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RESUMO 

A urbanização tem causado declínios populacionais em diversas espécies em todo o globo, 

porém os mecanismos pelos quais se dão esses declínios ainda não foram totalmente 

compreendidos. Dados populacionais como densidade e distribuição geográfica tem sido as 

principais ferramentas para conservacionistas, porém esses dados sozinhos apenas mostram 

efeitos que já acometeram uma grande quantidade de indivíduos e já avançaram ao ponto 

de afetar a densidade populacional, mas vem acontecendo a longos períodos. Estudos 

ecofiosológicos combinam dados fisiológicos e comportamentais, mostrando as respostas a 

perturbações a nível de indivíduo, permitindo que vejamos efeitos nocivos à população em 

tempo real, aumentando assim o tempo de resposta para tomadores de decisão. Dados deste 

tipo em populações naturais são raros, principalmente em serpentes. No presente estudo 

pretendemos usar o estudo do movimento em conjunto com análises hematológicas e 

bioquímicas para preencher parte da lacuna de dados existente para serpentes. As coletas 

serão feitas em três áreas de floresta semidecidual, uma área de floresta pluvial ombrófila  e 

uma área de restinga com diferentes níveis de urbanização. Após as capturas serão 

coletadas amostras sanguíneas, acoplados os carreteis e então soltos e relocalizados a cada 

dois dias. Espera-se determinar se o movimento dos animais é influenciado pelas condições 

ambientais do local onde vivem e/ou pelas suas condições fisiológicas. Espera-se também 

avaliar o estado e saúde das populações e verificar se existe variação em decorrência da 

área. 

PALAVRAS-CHAVE: Conservação, Herpetofauna, ecofisiologia, monitoramento, 

carretel de rastreamento, saúde  

 

INTRODUÇÃO  

Populações de répteis tem declinado em todo o planeta e as causas por trás destes declínios 

ainda permanecem incompreendidas (Gibbon et al. 2000). Parte disso se deve a escassez de 

dados acerca do grupo, até mesmo dados básicos como distribuição e história natural são 

poucos e não sistemáticos, o que representa a maior lacuna em nosso conhecimento sobre 

conservação da biodiversidade (Roll et al. 2017). Esta lacuna é ainda maior em serpentes 

devido ao habito de passar longos períodos escondidas após se alimentar, o que dificulta 

alguns estudos ecológicos. Em contrapartida apresentam uma notável plasticidade e 

variedade fenotípica e comportamental,  resultando em características surpreendentes que 

podem ser utilizadas como alvos para estudos ecológicos, ecomorfológicos e 

conservacionistas (Shine and Bonnet 2000; Mullin, S. J.; Seigel 2009). 

uma das maiores causas de declínios populacionais em diversas espécies em todo o globo é 

a urbanização, porém nossa compreensão acera dos mecanismos pelos quais se dão esses 

declínios ainda é pouca (McKinney 2008), no entanto sabe-se que seus efeitos nocivos 



manifestam-se primeiramente a nível individual, afetando padrões comportamentais e 

fisiológicos e ao longo do tempo se espalham a nível populacional (Ellis et al. 2012; 

Wikelski and Cooke 2006).  

Para lidar com efeitos nocivos, ou estresse na definição de Romero (2004), vertebrados em 

geral desenvolveram um conjunto de respostas fisiologias, hormonais e comportamentais. 

Esse conjunto varia em função do estado de saúde do individuo e por isso pode ser usado 

como bioindicador de qualidade ambiental, pressão antrópica, restrições fisiológicas entre 

outros(Romero 2004). Muito do que se sabe sobre isso vem de estudos biomédicos feitos 

em laboratório, e é constantemente ignorado em estudos ecológicos. A alguns anos uma 

nova área do conhecimento ganhou espaço entre os ecólogos, chamada ecofisiologia da 

conservação,  usando dados  fisiológicos para investigar os mecanismos por trás das 

escolhas comportamentais expondo assim as raízes escondidas por trás dos declínios 

populacionais (Stevenson et al. 2005). Estes estudos ajudam a estabilizar uma relação de 

causa e efeito do estresse ambiental, porém para isso é necessário integrar dados 

ecológicos, comportamentais, fisiológicos e ecológicos das populações(Hofer and East 

1998; Wikelski and Cooke 2006).    

