea x x x 
MSP 79 Outubro Primavera macho x x x 
MSP 98 Outubro Primavera macho x x x 
MSP 108 Novembro Primavera macho x x x 
MSP 122 Novembro Primavera macho x x  
MSP 405 Abril Outono macho x x x 
MSP 601 Setembro Inverno macho x x x 
MSP 615 Outubro Primavera macho x x x 
MSP 619 Outubro Primavera macho x x x 
MSP 721 Dezembro Primavera macho x x x 
MSP 735 Dezembro Primavera macho x  x 
MSP 860 Março Verão macho x x x 
MSP 1143 Novembro Primavera macho x x x 
MSP 1321 Março Verão macho x x x 
MSP 1334 Março Verão macho x x x 
MSP 1354 Março Verão macho x x x 
MSP 1454 Maio Outono macho x x x 
MSP 1594 Outubro Primavera macho x x x 

MSP 

MSP 1663 Novembro Primavera macho x x x 
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Análises Coleção ID Mês Estação Sexo 
C1 D2 H3 

MSP 2052 Setembro Inverno macho x x x 
MSP 2105 Novembro Primavera macho x x x 
MSP 2152 Janeiro Verão macho x x  
P 332 a Novembro Primavera macho x x  
P 474 a Abril Outono macho x x  
2007102997 b Outubro Primavera macho x x x 
2007102997 b Outubro Primavera macho x x  

MSP 
(cont.) 

2008031064 b Março Verão macho x x x 
UFMT 3475 Agosto Inverno fêmea x x  
UFMT 3547 Agosto Inverno fêmea x x  
UFMT 3550 Dezembro Primavera fêmea x x  
UFMT 3999 Agosto Inverno fêmea x x  
UFMT 6520 Novembro Primavera fêmea x x  
UFMT 6529 Dezembro Primavera fêmea x x  
UFMT 6530 Dezembro Primavera fêmea x x  
UFMT 4000 Novembro Primavera macho x x  
UFMT 4711 Julho Inverno macho x x  
UFMT 6519 Novembro Primavera macho x x  
UFMT 6521 Novembro Primavera macho  x  
UFMT 6525 Novembro Primavera macho x x  
UFMT 6527 Dezembro Primavera macho x x  

UFMT 

UFMT 6528 Dezembro Primavera macho x x  
MPEG 21459 Agosto Inverno fêmea x x  
MPEG 21460 Agosto Inverno fêmea x x  
MPEG 21465 Maio Outono macho x x  
MPEG 21469 Maio Outono macho x x  
MPEG 21457 Agosto Inverno macho x x  
MPEG 21461 Agosto Inverno macho x x  

MPEG 

MPEG 21466 Maio Outono macho x x  
MNRJ 4021 Março Verão fêmea x   
MNRJ 4024 Outubro Primavera fêmea x x  
MNRJ 4026 Outubro Primavera fêmea x x  
MNRJ 4028 Novembro Primavera fêmea x x  
MNRJ 4033 Dezembro Primavera fêmea x x  
MNRJ 4501 Dezembro Primavera fêmea x x  
MNRJ 7000 Outubro Primavera fêmea x x  
MNRJ 9223 Outubro Primavera fêmea x x  
MNRJ 9357 Janeiro Verão fêmea x x  
MNRJ 9906 Junho Outono fêmea x x  
MNRJ 10938 Julho Inverno fêmea x x  
MNRJ 11069 Maio Outono fêmea x   
MNRJ 14369 Julho Inverno fêmea x x  
MNRJ 14437 Outubro Primavera fêmea x x  
MNRJ 3264 Novembro Primavera macho x x  
MNRJ 4264 Dezembro Primavera macho x x  
MNRJ 4488 Fevereiro Verão macho x x  

MNRJ 

MNRJ 4502 Janeiro Verão macho x x  
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C1 D2 H3 

MNRJ 6997 Setembro Inverno macho x x  
MNRJ 6998 Junho Outono macho x x  
MNRJ 6999 Outubro Primavera macho x x  
MNRJ 7181 Julho Inverno macho x x  
MNRJ 7184 Agosto Inverno macho x x  
MNRJ 9333 Novembro Primavera macho x x  
MNRJ 13115 Maio Outono macho x x  
MNRJ 14252 Novembro Primavera macho x x  
MNRJ 14438 Outubro Primavera macho x x  

MNRJ 
(cont.) 

