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RESUMO

OLIVEIRA, Fernanda Nunes. Preferências alimentares e comportamento
alimentar de Micrurus frontalis em cativeiro (Serpente: Elapidae) no Museu
Biológico do Instituto Butantan. 2020. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso
(Especialização em Animais de Interesse da Saúde – Biologia Animal) – Centro de
Formação de Recursos Humanos para o SUS/SP; Instituto Butantan, São Paulo,
2020.
O gênero Micrurus é representado no Brasil por 39 espécies, distribuídas em
diferentes

ambientes.

São

serpentes

de

difícil

adaptação

ao

cativeiro,

principalmente devido às preferências de habitat e alimentares. O sucesso na
manutenção em cativeiro das Micrurus é importante sob diferentes aspectos:
ampliar o conhecimento da biologia e comportamento, proporcionar maiores
quantidades de veneno, essencial para a produção do soro antielapídico e
também para a pesquisa; contribuir para a conservação das serpentes Micrurus. O
objetivo deste trabalho foi analisar possíveis preferências alimentares, e o
comportamento alimentar da espécie Micrurus frontalis em cativeiro. Foi estudado
ao longo de 19 meses um macho adulto de M. frontalis, que recebeu alimentação
preferencialmente a cada sete dias, e foram analisados diferentes aspectos que
pudessem apontar possíveis preferencias alimentares, além do comportamento
predatório e alimentar em cativeiro. Concluímos que a M. frontalis aceitou
espontaneamente uma ampla variedade de espécies como presas, mostrando
restrições e preferências; registramos grande amplitude no tamanho das presas
ingeridas pela serpente; a massa das presas parece ser um fator limitante para o
sucesso na ingestão do alimento; a espécie utiliza o forrageamento ativo para
capturar suas presas; o comportamento predatório de picada e apreensão foi mais
utilizado do que a picada e soltura; não foi observada relação direta entre o
comprimento e massa das presas e o tempo de morte e ingestão das mesmas; os
resultados contribuem diretamente para aprimorar a manutenção da espécie em
cativeiro, cujo veneno entra na composição do Soro Antielapídico.

Palavras-chaves: Micrurus. Micrurus frontalis. Ofiofagia. Cativeiro.

ABSTRACT

OLIVEIRA, Fernanda Nunes. Feeding preferences and feeding behavior of
captive Micrurus frontalis (Snake: Elapidae) at Butantan Institute Biological
Museum. 2020. 46 f. Monograph (Specialization in Health Animals of Interest –
Animal Biology) – Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS/SP;
Instituto Butantan, São Paulo, 2020.

The genus Micrurus is represented in Brazil by 39 species, distributed in different
environments. These Snakes are difficult to adapt to captivity, mainly due to habitat
and food preferences. Success in maintaining captivity of Micrurus is important in
different aspects: expanding knowledge of biology and behavior, providing greater
amounts of poison, essential for the production of antielapidic serum and also for
research; contribute to the conservation of genre Micrurus. The objective of this
work was to analyze possible feeding preferences, and the feeding behavior of the
species Micrurus frontalis in captivity. An adult male of M. frontalis was studied
over 19 months, who received preferential feeding every seven days, and different
aspects were analyzed that could point out possible feeding preferences, in
addition to predatory and captive feeding behavior. We conclude that M. frontalis
spontaneously accepted a wide variety of species as prey, showing restrictions and
preferences; we recorded a great amplitude in the size of the prey ingested; the
mass of the prey seems to be a limiting factor for the successful ingestion of the
food; the species uses active foraging to capture its prey; the predatory sting and
seizure behavior was more used than the sting and release; no direct relationship
was observed between the length and mass of the prey and the time of death and
ingestion; the results directly contribute to improving the maintenance of the
species in captivity, whose poison enters the composition of the Antielapidic
Serum.
Keywords:

Micrurus.

Micrurus

frontalis.

Ophiophagia.