Para  coletar dados sobre história natural, uso de habitat e comportamento das populações 

os estudos do movimento tem mostrado eficácia (Nathan et al. 2008). Identificar quais 

áreas do ambiente uma espécie utiliza em uma matriz, bem como o uso que faz de cada 

uma e a frequência de utilização são informações de grande relevância para a conservação 

(Law and Dickman 2006). Dentre os diversos métodos utilizados para quantificar 

movimento em serpentes a radio telemetria é de longe o mais eficaz(Ward et al. 2013), 

porém seu alto custo a torna pouco acessível. Uma metodologia alternativa que vem 

demonstrando resultados promissores é o carretel de rastreamento (Tozetti et al. 2009). O 

carretel nos mostra o trajeto exato percorrido pelo animal, diferente da telemetria que 

mostra apenas sua localização, fornecendo assim dados mais precisos sobre uso de habitat, 

trajetória e locomoção diária(Almeida and Vieira 2008). 

Apesar dos estudos do movimento trazerem resultados esclarecedores, dados fisiológicos 

ainda se fazem necessários para ajudar a elucidar esses resultados. uma boa alternativa na 

coleta de tais dados são os testes hematológicos e bioquímicos (Greig et al. 2010).Além de 

proverem dados sobre hábitos alimentares, nutrição, doenças, hemoparasitas e processos 

internos dos animais fornecem uma boa estimativa da saúde da população e tem grande 

aplicabilidade em avaliar o sucesso de estratégias de conservação(Wack et al. 2012). 

Estudos deste tipo são comuns em animais criados em cativeiro, porém raros para 

populações naturais principalmente para serpentes. 

No presente estudo pretendemos usar o estudo do movimento em conjunto com a 

ecofisiologia para preencher uma parte da lacuna de dados existente para serpentes, bem 

como comparar as respostas comportamentais e fisiológicas das serpentes à crescente 



urbanização em seu ambiente dentro de unidades de conservação com diferentes níveis de 

urbanização. 

 

Objetivo geral 

Pretende-se verificar se o padrão de movimentação das serpentes do município de rio tinto 

varia em função das condições ambientais do local onde vivem e das condições físicas e 

fisiológicas individuais de cada animal. 

Objetivos específicos 

Quantificar a locomoção diária das espécies através do monitoramento. 

Verificar se a locomoção diária média das espécies varia entre as áreas de estudo. 

Verificar se a temperatura e a humidade influenciam na locomoção diária. 

Verificar se o tamanho corporal e o sexo do animal influenciam na locomoção diária. 

Traçar o perfil hematológico e bioquímico das espécies em cada área de estudo. 

Verificar se os perfis hematológicos e bioquímicos se diferenciam entre as áreas de estudo. 

Verificar diferenças no perfil hematológico e bioquímico entre os sexos e entre espécies. 

Determinar o estado de saúde das populações através de analise bioquímica, hematológica e 

físico morfológica. 

Verificar se o estado de saúde varia de acordo com a área de estudo. 

Verificar se o estado de saúde varia de acordo com a espécie. 

Verificar se o estado de saúde influencia na locomoção diária. 

Hipóteses 

H1 – A locomoção diária media das espécies varia entre as áreas de estudo 

H2 – A locomoção diária dos animais varia em função do peso, tamanho corporal e do sexo  

H3 – A locomoção diária dos animais varia em função da temperatura do ambiente e da humidade 

relativa 

H4 – O perfil hematológico e bioquímico das espécies varia entre as áreas de estudo  

H5 - Os perfis hematológicos e químicos variam entre os sexos e entre espécies 

H6 - O estado de saúde varia entre as áreas de estudo  



H7 - O estado de saúde varia entre espécies 

H8 - O estado de saúde dos animais influencia na locomoção diária  

Resultados esperados 

H1 – Espera-se que a locomoção diária seja maior na área de restinga, por haver menos abrigos 

em potencial os animais precisam percorrer maiores distancias para achar um adequado. Também 

espera-se que os animais locomovam-se mais em áreas maiores. 

H2 – Espera-se que animais mais pesados apresentem tendências mais sedentárias. Espera-se 

que animais maiores se locomovam mais, não só por conseguirem cobrir maiores distancias, mas 

também pelo risco de predação a estes ser provavelmente menor. Espera-se que machos se 

locomovam mais, pois são estes que vão em busca das femeas para acasalar(Hyslop et al. 2014)  

H3 – Por serem répteis ectodérmicos serpentes precisam absorver calor do ambiente para realizar 

suas atividades metabólicas, porém estas não possuem um mecanismo eficaz para dispersar 

calor(Mullin, S. J.; Seigel 2009), portanto espera-se que a locomoção diária aumente com a 

temperatura até certo Ponto, onde os animais irão preferir buscar abrigos onde a temperatura seja 

menor, como buracos, troncos caídos ou dentro d’água. Serpentes são altamente sensíveis a 

humidade do ar(Costanzo 1989; Daltry et al. 1998), espera-se que em períodos muito secos os 

animais se concentrem perto de fontes de água, reduzindo assim a locomoção diária. Espera-se o 

oposto durante períodos mais secos.  

