
 
 

 
 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ 
FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS 

MEDICINA VETERINÁRIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PADRONIZAÇÃO DA COLHEITA DE SÊMEN EM TRÊS 
ESPÉCIES DE SERPENTES (Epicrates crassus, Python regius e 

Crotalus durissus terrificus) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUÉLEM LAVORATO DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OURINHOS – SP 
2017 



 
 

 
 

SUÉLEM LAVORATO DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PADRONIZAÇÃO DA COLHEITA DE SÊMEN EM TRÊS 
ESPÉCIES DE SERPENTES (Epicrates crassus, Python regius e 

Crotalus durissus terrificus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Curso de Medicina Veterinária das Faculdades 
Integradas de Ourinhos como pré-requisito para a 
obtenção do Título de Bacharel. 
 
Orientadora: Profª. MD. PhD. Isabela Bazzo da 
Costa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OURINHOS – SP 
2017 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliveira, Suélem Lavorato de 

 

Padronização da Colheita de Sêmem em Três Espécies de     

Serpentes (Epicrates crassus, Python regius e Crotalus 

durissus terrificus) / Suélem Lavorato de Oliveira; Ourinhos, SP: 

FIO, 2017. 

 

       49f.; 30cm 

 

 

Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso de Medicina 

Veterinária – Faculdades Integradas de Ourinhos, 2017. 

Orientadora: Profº MD. PhD. Isabela Bazzo da Costa 

 

1.Répteis. 2. Reprodução. 3. Biotecnologia. I. Título. 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus familiares, 
amigos e a todas as pessoas que me 
apoiaram e auxiliaram na minha vida 
acadêmica.  

 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

  Agradeço primeiramente a Deus, por iluminar meu caminho, pela sua 
força e coragem durante toda a minha trajetória. O que me proporcionou chegar 
até aqui. 
  À minha família, em especial ao meu pai Roberto Francisco de Oliveira e 
minha mãe Elza Lavorato de Oliveira, por todo o amor, carinho, dedicação, 
incentivo e paciência, sendo que ambos acreditaram em mim e não mediram 
esforços para que meu sonho se tornasse realidade. Meu muito obrigada e amo 
muito vocês. 
  Agradeço imensamente à minha orientadora Isabela Bazzo da Costa, por 
aceitar me orientar, mesmo fugindo um pouco de sua área de atuação, por 
acreditar em mim, por sua paciência, dedicação, apoio, confiança, parceria, 
amizade, compreensão e por todos os seus ensinamentos. Meu muito obrigada 
por tudo e sem você a realização desse trabalho não seria possível. 
  À minha amiga Luara Evangelista Silva pelo incentivo e apoio durante os 
cinco anos de graduação, pelas alegrias e tristezas compartilhadas. Só tenho a 
dizer a você, muito obrigada e sucesso na sua trajetória. Agradeço também todos 
os amigos e colegas da faculdade. 

Ao Médico Veterinário Rafael Haddad Manfio e a Bióloga Renata Alfredo, 
ambos do Instituto de Pesquisa em Vida Selvagem e Meio Ambiente (IPEVS), 
que forneceram os animais para a coleta do material, param suas atividades para 
nos auxiliar nas coletas e desenvolvimento desta monografia. Digo que sem 
vocês a elaboração deste projeto não seria possível. 
  Aos meus professores Cláudia Yumi Matsubara Rodrigues Ferreira, Caio 
José Xavier Abimussi, Breno Fernando Martins de Almeida, Beatriz Perez 
Floriano, Luciano Lobo Gatti, Izidoro Francisco Sartor, Renata Bello Rossetti 
Tortorello, Nazilton de Paula Reis Filho, Edson Suzuki, Márcia Regina Coalho, 
Felipe Gazza Romão, Raquel de Queiroz Fagundes, Freddi Bardela de Souza, 
Yvana Cristina Tenorio de Britto, Larissa Rosan Micheletti, Luiz Daniel de Barros, 
Mauri da Silva, Jacqueline Cristiane de Oliveira Silva, Tiago Torrecillas Sturion, 
Edmara Cristina Almeida, Domingos Sturion, Marco Aurélio Torrecillas Sturion, 
Didier Quevedo Cagnini, Carla Fredrichsen Moya Araújo, Gustavo Araújo e 
Dietrich Pizzigatti, que foram tão importantes na minha vida acadêmica. 
Agradeço vocês pelo convívio, apoio, compreensão е amizade. Em especial 
quero agradecer à professora Fernanda Saules Ignácio pelo auxílio com 
materiais durante a coleta das amostras. Ao professor Guilherme Augusto 
Marietto Gonçalves pela colaboração com o meu estágio curricular obrigatório. 
É um prazer ter ambos em minha banca examinadora. 

Agradeço à professora Mariana Tiai Kihara pela assessoria durante a 
realização do meu estágio remunerado no setor de Diagnóstico por Imagem do 
Hospital Veterinário das Faculdades Integradas de Ourinhos. Meu muito 
obrigada pelos ensinamentos, paciência, apoio, compreensão e amizade. 
  Agradeço também o Médico Veterinário Luis Emiliano Cisneros Álvarez, 
que foi meu professor e orientador durante meu estágio remunerado no setor de 
Diagnóstico por Imagem do Hospital Veterinário das Faculdades Integradas de 
Ourinhos. Obrigada por todos os seus ensinamentos, paciência, compreensão, 
apoio e amizade, que foram importantes para a minha formação acadêmica e 
pessoal. 



 
 

 
 

  Aos técnicos em radiologia Carlos Diogo de Oliveira e Herbert Pedro 
Soares de Oliveira que me auxiliaram e ensinaram durante o estágio no setor de 
Diagnóstico por Imagem. 
  Ao Cristiano Tadeu Assis da Silva funcionário da Biodux Laboratórios 
Ltda. por fornecer um dos materiais utilizados neste experimento. 
  A Professora Selma Maria de Almeida Santos e Kalena Barros da Silva 
por auxiliarem com informações sobre as serpentes e os métodos de 
criopreservação.  
  Aos funcionários e residentes do Hospital Veterinário pelo carinho, apoio, 
amizade e compreensão. 
  Agradeço também à minha instituição e seus funcionários que me deram 
chances e ferramentas para a conclusão de mais uma etapa na minha vida. 

Enfim a todos que colaboram com minha formação acadêmica e com 
minha pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

EPÍGRAFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Que os vossos esforços desafiem as 
impossibilidades, lembrai-vos de que as 
grandes coisas do homem foram 
conquistadas do que parecia impossível."  
Charles Chaplin 



 
 

 
 

RESUMO 

A aplicação das biotecnologias da reprodução em animais silvestres tem aumentado nos últimos 
anos, no caso dos répteis as razões para isso são a restrição da importação de animais, 
diminuição na introdução de doenças, aumento no número de espécies ameaçadas, possibilitar 
a troca de material genético, redução de gastos, rápido crescimento populacional, promover 
banco de gametas e/ou embriões, entre outros. O objetivo deste trabalho foi padronizar a colheita 
de sêmen em espécies de serpentes de diferentes famílias, a Epicrates crassus, Python regius 
e a Crotalus durissus terrificus. As amostras foram coletadas no IPEVS – Instituto de Pesquisa 
em Vida Selvagem e Meio Ambiente, por meio da técnica descrita por Mengden (1980), que 
consiste na massagem ventral do terço final do corpo do animal e o material ejaculado é coletado 
com uma seringa. A colheita se mostrou satisfatória para a C. durissus, coletando assim 
espermatozoides viáveis, já para a E. crassus e P. regius a colheita não foi efetiva pois os 
espermatozoides estavam imóveis. Isso pode ser relacionado ao tipo alimentar dessas duas 
espécies que são constritoras apresentando musculatura mais desenvolvida, dificultando assim 
a massagem. 
 
Palavras-chave: Répteis. Reprodução. Biotecnologia. Machos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The application of breeding biotechnologies in wild animals has increased in recente years, in the 
case of reptiles the reasons for this are there striction on the importation of animals, decrease in 
the introduction of diseases, increase in the number of endangered species, enable the Exchange 
of genetic material, reduction of expenses, rapid population growth, promote gamete and/or 
embryo bank, among other. The objective of this work was to standardize the semen collection 
on snake species from different families, to Epicrates crassus, Python regius and Crotalus 
durissus terrificus. The sample were collected in the IPEVS – Research Institute on Wild life and 
Environment, by the technique described by Mengden (1980), which consists of the ventral 
massage of the final third of the animal’s body and the expelled material is collected with a syringe. 
The harvest was satisfatory for the C. durissus, thus collecting viable spermatozoa, already for E. 
crassus e P. regius was not effective because the spermatozoa were properties. This can be 
related to the alimentary type of the set who species that are constructive presenting more 
developed musculature, thus hindering the massage. 
 