Captivity
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1 INTRODUÇÃO
As serpentes constituem um grupo extremamente diverso, e distribuem-se por
quase todos os ambientes, com exceção dos polos, onde as baixas temperaturas
impossibilitam a vida de animais ectotérmicos. Existem espécies de hábitos
aquáticos (água doce e marinhas), e espécies terrestres, com hábitos fossoriais,
terrícolas e arborícolas. Habitam com sucesso diversas feições de matas, cerrados e
até desertos (FRANCO, 2009).
Levando-se em conta a dentição dos animais, tradicionalmente as serpentes
podem ser divididas em quatro grupos: Áglifas (serpentes que não possuem presas
ou dentes especializados na inoculação de veneno); Opistóglifas (presença de um
par de dentes modificados na parte posterior da maxila, que possuem sulcos por
onde escorre a secreção produzida pela Glândula de Duvernoy, secreção ativa
principalmente para as presas consumidas por essas serpentes); Proteróglifa
(possuem no maxilar um par de presas anteriores, com canal para escoar o veneno
não completamente fechado, conectadas a uma glândula de veneno); Solenóglifa
(condição mais especializada, possuem um grande par de presas móveis, grandes,
pontiagudas e ocas, conectadas as glândulas de veneno) (MELGAREJO, 2009).
Simultaneamente à evolução da dentição e da cinética craniana, ocorreu o
desenvolvimento da função venenosa, com o desenvolvimento de glândulas
produtoras de veneno, principalmente nas serpentes peçonhentas (MELGAREJO,
2009).
1.1 Serpentes peçonhentas
Atualmente, são registradas cerca de 3.709 espécies de serpentes pelo
mundo. Desse total, aproximadamente 450 espécies são peçonhentas (UETZ,
2018). São consideradas peçonhentas as serpentes que possuem glândulas
produtoras de veneno, ligadas por ductos às presas inoculadoras de veneno
(FRANCO, 2009).
No Brasil, das 405 espécies registradas, apenas 74 (18%) são classificadas
como peçonhentas, sendo representadas pelas famílias Viperidae (gêneros
Bothrops, Crotalus e Lachesis) e Elapidae (Gêneros Micrurus e Leptomicrurus). O
gênero Bothrops (jararacas) conta atualmente com 28 espécies; o gênero Crotalus
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(cascavéis) 6 espécies; o gênero Lachesis (surucucus) 1 espécie; e o gênero
Micrurus (corais verdadeiras) 39 espécies (COSTA; BÉRNILS, 2018).
1.2 Gênero Micrurus
As serpentes do gênero Micrurus fazem parte da Família Elapidae, e são
popularmente conhecidas por cobras-corais ou coral, por possuírem a cor vermelha
e anéis ao longo do corpo. O gênero possui ampla diversidade, ocorrendo no Novo
Mundo, do sudeste dos Estados Unidos até o sul da América do Sul (SILVA JR et
al., 2016; SILVA JR; BUCARETCHI, 2009).
São registradas atualmente no mundo 81 espécies (com 73 subespécies)
para o gênero Micrurus (UETZ et al., 2019), sendo que 39 espécies estão
distribuídas pelo território brasileiro: Leptomicrurus c. collaris, Leptomicrurus
narduccii melanotus, Leptomicrurus scutiventris, Micrurus albicinctus, Micrurus
altirostris, Micrurus a. annellatus, Micrurus a. bolivianus, Micrurus averyi, Micrurus
brasiliensis, Micrurus corallinus, Micrurus decoratus, Micrurus diana, Micrurus
diutius, Micrurus filiformis, Micrurus frontalis, Micrurus h. hemprichii, Micrurus h.
ortoni, Micrurus ibiboboca, Micrurus isozonus, Micrurus langsdorffi, Micrurus l.
lemniscatus, Micrurus l. carvalhoi, Micrurus l. helleri, Micrurus mipartitus, Micrurus
nattereri, Micrurus pacaraimae, Micrurus paraenses, Micrurus potyguara, Micrurus
psyches, Micrurus putumayensis, Micrurus pyrrhocryptus, Micrurus remotus,
Micrurus silviae, Micrurus s. spixii, Micrurus s. martiusi, Micrurus s. obscurus,
Micrurus surinamensis, Micrurus tikuna e Micrurus tricolor

(COSTA; BÉRNILS,

2018).
A maior diversidade de espécies dentro do gênero está registrada para a
região Norte do Brasil, com 28 espécies, seguida pelas regiões Centro-Oeste e Sul
com 5, e as regiões Nordeste e Sudeste com 4 espécies (COSTA; BÉRNILS, 2018).
As Micrurus possuem corpo com escamas lisas e cauda curta, característica
que originou o nome do gênero Micrurus (Micro = pequeno; Urus = Cauda) (SILVA
JR et al., 2016). Em relação a morfologia externa, possuem cabeça robusta,
arredondada e olhos pequenos (que auxiliam na busca por alimento nos ambientes
onde são comumente encontradas), corpo roliço e cilíndrico (SILVA JR et al., 2016).
Não possuem fosseta loreal, e caracterizam-se por apresentar coloração
aposemática (cores de advertência), com anéis ao longo do corpo, e coloração
principal entre preto, branco e vermelho (ALMEIDA et al., 2016; MELGAREJO,
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2009). A maioria das espécies do gênero possui comprimento total variando entre 50
a 150 cm (SILVA JR et al., 2016).
As Micrurus possuem dentição proteróglifa, e suas presas inoculadoras de
veneno são pequenas, recurvadas e fixas no maxilar superior (OLIVEIRA et al.,
2016). Seu mecanismo de injeção de veneno é mais eficiente do que as serpentes
áglifas e opistóglifas, e menos eficiente do que as solenóglifas (SILVA JR;
BUCARETCHI, 2009).
Envenenamentos

humanos

causados

por

serpentes

Micrurus

são

relativamente raros devido aos seus hábitos secretivos e comportamento não
agressivo. Porém, apesar da baixa incidência, os acidentes são considerados
graves, visto que seus venenos apresentam principalmente atividade neurotóxica e
miotóxica (SILVA JR; BUCARETCHI, 2009).
Apesar do significativo aumento no número de estudos e publicações
abordando a história natural das serpentes, ainda pouco se conhece da biologia das
Micrurus, principalmente devido aos hábitos dessas espécies. Grande parte do
conhecimento sobre o grupo vem de observações acidentais ou fortuitas, ou de
informações de animais cativos. São serpentes de hábitos semifossoriais, habitando
principalmente a serapilheira, e possuem atividade principalmente crepuscular
(ALMEIDA et al., 2016). Registros pontuais indicam que as Micrurus saem de suas
tocas para a procura de alimento, durante a época de acasalamento e após fortes
chuvas (MELGAREJO, 2009).

