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Comportamento Alimentar de Boa constrictor, Epicrates cenchria e

Corallus hortulanus (Serpentes: Boidae) em Cativeiro
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Descreve-se aqui o comportamento alimentar de Boa constrictor, Epicrates cenchria e Corallus hortulanus,  compa-

rando-o com registros discordantes existentes na literatura. O comportamento, descrito a partir dos métodos

“todas as ocorrências” e “amostragem de seqüências”, foi subdividido em quatro fases: (i) localização, aproxi-

mação e bote; (ii) constrição; (iii) inspeção; e (iv) ingestão. Na primeira fase, o dardejar de língua era evidente

e os botes desferidos preferencialmente na cabeça dos camundongos. Durante a constrição, não se eviden-

ciou, nas três espécies estudadas, existência de lado dominante do corpo em contato com a presa. Todas as

serpentes apresentaram padrão ventral de constrição, sendo um o número de espiras utilizado por B. constrictor

e E. cenchria e dois por C. hortulanus. Na fase de inspeção, a serpente tocava a presa com o focinho e dardejava

a língua. A ingestão geralmente se iniciou pela cabeça da presa.

Descritores: Comportamento alimentar. Serpentes, Boidae.

Feeding behavior of Boa constrictor, Epicrates cenchria and Corallus hortulanus (Serpentes: Boidae) in captivity.

The feeding behavior of Boa constrictor, Epicrates cenchria, and Corallus hortulanus (Snakes, Boidae) is here

described and compared with discrepant data from the literature. Records were obtained according to the

“all occurrence” and “sequence sampling” methods. Behavior was divided into four phases: (i) orientation

towards prey, approach and strike; (ii) constriction; (iii) inspection; and (iv) swallowing. In the first phase,

tongue flicking was evident and the strikes were directed preferentially on the head of mice. During constriction,

no side dominance was evident, only a few specimens displayed a preference for the side of the body in

contact with the prey. All snakes presented a ventral pattern of constriction and the number of coils utilized

was one for B. constrictor and E. cenchria and two for C. hortulanus. The prey was inspected by tongue flicking

and snout touching and usually was swallowed headfirst.

Index terms: Feeding behavior. Snakes, Boidae.
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As serpentes podem exibir diferentes

métodos de detecção, captura, imobilização

e ingestão de suas pesas (ver Greene, 1997;

Pough et al., 1998; Shine, 1991). Muitas es-

pécies detectam e capturam seu alimento por

meio de estímulos químicos (Burghardt,

1970) ou visuais (Czaplicki & Porter, 1974;

Lillywhite & Henderson, 1993). Outras, como

muitos boídeos e viperídeos, possuem receptores

térmicos, sensíveis a raios infravermelhos emiti-

dos pela presa em potencial (Cock Buning, 1983;

Stafford & Henderson, 1996; Tolson &

Henderson, 1993). Depois de capturada, a presa

pode ser morta por envenenamento ou constrição

(ou ambos os métodos; Shine & Schwaner, 1985)

ou ainda ser ingerida viva (Greene, 1997). As ser-

pentes possuem adaptações cranianas que permi-
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tem a ingestão de presas relativamente grandes

(Arnold, 1983; Greene, 1983) e os mecanismos

utilizados para a ingestão seguem um padrão

geral (ver Cundall, 1987).

Diversas serpentes subjugam suas presas

por constrição, comportamento que é caracte-

rizado pela imobilização da presa por pressão

exercida por um ou mais pontos do corpo da

serpente (Greene & Burghardt, 1978). Alguns

padrões na formação de espiras durante a

constrição foram reconhecidos (Willard, 1977;

Greene & Burghardt, 1978). A lateralidade na

constrição, que consiste no lado do corpo em

contato com a presa, tem recebido atenção es-

pecial (Heirich & Klaassen, 1984; Lopes, Ro-

cha & Abe, 1991; Willard, 1977).