MNRJ 15259 Março Verão macho x x  
ROS 2 Novembro Primavera fêmea x x  
ROS 6 Novembro Primavera fêmea x x  
ROS 9 Novembro Primavera fêmea x x  
ROS 10 Novembro Primavera fêmea x x  
ROS 11 Novembro Primavera fêmea x x  
ROS 12 Novembro Primavera fêmea x x  
ROS 15 Novembro Primavera fêmea x x  
ROS 16 Novembro Primavera fêmea x x  
ROS 17 Novembro Primavera fêmea x x  
ROS 18 Novembro Primavera fêmea x x x 
ROS 22 Novembro Primavera fêmea x x  
ROS 24 Novembro Primavera fêmea x x  
ROS 25 Novembro Primavera fêmea x x  
ROS 33 Novembro Primavera fêmea x x  
ROS 34 Novembro Primavera fêmea x x  
ROS 35 Novembro Primavera fêmea x x  
ROS 39 Novembro Primavera fêmea x x  
ROS 05 Novembro Primavera macho x x  
ROS 08 Novembro Primavera macho x x  
ROS 13 Novembro Primavera macho x x  
ROS 21 Novembro Primavera macho x x  
ROS 23 Novembro Primavera macho x x  
ROS 26 Novembro Primavera macho x x  
ROS 27 Novembro Primavera macho x x  
ROS 28 Novembro Primavera macho x x  
ROS 29 Novembro Primavera macho x x  
ROS 30 Novembro Primavera macho x x  
ROS 31 Novembro Primavera macho x x  
ROS 38 Novembro Primavera macho x x  

ROS 

ROS 40 Novembro Primavera macho x x  
OUR 1 Setembro Inverno fêmea x x  
OUR 2 Outubro Inverno fêmea x x  
OUR 6 Novembro Inverno fêmea x x  
OUR 9 Dezembro Inverno fêmea  x  
OUR 11 Janeiro Inverno fêmea  x  

OUR 

OUR 13 Fevereiro Inverno fêmea  x  
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OUR 14 Março Inverno fêmea x x  
OUR 16 Abril Inverno fêmea x x  
OUR 18 Maio Inverno fêmea x x  
OUR 19 Junho Inverno fêmea  x  
OUR 20 Julho Inverno fêmea  x  
OUR 21 Agosto Inverno fêmea x x  
OUR 23 Setembro Inverno fêmea  x  
OUR 24 Outubro Inverno fêmea  x  
OUR 26 Novembro Inverno fêmea x x  
OUR 28 Dezembro Inverno fêmea  x  
OUR 35 Janeiro Inverno fêmea  x  
OUR 36 Fevereiro Inverno fêmea  x  
OUR 38 Março Inverno fêmea  x  
OUR 39 Abril Inverno fêmea x x  
OUR 40 Maio Inverno fêmea  x  
OUR 41 Junho Inverno fêmea  x  
OUR 43 Julho Inverno fêmea  x  
OUR 46 Agosto Inverno fêmea x x  
OUR 50 Setembro Inverno fêmea x x  
OUR 53 Outubro Inverno fêmea  x  
OUR 55 Novembro Inverno fêmea x x  
OUR 58 Dezembro Inverno fêmea  x  
OUR 59 Janeiro Inverno fêmea x x  
OUR 63 Fevereiro Inverno fêmea  x  
OUR 65 Março Inverno fêmea  x  
OUR 69 Abril Inverno fêmea x x  
OUR 71 Maio Inverno fêmea x   
OUR 72 Junho Inverno fêmea  x  
OUR 73 Julho Inverno fêmea x x  
OUR 74 Agosto Inverno fêmea x x  
OUR 76 Setembro Inverno fêmea x x  
OUR 78 Outubro Inverno fêmea x x  
OUR 79 Novembro Inverno fêmea  x  
OUR 80 Dezembro Inverno fêmea x x  
OUR 81 Janeiro Inverno fêmea  x  
OUR 82 Fevereiro Inverno fêmea  x  
OUR 83 Março Inverno fêmea  x  
OUR 84 Abril Inverno fêmea  x  
OUR 86 Maio Inverno fêmea  x  
OUR 87 Junho Inverno fêmea  x  
OUR 90 Julho Inverno fêmea x x  
OUR 91 Agosto Inverno fêmea x x  
OUR 92 Setembro Inverno fêmea x   
OUR 93 Outubro Inverno fêmea  x  
OUR 95 Novembro Inverno fêmea x x  
OUR 97 Dezembro Inverno fêmea x x  

OUR 
(cont.) 

