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RESUMO 
 
As serpentes são um grupo altamente diversificado, encontradas em praticamente todas as 
regiões do planeta, ocupando diferentes ambientes. Sua diversidade adaptativa indica a grande 
variabilidade dos órgãos sensoriais, adaptados ao hábitat e hábitos de cada espécie. Estudos 
sobre o sistema visual das serpentes são escassos e tem grande importância na compreensão de 
caracteres ecológicos, comportamentais e filogenéticos. Nos vertebrados as informações visuais 
são projetadas na retina e inicialmente processadas nessa camada neural, antes do processamento 
que ocorre no sistema nervoso central. Os tipos de células encontradas na retina, bem como sua 
densidade e distribuição variam entre as espécies e determinam especializações do sistema 
visual. Neste trabalho foi feita uma quantificaçao comparativa de fotorreceptores e neurônios da 
camada de células ganglionares (CCG) de duas espécies de serpentes colubrídeas diurnas, 
Philodryas olfersii e P. patagoniensis. Para tanto foram utilizadas técnicas de imunohistoquímica 
de opsinas e de marcação de Nissl. Serpentes adultas obtidas no Instituto Butantan foram 
anestesiadas com tiopental (30mg/kg) e sacrificadas com CO2. Os olhos foram enucleados e as 
retinas dissecadas e fixadas em paraformaldeido 4%. Um olho de cada serpente foi utilizado para 
fazer cortes radiais e testar diferentes tipos e concentrações de anticorpos. Para a preparação das 
retinas planas foram utilizados o anticorpo JH455, produzido em coelhos contra opsinas 
sensíveis aos comprimentos de onda curto de humanos (cones S) e o anticorpo JH492,  
produzido em coelhos contra opsinas sensíveis aos comprimentos de onda médio e longo de 
humanos (cones L/M). Foi utilizado anticorpo secundário biotinilado (gt α-rb biot) e a revelação 
feita com estreptavidina acoplada a molécula florescente CY3. Os cortes radiais e as retinas 
planas foram observadas em microscópio fluorescente equipado com câmara digital conectada a 
microcomputador dotado de programa para captura de imagens. A partir de imagens da retina 
obtidas com espaçamento mínimo de 0,5 mm foram feitas as contagens das células e os mapas de 
isodensidade celular. A densidade média dos fotorreceptores foi semelhante nas duas espécies 
(11.183,1 ± 1.107,4 células/mm2 em P. olfersii e 11.531,2 ± 1.054,9 células/mm2 em P. 
patagoniensis), assim como a proporção dos diferentes tipos de cones (3% cones S e 83% cones 
L/M em P. olfersii, e 5% cones S e 85% cones L/M em P. patagoniensis). As densidades de 
células da CCG também foram semelhantes (10.117,5 ± 1.026 células/mm2 em P. olfersii e 
9.834,9 ± 2.772,2 células/mm2 em P. patagoniensis). Entretanto, os mapas de isodensidade 
mostraram diferentes regiões de especialização. P. olfersii apresentou uma faixa horizontal e 
duas areas centralis de maior densidade celular, uma na região central e uma na região caudal, 
indicando a melhor acuidade visual nos campos de visão frontal e lateral, o que possivelmente 
auxilia na locomoção e forrageamento no extrato arbóreo. P. patagoniensis apresentou maior 
densidade celular na região ventral e rostral, indicando a maior acuidade no campo visual 
superior e posterior, auxiliando na percepção da aproximação de predadores e animais maiores, 
importante para a sobrevivência de serpentes terrestres e possivelmente para a percepção de 
presas localizadas em estrato arbustivo. 
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ABSTRACT 
 