As serpentes dos gêneros Boa, Epicrates e

Corallus possuem ampla distribuição na Améri-

ca do Sul (Henderson, Micucci, Puorto &

Bourgeois, 1995). Estas espécies podem ser ter-

restres e semi-arborícolas (e. g. Boa e Epicrates)

ou arborícolas (e. g. Corallus) e geralmente são

ativas à noite (Henderson, 1992). Os itens ali-

mentares consumidos são aves e mamíferos,

podendo se alimentar também de lagartos e

anfíbios, que geralmente subjugam por

constrição (Henderson 1993a, 1993b;

Henderson et al., 1995; Stafford & Henderson,

1996; Tolson & Henderson, 1993). O compor-

tamento alimentar de Boa constrictor, Epicrates

cenchria e Corallus hortulanus ainda não foi des-

crito em detalhes. Alguns autores descreveram

e analisaram a fase de constrição nas duas pri-

meiras espécies (Heirich & Klaassem, 1985;

Lopes et al., 1991; Willard, 1977) e, de forma

muito vaga, em Corallus hortulanus (Willard,

1977). Os resultados obtidos mostraram-se dis-

cordantes quanto à questão da lateralidade.

Este trabalho visa (a) descrever todas as

fases do comportamento alimentar de Boa

constrictor, Epicrates cenchria e Corallus hortulanus;

b) comparar os dados obtidos sobre a fase de

constrição com os registros discordantes exis-

tentes na literatura (Heirich & Klaassem, 1985;

Lopes et al., 1991; Willard, 1977); (c) analisar,

de forma comparativa, as diferentes fases do

comportamento nas três espécies estudadas; (d)

sugerir alguns aspectos do comportamento ali-

mentar que merecem novas considerações em

estudos futuros, inclusive visando o possível

aprimoramento do manejo utilizado em cativei-

ro, como proposto por Murphy e Campbell

(1987).

Método

Este trabalho foi realizado na Fundação

Parque Zoológico de São Paulo, entre os meses

de novembro de 1999 e fevereiro de 2000. Ser-

pentes adultas (n = 18) foram mantidas indivi-

dualmente em terrários de madeira com visores

na parte frontal e superior. A sala onde estavam

os terrários com exemplares de E. cenchria (n =

6) e B. constrictor (n = 4) apresentava tempera-

tura entre 24 e 26º C e umidade relativa do ar

entre 65 e 70%. Os terrários com exemplares

de C. hortulanus (n = 8) foram mantidos em sala

com temperatura entre 27 e 29º C e umidade

relativa do ar entre 85 e 95%. Quando necessá-

rio, a temperatura e umidade eram mantidas

artificialmente. As luzes permaneciam acesas das

07:30 as 17:00h. Galhos de árvores foram dis-

postos dentro dos terrários com indivíduos de

C. hortulanus. Um pote com água fresca era

mantido em cada terrário. Para a alimentação,

foram utilizados camundongos albinos (Mus

musculus) pesando entre 35 e 45 gramas, sendo

que estes eram oferecidos em intervalos sema-

nais, durante a manhã.

Em face dos hábitos secretivos das ser-

pentes, estudos sobre comportamento alimen-

tar vêm sendo realizados em laboratório já há

cerca de quarenta anos (Ford, 1996; Mushinsky,

1987). Esses estudos têm considerado espécies

de diferentes grupos taxonômicos ou com vari-

adas características ecológicas e comportamen-

tais, como no caso de espécies que utilizam di-

ferentes ambientes, ou que exibem diferentes

estratégias de caça e táticas de subjugação da

presa (e. g. Chiszar, Lee, Radcliffe & Smith,

1992; Savitzky, 1992; Willard, 1977). Diversos

estudos com espécies rodentívoras têm utiliza-

do camundongos e ratos criados em biotério,

sem qualquer prejuízo para os dados coletados

(e. g. Chiszar et al., 1992; Kardong, 1993; Lopes

et al., 1991).
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O comportamento foi descrito baseando-

se no método de “todas as ocorrências” e

“amostragem de seqüências” (Lehner, 1996).