Key-words: Reptiles. Reproduction. Biotechnology. Males. 
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1. CLÍNICA VETERINÁRIA DE ANIMAIS SILVESTRES E 

EXÓTICOS TUKAN 

 

É uma clínica especializada em pets não convencionais como aves, 

répteis, roedores, lagomorfos, primatas, ferrets, peixes, anfíbios, atropódes entre 

outros. Localizada na Rua Professor Guilherme Belfort Sabino, 319, Campo 

Grande, São Paulo. Onde o período de estágio foi de 01 de agosto de 2017 a 31 

de agosto de 2017. 

Sua equipe é composta de duas médicas veterinárias responsáveis pelo 

atendimento clínico, dois veterinários dirigentes pelo raio-x, um veterinário 

encarregado pela realização dos exames ultrassonográficos, um veterinário que 

realiza os procedimentos cirúrgicos, duas pessoas incumbidas pelo banho e 

tosa. Também há atendimentos a domicílio e os exames de sangue, fezes, 

antibiogramas e afins, que são encaminhados para um laboratório clínico 

veterinário.  

A parte estrutural da clínica é composta de uma recepção, duas salas de 

atendimentos uma laranja e outra verde, denominada assim pela coloração dos 

móveis, uma sala de day care, uma sala onde são realizados os exames de 

diagnóstico por imagem e cirurgias. No fundo encontra-se o banho e tosa, uma 

área onde os animais ficam, o hotel, a cozinha e o banheiro, externamente fica 

a horta, a composteira e coletores de água da chuva (Figura 1). 

A recepção apresenta dois sofás, onde os proprietários e os animais 

aguardam o atendimento, uma mesa com cadeiras para o agendamento de 

procedimentos e recebimento, também apresenta produtos para venda como 

rações, tocas, brinquedos e outros, e um aquário com diversas espécies de 

peixes.  

Os ambulatórios contam com uma mesa com cadeiras para a realização 

da anamnese dos animais, uma mesa onde é realizado o exame físico dos 

animais e pesagem dos mesmos. Armários onde ficam medicações, seringas, 

agulhas, cateter, equipos, materiais para a realização de talas, instrumentais, 

luvas, cardápios, caixas para pesagem, estetoscópio, otoscópio, lanternas, tubos 

para a coleta de sangue, coletor universal, descarpack, entre outros materiais. O 
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consultório verde apresenta ainda, um armário para a medicação de estoque, 

livros, aparelho de anestesia inalatória e aquecedores.  

Na sala de day care se encontra a UTA (Unidade de Tratamento Animal), 

baias, armário onde encontram-se os aquecedores, medicações emergenciais, 

luvas, seringas, agulhas, sondas para gavagem, potes para a alimentação e de 

água, tapetes higiênicos, secador, nebulizador, fenos para enriquecimento 

ambiental.  

Na sala, onde são realizadas as radiografias e cirurgias, encontra-se uma 

mesa cirúrgica de aço inoxidável para posicionamento do animal, armários para 

luvas, instrumentais estéril, solução fisiológica, ringer e ringer lactato, seringas, 

agulhas, equipos, cateter, luvas, entre outros. E ainda uma autoclave.  

O banho e tosa apresenta duas duchas, uma mesa com secador, 

materiais como tesouras e pentes, um armário onde ficam shampoos e 

condicionadores. Ao lado fica o ambiente para o hotel, armário onde ficam as 

fichas dos animais e outro para estoques de seringas, agulhas, equipos, solução 

fisiológica e outros, também nessa área fica o estoque de rações e brinquedos. 

Durante o estágio pode-se acompanhar o atendimento clínico, pesagem 

e contenção dos animais para exame físicos e exames de imagens, preparação 

das salas para o atendimento, reposição de medicamentos ou outros materiais, 

agendamento de consultas, acompanhamento e auxilio nos procedimentos 

cirúrgicos, realização de pós-operatório dos animais, auxiliar a médica 

veterinária em atendimentos a domicílio, preparação de alimentação e limpeza 

dos animais de hotel. Durante o período de estágio pode-se acompanhar um 

total de 111 animais, dentre eles aves, mamíferos e répteis (Quadro 1 e Figura 

2).  

 

Quadro 1: Casuística da Clínica Veterinária Tukan no período de 01/08/2017 a 31/08/2017. 

AVES 

Pássaro-preto (Molothrus bonariensis) 2 1,8% 

Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) 9 8% 

Periquito-verde (Brotogeris tirica) 1 0,9% 

Canário (Serinus canaria) 4 3,6% 

Papagaio-ecletus (Ecletus roratus) 1 0,9% 
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Currupião (Icterus jamacaii) 1 0,9% 

Pomba (Columba livia) 1 0,9% 

Papagaio-do-mangue (Amazona amazonica) 1 0,9% 

Arara (Arara ararauna) 1 0,9% 

Rolinha-roxa (Columbina talpacoti) 1 0,9% 

Periquito-australiano (Melopsittacus undulatus) 3 2,5% 

Maitaca-verde (Pionus maximiliani) 1 0,9% 

Galo-da-campina (Paroaria domicinicana) 1 0,9% 

Periquito (Agapornis roseicollis) 2 1,8% 

Calopsita (Nymphicus hollandicus) 22 19,5% 

 50 45,3% 

 

MAMÍFEROS 

Porquinho-da-Índia (Cavia porcelus) 10 9% 

Coelho (Oryctolagus cuniculus) 33 29,7% 

Chinchila (Chinchilla lanigera)  2 1,8% 

Hamster-chinês (Cricetulus griseus) 7 6,3% 

Ratazana (Rattus norvergicus) 3 2,5% 

 55 49,3% 

 

RÉPTEIS 

Tartaruga-de-orelha-vermelha (Trachemys scripta) 1 0,9% 

Jabuti-tinga (Chelonoides carbonaria) 5 4,5% 

 6 5,4% 

 

Total de animais 111 100% 
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Figura 1: Estrutura da Clínica Tukan. Fachada da Clínica (A); Recepção (B); Consultório                                                                       

Verde (C); Consultório Laranja (D) (Fonte: Arquivo pessoal). 
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Figura 2: Alguns dos procedimentos realizados durante o mês de agosto na clínica. Pesagem 

de Brotogeris tirica (A); Cavia porcelus retirada de pontos de OSH (B); Molothrus bonariensis 

luxação em digito (C); procedimento odontológico em Cavia porcelus (D) (Fonte: Facebook 

Clínica Tukan). 
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2. BOSQUE ZOOLÓGICO MUNICIPAL FÁBIO DE SÁ 

BARRETO 

 

O bosque é situado na Rua da Liberdade s/n, Campos Elíseos, Ribeirão 

Preto, localizado no Parque Municipal do Morro do São Bento. Conta com 

aproximadamente 630 animais de 110 espécies, entre elas aves, mamíferos, 

répteis e peixes. É dividido em setores como a educação ambiental, 

enriquecimento ambiental, aquário, biotério, meliponário, setor de aves, filhotes, 

mamíferos, nutrição, reabilitação de aves de rapina, répteis, setor técnico e 

secretaria do meio ambiente. Onde o período de estágio foi de 04 de setembro 

de 2017 a 31 de outubro de 2017. 

O setor técnico do Zoológico é composto de profissionais das áreas de 

Biologia, Medicina Veterinária e Zootecnia. A equipe de medicina veterinária é 

composta de dois veterinários, estagiários remunerados e voluntários, esse setor 

trabalha-se prevenindo doenças, curando ferimentos, atendendo e tratando 

animais vitimados, sendo assim mantém a coleção de animais saudáveis.  

Estruturalmente, a veterinária é dividida em um hospital veterinário, uma 

quarentena e o um ambulatório (Figura 3). No hospital veterinário encontra-se 

uma sala de centro cirúrgico e uma para a realização de diagnóstico por imagem, 

com raio-x e ultrassom. No centro cirúrgico são encontrados diversos 

medicamentos como anestésicos, anti-inflamatórios, antibióticos que são 

armazenados em armários, nela são encontrados também utensílios como 

seringas, gazes, algodão, agulhas, sondas, cateteres e outros. Nessa sala situa-

se também mesa cirúrgica, foco, aparelho de anestesia inalatória, oxigênio e 

armários com os instrumentais e demais materiais utilizados em procedimento 

cirúrgico.  