Snakes are a diversified group found in almost all regions of the planet, occupying different 
habitats, with exception to Polar Regions, a few islands and the deeper ocean waters. Its diversity 
indicates the high variability of sensory organs, which are adapted to the habits and habitats of 
each species. Studies about snake’s visual system are scarce and have a great importance for the 
understanding of their ecology, behavior and phylogeny. In vertebrates the visual information is 
projected in the retina and initially processed in this neural tissue, before its processing in the 
central nervous system. The different kinds of cells present, as well as its density and distribution 
in the retina, vary between species and determinate specializations of the visual system. In this 
study we compared the density and distribution of photoreceptors and neurons of the ganglion 
cells layer (GCL) of two diurnal colubridae snakes, the arboreal Philodryas olfersii and the 
terrestrial P. patagoniensis, with opsins immunohistochemistry and Nissl staining. Adult snakes 
obtained in Instituto Butantan were anesthetized with thiopental (30mg/Kg) and the euthanasia 
was done with CO2. The eyes were enucleated and the retinas dissected and fixed in 
paraformaldeid 4%. One eye of each species was sectioned to test different antibodies and the 
counting for the determination of topographic distribution of density was made in flattened 
wholemount retinas. In the wholemounts retinas it was utilized the antibodies JH455 produced in 
rabbit against human S cone opsins and JH492 produced in rabbit against human L/M cone 
opsins. The photoreceptors density were similar in the two species (11,1831 ± 1,107.4 cells/mm2 
in P. olfersii and 11,531.2 ± 1,054.9 cells/mm2 in P. patagoniensis), as well as the proportion of 
the different types of cells (3% S cones and 83% L/M cones in P. olfersii, and 5% S cones and 
85% L/M cones in P. patagoniensis). The GCL cells density were also similar (10,117.5 ± 1,026 
cells/mm2 in P. olfersii and 9,834.9 ± 2,772.2 cells/mm2 in P. patagoniensis). However, the 
isodensity maps showed different specializations regions. P. olfersii showed a horizontal streak 
and two areae (area centralis) with higher density, in the central and in the caudal regions, 
indicating a better visual acuity in the lateral and in the frontal visual field, what is possibly very 
important for locomotion and searching for preys (foraging) in the arboreal layer. P. 
patagoniensis showed a higher cell density in the ventral and rostral regions of the retina, 
indicating a better visual acuity in the superior and posterior visual field, what is important to 
perceive the approaching of predators and terrestrial animals and preys located in underbushes 
above the snake. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Serpentes: Diversidades e Adaptações 

As serpentes são um grupo altamente diverso encontrado em praticamente todas as 

porções da biosfera, com exceção dos pólos, algumas ilhas e fundos oceânicos (Lillywhite & 

Henderson, 1993). A grande diversidade do grupo, composto por cerca de 2900 espécies, 

distribuídas em 449 gêneros e 18 famílias, pode ser explicada pela ocorrência de uma série de 

radiações adaptativas (Cadle, 1987; McDowell, 1987; Ford & Burhard, 1993). 

As serpentes atuais podem ser classificadas em dois grandes grupos. O grupo 

Scolecophidia, das chamadas cobras-cegas, composto por serpentes pequenas, fossórias e com 

olhos reduzidos e o grupo Aletinophidia, composto pelas demais serpentes, com grande número 

de famílias e diversidade de adaptações (ver classificação abaixo). 

 
Classificação das serpentes 

Reino: Animalia 

  Filo: Chordata 

   Classe: Reptilia 

    Ordem: Squamata 

     Subordem: Ofidia 

      Superfamílias:   Scholecophidia 

    Alethinophidia  

 

Noturnas ou diurnas, as serpentes estão presentes em praticamente todos os nichos 

ecológicos, podendo ser terrestres, aquáticas ou semi-aquáticas, de água doce ou marinhas. No 

hábitat terrestre podem ocupar ambientes fossoriais, criptozóicos (tocas, galerias ou folhiços no 
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solo), terrícolas e arborícolas (Greene, 1997). Apresentam dieta variada, empregando diferentes 

estratégias de caça para a captura de suas presas, sendo algumas forrageadoras ativas, enquanto 

que outras caçam por espreita (Mushinky, 1987).  

O sucesso evolutivo deste grupo está certamente relacionado ao alto grau de 

desenvolvimento de alguns órgãos sensoriais (Ford & Burghardt, 1993). A variedade de 

adaptações anatômicas dos olhos das serpentes demonstra como os fatores ambientais 

influenciam na estrutura ocular e sua função (Walls, 1942). Os diferentes hábitats e ambientes 

ocupados pelas serpentes diferem na qualidade espectral da luz, o que deve influenciar nos 

padrões comportamentais relacionados à demanda pelo sistema visual (Ford & Burghardt, 1993). 

 

1.1.1. Família Colubridae 

A família Colubridae é a mais diversa, com cerca de 1690 espécies, representando 

aproximadamente 65% das serpentes conhecidas (Underwood, 1967; Kraus & Brown, 1998; 

Gravlund, 2001). São encontradas em todos os continentes, com exceção da Nova Zelândia e 

regiões polares (Rage, 1987). Com grande diversidade morfológica e adaptativa, estão 

incluídas nesta família serpentes de hábitos noturnos e diurnos, fossoriais, aquáticas ou semi-

aquáticas, terrícolas e arborícolas. 

As serpentes desta família são consideradas não peçonhentas ou semi-peçonhentas, 

dependendo da espécie e do tipo de dentição apresentada, que pode ser áglifa (sem presas 

diferenciadas) ou opistóglifa (com dentes diferenciados, localizados no fundo da boca). As 

espécies empregam diferentes estratégias de caça, como forrageamento ativo ou caça por 

espreita. As formas de subjugação das presas podem ser por mordida ou enrodilhamento em 

torno da presa. 
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