Foram acompanhados, pelo menos, três episó-

dios alimentares para cada serpente, totalizando

aproximadamente 22 horas cronometradas de

observações. A duração de cada fase do com-

portamento foi citada sempre em minu-

tos:segundos. Os padrões de constrição e o lado

do corpo usado em contato com a presa foram

anotados (ver Heirich & Klaassem, 1985;

Willard, 1977, para detalhes). Uma espira foi

considerada completa quando o corpo da ser-

pente envolvia a presa por inteiro. Em todas as

alimentações, o observador se manteve a apro-

ximadamente dois metros de distância do

terrário.

Diferenças estatisticamente significativas

entre os lados usados durante a constrição da

presa foram testadas pelo Qui-quadrado, com

um grau de liberdade e nível de significância

de 1%. Os testes foram feitos dentro de cada

espécie, considerando-se o total de episódios

alimentares observados: Boa constrictor (n = 24),

Epicrates cenchria (n = 26) e Corallus hortulanus

(n = 39).

Resultados

A seqüência do comportamento alimen-

tar observada para todas as espécies pode ser

dividida em quatro fases: i) localização, aproxi-

mação e bote; ii) constrição; iii) inspeção; e iv)

ingestão. Tanto as fases, quanto sua duração (ta-

bela I), mostraram-se muito semelhantes para

os três gêneros estudados.

A primeira fase tinha início quando a pre-

sa era colocada dentro do terrário, a uma dis-

tância aproximada de 40 cm do predador. Nes-

te momento, a serpente iniciava o dardejar de

língua e, às vezes, se aproximava lentamente do

camundongo utilizando locomoção retilínea.

Indivíduos de C. hortulanus geralmente perma-

neciam sobre os galhos dispostos no terrário e

se aproximavam do camundongo, que se en-

contrava no chão do terrário, pela distensão da

parte anterior do corpo. Em alguns casos, a

movimentação do camundongo pareceu estimu-

lar a aproximação da serpente, porém ela tam-

bém podia aguardar até que a presa se aproxi-

masse o bastante de seu local de espera.

 

 

 

EspŽcie Localiza ‹ o, 

aproxima ‹ o, bote 

Constri ‹ o 

 

Inspe ‹ o 

 

Ingest‹ o 

 

Total 

 

B. constrictor 0:56 ± 1:16 3:01 ± 1:57 3:30 ± 4:27 10:08 ± 9:25 15:27 ± 10:14 

 0:05 - 3:37  

(n = 24) 

1:20 - 7:12  

(n = 24) 

0:54 - 16:19  

(n = 15) 

2:03 - 36:25 

 (n = 24) 

6:32 - 40:01  

(n = 24) 

E. cenchria 1:09 ± 1:06 4:28 ± 4:58 2:08 ± 1:16 10:30 ± 2:41 16:30 ± 6:08 

 0:04 - 3:30  

(n = 26) 

1:43 - 25:20  

(n = 26) 

0:45 - 5:48  

(n = 16) 

6:25 - 15:40  

(n = 23) 

9:01 - 36:54  

(n = 23) 

C. hortulanus 0:52 ± 0:50 2:33 ± 1:16 2:39 ± 1:27 12:05 ± 8:13 16:56 ± 9:36 

 0:03 - 2:01  

(n = 39) 

0:45 - 6:10  

(n = 39) 

0:43 - 6:06  

(n = 25) 

5:18 - 41:33  

(n = 33) 

8:40 - 51:03  

(n = 33) 

 

 

 

Tabela 1. Média ± desvio padrão e amplitude (minutos:segundos) das fases do comportamento de

Boa constrictor, Epicrates cenchria e Corallus hortulanus.

Espécie Localização Constrição Inspeção Ingestão Total

                        aproximação, bote
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Antes do bote, era evidente o dardejar de

língua e a postura da região anterior do corpo

retraída em forma de “S”. A maioria dos botes

foi desferida na região anterior do corpo da

presa (tabela II) quando esta se encontrava a

uma distância de aproximadamente 10 cm da

serpente.

Não foram observadas diferenças estatis-

ticamente significativas entre os lados do corpo

utilizados durante a fase de constrição nas es-

pécies analisadas. Somente cinco indivíduos

(28%) utilizaram sempre o mesmo lado do cor-

po, que pode ser o direito ou esquerdo. Todas

as serpentes apresentaram padrão ventral de

constrição, que consiste na formação de espiras

com o ventre voltado para a sua própria cabe-

ça. O número de espiras utilizadas foi, geral-

mente, de uma para B. constrictor e E. cenchria e

duas para C. hortulanus (tabela III).