A quarentena é dividida em aproximadamente 15 baias e 7 gaiolas para a 

reabilitação animal. Já no ambulatório são encontrados os animais que chegam 

resgatados pela população, pela polícia ambiental, bombeiros ou outras 

entidades. Esses animais são mantidos em baias, gaiolas ou caixas plásticas 

durante o seu tratamento. Os medicamentos utilizados nesses animais ficam 

armazenados também em armário, juntamente com seringas, agulhas, materiais 

para tala, sondas e outros.  
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Os animais encaminhados para o zoológico geralmente são filhotes ou 

debilitados, são encaminhados para o setor de biologia para o cadastramento. 

No caso de filhotes eles são destinado para o berçário e se for um animal 

debilitado é entregue para o setor de medicina veterinária. No ambulatório então 

é realizada uma ficha do animal, agora contendo queixa principal, exame físico 

e quais as medicações e doses que serão utilizadas no decorrer do tratamento. 

Após isso, o mesmo é encaminhado para quarentena, juntamente com outras 

espécies para a adaptação, assim o animal pode ser destinado a soltura ou para 

outros zoológicos, Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), Centro de 

Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), mantenedor e outros. 

Os animais destinados para a visitação são na sua grande maioria animais 

vitimados, seja pela destruição de seu hábitat ou por maus-tratos. Eles são 

encontrados em recintos separados de acordo com sua espécie, podendo haver 

integração de algumas espécies. Esses recintos são projetados de acordo com 

o habitat e modo de vida dos animais e contem basicamente pasto, árvores, 

lagos, rochas e também algumas ferramentas para o enriquecimento ambiental 

como, por exemplo, pneus e cordas para os primatas, bolotas de cipó para os 

elefantes e outros.   

Durante o estágio realizou-se a alimentação, limpeza e a higienização dos 

animais mantidos no ambulatório e/ou quarentena. Também foi realizado 

acompanhamento clínico, anestésico e cirúrgico dos animais, com isso as 

atividades desempenhadas foram exame físico de animais novos, contenção 

física, bem como a escolha da medicação, o cálculo das dosagens e 

administração dos mesmos, cálculo para a dosagem de medicamentos 

anestésicos e monitoração dos parâmetros vitais do animal, durante o pré, trans 

e pós operatório, reposição de medicamentos e outros materiais. Durante o 

período de estágio pode-se acompanhar um total de 119 animais, dentre eles 

aves, mamíferos e répteis (Quadro 2 e Figura 4). 

 

Quadro 2: Casuística do Bosque Zoológico Fábio de Sá Barreto no período de 04/09/2017 a 

31/10/2017. 

AVES 

Jandaia-maracanã (Psittacara leucophthalmus) 11 9,2% 

Gavião-carijó (Rupornis magnirostris) 3 2,5% 
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Suindara (Tyto furcata) 4 3,3% 

Carcará (Caracara plancus) 3 2,5% 

Periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri) 6 5,2% 

Tucano-toco (Ramphastos toco) 6 5,2% 

Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) 1 0,85% 

Siriema (Cariama cristata)  2 1,6% 

Pomba-de-bando (Zenaida auriculata) 8 7,1% 

Urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus) 4 3,3% 

Periquito-rei (Eupsittula aurea) 5 4,2% 

Urutau-mãe-da-lua (Nyctibius leucopherus) 1 0,85% 

Sovi (Ictinia plúmbea) 1 0,85% 

Gralha-do-campo (Cyanocorax cristatellus) 1 0,85% 

Coruja-orelhuda (Asio Clamator) 1 0,85% 

Coruja-buraqueira (Athene cunicularia)  5 4,2% 

Gavião-caboclo (Heterospizias meridionalis) 1 0,85% 

Araçari-castanho (Pteroglossus castanotis) 1 0,85% 

Papagaio-do-mangue (Amazona amazonica) 1 0,85% 

Jandaia-verdadeira (Aratinga jandaya) 3 2,5% 

Tucano-de-bico-verde (Ramphastos dicolorus) 2 1,6% 

Papagaio-galego (Alipiopsitta xanthops) 1 0,85% 

Falcão-quiriquiri (Falco Sparverius) 2 1,6% 

Pomba-asa-branca (Patagioenas picazuro) 3 2,5% 

Rolinha-roxa (Columbina talpacoti) 1 0,85% 

Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) 2 1,6% 

Beija-flor-preto (Florisuga fusca) 1 0,85% 

Pavão (Pavo cristatus) 1 0,85% 

Ganso-comum-ocidental (Anser anser) 1 0,85% 

Curiango (Nyctidromus albicollis) 1 0,85% 

Pica-pau-do-campo (Colaptes campestres) 1 0,85% 

Jacurutu (Bubo virginianus) 1 0,85% 

 85 71,1% 

 

MAMÍFEROS 
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Ouriço-cacheiro (Sphiggurus villosus) 2 1,6% 

Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) 2 1,6% 

Lebre-comum (Lepus europaeus) 2 1,6% 

Sagui-de-tufo-preto (Callithrix penicillata) 4 3,3% 

Cuíca-lanosa (Caluromys philander) 1 0,85% 

Preá (Cavia aperea)  2 1,6% 

Capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) 1 0,85% 

Gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) 6 5,2% 

Raposa-do-campo (Lycalopex vetulus) 2 1,6% 

Onça-parda (Puma concolor) 1 0,85% 

Gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus) 1 0,85% 

Macaco-prego (Sapajus apella) 1 0,85% 

 25 20,75% 

 

RÉPTEIS 

Jabuti-piranga (Chelonoidis carbonaria) 3 2,5% 

Teiú (Tupinambis merianae) 3 2,5% 

Cágado-de-barbicha (Phrynops geoffroanus) 1 0,85% 

Jiboia (Boa constrictor) 1 0,85% 

Tigre d’agua (Trachemys dorbigni) 1 0,85% 

 9 7,55% 

 

Total de animais 119 100% 
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Figura 3: Estrutura do Bosque Zoológico Fábio de Sá Barreto. Centro Cirúrgico (A); 

Diagnóstico por Imagem (B); Quarentena (C); Berçário (D); Ambulatório vista lateral 

direita (E); Ambulatório vista lateral esquerda(F); Recinto para visitação do Urso de 

óculos (Tremarctos ornatos) (G); Recinto para visitação das suçuaranas (Puma 

concolor) (H) (Fonte: Arquivo pessoal). 
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Figura 4: Alguns dos procedimentos realizados durante o mês de 

setembro/outubro no Zoológico. Imobilização por tala da fratura de úmero 

esquerdo de um Sagui de tufo preto (Callithrix penicillata) (A); Pós-operatório 

de um Periquito rei (Eupsittula aurea) (B); Contenção de uma Cuica lanosa 

(Caluromys lanatus) para a realização do exame físico (C); Granulona ocular 

bilateral de um Papagaio verdadeiro (Amazona aestiva) vítima de maus tratos 

(D); Prolapso de reto de um Teiú (Tupinambis merinae) (Fonte: Arquivo 

pessoal). 

 

 

 



28 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTO 
______________________________________________________ 



29 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

As serpentes pertencem ao Reino Animalia, Classe Reptilia, Ordem 

Squamata e Subordem Serpentes. Sua origem foi no período Cretáceo, mas com 

desenvolvimento no Cenozoico, aparentando ser de algum grupo de lagartos 

(GREGO, 2014; ANDRADE; 2002).   

São encontradas em diversas regiões do planeta, desde florestas 

tropicais, desertos, oceanos e até zonas temperadas, mas as regiões tropicais e 

temperadas onde ocorre com maior incidência, sendo explicada por serem seres 

ectotérmicos, assim depende da temperatura externa para manter suas 

características fisiológicas. Os ambientes ocupados são os aquáticos, arbóreos, 

terrestres e fossoriais (GREGO, 2014; ANDRADE, 2002; ZACARIOTTI, 2008).  

A anatomia reprodutiva dos machos das serpentes é composta de dois 

testículos dispostos assimetricamente, sendo que o direito é maior e mais cranial 

quando comparado com o esquerdo. São massas ovoides, alongadas e 

cilíndricas, com localização intra-abdominal cranialmente aos rins. Os mesmos 

são ligados à base do hemipênis, órgão copulador, pelos ductos deferentes 

(PIZZATO, 2006a; MATAYOSHI, 2011; ALMEIDA-SANTOS, 2014; 

ZACARIOTTI, 2004; ZACARIOTTI, 2008). 