OUR 100 Janeiro Inverno fêmea  x  
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OUR 102 Fevereiro Inverno fêmea  x  
OUR 103 Março Inverno fêmea x x  
OUR 104 Abril Inverno fêmea  x  
OUR 105 Maio Inverno fêmea x x  
OUR 107 Junho Inverno fêmea  x  
OUR 109 Julho Inverno fêmea  x  
OUR 111 Agosto Inverno fêmea x x  
OUR 112 Setembro Inverno fêmea  x  
OUR 114 Outubro Inverno fêmea  x  
OUR 115 Novembro Inverno fêmea  x  
OUR 116 Dezembro Inverno fêmea x   
OUR 117 Janeiro Inverno fêmea x   
OUR 118 Fevereiro Inverno fêmea x   
OUR 119 Março Inverno fêmea x   
OUR 120 Abril Inverno fêmea x   
OUR 121 Maio Inverno fêmea x   
OUR 122 Junho Inverno fêmea x   
OUR 123 Julho Inverno fêmea x   
OUR 3 Agosto Inverno macho x x  
OUR 4 Setembro Inverno macho x x  
OUR 5 Outubro Inverno macho x   
OUR 7 Novembro Inverno macho x x  
OUR 8 Dezembro Inverno macho  x  
OUR 10 Janeiro Inverno macho  x  
OUR 12 Fevereiro Inverno macho x x  
OUR 15 Março Inverno macho  x  
OUR 17 Abril Inverno macho  x  
OUR 22 Maio Inverno macho  x  
OUR 25 Junho Inverno macho x   
OUR 27 Julho Inverno macho  x  
OUR 29 Agosto Inverno macho  x  
OUR 30 Setembro Inverno macho  x  
OUR 31 Outubro Inverno macho  x  
OUR 32 Novembro Inverno macho  x  
OUR 33 Dezembro Inverno macho  x  
OUR 34 Janeiro Inverno macho  x  
OUR 37 Fevereiro Inverno macho  x  
OUR 42 Março Inverno macho  x  
OUR 44 Abril Inverno macho  x  
OUR 45 Maio Inverno macho  x  
OUR 47 Junho Inverno macho x x  
OUR 48 Julho Inverno macho x x  
OUR 49 Agosto Inverno macho x x  
OUR 51 Setembro Inverno macho  x  
OUR 52 Outubro Inverno macho x x  
OUR 54 Novembro Inverno macho x   

OUR 
(cont.) 

OUR 56 Dezembro Inverno macho x   
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OUR 57 Janeiro Inverno macho x   
OUR 60 Fevereiro Inverno macho x x  
OUR 61 Março Inverno macho x x  
OUR 62 Abril Inverno macho  x  
OUR 64 Maio Inverno macho x x  
OUR 66 Junho Inverno macho x x  
OUR 67 Julho Inverno macho x x  
OUR 68 Agosto Inverno macho x x  
OUR 70 Setembro Inverno macho  x  
OUR 75 Outubro Inverno macho x x  
OUR 77 Novembro Inverno macho x x  
OUR 85 Dezembro Inverno macho x x  
OUR 88 Janeiro Inverno macho x x  
OUR 89 Fevereiro Inverno macho x x  
OUR 94 Março Inverno macho  x  
OUR 96 Abril Inverno macho  x  
OUR 98 Maio Inverno macho  x  
OUR 99 Junho Inverno macho  x  
OUR 101 Julho Inverno macho  x  
OUR 106 Agosto Inverno macho x x  
OUR 108 Setembro Inverno macho x x  
OUR 110 Outubro Inverno macho  x  

OUR 
(cont.) 

OUR 113 Novembro Inverno macho x x  
 

1 espécimes utilizados para análise de ciclos de comprimento folicular, comprimento testicular 
e diâmetro do ducto deferente. 
2 espécimes utilizados para análise de dimorfismo sexual 
3 espécimes utilizados para análises histológicas 
4 Espécimes do Município de São Paulo, tombados no Instituto Butantan com números de 
tombo diversos. 
5 Espécimes do Município de São Paulo, analisados na recepção de serpentes do Instituto 
Butantan, antes de seu tombamento – o número aqui apresentado corresponde ao número da 
papeleta de entrada do espécime. 
 