São serpentes ovíparas, podendo fazer posturas

anuais durante a primavera, com eclosão dos ovos no verão. O número de ovos por
postura varia entre as diferentes espécies, relacionados principalmente com o
tamanho das fêmeas. O período de incubação dura em média dois meses
(ALMEIDA et al., 2016).
Apresenta em seu repertório defensivo o display caudal, comportamento em
que a serpente esconde a cabeça e exibe a cauda enrolada. Provavelmente essa
conduta é utilizada para enganar seus predadores, que podem confundir a cauda da
serpente com sua cabeça (ALMEIDA et al., 2016).
A maioria das espécies do gênero possui dieta especializada. São serpentes
ofiófagas, alimentando-se de animais de corpo alongado, principalmente serpentes,
mas também amphisbaenideos, cecílias e lagartos ápodas (SILVA JR et al., 2016,
ALMEIDA et al., 2016). Dependendo da espécie a dieta pode ser composta por
outros itens, como a M. surinamensis, que ingere peixes, principalmente a espécie
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Gymnotus carapo (peixe elétrico); e a M. hemprichii, que preda onicóforos
(ALMEIDA et al., 2016; SILVA JR et al., 2016).
1.3 Micrurus frontalis
A Micrurus frontalis apresenta extensa distribuição geográfica, no Brasil é
encontrada nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul,
sul de Mato Grosso e registros pontuais no estado de Espírito Santo (SILVA JR et
al., 2016; MELGAREJO et al., 2016). Amplamente distribuída pelo Cerrado, a
espécie possui capacidade de se adaptar aos subtipos desse bioma (ALMEIDA et
al., 2016).
Serpente morfologicamente caracterizada por possuir a cabeça e o focinho
em coloração preta bordeadas de branco. Possui o corpo vermelho, com segmentos
de padrão triadal, com anéis pretos e brancos, podendo variar o tamanho dos anéis
ao longo do corpo (SILVA JR et al., 2016).
Espécie de médio porte, os adultos atingem facilmente mais de 100 cm de
comprimento total. Pode apresentar dimorfismo sexual de tamanho, geralmente os
machos são maiores do que as fêmeas (ALMEIDA et al., 2016; SILVA JR et al.,
2016).
Assim como ocorre com as outras espécies do gênero, o conhecimento sobre
a história natural da M. frontalis é escasso. Apresenta atividade preferencialmente
crepuscular, embora possa ser encontrada em atividade durante o dia ou a noite
(SILVA JR et al., 2016, MELGAREJO, 2009). Possui hábitos principalmente
semifossoriais, sendo encontradas sob o folhiço, serapilheira, camada mais
superficial do solo, pedras, e troncos em decomposição (ALMEIDA et al., 2016;
MELGAREJO, 2009). Assim como as outras Micrurus, utiliza como estratégias de
defesa quando molestada o display caudal, fuga, imobilidade, contorção corporal e
botes curtos (ALMEIDA et al., 2016).
Em relação à reprodução, os acasalamentos são registrados no outono, as
fêmeas fazem posturas anuais realizadas na primavera e os nascimentos ocorrem
no verão, provavelmente devido à maior oferta de alimento (ALMEIDA et al., 2016).
São ofiófagas, alimentam-se de serpentes e outros animais serpentiformes como
amphisbenideos e lagartos ápodas (SILVA JR et al., 2016, ALMEIDA et al., 2016),
com registros pontuais da ingestão de outros lagartos (MAFFEI et al., 2009).
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A manutenção em cativeiro permite obter informações biológicas de espécies
difíceis de observar na natureza. Porém, as serpentes do gênero Micrurus
geralmente não se adaptam bem ao cativeiro, principalmente devido as preferências
de habitat e alimentares. Dessa forma, estudar a alimentação e o comportamento
alimentar da M. frontalis é essencial para que possamos aprimorar o manejo dessa
espécie em cativeiro, cujo veneno faz parte do “pool de veneno” utilizado na
produção do soro antielapídico.
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2 OBJETIVOS
2.1 Geral
Avaliar as preferências alimentares de M. frontalis em cativeiro, descrever o
comportamento alimentar da espécie e suas possíveis variações em relação ao
tamanho, massa e periculosidade das presas. Dessa forma, contribuir com o
conhecimento da biologia da espécie e com informações que possam ser utilizadas
para aprimorar a manutenção da espécie M. frontalis em cativeiro.
2.2 Específicos
 Observar preferência alimentar em relação a espécie, tamanho, massa e
dentição das presas;
 Analisar, dentro de nossa amostra, a amplitude do tamanho das presas
consumidas pela M. frontalis;
 Descrever o comportamento e modo de captura utilizado pela M. frontalis para
diferentes presas;
 Analisar se as variações nos tempos de morte e ingestão estão relacionadas
à espécie, tamanho e massa das presas;
 Contribuir com o conhecimento da biologia, e com informações para aprimorar
a manutenção em cativeiro da espécie.
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3 METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado no Museu Biológico do Instituto Butantan, São
Paulo. O Museu Biológico tem como objetivos promover a divulgação científica, a
educação ambiental e a pesquisa, através da exposição permanente de exemplares
da herpetofauna nativa e exótica. Atualmente os visitantes podem observar uma
grande diversidade de répteis e anfíbios, mantidos em biodioramas decorados com
base na biologia e hábitat de cada uma dessas espécies. Técnicas de
enriquecimento ambiental vêm sendo bastante utilizadas, a fim de aprimorar cada
vez mais o manejo dos animais em cativeiro.
3.1 Serpente
Foi utilizado um macho da espécie Micrurus frontalis, procedente de Sapucaí Mirim, MG (22° 44'; 45° 44'), medindo atualmente 1170 mm de comprimento rostro
cloacal (CRC); 70 mm de comprimento de cauda (CC) e pesando 357g.
3.2 Recinto da Micrurus frontalis
A serpente é mantida em recinto com 120 cm de comprimento x 100 cm de
altura x 80 cm de largura. O recinto possui um tanque de água de formato irregular,
medindo 57 cm de comprimento x 45 cm de largura em seus maiores eixos. A
iluminação é feita por duas lâmpadas localizadas na parte superior do recinto, uma
UVB e outra de luz fria. Uma pedra aquecida é utilizada como fonte de calor, e a
temperatura dentro do recinto é mantida entre 24º a 26º C em média, podendo
chegar a 20º no inverno.
O substrato é composto por uma camada de aproximadamente 7 cm de terra
misturada com pó de côco, a fim de permitir que a serpente escave facilmente
sempre que desejar. Sobre essa camada folhas secas previamente esterilizadas e
casca de Pinus sp. Como ornamentações do recinto são utilizadas plantas naturais,
galhos, pedaços de tronco, pedras e uma toca que serve como abrigo para a
serpente.
3.3 Manutenção
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Diariamente é realizada a higienização e manutenção do recinto, com a
retirada de fezes ou urina, desinfecção do tanque de água, troca da água, cuidados
com as plantas que ornamentam o recinto e limpeza do vidro (Figura 1 e 2).
Periodicamente é realizada a desinfecção dos galhos, troncos e abrigos utilizados
como ornamentação.
Figura 1 - Recinto de M. frontalis na área expositiva do Museu Biológico