O dimorfismo sexual pode estar presente em algumas espécies de 

serpentes, como exemplificado pela relação das dimensões corporais 

(PIZZATTO, 2006a), ao número e forma de escamas, posição e tamanho de 

glândulas ou órgãos, coloração (ZACARIOTTI, 2008).  

O ciclo reprodutivo do macho é composto basicamente pela aquisição de 

energia, espermatogênese, produção de características sexuais secundárias, 

busca por cópulas, dança combate, corte e cópulas (ZACARIOTTI, 2008). Neles 

a aquisição de energia é dada pela alimentação e com isso a estocagem de 

gordura abdominal, durante o verão (SUEIRO, 2013).  

Atualmente, com a destruição do hábitat, está ocorrendo a extinção dos 

animais silvestres. Com isso, as técnicas de reprodução são fundamentais para 

possibilitar a troca de material genético, permitir a reprodução de animais com 
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limitações físicas, permitir rápido crescimento populacional, gerenciar a razão 

social, determinar a prole oriunda e promover a formação de bancos de gametas. 

Com o exposto o objetivo deste trabalho foi padronizar a colheita de sêmen de 

três espécies de serpentes diferentes a Epicrates crassus pertencente à família 

Boidae, Python regius da família Pitonidae e a Crotalus durissus terrificus da 

família Viperidae. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Biologia das serpentes 

2.1.1. Biologia da Epicrates crassus 

 

Quadro 3: Classificação científica da Epicrates crassus (Adaptado 

de GREGO, 2014); 

CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA 

Reino Animalia 

Classe Reptilia 

Ordem Squamata 

Subordem Serpentes 

Família Boidae 

Gênero Epicrates 

Espécie Epicrates crassus 

Nome comum Salamanta ou Jiboia arco-irís 

do cerrado 

 

O complexo Epicrates é encontrado em todas as regiões neotropicais, 

ocorrendo em porções da América do Sul e Central (Figura 5). As Epicrates 

crassus são encontradas em formações abertas do Brasil, Bolívia e Argentina 

(PASSOS, 2008). Com hábitos noturnos e diurnos, elas costumam ser 

observadas em ambientes terrícola ou arborícola (GARCIA, 2012, CHARLES, 

2007). 
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Figura 5: Distribuição geográfica da Epicrates 

crassus (regiões contornadas de vermelho) 

(Imagem de domínio público modificada); 

 

 

Com coloração de marrom a vermelha, o dorso costuma ser marrom-

avermelhado e cintilante, a lateral é acinzentada, com várias manchas negras 

circulares distribuídas principalmente pelo dorso e laterais, podendo ser 

chamada também de colorido furta-cor, com o ventre é branco e sem manchas. 

Apresentam cabeça bem distinta do pescoço, sendo que a parte rostral é mais 

larga do que alta, na cabeça ainda, são encontradas linhas escuras longitudinais 

partindo dos olhos e narinas. As escamas labiais possuem fossetas, lembrando 

a pregas. Os olhos apresentam íris negra com pupila vertical. Tanto os machos, 

quanto as fêmeas podem medir aproximadamente 2 m de comprimento (Figura 

6) (FRAGA, 2013; CARVALHO, 2007; CHARLES, 2007).  
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Figura 6: Epicrates crassus (Salamanta) 
(Imagem de domínio público); 

 

 

Apresentam dentição do tipo áglifa, ou seja, não apresentam dentes 

inoculador de veneno. Sua alimentação é composta de pequenos mamíferos 

como camundongos, aves, ovos embrionados e lagartos (SCARTOZZONI, 2004; 

PASSOS, 2008). São serpentes vivíparas, com vitelogênese ocorrendo no 

período concentrada no outono e inverno, sendo assim o nascimento dos filhotes 

é em época chuvosa, de primavera e verão (GARCIA, 2012; PRADO, 2006).  

2.1.2. Biologia da Python regius 

 

Quadro 4: Classificação científica da Python regius (Adaptado de 

GREGO, 2014); 

CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA 

Reino Animalia 

Classe Reptilia 

Ordem Squamata 

Subordem Serpentes 

Família Pitonidae 

Gênero Python 
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Espécie Python regius 

Nome comum Piton-bola ou Píton-real 

 

As Python regius, são encontradas em vários países Africanos como 

Nigéria, Uganda, Sudão e outros (Figura 7), seus hábitos são noturnos e de 

habitat terrícola, por isso são encontradas em pastagens seca, florestas abertas, 

terras agrícolas, em tocas abandonadas e entre folhas secas (GREGO, 2014; 

PRADO, 2006). 

 

Figura 7: Distribuição geográfica da Python regius 

(regiões contornadas de vermelho) (Imagem de 

domínio público modificada); 

 

 

Logo ao nascerem, elas medem de 25 a 43 cm, sendo que o seu 

comprimento quando adulta pode chegar a 1,5 m, mas há relatos de animais de 

até 1,83 m, mas as fêmeas costumam serem maiores que os machos. Apresenta 

cabeça maior que o pescoço e o seu corpo possui manchas marrons com a 

intercalando com manchas claras, podendo ainda apresentar manchas 

amareladas em narinas e olhos e o ventre é de cor branca (Figura 8) (GRAF, 
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2011). Quando se sente ameaça enrola-se sobre o seu próprio corpo, ficando 

em formato de bola, por isso o nome vulgar de “Piton-bola” (IRIZARRY, 2016). 

 

Figura 8: Python regius (Piton-bola ou Píton-real) 
(Imagem de domínio público); 

 

 

Sua dentição, assim como as Salamantas é áglifa, não apresentando 

dentes inoculadores de veneno. Aves e pequenos roedores fazem parte da sua 

dieta, são serpentes ovíparas, com desenvolvimento embrionário dentro de ovo. 

São animais tardios, a maturidade sexual é atingida com 5 anos e as fêmeas se 

reproduzem a cada 2-3 anos. Após o acasalamento, ocorre a deposição de em 

média 10 ovos, dentro de um lugar protegido, onde a mãe cercam os ovos com 

seu corpo e permanece com eles na maior parte do tempo, alertas para os 

intrusos e as necessidades de seus futuros descendentes. O período de 

incubação dura um máximo de 80 dias (GREGO, 2014). 
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2.1.3. Biologia da Crotalus durissus terrificus 

 

Quadro 5: Classificação científica da Crotalus durissus terrificus 

(Adaptado de GREGO, 2014); 

CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA 

Reino Animalia 

Classe Reptilia 

Ordem Squamata 

Subordem Serpentes 

Família Viperidae 

Gênero Crotalus 

Espécie Crotalus durissus terrificus 

Nome comum Cascavel 

 

As Crotalus durissus terrificus são encontradas em quase todo o território 

brasileiro, com exceção da maior parte da região norte, mas de ocorrência 

principal no cerrado (Figura 9), apresenta hábito terrícola e vivem em campos 

abertos e regiões secas e pedregosas, e com atividade noturna, mas podendo 

ser encontrada ativa durante o crepúsculo (GREGO, 2014; COSTA, 2008).  
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Figura 9: Distribuição geográfica da 

Crotallus durissus terrificus (Fonte: Instituto 

Butantan); 

 

 

Sua principal característica é a presença do guizo, encontrado na ponta da 

cauda, que produz som. Com coloração marrom-amarelada, apresentando 

desenhos na forma de losangos mais claros no dorso e nas laterais (GREGO, 

2014). Apresenta uma estrutura chamada de fosseta loreal, na qual tem a função 

de termorregulação, sendo esta encontrada na cabeça entre os olhos e a narina. 

Seu comprimento é de aproximadamente 1,20 m (Figura 10) (FRAGA, 2013).  

 

Figura 10: Crotalus durissus terrificus (Cascavel) 
(Imagem de domínio público); 
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Apresentam dentição solenóglifa, ou seja, dois dentes inoculadores de 

veneno. Sua alimentação básica é composta por pequenos mamíferos como 

roedores. São serpentes vivíparas onde as fêmeas apresentam ciclo reprodutivo 

entre o final da estação seca e início da chuvosa, no período de agosto a 

novembro, já para os machos ocorre ao longo de todo o ano. A gestação dura 

em média 4 meses e nascem cerca de 25 filhotes, em época chuvosa como o 

verão (GREGO, 2014).  