 
MNRJ: coleção do Museu Nacional do Rio de Janeiro 
MPEG: coleção do Museu Paraense Emílio Goeldi 
MSP: coleção Município de São Paulo (Instituto Butantan) 
OUR: espécimes coletados em resgate de fauna na usina hidroelétrica de Ourinhos 
(depositados no Instituto Butantan) 
ROS: espécimes coletados em resgate de fauna na usina hidroelétrica de Rosal (depositados 
no Instituto Butantan) 
UFMT: coleção da Universidade Federal do Mato Grosso 
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ANEXO B – Relação dos espécimes imaturos analisados no presente estudo. 
 
 
Coleção ID Mês CRC Sexo 

MSP 230 Dezembro 153  
MSP 833 Março 189  
MSP 58* Setembro 255 fêmea 
MSP 110 Novembro 316 fêmea 
MSP 797* Fevereiro 316 fêmea 
MSP 933* Abril 284 fêmea 
MSP 2053 Outubro 270 fêmea 
MSP 1761 Janeiro 194 fêmea 
MSP 261* Janeiro 260 macho 
MSP 345* Março 284 macho 
MSP 728 Dezembro 318 macho 
MSP 764* Janeiro 309 macho 

MSP 

MSP 1865* Março 308 macho 
MPEG 21458 Agosto 180  
MPEG 21471 Maio 203  
MPEG 21467 Maio 220 fêmea 
MPEG 21470 Maio 235 macho 

MPEG 

MPEG 21468 Maio 222 macho 
UFMT 3549 Agosto 212  
UFMT 6531 Dezembro 159  
UFMT 6522 Novembro 235  
UFMT 6526 Novembro 241  
UFMT 3547 Agosto 275 fêmea 
UFMT 6523 Novembro 265 macho 

UFMT 

UFMT 3548 Agosto 260 macho 
MNRJ 10939 Outubro 248 macho 
MNRJ 10941 Fevereiro 167  
MNRJ 12438 Outubro 144  
MNRJ 12439 Outubro 141  
MNRJ 12440 Outubro 142  
MNRJ 12441 Outubro 142  
MNRJ 12443 Outubro 135  
MNRJ 12496 Junho 145  
MNRJ 14740 Janeiro 143  
MNRJ 1755 Novembro/Dezembro 173  
MNRJ 4032 Outubro 177  
MNRJ 4457 Agosto 242  
MNRJ 4487 Março 231  
MNRJ 7182 Julho 149  
MNRJ 7183 Julho 147  
MNRJ 7188 Dezembro 319 macho 
MNRJ 9452 Abril 148  

MNRJ 

MNRJ 9788 Novembro 247 macho 



 134 

ROS 14 Novembro 243 macho 
ROS 36 Dezembro 227 macho ROS 
ROS 19 Janeiro 262 fêmea 
OUR 124 Setembro 259  
OUR 125 Setembro 168  
OUR 126 Setembro 250 fêmea 
OUR 127 Setembro 163  
OUR 128 Setembro 209,8  
OUR 129 Setembro 227 fêmea 
OUR 130 Setembro 252  
OUR 131 Setembro 240  
OUR 132 Setembro 243  
OUR 133 Setembro 218  
OUR 134 Setembro 242  
OUR 135 Setembro 258 fêmea 
OUR 136 Setembro 288 fêmea 
OUR 137 Setembro 204 fêmea 
OUR 138 Setembro 186  
OUR 139 Setembro 164  
OUR 140 Setembro 251  
OUR 141 Setembro 256  
OUR 142 Setembro 239  
OUR 143 Setembro 275  
OUR 144 Setembro 276  
OUR 145 Outubro 314 macho 
OUR 146 Novembro 316 macho 
OUR 147 Dezembro 327 macho 
OUR 148 Janeiro 278 macho 
OUR 149 Fevereiro 321 macho 
OUR 150 Março 291 macho 

OUR 

OUR 151 Abril 297 macho 
 
* Espécimes utilizados para análise histológica sob microscopia de luz das vias genitais. 
 
MNRJ: coleção do Museu Nacional do Rio de Janeiro 
MPEG: coleção do Museu Paraense Emílio Goeldi 
MSP: coleção Município de São Paulo (Instituto Butantan) 
OUR: espécimes coletados em resgate de fauna na usina hidroelétrica de Ourinhos 
(depositados no Instituto Butantan) 
ROS: espécimes coletados em resgate de fauna na usina hidroelétrica de Rosal (depositados 
no Instituto Butantan) 
UFMT: coleção da Universidade Federal do Mato Grosso 
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