Fonte: próprio autor.
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Figura 2 - M. frontalis em locomoção utilizando os ornamentos do recinto

Fonte: próprio autor.

3.4 Alimentação
A alimentação é oferecida preferencialmente a cada sete dias. São utilizadas
como alimento principalmente serpentes, mas também amphisbenideos ou lagartos
ápodas, entregues por fornecedores à Recepção de Animais do Instituto Butantan. A
fim de depender cada vez menos de serpentes oriundas da natureza para a
alimentação das espécies ofiófagas, alternativas vem sendo testadas, como a
incubação dos ovos de fêmeas que chegam prenhes e fazem a postura dos ovos no
Instituto Butantan. Os filhotes nascidos dessas posturas também foram utilizados
como alimento. Todas as presas oferecidas foram previamente pesadas e medidas
antes de oferecidas para a M. frontalis.
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3.5 Coleta de dados
A coleta de dados foi realizada ao longo de 19 meses, entre abril de 2018 a
novembro de 2019. Os animais utilizados como alimento foram oferecidos vivos,
colocados delicadamente no recinto da M. frontalis. Foram registradas as seguintes
informações para cada oportunidade de alimentação, aqui chamadas de “eventos de
alimentação”:


Espécie oferecida



Presa consumida ou presa recusada



Modo de captura da presa (picada/soltura ou picada/apreensão)



Modo de ingestão (ingestão iniciada pela cabeça ou pela cauda)

Em alguns eventos de alimentação (N=16) também foram registrados:


Tempo de morte da presa (da primeira picada até a morte da presa)



Tempo de ingestão (tempo gasto para ingestão total da presa)

3.6 Análises estatísticas
Na análise dos resultados foram utilizadas médias simples, cálculos de
percentuais e análise de regressão da massa pelo comprimento das presas
ingeridas e recusadas pela M. frontalis.
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4 RESULTADOS
Os resultados foram obtidos por 19 meses consecutivos, de abril de 2018 a
novembro de 2019. No total foram oferecidas 88 presas para a M. frontalis,
representando 16 diferentes espécies (12 serpentes; 3 amphisbenideos e 1 espécie
de lagarto). Desse total, 64 presas (73%) foram ingeridas e 24 (27%) recusadas
(Figura 3; Tabela 1).

Tabela 1 - Presas oferecidas, consumidas e percentual de ingestão
Presas

Oferecidas

Consumidas

Recusadas

Ingestão (%)

Amphisbaena mertensii

Amphisdenideo

2

1

1

50%

Amphisbena dúbia

Amphisbenideo

1

1

0

100%

Apostolepis assimilis

Serpente

1

0

1

0%

Atractus pantostictus

Serpente

1

1

0

100%

Dipsas mikanii

Serpente

28

28

0

100%

Dipsas neuwiedi

Serpente

2

2

0

100%

Erythrolamprus miliaris

Serpente

1

1

0

100%

Erythrolamprus typhlus

Serpente

1

1

0

100%

Amphisbenideo

3

2

1

67%

Ophiodes fragilis

Lagarto

2

2

0

100%

Oxyrhopus guibei

Serpente

7

4

3

57%

Pantherophis guttatus

Serpente

17

4

13

24%

Philodryas patagonienses

Serpente

14

9

5

64%

Philodryas olfersii

Serpente

1

1

0

100%

Tomodon dorsatus

Serpente

6

6

0

100%

Xenodon neuwiedii

Serpente

1

1

0

100%

88

64

24

Leposternom microcephalum

TOTAL
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Figura 3 - M. frontalis Espécies oferecidas como alimento
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Fonte: próprio autor.

O comprimento total (CT) das presas consumidas variou de 21,4% a 78,2%
do comprimento rostro cloacal (CRC) da M. frontalis. A maior e mais pesada presa
ingerida foi uma D. neuwiedi (CT= 805 mm, 67 g) e a menor uma D. mikanii (CT =
220 mm, 11 g). As presas mais leves ingeridas foram duas P. patagoniensis recémnascidas (CT= 310 mm, 3 g e CT= 325mm, 3 g). Não foram observadas diferenças
significativas de tamanho das presas consumidas, quando comparadas aos itens
não ingeridos (Figura 4 e 5).
Entre todas as presas oferecidas (N=88) a M. frontalis ingeriu a maior e mais
pesada (D. neuwiedi; CT= 805 mm, 67 g). A segunda maior presa em comprimento,
e a segunda mais pesada, foram recusadas. As quatro presas menores e mais leves
oferecidas foram recusadas. Três delas foram oferecidas em períodos de ecdise da
M. frontalis, e a outra, uma A. assimilis (CT= 210 mm, 2 g) foi recusada (Figura 4 e
5).
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Figura 4 - M. frontalis. Comprimento total e massa das presas consumidas e
recusadas
M. frontalis - presas consumidas e recusadas
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Fonte: próprio autor.
Setas azuis indicam presas não ingeridas provavelmente devido à dentição opistóglifa e espécie
exótica. Círculo amarelo destaca maior e mais pesada presa oferecida. Círculo verde destaca as
quatro menores e mais leves presas oferecidas