 

2.2. Anatomia reprodutiva 

Em ambos os sexos os órgãos reprodutivos são pareados e assimétricos, 

sendo que normalmente o direito é mais cranial e maior com relação ao esquerdo 

(Figura 11) (MATAYOSHI, 2011; ALMEIDA-SANTOS, 2014). Eles são ovoides, 

alongados, cilíndricos e localizados intra-abdominais na cavidade celomática 

entre a vesícula biliar, baço, pâncreas, que compõe a tríade pancreática e os 

rins, são composto de túbulos seminíferos, células intersticiais e vasos 

sanguíneos, envolto por tecido conjuntivo e túnica própria (ZACARIOTTI, 2004; 

PIZZATO, 2006a; ZACARIOTTI, 2008; ALMEIDA-SANTOS, 2014; MATAYOSHI, 

2011). 

A comunicação dos testículos com a cloaca é dada pelos ductos 

deferentes, que morfologicamente são enovelados em machos ativos e lisos em 

imaturos, acabando nas papilas genitais, próximo a base do pênis, que são vias 

comuns entre o trato genital e urinário, onde está localizado o sulco espermático, 

pois os répteis não apresentam uretra peniana (MATAYOSHI, 2011; 

ZACARIOTTI, 2008).  

Os ductos eferentes são distribuídos em toda a extensão dos testículos e 

orientando-se para o epidídimo, que não apresenta a diferenciação em cabeça, 

corpo e cauda, como nos mamíferos, sendo intimamente ligado com os testículos 

(ALMEIDA-SANTOS, 2005). No terço final do ducto deferentes está localizada a 

ampola, que nas serpentes tem a função de armazenamento dos 

espermatozoides, mas apresenta poucos estudos quando comparados em 

mamíferos que tem a função de maturação, nutrição, estocagem e fagocitose de 

espermatozoides (ALMEIDA-SANTOS, 2014). 
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Nos squamatas o órgão copulatório é par, denominado hemipênis, estes 

são localizados no interior da cauda, quando não está ocorrendo a cópula 

(ZACARIOTTI, 2008). Em todas as serpentes durante a cópula somente um dos 

hemipênis é introduzido (ZACARIOTTI, 2010). Ele é um órgão esponjoso, o qual 

se enche de sangue e linfa no momento da ereção, ainda apresentam algumas 

diferenciações como espinhos e outras macro e microornamentações 

(ANDRADE, 2002). Nas cascavéis o hemipênis é bilobado e com estruturas para 

a sua fixação no momento da cópula como ganchos e papilas (ZACARIOTTI, 

2004). 

Como o dimorfismo sexual externo nas serpentes é difícil, faz se a 

sexagem por meio da colocação de sonda romba metálica e lubrificada na 

cloaca, onde nos machos ela é introduzida até 12 escamas subcaudais e nas 

fêmeas quatro escamas (GREGO, 2014). Mas, em algumas espécies pode ser 

observado a cauda maior nos machos do que nas fêmeas (PIZZATO, 2006a).  

 

Figura 11:Disposição anatômica dos órgãos reprodutivos e urinários de um Macho de 

Xenodon sp. (Fonte: ALMEIDA-SANTOS, 2014).  

 

 

2.2.1. Avaliação ultrassonográfica 

A ultrassonografia é um método diagnóstico não invasivo, que concede 

inúmeras avaliações do mesmo indivíduo, sem a realização da eutanásia. No 

geral os equipamentos mais utilizados são transdutores lineares de frequência 

5,0 a 7,5 MHz e 7,5 a 10 MHz, descritas por MATAYOSHI (2012), 
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respectivamente, mas que pode ter variação de acordo com o tamanho do 

paciente.  

Para a realização do exame é necessário a contenção física do animal, 

rara as vezes são utilizadas a sedação ou anestesia, sendo utilizada 

principalmente em animais muito ativos ou agressivos. Após isso, o paciente é 

posicionado em decúbito ventral ou esternal, pois a janela acústica é através da 

parede lateral ou superfície ventral do terço médio ao final da cavidade 

celomática. Para a melhor definição da imagem o gel deve ser aplicado de 5 a 

30 min antes do exame, pois este penetra dentre as escamas e diminui a 

interface do ar. Outra técnica utilizada é a imersão do animal em água morna 

(MATAYOSHI, 2011). 

Durante o exame o ponto de referência é a vesícula biliar, localizada no 

terço médio da cavidade celomática, pois os órgãos reprodutivos são detectados 

caudalmente a ela. Para os machos o exame ultrassonográfico é importante, 

pois avalia as condições reprodutivas, com informações sobre o tamanho e 

desenvolvimento dos testículos. Quando inativos são dificilmente observados, 

mas durante o período reprodutivo o parênquima é granular e de média 

ecogenicidade, formando imagem homogênea e hipoecogênica (GARCIA, 2015; 

MATAYOSHI, 2011). Já para as fêmeas é observado um parênquima 

hiperecoico, mas com folículos iniciais anecogênicos em seguida 

hiperecogênicos (ALMEIDA, 2010).  

 

2.3. Biologia Reprodutiva 

Como são animais ectotérmicos, estão vulneráveis ao ambiente, assim 

com a variação da temperatura corporal ocorre uma mudança na condição 

ecofisiologica do animal. As mudanças que mais interferiram nos répteis foram 

a temperatura ambiental, fotoperíodo, períodos de seca ou chuvosos, 

disponibilidade de alimento, modo reprodutivo e outros (BASSI, 2016; PRADO, 

2006). 

Os fatores que formam o ciclo reprodutivo dos machos são primeiramente 

a aquisição de energia, seguido de espermatogênese, produção de 
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características sexuais secundárias, a busca por cópulas, dança-combate, corte 

e cópula. (ZACARIOTTI, 2008). 

2.3.1. Aquisição de energia 

Para ambos os sexos a reprodução é custosa, com isso é necessário a 

aquisição de energia para completar o ciclo reprodutivo. As serpentes ainda são 

consideradas animais capital breeders, ou seja, não se reproduzem até estocar 

a quantidade necessária de energia, sendo assim há uma separação do tempo 

para a aquisição de energia e o período reprodutivo (SUEIRO, 2013).  

Os machos costumam estocar gordura abdominal antes da 

gametogênese, durante o verão, sendo está dada principalmente pela a 

alimentação. Além disso, ocorre um aumento significativo na massa relativa dos 

rins e concentração de lipídeos renais, assim os índices lipossomáticos, 

hepatossomáticos e renalssomáticos são parâmetros precisos para a 

mobilização de substratos energéticos, tanto para machos quanto para fêmeas 

(SUEIRO, 2013; PIZZATO, 2006a).  

Conforme a necessidade, como a procura pelas fêmeas e dança combate, 

a energia é consumida e chega ao mínimo no final da estação reprodutiva 

(ZACARIOTTI, 2008). Os custos energéticos são divididos em duas categorias, 

ligados a sobrevivência e a fecundidade (SUEIRO, 2013). 

2.3.2. Ciclos hormonais 

Poucos estudos descrevem as relações entre o comportamento 

reprodutivo, espermatogênese e testosterona, mas a atividade reprodutiva nos 

répteis, assim como nos mamíferos, é controlada pelo sistema neuroendócrino, 

sendo que o hipotálamo libera o GnRH em respostas a estímulos ambientais 

como o fotoperíodo, justamente pela alta demanda de alimento e a temperatura. 

Com isso, a hipófise anterior libera o FSH-like, que são encontrados somente em 

serpentes e lagartos, ocorrendo a estimulação para a espermatogênese 

(MATAYOSHI, 2011).  

A quantidade de testosterona pode estar aumentada durante os períodos 

reprodutivos e não reprodutivos dos animais, mostrando assim que o corte e a 

cópula não são dependentes do aumento nos níveis da testosterona (ALMEIDA-
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SANTOS, 2004). SALOMÃO e ALMEIDA-SANTOS (2002) relataram que em 

algumas espécies como as cascavéis, durante o comportamento reprodutivo 

ocorre um aumento na testosterona, pelo basófilos precursores encontrados na 

adeno-hipófise. Durante o final do verão e outono ocorre a espermiogênese, mas 

é no outono que ocorre o pico da espermatogênese enquanto no inverno ocorre 

a fase de inatividade e regressão testicular, sendo assim encontrada em um nível 

menor de testosterona (BARROS, 2012; ZACARIOTTI, 2010). 

Dois ciclos são descritos em serpentes o pré-nupcial e o pós-nupcial. O 

primeiro é quando a produção de gametas precede ou coincide com a época de 

acasalamento, já o segundo a produção de gametas ocorre após a época de 

acasalamento, assim os machos precisam armazenar os espermatozoides no 

ducto deferente, aumentando o seu diâmetro, apresentando cópula na primavera 

e massa testicular no outono (ALMEIDA-SANTOS, 2005; MOZAFARI, 2012; 

SILVA, 2015). BASSI (2016) descreveu mais dois tipos de ciclos, o misto que 

ocorre um aumento na produção de espermatozoides no final da primavera e a 

interrupção desse durante o inverno, e o acíclico onde a produção é constante 

durante o ano todo.  