H4 – Espera-se que vivem dentro da APA tenham maiores concentrações de sódio por estarem 

mais próximos ao mar. Espera-se também que como a disponibilidade de dieta é diferenciada nas 

diferentes áreas indivíduos da mesma espécie de diferentes áreas tendam a diferenciar em seus 

perfis bioquímicos  

H5 – Espera-se que fêmeas tenham perfis diferenciados dos machos pelo menos em épocas de 

gestação ou produção de ovos. Espera-se diferenciação entre espécies pelo fato de que cada 

espécie tem um modo de vida e dieta próprias como já encontrado em estudos anteriores(Wack et 

al. 2012) 

H6 – Espera-se que os animais que vivem dentro da APA e na estação ecológica apresentem 

melhores condições em relação aos que vivem na Rebio e devido a menor urbanização no entorno 

dessas áreas.  

H7 – Uma vez que diferentes espécies possuem condições próprias para seu bem estar, é 

aceitável esperar que haja diferenças no estado de saúde entre as espécies dentro de uma mesma 

área. 

H8 – Espera-se que animais classificados como saudáveis locomovam-se mais em relação a 

animais classificados como preocupantes. Não espera-se diferença significativa entre saudáveis e 

estáveis, pois apenas um resultado negativo não deve ser suficiente para alterar A tal ponto o 

comportamento do animal.  

 

JUSTIFICATIVA 

Dados populacionais como densidade e distribuição geográfica tem sido as principais 

ferramentas para conservacionistas, porém esses dados sozinhos apenas mostram efeitos 



que já acometeram uma grande quantidade de indivíduos e já avançaram ao ponto de afetar 

a densidade populacional, mas que muitas vezes vem acontecendo imperceptivelmente a 

longos períodos(Ellis et al. 2012). Estudos ecofiosológicos combinam dados fisiológicos e 

comportamentais, mostrando as respostas à perturbações a nível de individuo, permitindo 

que vejamos efeitos nocivos à população em tempo real, aumentando assim o tempo de 

resposta para tomadores de decisão(Ellis et al. 2012).  

A despeito de sua importância a literatura carece de estudos com enfoque na Ecofisiologia, 

dados hematológicos e bioquímicos sobre populações de vida livre também são escassos, 

trabalhos sobre comportamento da herpetofauna são poucos e não sistemáticos e serpentes 

representam uma lacuna não só no que diz respeito ao que foi citado acima, mas também 

em dados básicos sobre história natural e estado de conservação, dificultando ações 

conservacionistas. Preencher estas lacunas seria vital para a conservação do grupo em 

qualquer momento, porém a necessidade se faz ainda maior visto a atual situação da 

conservação da biodiversidade no Brasil e no mundo(Böhm et al. 2013; Gibbon et al. 

2000).  

   

METODOLOGIA OU MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A primeira área de estudo compreende uma das porções da Reserva Biológica Guaribas 

(Rebio Guaribas). A Rebio Guaribas é composta por três áreas distintas (SEMA I, SEMA II 

e SEMA III), sendo as áreas I e II localizadas no município de Mamanguape e a área III no 

município de Rio Tinto (Figura 3). O trabalho será realizado apenas na SEMA III 

(6°47'54.6"S 35°06'36.7"W) um fragmento de floresta estacional semidecidual com 

extensão territorial de 327,0 ha, apresenta temperatura média em torno dos 26 graus, apenas 

três meses de estiagem, é composta por planícies costeiras com altitude em torno dos 120 

metros e a drenagem de suas águam vai para o rio Mamanguape. É margeado pela  área 

urbana do município de Rio Tinto em uma das extremidades, e na outra cercada por 

canaviais e propriedades rurais diversas (Muller et al. 2003).  