Figura 5 - M. frontalis. Presas consumidas e recusadas: grupo taxonômico e
dentição

Fonte: próprio autor.
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Todas as presas com dentição áglifa foram consumidas, com exceção de
P. guttatus, espécie áglifa e exótica a fauna ofídica brasileira, com 69% de rejeição
(Figura 7). A maior parte das presas com dentição opistóglifa foi consumida,
principalmente da espécie O. guibei, que apesar da dentição, raramente exibe
comportamento defensivo (Figura 8). As maiores presas opistóglifas foram
rejeitadas, principalmente da espécie P. patagoniensis. Espécies de hábitos
fossórios ou criptozoicos fazem parte da dieta natural das Micrurus (Figura 6). Ao
longo deste trabalho a M. frontalis consumiu todas as presas de hábitos fossoriais ou
criptozoicos (Figura 9 e 10), com exceção de 2 amphisbenídeos e 1 A. assimilis
(Figura 11).
Figura 6 - M. frontalis. Presas de hábitos fossoriais ou criptozoicas consumidas e
recusadas

67%

3%

Consumido (N)

Recusado (N)
Fossórios / Criptozóicos

Fonte: próprio autor.

Em dois eventos de alimentação a M. frontalis aceitou mais de uma presa no
mesmo dia: três presas sequenciais em um dia, todos filhotes de P. guttatus com
peso entre 6 e 7 g; e duas presas sequenciais em outro evento de alimentação, uma
T. dorsatus e uma D. mikanii, pesando 22 g e 20 g respectivamente (Figura 12 e 13).
Em outros dois eventos de alimentação a serpente rejeitou a primeira presa
oferecida (uma P. patagoniensis e uma P. guttatus) e quando retirada a presa
rejeitada e oferecida outra espécie (A. dubia e uma O. guibei) na sequência, aceitou
o alimento. Vale ressaltar que as presas rejeitadas tinham tamanho compatível para
ingestão por parte da M. frontalis.
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Figura 7 - M. frontalis capturando uma P. guttatus, espécie exótica

Fonte: próprio autor.

Figura 8 - M. frontalis capturando um juvenil de O. guibei

Fonte: próprio autor.
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Figura 9 - M. frontalis. Ingestão de uma espécie criptozoica O. fragilis

Fonte: próprio autor.

Figura 10 - M. frontalis predando um A. pantostictus

Fonte: próprio autor.
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Figura 11 - M. frontalis capturando juvenil de A. assimilis. A presa não foi ingerida

Fonte: próprio autor.

Figura 12 - M. frontalis predando um adulto de T. dorsatus. A: capturando a presa.
B: ingerindo

A
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B

Fonte: próprio autor.

Figura 13 - M. frontalis predando um adulto de D. mikanii. A: picada no terço
anterior do corpo da presa. B: movimentos mastigatórios em direção à cabeça da
presa
B

A

Fonte: próprio autor.

4.1 Comportamento predatório e alimentar em cativeiro
Foi observado que para capturar suas presas a M. frontalis utiliza o
forrageamento ativo. As presas foram colocadas vivas dentro do recinto, quase
sempre a presa era imediatamente percebida e a M. frontalis iniciava uma rápida
perseguição, sempre com intenso dardejar de língua, seguindo a caminho percorrido
pela presa, independentemente dos obstáculos encontrados.
Ao perceber o predador, o comportamento das presas variava entre a fuga e
a imobilidade. Parte das presas iniciava uma rápida movimentação, algumas vezes
subindo nos galhos ou tentando se esconder sob os abrigos e ornamentos do
recinto. Amphisbaenideos tentavam cavar e se esconder sob o substrato do recinto
(Figura 15).
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Outras presas, principalmente as de pequeno porte, permaneciam imóveis
(Figura 16). Aparentemente a tática defensiva de permanecer imóvel foi mais eficaz,
fazendo com que a M. frontalis levasse mais tempo para fazer a captura.
No momento da captura, a maioria das picadas foram desferidas no terço
anterior do corpo das presas (Figura 19). Poucas picadas foram observadas no meio
e no terço posterior do corpo das presas (Figura 14).
Figura 14 - Local de captura em presas

12%
19%
69%

Terço anterior

Meio do corpo

Terço posterior

Fonte: próprio autor.