Atualmente, uma nova classificação foi descrita por MATHIES (2011) 

dividindo os ciclos em nível individual, separado ainda em descontínuo cíclico, 

continuo cíclico e acíclico, e populacional. O descontinuo cíclico é quando as 

gônadas se retraem totalmente em determinada estação do ano, já o continuo 

cíclico é quando ocorre uma redução na produção dos gametas e o acíclico 

quando tem produção continua dos gametas. Já o populacional pode ser 

sincrônico ou asazional, que apresenta sincronia ou não sincronia entre 

indivíduos respectivamente.  

2.3.3. Espermatogênese e morfologia espermática  

Para as serpentes a espermatogênese é dividida em cinco estágios, o 

primeiro apresenta túbulos seminíferos com grande quantidade de 

espermatogônias e espermatócitos primários, quando comparada com os 

espermatócitos secundários e espermátides. No segundo começa o surgimento 

dos primeiros espermatozoides, seguida do terceiro estágio com grande número 

de espermatozoides nos túbulos seminíferos, com redução dos espermatócitos 
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secundários e espermátides. Já no quarto ocorre a redução de espermatozoides 

e aumento no número de espermatogônias e espermatócitos primários e no 

quinto e último estágio tem-se a presença de camadas de espermatogônias e 

espermatócitos primários e ausência de espermatozoides (ZACARIOTTI, 2004).  

A morfologia espermática das serpentes descrita por ZACARIOTTI (2010) 

é um espermatozoide afilado, com acrossoma em formato de cone e com cabeça 

alongada. A peça intermediária é bastante longa, sendo atribuída somente às 

serpentes, nessa parte estão localizados os corpos densos, uma possível 

transformação mitocondrial e presença de centríolos proximal e distal, ao 

contrário dos mamíferos que apresenta somente um (Figura 12).  

 

Figura 12: Morfologia normal do espermatozoide de cascavel (Crotalus 

durissus terrificus) corado através da coloração simples de acrossoma 

(ZACARIOTTI, 2004). 

 

 

2.3.4. Características sexuais secundárias 

Encontradas nos machos concomitantemente com a gametogênese. As 

serpentes apresentam uma região dos rins que é chamada de SSR, instituída 

por regiões do túbulo contorcido distal, ducto coletor e ureter, que são 

estimulados em adultos por altas concentrações de hormônios esteroides como 

a testosterona na corrente sanguínea, produzindo grânulos de secreção 

eosinofílica e com a função de secretar substâncias para a manutenção de 
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espermatozoides viáveis, durante o outono (ZACARIOTTI, 2004; ALMEIDA-

SANTOS, 2014; SUEIRO, 2013). 

2.3.5. Dança combate 

É um ritual de machos durante o período de acasalamento, caracterizada 

por movimentos corporais sem agressão, através de empurrões, prendendo ou 

entrelaçando o adversário, demonstram sua força, mas que pode levar o outro 

individuo ao óbito, sendo que o vencedor tem prioridade sobre a fêmea. Ocorre 

nas diferentes famílias, mas principalmente nas que são constritoras e/ou que 

envenenam suas presas (PIZZATO, 2006b; SAWAYA, 2008; PIZZATO, 2006a).  

São encontrados quatro padrões de combate, em colubrídeos os machos 

entrelaçam quase a totalidade corporal, com suas cabeças próximas e um pouco 

acima do solo, enquanto os elapídeos entrelaçam todo o corpo e as cabeças 

ficam paralelamente ao solo. As mambas erguem a parte anterior do tronco e se 

entrelaçam, as cabeças são mantidas na vertical e as caudas podem ser 

encontradas entrelaçadas ou livres. Em viperídeos e crotalídeos o tronco 

localiza-se elevado e pouco entrelaçado, com cabeças também na vertical e com 

orientação face a face ou na mesma direção (Figura 13). Um padrão 

intermediário é descrito para a E. crassus, onde um terço do seu corpo 

apresenta-se elevado, permanecendo entrelaçadas no chão e constringindo 

fortemente uma a outra (PIZZATO, 2006a). 
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Figura 13: Posturas características durante o combate ritual. Família 

Colubridae – Drymarchon corais (A); Família Elapidae - Micrutus frontalis (B); 

Família Elapidae - Bungarus fasciatus (C); Família Elapidae - Ophiophagus 

hannah (D); Família Viperidae - Crotalus durissus (E); Família Colubridae - 

Chironius bicarinatus (F) (PIZZATO, 2006). 

 

 

2.3.6. Corte e cópula 

Por serem animais com hábitos solitários, os machos tendem a procurar 

as fêmeas em estações reprodutivas, através de ferormônios deixado pela 

mesma no ambiente. A corte ocorre em três fases, a primeira é a perseguição 

tátil no qual o macho reconhece e localiza a fêmea por pistas químicas, a 

segunda é caracterizada pelo alinhamento do macho sobre o dorso da fêmea, 

nas Pythonidae os machos podem morder o corpo da fêmea e nos Boidae as 

fêmeas são estimuladas por esporões. A terceira fase é a cópula em si, na qual 

as caudas de ambos os animais se entrelaçam e a fêmea abre a cloaca para a 

penetração do hemipênis (ZACARIOTTI, 2010; PIZZATO, 2006a).  
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Outra estratégia reprodutiva das serpentes são as então chamas cópulas 

múltiplas, em que a fêmea se relaciona com diversos machos, a fim de gerar 

variabilidade genética. No interior do corpo da fêmea ocorre ainda a seleção dos 

melhores espermatozoides (PIZZATO, 2006a). 

2.3.7. Estocagem de espermatozoide 

Algumas espécies de serpentes tanto em machos quanto em fêmeas 

necessitam de uma estratégia para a estocagem de espermatozoides, ocorrendo 

variação de alguns meses a anos, principalmente por que a época de 

espermatogênese não coincide com a vitelogênese (ZACARIOTTI, 2008; 

BARROS, 2012).  

Nos machos o esperma é estocado na parte distal dos ductos deferentes 

e nas fêmeas o estoque ocorre no oviduto, pela formação de receptáculos ou 

túbulos de estocagem após a cópula ou em criptas em dobras da mucosa da 

vagina. Para garantir a sobrevida dos espermatozoides por tanto tempo, novos 

estudos estão sendo realizados, mas há indícios que peptidases podem estar 

envolvidas. Esta habilidade ocorre principalmente para a sincronização de ciclos 

(BASSI, 2016; ALMEIDA-SANTOS, 2005). 

BASSI (2016) concluiu em seu estudo que o SSR é rico em carboidratos 

neutros e porções de cadeias peptídicas, sendo assim, quando eles se juntam 

com o sêmen servem como fonte de energia para sobrevida e manutenção dos 

espermatozoides, principalmente quando estocados no oviduto da fêmea.  

 

2.4. Biotecnologia da reprodução 

2.4.1. Colheita de sêmen 

ZACARIOTTI (2010) citou em seu artigo que a primeira coleta de sêmen 

em serpentes ocorreu em 1960, pela compressão do terço final do corpo do 

animal, mas a contaminação por fezes e urato foi frequente. Continuando a 

experimentação em 1980, coletou o sêmen com massagem ventral do terço final 

do corpo do animal, mas com o auxílio de uma seringa coletou o sêmen 

diretamente da cloaca, minimizando a contaminação fecal.  
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Continuando os estudos em 1989 realizou a coleta de sêmen com o 

auxílio de um eletroejaculador com posterior massagem digital, também na 

região ventral, mas assim como a primeira foi comum a contaminação. Outro 

método encontrado na literatura é pela coleta de sêmen através da retirada dos 

ductos deferentes do animal, após a eutanásia, mas este é menos indicado 

(MOZAFARI, 2012; SILVA, 2017; ZACARIOTTI, 2010).  

ZACARIOTTI (2004 e 2007) realizou uma mudança na técnica descrita 

anteriormente, utilizou solução anestésica de lidocaína a 1% e massagem 

ventral. A dose de lidocaína utilizada foi 15 mg/kg, sendo diluída para um volume 

total de 1 mL de solução fisiológica. Após isso, a solução foi fracionada em quatro 

locais de injeção anterior à cloaca e foi aplicada no tecido subcutâneo, com isso 

houve o relaxamento e o acesso direto a papila genital para a coleta com o auxílio 

de uma seringa de 1 mL sem agulha. A espécie utilizada nesse estudo foi a 

Crotalus durissus terrificus. 

