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Resumo  

A biodiversidade globalcomo as funções ecológicas, vem sofrendo ameaças sem 

precedentes, principalmente devido a perda do habitat e a modificação deste, com as 

mudanças na composição da diversidade biológica em os ecossistemas se sabe que esto 

tem uma repercussão no funcionamento dos fenômenos reguladores das populações 

como é o exemplo da predação, neste caso as serpentes viperideas sendo predadores 

muito efetivos presentes em ecossistemas florestais e não florestais servem de modelo 

para identificar as mudanças dentro das relações predador-presa em os ecossistemas 

onde eles habitam, deste modo no presente estudo propomos avaliar as mudanças na 

seleção de presas, uso proporcional, e motivos das mudanças em os hábitos alimentares 

em serpentes da família viperidae em fragmentos florestais do sul da Mata Atlântica 

baiana   assim como identificar as limitações a nível de estratégias predatórias em os 

micro habitats  resultantes das atividades  antrópicas. 

Palavras chaves: Floresta Atlântica, Atividade predatória, cobras, conservação. 

 

 

 

1. Introdução  

 

Os predadores afetam as populações de presas por médias atividades predatórias e não 

predatórias que poderiam ser energeticamente custosas e fazer uma redução da atividade 

das presas afetando o crescimento, fecundidade e a supervivência (Diminuição da 

utilização de recursos e locais abundantes em alimento com a finalidade de eludir os 

predadores), por outro lado as atividades especificamente predatórias como o modo de 

caça (ativa  senta e procura, senta e espera ) e domínio do habitat (capacidade de 

capturar as presas em diferentes deslocalização dentro da heterogeneidade do ambiente) 

definiriam a aptidão dos predadores para capturar  efetivamente os itens alimentares 

(Preisser et al, 2007; Mongomery et al, 2014). As características dos predadores podem 

se usar para predizer como as comunidades cambiantes de predadores se traduzem em 



câmbios em a composição das possíveis presas, esse conhecimento é bem  útil no 

momento de entender as taxas de cambio destes devido a fragmentação do habitat e com 

a introdução de novos predadores (Gehring e Swihart, 2004; Vila Subiros 2006; 

Mongomery et al, 2014,).  

A predação em a ecologia de paisagem é bem estudada e se sabe que é influenciada pela 

heterogeneidade ambiental, mas pouca atenção tem sido feita para como estas mudanças 

na paisagem poderiam modular as dinâmicas de historia natural de predadores e presas e 

a relação entre os dois, estas interações tem sido estudadas só para  mamíferos de 

grande porte (Elliot et al, 1999; Mongomery et al. 2014, ).  Sinalando que estas 

interações entre predadores e presas mudam e se intensifica com mudanças estruturais 

dos fragmentos, mas como os predadores mudam em relação a diferentes configurações 

dos fragmentos é desconhecido (Dijak e Thompson 2000;  Mongomery et al. 2014).   

As serpentes são componentes fundamentais dos ecossistemas sendo predadores 

eficazes que colaboram com o controle dos estratos mais baixo a nível trófico, como 

itens alimentares tem uma muito grande relação com o tamanho sendo proporcional o 

tipo de item alimentar, com o tamanho da espécie, e a classe etária mostrando mudanças 

ontogênicas no tipo de presa que elas predam ao longo da sua vida, (Pough, F. H., & 

Groves, J. D. (1983);  Slip, e Shine, R. 1988), estas mudanças especificas etárias e por 

espécies demostras tendências fixas em quanto a  seleção de itens alimentares que eles 

aproveitam na natureza, no caso dos viperideos equatoriais a tendência central em os 

estados adultos geralmente se Basa principalmente em mamíferos de pequeno porte, 

seguido por aves, repteis e anfíbios (Sazima, 1992; Andrade e Abe, 1999; Martins et al. 

2002). Com as crescentes mudanças estruturais dos ecossistemas florestais existe a 

necessidade de responder como está acontecendo a predação e se o padrão presente em 

os ecossistemas pristinos esta sendo mantido, ainda existindo um fluxo energético 

similar. 

 

2. Objetivos 

No presente estudo, propomos descrever o efeito das diferentes configurações de 

paisagem em a escolha e comportamento predatório em cobras viperideas do sul do 

estado de Bahia  utilizando fatores intrínsecos (que consistem em atributos ecológicos 



característicos das espécies) em fatores extrínsecos (que consistem em fatores 

decorrentes da atividade humana) que podem influenciar na atividade predatória, e para 

isso nos planteamos os seguintes objetivos para ser estudados :  

(a) Determinar se existe uma mudança na seleção de item alimentar em as espécies de 

viperideos estudados em diferentes estruturas de paisagem. 

(b) Definir Quais são os fatores que influem na escola seletiva das presas.  

(c) Identificar como muda a seleção de presas e a disponibilidade para os organismos 

entre as matrizes e a floresta. 

(d) Analisar quais são as limitações destes predadores para a predação em locais.  

(e) Aferir a relação de abundancia destes predadores em relação com abundancia de 

presas.   

Proposta de Capítulo 1: Hábitos alimentares de Bothorps leucurs, Bothrops jararaca, 

Bothrops billineatus, Crotalus durissus, em os diferentes ambientes a estudar, 

identificando e inventariando as espécies de organismos predados registrados em os 

fragmentos florestais e as matrizes na área de estudo.  