Na maior parte das vezes a M. frontalis picava e apreendia a presa,
segurando firmemente para então iniciar os movimentos mastigatórios em direção a
cabeça para iniciar a ingestão, comportamento observado na maior parte da
ingestão de presas pequenas e inofensivas, algumas vezes ingeridas ainda vivas,
oferecendo resistência, enrodilhando a cauda em torno dos galhos ou da vegetação
do recinto (Figura 17 e 18).
O comportamento de picar e soltura foi observado apenas quando as presas
eram serpentes opistóglifas ou amphisbenideos de grande porte. Nestas situações,
em alguns eventos registramos mais de uma picada desferida nas presas.
Todas as ingestões foram iniciadas pela cabeça das presas, apenas uma
A. mertensii (CT 435 mm; 12g) foi ingerida pela cauda (Figura 20).
A mesma presa, uma T. dorsatus (CT=680 mm, 52 g) foi a que levou mais
tempo para morrer (60 minutos) e para ser ingerida (12minutos).
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No mais, não foi encontrada relação entre o tempo de ingestão e o
comprimento total (CT) das presas. Também não foi encontrada relação entre o
tempo de morte e o comprimento total (CT) e a massa (g) das presas.
Nos períodos de ecdise a M. frontalis foi alimentada normalmente, e
registrados 75% de aceite do alimento (Figura 21).
De todas as presas oferecidas para a M. frontalis, 11% eram nascidas em
cativeiro no Museu Biológico, resultado de trabalho de incubação de ovos, a fim de
reduzir a dependência de serpentes capturadas na natureza para alimentação de
espécies ofiófagas.
Figura 15 - M. frontalis ingerindo exemplar adulto de A. dúbia. Observar
presa escavando substrato em tentativa de fuga

Fonte: próprio autor.
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Figura 16 - M. frontalis capturando adulto de X. neuwiedii

Fonte: próprio autor.
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Figura 17 - M. frontalis predando juvenil de D. mikanii. Observar presa oferecendo
resistência

Fonte: próprio autor.

Figura 18 - M. frontalis ingerindo adulto de D. mikanii. Observar presa
oferecendo resistência, enrolando o corpo na vegetação do recinto

Fonte: próprio autor.
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Figura 19 - M. frontalis capturando um adulto de L. microcephalum. A: picada e
apreensão próximo à cabeça da presa. B: iniciando ingestão. C, D: meio da ingestão
A

B
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C

D

Fonte: próprio autor.
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Figura 20 - M. frontalis ingerindo um juvenil de L. microcephalum. Observar ingestão
iniciada pela cauda

Fonte: próprio autor.
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Figura 21 - M. frontalis predando um exemplar de D. mikanii. Observar serpente em
período de ecdise, evidenciada pela coloração azulada dos olhos

Fonte: próprio autor.
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Figura 22 - M. frontalis em repouso após alimentação

Fonte: próprio autor.

Ao longo destes 19 meses a M. frontalis cresceu 310 mm no comprimento do
corpo e ganhou 237 g de peso (Tabela 2; Figura 22).
Tabela 2. Dados do crescimento da M. frontalis ao longo do Trabalho.
CRC

CC

CT

Massa

860

-

-

120

Junho/2019

1030

65

1095

260

Novembro/2019

1170

70

1240

357

Abril/2018
(Início do Trabalho)