Com a eficácia da utilização do anestésico local, estudos com outras 

espécies foram sendo descrito, como é o caso de SILVA (2014), que realizou a 

avaliação do espermograma em jararaca-ilhoa (Bothrops insularis). 

Apresentando resultados pouca variação do vigor espermático e volume durante 

as estações do ano, motilidade menor durante o verão e concentração diferente 

durante o inverno.   

2.4.2. Avaliação macroscópica e microscópica 

Para o conhecimento dos parâmetros normais da espécie e avaliação do 

potencial reprodutivo do macho é necessário a realização do espermograma, 

mas ainda há pouco relato em serpentes (ZACARIOTTI, 2010).  

Como o sêmen de serpentes é altamente concentrado indica-se a 

realização de uma pré-diluição para a posterior análise, essas diluições podem 

ser ao redor de 1:500 como descrita por ZACARIOTTI (2007) ou 1:1000 como 

exposto no estudo de SILVA (2014). Para a diluição os meios de cultivos de 

células são os mais indicados, como o M199, Ham’s F10, PBS e a solução de 

TL Hepes. Como serpentes são animais ectodérmicos, não há a necessidade do 

uso de placas aquecedoras, a temperatura ideal pra eles é entre 25 a 27ºC 

(ZACARIOTTI, 2010).  
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 A análise macroscópica do sêmen é realizada quanto ao volume, 

densidade, cor e odor, já a microscópica ao turbilhonamento, motilidade, vigor, 

concentração dos espermatozoides e patologias espermáticas. Também ocorre 

a divisão quanto a exames imediatos (realizados logo após a colheita) e 

mediatos (são realizados após a colheita, mas analisados posteriormente), 

assim os imediatos são volume, cor, densidade, odor, motilidade e vigor 

espermático, e os mediatos são concentração e patologias espermáticas (PAPA, 

2014).  

Para as serpentes são descritas por ALMEIDA-SANTOS (2014) e 

ZACARIOTTI (2004) as seguintes características:  

 Volume: 0,5 a 10 μL (estimado em micropipeta); 

 Aspecto: Aquoso a leitoso; 

 Cor: Branco acinzentado a leitoso; 

 Odor: suis generis; 

 Turbilhonamento: 0 a 5; 

 Motilidade: 50 a 70%; 

 Vigor: 4 a 5; 

 

2.4.3. Criopreservação 

A criopreservação de sêmen de serpentes ainda é pouco estudada, com 

isso poucas técnicas são descritas na literatura. Os diluidores mais utilizados são 

a base de leite, água de coco, Ham’s F10 e test-gema (ZACARIOTTI, 2008; 

SALVADOR, 2016). SAMOUR (2004) diz que o glicerol é tóxico para o 

espermatozoide da espécie em questão, mas o estudo de ZACARIOTTI (2006) 

provou ao contrário, pois conseguiu manter a motilidade de 70% imediatamente 

após a descongelação, utilizando como diluidor o test-gema e 8% de glicerol.  

 Desde 1980 são descritas técnicas para a criopreservação de sêmen e 

com o passar dos anos as técnicas são modificadas e melhoradas. Nos primeiros 

estudos, utilizou como diluidor para a refrigeração o meio de cultura celular 

modificado de McCoy e manteve a motilidade espermática da amostra viável até 

96 horas após o procedimento, o mesmo autor ainda realizou a congelação dos 
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espermatozoides com um diluidor comercial e obteve 30 % de motilidade após a 

descongelação (ZACARIOTTI, 2010). 

 Em 2007, FAHRING no seu experimento conseguiu deixar o sêmen de 

cobra do milho (Pantherophis guttatus) com motilidade espermática maior que 

50 % durante 48 horas, para tal utilizou test-gema e resfriou a amostra até 4ºC. 

No mesmo ano, MATTSON em seu estudo utilizou a mesma espécie, mas com 

protocolo diferente, neste o sêmen foi diluído em solução de TL herpes para a 

avaliação da concentração espermática e conseguiram manter a motilidade 

entre 70 a 95% por três dias a uma temperatura de refrigeração de 4 a 10ºC. 

 ZACARIOTTI (2008) em seu experimento utilizou como diluidores o test-

gema e diluidor Lake’s, com 4 diferentes protocolos para a congelação o primeiro 

consistia no gotejamento da amostra em nitrogênio líquido (pellet), o segundo 

utilizou um recipiente especifico para a congelação, o 5100 Cryo 1º e o protocolo 

três e quatro as amostras foram colocadas máquina para congelação com dois 

protocolos diferentes. Para a descongelação empregou três protocolos 

diferentes, após 10 minutos de espera.  

2.4.4. Inseminação artificial 

Para a inseminação artificial de serpentes, as técnicas desenvolvidas 

utilizam sêmen fresco ou refrigerado, sendo que não há relatos com sêmen 

congelado, depositado nos ovidutos das fêmeas, sendo assim, a localização 

desse órgão na cloaca é importante. Para isso utilizam sondas, podendo ser 

flexível ou rígida, com tamanho ideal para a fêmea, no final da sonda acopla-se 

uma seringa com o sêmen. O momento da deposição do sêmen ainda não está 

bem descrito, mas alguns autores utilizaram o período natural da cópula do 

animal (ZACARIOTTI, 2010; ZACARIOTTI, 2008).  

 Mesmo nos estudos que obtiveram êxito na inseminação, o número de 

filhotes foi reduzido quando comparado com a cópula natural. A reprodução 

desses animais é dificultada principalmente pela falta de literaturas a respeito da 

fisiologia dos répteis (ZACARIOTTI, 2010; ZACARIOTTI, 2008). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Animais 

Primeiramente para a realização do projeto, o mesmo foi encaminhado 

para o Comitê de Ética das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO) no mês de 

março de 2017, com o processo 2017/009 e o protocolo de aprovação foi o 

009/2017.  

Foram avaliadas sete (100%) serpentes macho, no qual quatro são 

pertencentes à espécie Epicrates crassus (57,15%) (Figura 14A), duas à espécie 

Python regius (28,57%) (Figura 14B) e uma à espécie Crotalus durissus terrificus 

(14,28%) (Figura 14C). Todos os animais são pertencentes ao IPEVS, situado 

na cidade de Cornélio Procópio – PR. Para cada animal foi confeccionada uma 

ficha de avaliação geral contendo a idade do animal, dados sobre a alimentação, 

a estrutura do recinto e o comprimento rostro cloacal e ainda, em outra ficha 

específica para cada animal foi anotado dados referentes ao exame clínico, 

contendo o comportamento, o estado nutricional, a ingestão de água, a ingestão 

de alimentos, o peso, nível de hidratação, aspecto da pele e anexos, dados sobre 

a palpação, o tônus muscular, a micção e defecação (Tabela 6A e 6B). 

 

Figura 14: Animais utilizados no experimento. Salamanta (Epicrates crassus) (A); 

Piton-bola (Python regius) (B); Cascavel (Crotalus durissus terrificus) (C) (Fonte: 

Arquivo pessoal). 

 

 

3.2. Colheita de sêmen 

O sêmen foi colhido através da metodologia descrita por MENGDEN et al. 

(1980), na qual foi realizada a massagem digital na região ventral do terço final 

do animal e com o auxílio de uma seringa de 1mL, o sêmen foi colhido 

diretamente na cloaca, para evitar a contaminação do material biológico com 

fezes e urina que podiam estar presentes no local.  
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Primeiramente, para a colheita os animais foram contidos fisicamente em 

tubo plástico e posicionados em decúbito dorsal. Com isso, iniciaram-se as 

massagens ventrais e essas foram realizadas durante 20 minutos, para que o 

sêmen fosse ejetado (Figura 15A e 15B), após isso, o mesmo foi colhido com 

uma seringa de 1 mL, e então colocado em uma lâmina de vidro ou também 

através de imprint na região da cloaca (Figura 16A e 16B) e sobreposto uma 

lamínula, para a avaliação em microscopia óptica com aumento de 40x.  

 

Figura 15: Massagens ventrais em Epicrates crassus (A) e Crotalus durissus terrificus 
(B) (Fonte: Arquivo pessoal). 

 

 

Figura 16: Região da cloaca em Epicrates 
crassus (A) e Crotalus durissus terrificus (B) 
(Fonte: Arquivo pessoal). 