Proposta de Capítulo 2: Determinação das variáveis ambientais estruturais do ambiente 

que mudam a atividade predatória descrever e identificar características físicas bióticas 

e abióticas, dos fragmentos onde se coletam os indivíduos. 

Proposta de Capítulo 3: Eficácia predatória dos viperideos em diferentes substratos 

baseado em o mosaico vegetacional apresentados (experimental) 

 

3. Justificativa 

O controle e o estável funcionamento de uma comunidade biológica dependem de como 

os organismos desta se relacionam, entender o comportamento de relações tróficas que 

acontecem em diferentes ecossistemas antropicamente modificados nos ajuda a entender 

como as interações dentro destas redes estão funcionando, e se exististe a possibilidade 

de que este mudando a dinâmica em os níveis inferiores e superiores; multiplex são os 

exemplos dos efeitos de baixa predação em espécies de forrageio intensivo, mudando as 



dinâmicas dos produtores primários (Korpimäki et al, 2002; Singleton, et al, 2005) 

conhecendo como estão estabelecidas estas interações poderiam definir-se medidas para 

o controle da estabilidade funcional destes ecossistemas , mitigando e controlando os 

fatores influentes na desestabilização funcional dos fragmentos. 

 

4. Material e Métodos 

 4.1 Áreas de Estudo 

Esta pesquisa Será desenvolvida em fragmentos florestais y matrizes do sul do estado de 

Bahia, entre Los Parque estadual Serra do Condurú, Reserva de Una, Setor pratigi 

(habitat de Crotalus durissus), Proximidades de Salvador e Os fragmentos florestais  da 

Reserva Michelin e  incluindo localidades próximas das de centros urbanos.   

 

Fig.1: Mapa com as localidades a estudar Pratigí, Rem(Reserva ecológica 

Michelin),Pesc (Parque estadual serra do Condurú), Rebio Uma (Reserva Biologica de 

Una) 

4.2 Coletas de Dados 

Serão Realizadas Campanhas de 15 dias em as diferentes localidades coletando os 

mamíferos de pequeno porte por médio de armadilhas sherman e tomahawk distribuídas 

na mata, do mesmo modo se realizaram coletas ativas das cobras procurando em os 



diferentes micro-habitat disponíveis nas localidades, imediatamente depois da coleta se 

tomaram amostras dos tecidos de cada individuo coletado para avaliar o perfil isotópico 

de cada espécie. 

4.3 Avaliações isotópicas  

As presas potenciais serão capturadas acordo com a disponibilidade delas, as possíveis 

presas serão triadas e separadas, um grupo para identificação (preservadas em etanol )e 

as amostras para a identificação isotópica serão mantidas em nitrogênio liquido 

aproximadamente um mês antes de ser levadas ate o laboratório, para as cobras após da 

classificação etária e sexual  serão extraído uma pequena amostra de pele 

correspondente com escamas ventrais (Buscar metodologia) e se cortará um pequeno 

pedaço da cauda para extrair musculo esquelético e sangue o procedimento para 

identificar o espectro isotópico será seguindo e modificando os protocolos estabelecidos 

por  (Villamarín et al, 2017, Verburg, et al 2007 e Willson et al, 2010). 

4.4 Trabalhos experimentais  

Para avaliar o comportamento predatório vai se testar com diferentes estruturas de 

vegetação e substrato no sub-bosque  de um recinto, terá densidade de vegetação 

correspondentes com os resultados  da estrutura vegetal do mosaico Matriz-fragmento, 

nesse ressinto se situaram de forma individual 10 indivíduos de cada espécie de forma 

individual para testar a capacidade predatória em as diferentes configurações da 

densidade de vegetação, sendo como resposta o tempo de predação em cada 

configuração, o método será uma modificação do procedimento de Higham et al. 2017, 

avaliando a velocidade e a precisão do strike.  

4.5 Análises estatísticas 

4.5.1: Cap2: 

Para medir as diferentes magnitudes dos efeitos característicos dos fragmentos  se 

realizará  um Glm, e previamente se descreverá o modelo que melhor explica a 

mudança entre os hábitos alimentares entre os tratamentos para as serpentes, também 

uma regressão multiple será feita para estimar a diversidade de presas com o tamanho 

do fragmento(Villamarín et al, 2017). 

4.5.2: Cap3: 



Com as datas correspondentes aos tipos de configurações dos mosaicos de vegetação no 

experimento serão feito um analise de variância multifatorial para comparar as 

estruturas do sub-bosque com as espécies estudadas de cobras, classe etária e sexo.  

Todo os analise serão realizados com o software R e ferramentas Sigs no mesmo 

programa (R Development Core Team, 2016). 

 

5. Dificuldades e Riscos 

As dificultardes principalmente radica em o custo de a realização dos analises 

isotópicos, e no mesmo tempo o perigo de trabalhar com animais peçonhentos, mas com 

a minha experiência pessoal com muito respeito com os indivíduos é possível realizas as 

coletas sem ter maiores impedimentos. 

 

6. Fontes de Apoio e Financiamento 

Se procurarão apoio financeiro em os diversos organizações de apoio financeiro como 

Rufford, The Mohamed Bin Zayed Species Conservation, The Conservation Leadership 

Programme e algumas instituições brasileiras de incentivo com pesquisa. 
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