(Final do Trabalho)
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5 DISCUSSÃO
As serpentes do gênero Micrurus possuem habito alimentar conhecido como
ofiofagia, ou seja, são especialistas e se alimentam de presas de corpo alongado,
preferencialmente serpentes, mas também anfisbenídeos, cecilias e pequenos
lagartos (CAVALCANTI et al., 2012; MAFFEI et al., 2009; MARQUES; PUORTO,
1994).
Observações de alimentação na natureza são raras (ALMEIDA et al., 2016). A
dieta das espécies do gênero Micrurus é quase sempre estudada através da análise
do conteúdo de serpentes tombadas em coleções zoológicas. Pouco se conhece da
dieta de Micrurus frontalis na natureza. Além de um levantamento recente que lista
13 espécies de amphisbênideos, 2 de lagartos, 1 de cobra-cega e 5 de serpentes
(ALMEIDA et al., 2016), são poucos os registros, geralmente relatando observações
pontuais observadas na natureza (MAFFEI et al., 2009).
Ao longo deste trabalho a M. frontalis ingeriu 64 presas (73% do total de
presas oferecidas), consumindo diferentes espécies de serpentes, amphisbenídeos
e uma espécie de lagarto ápoda. Consideramos um percentual de ingestão do
alimento bastante satisfatório, principalmente pelo fato da espécie estudada ser uma
Micrurus, serpentes de difícil adaptação ao cativeiro (SILVA JR; BUCARETCHI,
2009). Para M. corallinus, estudo também realizado em um dos recintos do Museu
Biológico mostrou 80% de aceitação das presas (Silvia Cardoso, dados não
publicados). Outro estudo conduzido em cativeiro com M. corallinus, porém em
caixas de manutenção, registrou percentual de aceitação do alimento oferecido em
torno de 50% (SERAPICOS; MERUSSE, 2002). Concluímos que a possibilidade de
poder manter as Micrurus em ambientes grandes e ornamentados com base nas
preferências da espécie pode contribuir para o sucesso na alimentação e,
consequentemente, para a longevidade dos indivíduos.
Algumas presas oferecidas para a M. frontalis como alimento já foram listadas
para a espécie na natureza, e outras espécies oferecidas não aparecem nessas
referências. Vale ressaltar que em cativeiro, a alimentação das serpentes ofiófagas
depende da disponibilidade de presas, sendo sua periodicidade nem sempre regular,
e algumas vezes impossibilitando a oferta dos itens alimentares que fazem parte da
preferência natural da espécie.
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Todas as serpentes de dentição áglifa oferecidas como alimento (exceção de
P. guttatus) foram consumidas, independentemente do tamanho das presas.
Geralmente as serpentes de dentição áglifa não se defendem da predação com
mordidas. Quando, ao longo deste estudo, utilizaram essa estratégia como defesa,
não causaram nenhum desconforto ao predador. A M. frontalis rejeitou 76% das
P. guttatus oferecidas, espécie com o maior percentual de rejeição, ingerindo
apenas juvenil. P. guttatus é uma serpente exótica à herpetofauna brasileira, e sua
rejeição como alimento parece estar relacionada a variações individuais, visto que
alguns exemplares de Micrurus do plantel do Museu Biológico as rejeitam, e outros
aceitam prontamente.
Serpentes de dentição opistóglifa também foram oferecidas para a
M. frontalis. Essas serpentes possuem um par de pequenas presas localizadas na
parte posterior da maxila, além da Glândula de Duvernoy, que produz um veneno
pouco ativo em humanos, mas eficiente para a predação e defesa (MELGAREJO,
2009). Geralmente essas espécies se defendem da predação por parte das Micrurus
com mordidas vigorosas. A M. frontalis ingeriu a maior parte dessas serpentes
(69%), rejeitando apenas os indivíduos maiores, principalmente da espécie
P. patagoniensis, cujo comportamento de defesa pode causar injúrias ao predador.
Quase todas as presas de hábitos fossórios ou criptozóicos, alimentos mais
frequentes das Micrurus na natureza, foram ingeridas. Apenas 3 indivíduos
(totalizando 3%) foram recusados. Aqui, além de serpentes, estão incluídos os
amphisbenídeos e os lagartos ápodas do gênero Ophiodes. Dois amphisbenídeos
foram recusados provavelmente devido ao peso. A massa das presas parece ser um
fator limitante para o sucesso na predação. Algumas presas cuja ingestão não foi
completada possuíam comprimento total compatível com a ingestão pela
M. frontalis, porém eram mais pesadas, de diâmetro maior ou semelhante ao do
predador, o que inviabilizou o sucesso na ingestão dessas presas.
A M. frontalis também mostrou dificuldades em ingerir presas muito
pequenas. As quatro menores e mais leves presas oferecidas foram recusadas,
incluindo um A. assimilis (CT= 210 mm, 2 g), espécie fossória, com comprimento
compatível com a ingestão, mas extremamente fina. Ao longo de quase 30 minutos
e após várias tentativas frustradas de posicionar a presa para iniciar a ingestão, a
M. frontalis desistiu da predação.
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Em nossas análises, o comprimento total (CT) das presas consumidas variou
de 21,4% a 78,2% do comprimento rostro cloacal (CRC) da M. frontalis. Já em
relação à massa, também consumiu presas de porte variável, entre 2,5% a 55,8% de
seu peso corporal. Esses resultados corroboram as informações da literatura
(ALMEIDA et al., 2016) e também os registros obtidos para outras espécies de
Micrurus (Museu Biológico, dados não publicados). A M. frontalis ingeriu a maior e
mais pesada presa oferecida. As outras presas de grande porte recusadas ou eram
opistóglifas ou da espécie P. guttatus, exótica. A ingestão de presas de grande porte
é comum entre as serpentes. Porém, para espécies ofiófagas, a ingestão de
serpentes com comprimento igual ou muito próximo de seu tamanho, pode acarretar
problemas (CAVALCANTI et al., 2012).
A fim de verificar a ingestão de mais de uma presa na sequência, e também
possíveis preferências por determinadas espécies como alimento, em alguns
eventos de alimentação foram oferecidas mais de uma presa para a M. frontalis. No
caso de aceite da primeira presa, foi oferecida outra logo após o término da
ingestão. Nos casos de rejeição da primeira presa, após 30 minutos (tempo
necessário para ter certeza que a Micrurus não estava interessada) foi oferecida
outra espécie como alimento. Em dois eventos de alimentação a Micrurus aceitou
mais de uma presa: três presas sequenciais em um dia (todos juvenis), e duas
serpentes adultas em outro dia.
Em relação às possíveis preferências, em duas oportunidades a M. frontalis
rejeitou a primeira presa oferecida (de tamanhos compatíveis com a ingestão, uma
P. patagoniensis e uma P. guttatus) e quando retirada a presa rejeitada e oferecida
outra imediatamente na sequência, aceitou o alimento. Isso pode indicar que,
mesmo em cativeiro, as Micrurus possuem preferências por determinadas espécies.
Mas outros fatores também podem ter contribuído na rejeição dos itens alimentares,
por tratar-se de espécie opistóglifa e espécie exótica, respectivamente.
Muitas serpentes costumam rejeitar o alimento nos períodos de ecdise
(MERGAREJO, 2009). Foi oferecida alimentação normalmente para a M. frontalis ao