 

 

Ao todo, o experimento consistiu em quatro colheitas de sêmen para as 

serpentes E. crassus, já para as P. regiuse C. durissus foram realizadas duas 

coletas. O intervalo entre as três primeiras coletas foi de aproximadamente 1 

mês e entre a terceira e quarta coleta foi de apenas 48 horas.  
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Quadro 6a: Resultados obtidos após a avaliação geral e anamnese dos animais.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Espécie 

 

E. crassus 
(1) 

E. crassus 
(2) 

E. crassus 
(3) 

E. crassus 
(4) 

 
AVALIAÇÃO GERAL 

 

Idade 20 anos 
 

7 anos 7 anos 7 anos 

Alimentação Camundongo 
 

Camundongo Camundongo Camundongo 

Estrutura do 
recinto 

Caixa 
plástica com 

papelão 
corrugado 

 

Caixa 
plástica com 

papelão 
corrugado 

Substrato 
com folhas 
(exposição) 

Caixa 
plástica com 

papelão 
corrugado 

CRC 89 cm 
 

83 cm 89 cm 88 cm 

 
EXAME CLÍNICO 

 

Comportamento Dócil 
 

Dócil Dócil Dócil 

Estado 
nutricional 

Normal Normal Normal Normal 

Ingestão de 
água 

Ad libitum Ad libitum Ad libitum Ad libitum 

Ingestão de 
alimentos 

Normal Normal Normal Normal 

Peso 894 gr 
 

787 gr 738 gr 787 gr 

Hidratação Hidratada 
 

Hidratada Hidratada Hidratada 

Pele e anexos Cicatriz 
 

Normal Normal Normal 

Palpação Sem 
aumento de 

volume 
 

Sem 
aumento de 

volume 

Sem 
aumento de 

volume 

Sem 
aumento de 

volume 

Tônus muscular Normal 
 

Normal Normal Normal 

Micção e 
defecação 

Normal Normal Normal Normal 
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Quadro 6b: Resultados obtidos após a avaliação geral e anamnese dos animais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espécie 

 

P. regius 
(5) 

P. regius 
(6) 

C. durissus 
(7) 

 
AVALIAÇÃO GERAL 

 

Idade 20 anos 
 

8 anos Vida livre 

Alimentação Camundongo 
 

Camundongo Camundongo 

Estrutura do 
recinto 

Substrato com 
folhas 

(exposição) 
 

Substrato com 
folhas 

Caixa plástica com 
papelão corrugado 

CRC 1.17 cm 
 

1.03 cm 96 cm 

 
EXAME CLÍNICO 

 

Comportamento Dócil 
 

Dócil Dócil 

Estado 
nutricional 

Normal Normal Normal 

Ingestão de 
água 

Ad libitum Ad libitum Ad libitum 

Ingestão de 
alimentos 

Normal Normal Normal 

Peso 2.149 kg 
 

2.146 kg 1.118 kg 

Hidratação Hidratada 
 

Hidratada Hidratada 

Pele e anexos Normal 
 

Normal Normal 

Palpação Sem aumento de 
volume 

 

Sem aumento de 
volume 

Sem aumento de 
volume 

Tônus muscular Normal 
 

Normal Normal 

Micção e 
defecação 

Normal Normal Normal 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O método de colheita empregado nesse estudo foi o de massagens 

ventrais do animal, com a contenção física do mesmo, sendo considerado um 

método seguro tanto para o animal quanto para o manipulador. Além disso, a 

coleta com o auxílio de uma seringa minimiza a contaminação por urato e fezes 

no sêmen, como foi descrito por MENGDEN (1980), ZACARIOTTI (2004 e 2007) 

e SILVA (2014). Outros métodos são descritos como a compressão do terço final 

do corpo do animal e a utilização de eletroejaculador, mas nesses dois casos foi 

comum a contaminação da amostra (FITCH, 1960; QUINN, 1989). Também 

houve estudos que realizaram a coleta de sêmen após a eutanásia do animal 

como o de MOZAFARI (2012) e TOURMENTE (2006).  

A variação dos resultados, que estão descritos na tabela 7, pode ser 

atribuída a características das espécies dos animais analisados, tais como uso 

do habitat, técnicas de predação e hábitos alimentares.  

 

Quadro 7: Resultados obtidos após a estimulação do macho para a colheita dos 

espermatozoides.  

 1º colheita 
 

2º colheita 3º colheita 4º colheita 

E. crassus 
(1) 

Espermatozoides 
imóveis 

Espermatozoides 
imóveis 

Sem 
espermatozoides 

Sem 
espermatozoides 

E. crassus 
(2) 

Sem 
espermatozoides 

Sem 
espermatozoides 

Sem 
espermatozoides 

Sem 
espermatozoides 

E. crassus 
(3) 

Muco, sem 
espermatozoides 

Sem 
espermatozoides 

Sem 
espermatozoides 

Sem 
espermatozoides 

E. crassus 
(4) 

Sem 
espermatozoides 

Espermatozoides 
imóveis 

Sem 
espermatozoides 

Sem 
espermatozoides 

P. regius 
(5) 

Não foi coletado Não foi coletado Espermatozoides 
imóveis 

Sem 
espermatozoides 

P. regius 
(6) 

Não foi coletado Não foi coletado Espermatozoides 
imóveis 

Sem 
espermatozoides 

C. durissus 

(7) 
Não foi coletado Não foi coletado Espermatozoides 

viáveis 
Sem 

espermatozoides 
 

JAYNE (1982) apresenta em seu estudo diferenças adaptativas entre as 

musculaturas de serpentes arbóreas, terrestres e aquáticas. Entretanto, segundo 

PIZZATTO (2009), as E. crassus possuem hábitos terrestres, devido 

principalmente a forma robusta do corpo. Tal afirmação também pode ser feita 

para P. regius e C. durissus (GRAF, 2011; ALMEIDA-SANTOS, 2005). 
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Tanto E. crassus quanto P. regius são animais com dentição áglifa, que 

matam suas presas por constrição, ou seja, por asfixia ou parada circulatória. 

Diferentemente dessas duas espécies as C. durissus são animais com dentição 

solenóglifa, ou seja, apresentam presas para a inoculação do veneno e matam 

suas presas por envenenamento, sendo considerada uma espécie peçonhenta.  

Serpentes constritoras possuem diferenças morfológicas significativas 

quando comparadas com serpentes peçonhentas. Além de apresentarem um 

maior número de vértebras, que lhes conferem maior flexibilidade, possuem 

ainda um maior número de segmentos de músculos axiais curtos, capazes de 

produzir uma maior força de contração (JAYNE, 1982).  

A hipótese aqui levantada baseia-se na dificuldade encontrada para a 

coleta de sêmen a partir da técnica de massagem ventral em serpentes 

constritoras utilizadas neste estudo, podendo a mesma ser atribuída a força de 

contração muscular exercida pelos exemplares durante a coleta, o que 

obviamente acarretaria a não efetividade da massagem em conduzir os 

espermatozoides em direção da papila genital. Tal hipótese pode ser embasada 

nos estudos de JAYNE (1982) que afirma que o segmento muscular mais curto 

poderia aumentar a força da contração, pois um maior número de segmentos 

completos de músculos poderia caber em um determinado comprimento do 

corpo. 

 O tempo das massagens ventrais não excedeu os 20 minutos proposto na 

metodologia do trabalho, mas houve variação entre as serpentes, de mesma 

espécie ou não. Sendo que algumas não ejacularam durante esses períodos e 

outras como a C. durissus ejaculou após 15 minutos de massagem.   

Na C. durissus, único animal em que coletou-se espermatozoides viáveis, 

pode-se observar:  

 Volume: não estimado 

 Turbilhonamento: 4 

 Motilidade (%): 90 

 Vigor: 5 

Os outros parâmetros não foram avaliados devido ao pequeno volume de 

amostra colhido. Assim, o resultado obtido com relação ao turbilhonamento e 

vigor corrobora com os valores de referência para a espécie descritos na 

literatura, enquanto a motilidade encontra-se acima dos valores normais. 
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CONCLUSÃO 

 

Levando em consideração o que foi observado podemos concluir que o 

método de colheita de espermatozoides por massagem ventral com o auxílio de 

uma seringa, descrito por MENGDEN (1980), mostrou-se satisfatório para a 

Crotalus durissus terrificus, enquanto que para a Python regius e Epicrates 

crassus a eficiência foi baixa, resultando na coleta de espermatozoides imóveis. 

Podendo ser explicado pelo fato que esses dois últimos animais são constritores 

e apresentam assim uma musculatura mais desenvolvida quando comparada 

com o primeiro animal. Devido a isso novos estudos devem ser realizados com 

ambas as espécies.  
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