A segunda área é um outro fragmento de floresta semidecidual com cerca de 235 ha 

denominado mata de oiteiro (6°50'30.2"S 34°54'55.4"W), localizada no município de rio 

tinto, porém a cerca de 40 km da área urbana. Se estende da comunidade de oiteiro 

composta por 8 casas até o estuário do rio miriri. Em uma extremidade faz fronteira com 

planícies costeiras e baixos planaltos costeiros cobertos por uma estreita faixa de restinga , 

a outra é limitada por uma área de canavial.(Cury and Vereza 2014) 

A terceira área de estudo é uma área de planície costeira coberta por uma restinga aberta 

(6°47'08.1"S 34°55'09.8"W). com predominância de plantas herbáceas e gramíneas, 

também apresentando vegetação de tabuleiro e cactáceas. Possui cerca de 5km quadrados 

localizada a 4 km de oiteiro e ainda no município de Rio Tinto. É cercada por um cordão de 

dunas de um lado e de outros pelas comunidades de Praia de Campina, Lagoa de Praia e 



Barra de Mamanguape, sendo esta última adjacente ao estuário do rio Mamanguape, todas 

pequenas comunidades rurais com cerca de 30-60 habitantes cada(Cury and Vereza 2014).  

A segunda e a terceira área estão dentro da área de proteção ambiental da barra do rio 

Mamanguape, com temperaturas que variam em torno dos 28 graus e apenas dois meses de 

estiagem o ano todo.  

A quarta área de estudo é a reserva ecológica de Michelin (39°11'9.73"O, 13°48'13.94"S), 

situada nos municípios de Ituberá e Igrapiúna no estado da Bahia. Trata-se de uma floresta 

pluvial ombrófila com cerca de 1300 há, com precipitação anual é cerca de 2000 

milímetros, chove de fevereiro a julho e a temperatura varia de 18 a 30 ºC. Foi explorada 

por madeireiros até o fim dos anos 70 e ainda apresenta sinais dessa exploração, tem 

predominância de árvores jovens e de crescimento rápido. Possui visitação turística o ano 

todo e é rodeada por plantios de cacau e seringueiras.(Flesher 2014) 

Captura de serpentes 

Serão realizadas buscas ativas semanalmente noturnas no período de fevereiro de 2020 até 

fevereiro de 2022. Além disso serão colocadas pitfall traps compostas por grids de 4 baldes 

de 60 litros distribuídos em formato de “y”, entre cada balde haverá uma chapa de zinco de 

três metros de comprimento enterrada 10 centímetros no solo que funciona como cerca 

guia. Serão colocados 10 grids totalizando 40 baldes em cada área de estudo. Os baldes 

serão revisados a cada 3 dias.  Após localizados os animais serão contidos manualmente, 

colocados em sacos de pano escuros e então encaminhados ao laboratório. 

Procedimentos após a captura 

Após coletados, os animais serão levados ao laboratório de Ecologia Animal da UFPB onde 

será feita a sexagem manual , tomadas as medidas do comprimento rostro-cloacal (CRC), e 

comprimento da cauda (CC) através de uma régua e Largura do corpo (LC), altura do corpo 

(AC), através de um paquímetro digital, em seguida serão pesados com uma balança de 

precisão. Depois de tomadas as medidas, os animais serão marcados por meio da remoção 

da escama ventral(Brown and Parker 1976) e então encaminhados ao cativeiro onde 

permanecerão por uma semana em observação para garantir que não haverá infecções. 

Coleta de sangue 

Após 48 horas de cativeiro o animal será imobilizado através do tubo de pvc transparente e 

então será retirada uma amostra de sangue por meio de punção da veia coccigea ventral 

(veia subcaudal) com uma agulha de 25X0,55mm em uma seringa de 1ml. Por questão de 

segurança será retirado um volume de sangue inferior a 1% da massa corporal(Wack et al. 

2012), após a coleta os animais serão devolvidos ao cativeiro para completar o período de 

observação.  



As amostras serão homogeneizadas por meio de agitação manual por 30 segundos, após 

isso serão centrifugadas por a 4.000 rpm por 5 minutos em uma centrifuga Laboratorial 12 

x 15 ML - 110 V - 4000 RPM (Soares et al. 2010). Uma pequena parte da amostra será 

posta em lâmina e encaminhada ao microscópio ótico para contagem de hemácias e 

leucócitos a outra será colocada em um Analisador Bioquímico Semi-automático Tp 

Analyzer Basic onde serão consideradas as seguintes taxas: ureia, creatinina, proteínas 

totais, amilase, AST, ALT, glicose, sódio, potássio e fosforo.  

Colocação dos carretéis 

Após o período de observação, os animais serão imobilizados com a ajuda de um tubo 

transparente e receberão os carretéis. Tratam-se de casulos de poliéster (produzidos pela 

hitlex Ltda) contendo 300 metros de linha (4,7g; 4/1,2cm). Os carreteis serão envoltos em 

plástico filme, depois em uma camada de silver tape e então fixados logo acima da cloaca 

dos animais também com Silver Tape e então encaminhados ao local de soltura(Tozetti et 

al. 2009). 