longo desses períodos, e registramos a ingestão de 75% das presas. Informações
registradas para M. corallinus ao longo de 48 meses mostram quase total rejeição do
alimento nos períodos de ecdise (Museu Biológico, dados não publicados).
Podemos afirmar que, ao longo deste trabalho, o espécime de M. frontalis
estudado aceitou espontaneamente como alimento uma ampla variedade de
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espécies de serpentes, mesmo não fazendo parte de sua dieta em ambiente natural.
Mostrou restrições a presas de grande porte de espécies opistóglifas e a uma
espécie exótica, e indica preferência pelas espécies fossórias e criptozóicas (que
fazem parte de sua dieta em vida livre) e espécies áglifas (inofensivas).
5.1 Comportamento predatório e alimentar em cativeiro
Na natureza as serpentes Micrurus são forrageadoras ativas, perseguindo
suas presas pelo solo ou vegetação (ALMEIDA et al., 2016). Nossas observações
corroboram essa informação. A M. frontalis utilizou o forrageamento ativo para
capturar suas presas, se locomovendo rapidamente, sempre com intenso dardejar
de língua. A maior parte das presas também tentava escapar da predação com
movimentos rápidos, se abrigando sob os ornamentos do recinto, subindo nos
galhos ou na vegetação. As espécies fossórias tentavam se esconder sob o
substrato. Poucas presas tentavam a imobilidade para evitar a predação,
principalmente espécies de pequeno porte. A imobilidade pareceu funcionar melhor
como defesa, pois a Micrurus demorava um tempo maior para perceber a presa e
iniciar a predação, algumas vezes localizando a presa apenas quando esta realizava
pequenos movimentos.
A maioria das picadas desferidas pela M. frontalis atingiu o terço anterior do
corpo das presas, assim como registrado na literatura para o gênero (ALMEIDA et
al., 2016).
Em relação ao modo de captura, a picada e apreensão foi mais utilizada
principalmente em espécies de pequeno porte e de dentição áglifa, que não
oferecem perigo ao predador. A M. frontalis picava as presas e segurava fortemente,
na sequência iniciava os movimentos mastigatórios a procura da cabeça da presa,
algumas vezes iniciando a ingestão com as presas ainda vivas, tentando se
defender enrolando a cauda nos ornamentos do recinto. Esses movimentos
mastigatórios, através de lenta movimentação mandibular, sem soltar as presas em
direção à cabeça para iniciar a ingestão, são descritos para várias espécies de
Micrurus (ALMEIDA et al., 2016; GUTIÉRREZ et al., 2016).
A estratégia de picar e soltar a presa, bastante frequente em viperídeos, é
pouco observada no gênero Micrurus (Silvia Cardoso, observação pessoal). Esse
comportamento é utilizado quando a presa se debate muito em tentativa de fuga
e/ou quando a presa morde seu predador como defesa (ALMEIDA et al., 2016).
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Nossas observações confirmam essa informação. A M. frontalis utilizou a estratégia
de picada e soltura apenas em presas opistóglifas de grande porte, e
amphisbenídeos, que são animais robustos. Nesses eventos de predação
registramos que a M. frontalis desferia mais de uma picada, segurando fortemente
para inocular o veneno antes de liberar a presa. Na sequência a M. frontalis
aguardava a morte das presas, para então iniciar a ingestão. Para as Micrurus, o ato
de picar não garante a inoculação do veneno, razão pela qual as corais seguram
firmemente suas presas quando desferem as picadas (SILVA JR; BUCARETCHI,
2009). Além disso, as Micrurus possuem presas inoculadoras de veneno pequenas,
abertura bucal de aproximadamente 30º, portanto a inoculação do veneno na
maioria das vezes é superficial, o que enfatiza a necessidade de picar e segurar
firmemente para garantir a inoculação do veneno (MERGAREJO, 2009; SILVA JR;
BUCARETCHI, 2009).
Em alguns eventos de predação registramos o tempo de morte e de ingestão
das presas. O mesmo indivíduo de T. dorsatus (CT= 680mm; 52g) foi a presa que
demorou mais tempo para ser morrer e para ser ingerida. A espécie T. dorsatus é
opistóglifa, se defende da predação desferindo muitas mordidas e enrodilhando seu
corpo no do predador, e a M. frontalis teve que aguardar a morte da presa para
iniciar a ingestão.
Apesar de esperado, em todas as outras ingestões não encontramos relação
entre o tempo de morte e o comprimento total ou massa das presas consumidas;
nem entre o tempo de ingestão e o comprimento total ou massa das presas
consumidas. Outros fatores podem estar atuando, como comportamento de defesa
da presa, e até mesmo variações no nível de fome da M. frontalis.
Ao longo deste trabalho todas as ingestões (N=64) foram iniciadas pela
cabeça das presas, processo comum em serpentes do gênero Micrurus (SILVA JR
et al., 2016). Tivemos uma única exceção, um amphisbenideo (A. mertensii, CT=
435mm; 12g) que foi ingerido pela cauda.
Ressaltamos que os registros e observações de preferência alimentar,
frequência de alimentação e comportamento predatório aqui descritos foram obtidos
em cativeiro, fato que deve ser levado em consideração quando comparado a
informações sobre a espécie na natureza.
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6 CONCLUSÃO
A M. frontalis aceitou espontaneamente uma ampla variedade de espécies
como presas, mostrando algumas vezes restrições e serpentes opistóglifas de
grande porte e a espécie exótica P. guttatus.
A M. frontalis indicou preferência por serpentes com dentição áglifa e por
espécies fossórias e criptozóicas.
A massa das presas parece ser um fator limitante para o sucesso na ingestão.
Presas de diâmetro próximo ao do predador foram rejeitadas. A M. frontalis também
apresentou dificuldades em posicionar presas muito leves e iniciar a ingestão.
A M. frontalis utiliza o forrageamento ativo para capturar suas presas. O
comportamento predatório de picada e apreensão foi o mais utilizado. O
comportamento picada e soltura se restringiram às presas opistóglifas de grande
porte e a amphisbenídeos.
Em nossa amostragem, não foram observadas relação direta entre o
comprimento e massa das presas e o tempo de morte e ingestão das mesmas.
Serpentes do gênero Micrurus não são abundantes na natureza. Devido a
seus hábitos semifossoriais e criptozóicos seu comportamento em ambiente natural
permanece pouco conhecido. Assim como acontece com as outras Micrurus, pouco
se conhece dos hábitos e principalmente do comportamento da M. frontalis na
natureza. Os resultados obtidos podem auxiliar no conhecimento dos hábitos
alimentares e do comportamento predatório e alimentar da espécie, enfatizando a
importância das observações de cativeiro, tomando-se em conta as devidas
restrições.
As Micrurus são espécies que não se adaptam facilmente ao cativeiro, e que
produzem pouco veneno. O sucesso na alimentação está diretamente relacionado à
saúde e longevidade dos animais cativos. Os resultados contribuem diretamente
para aprimorar a manutenção da espécie em cativeiro, cujo veneno entra na
composição do Soro Antielapídico.
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