Soltura e relocalização 

Após receberem os carreteis, os animais serão soltos próximo aos locais onde foram 

coletados. Antes de realizar a soltura do animal, será amarrado a ponta da linha advinda do 

carretel (já fixado no animal) em um galho ou raiz próxima ao local. O local de soltura, que 

será chamado de Ponto inicial (PI), será marcado com o auxílio de um aparelho GPS. Os 

indivíduos rastreados serão relocalizados no dia seguinte e a cada dois dias. O local de cada 

relocalização será marcado com o auxílio de um aparelho GPS e chamado de Ponto Px 

(onde x é o número de relocalizações anteriores deste indivíduo mais um) e a distância 

entre o PI e cada Px será medida utilizando uma fita métrica.  

A cada relocalização será medida a temperatura ambiente e humidade relativa do ar do 

local com o auxílio de um termo hidrômetro portátil produzido pela Kestrel.  

Os animais serão monitorados até que o carretel acabe ou haja a troca de pele. Para animais 

maiores que 1,5 metros serão usados dois carreteis com as pontas amarradas de modo a 

dobrar o comprimento da linha. Para animais cujo peso do carretel ultrapasse 5% de seu 

peso total ou que o tamanho do carretel ultrapasse 20% de seu comprimento corporal o 

carretel será reduzido puxando a linha pela extremidade externa até que atinja a medida 

necessária.  

Análise de dados 

Estado de saúde e Perfis hematológicos e bioquímicos 

Os animais serão avaliados de três maneiras: física, onde se verificará ausência de 

escoriações, deformidades físicas e a relação peso/comprimento; hematológica onde serão 



comparadas as contagens de células sanguíneas e bioquímica considerando as taxas 

sanguíneas das substâncias já mencionadas anteriormente. As características serão 

comparadas a dados disponíveis na literatura sobre populações de vida livre 

taxonomicamente próximas e /ou que vivam em ambientes similares. Ao final do 

experimento as medidas que mais se aproximarem do padrão encontrado na literatura serão 

usadas para traçar a media e os perfis hematológico e bioquímico da população. Após isso 

os valores obtidos dos demais serão avaliados com base nas novas medias. A avaliação 

pode ser positiva (+) caso o animal esteja dentro da média, ou negativa (-) caso não esteja 

podendo ser alarmante (--) caso distancie-se mais de 50% da média. O estado de saúde de 

cada animal será definido como saudável caso receba 3 avaliações positivas, estável caso 

receba uma negativa e preocupante caso receba duas ou mais negativas, qualquer animal 

que receba uma avaliação alarmante será classificado como preocupante.  

Em estudos anteriores com serpentes, foi registrado uma variação dos perfis hematológicos 

e bioquímicos em função do sexo(Dutton and Taylor 2003) e do local onde a população 

vive(Wack et al. 2012) acreditamos que este padrão venha a ocorrer nas populações 

amostradas. Para comparar a taxa média entre as áreas de estudo e entre os sexos, será 

usado uma ANOVA de medidas repetidas para cada taxa. 

É consenso que a urbanização causa efeitos nocivos no ecossistema, porém a forma e a 

rapidez de como isso se manifesta dependerá de vários fatores, e irá variar principalmente 

de espécie para espécie(McKinney 2008). desse modo o estado de saúde poderá variar 

conforme a espécie e conforme a área de estudo. Pretende-se usar um teste do qui-quadrado 

para três amostras independentes para testar a significância dessa suposição. 

Movimento 

O comprimento da linha abandonada pelo animal entre cada relocalização nos fornece a 

distância diária pelo animal (DD). A soma de todas as DDs de um animal nos dá o 

deslocamento total (DT) que representa todo o percurso do indivíduo durante todo o 

experimento. O tempo de monitoramento de cada indivíduo (TM) representa quantos dias 

aquele indivíduo foi monitorado. A razão entre DT e TM nos dá a DD média de cada 

indivíduo.  

Para verificar quais variáveis influenciam na locomoção diária será usada uma GLM 

(geneal linar model) onde locomoção diária será a variável principal e tamanho corporal, 

peso, sexo, estado de saúde, temperatura, humidade relativa do ar, área e espécie serão as 

variáveis preditoras. Será realizado o teste de significância com valor de p<0,05 e após 

constatado significância uma análise de conjunção irá determinar qual variável explica 

melhor o padrão de locomoção diária. 

Todas as análises serão feitas no programa R(Rcoreteam 2017). 



 

FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES QUE PRETENDE PEDIR 

FINANCIAMENTO: 
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