Um indivíduo de E. cenchria, que imobi-

lizou a presa irregularmente, isto é, com

sobreposição na formação de espiras e estas tan-

to com o lado direito quanto o esquerdo em

contato com a presa (ou sobre uma espira ante-

rior), teve o tempo total do comportamento pro-

longado para 36:54 minutos (tabela I).

Durante a inspeção, a serpente tocava

repetidas vezes a presa com o focinho e

dardejava muito a língua. O dardejar de língua

pareceu aumentar de freqüência comparativa-

mente às fases anteriores da seqüência alimen-

tar. Quando o bote era desferido diretamente

na cabeça da presa, esta fase algumas vezes não

ocorria e a serpente iniciava a ingestão imedia-

tamente após a constrição. Na maioria das ve-

zes, os indivíduos de C. hortulanus iniciaram a

fase de inspeção com a presa ainda fortemente

presa entre as espiras de constrição, fato dificil-

mente observado para as outras espécies, as

quais geralmente desfazem as espiras.

Na fase de ingestão, a presa geralmente

era engolida pela parte anterior (tabela IV). Em

algumas observações, os camundongos foram

ingeridos pelo meio do corpo ou pela região

caudal. Nestes casos, em três observações de B.

constrictor, o processo foi prolongado para 30:00;

30:15 e 36:25 minutos (tabela I). Em quatro

observações com C. hortulanus, o mesmo pro-

longamento de tempo foi registrado (14:04;

23:03; 38:45 e 41:33 minutos).

Discussão

A detecção da presa pelas espécies anali-

sadas parece ser feita por uma associação entre

os estímulos térmicos, visuais e químicos. O

dardejar de língua permite à serpente captar

Parte do corpo da presa 
 

anterior meio posterior 

B. constrictor 20 (83%) 3 (13%) 1 (4%) 

E. cenchria 23 (88%) 0 (0%) 3 (12%) 

C. hortulanus 33 (85%) 1 (2%) 5 (13%) 

Tabela 2. Freqüência e porcentagem de botes

desferidos pelas serpentes na parte anterior, do

meio e posterior do corpo da presa.

Nœmero de espiras 

 1 2 3 

B. constrictor 24 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

E. cenchria 21 (88%) 3 (12%) 0 (0%) 

C. hortulanus 10 (26%) 25 (64%) 4 (10%) 

Tabela 3. Freqüência do número de espiras

utilizadas na constrição da presa.

 

 

Parte do corpo da presa  

anterior meio posterior 

B. constrictor 21 (88%) 2 (8%) 1 (4%) 

E. cenchria 23 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

C. hortulanus 30 (88%) 0 (0%) 4 (12%) 

 

Tabela 4. Parte do corpo da presa por onde se

inicia a ingestão.

Número de espiras
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informações químicas provenientes tanto do

ambiente quanto da presa em potencial

(Burghardt, 1970). Porém, em várias observa-

ções, os movimentos do camundongo parece-

ram desencadear o ataque predatório. Em ou-

tros boídeos ou mesmo em outros grupos de

serpentes (e.g. alguns viperídeos), tanto os estí-

mulos visuais quanto os térmicos são importan-

tes no comportamento que antecede o bote pre-

datório (Cock Buning, 1983; Sazima, 1989).

Contudo, estudos mais específicos devem ser

feitos para se avaliar, com mais precisão, qual

(ou quais) estímulo poderia estar determinan-

do ou ser mais importante nas fases anteriores

ao bote.

A tendência de capturar roedores pela

parte anterior do corpo, notificada neste estu-

do, pode ser explicada como um fator de dimi-

nuição das possibilidades de retaliação por par-

te da presa, como demonstrado em estudos com

o colubrídeo Elaphe quadrivirgata (Moori, 1991).

Bothrops jararaca também desfere a maioria dos

botes na região anterior de camundongos

(Sazima, 1989). Kardong (1982), em estudo com

o elapídeo Naja haje, verificou que esta espécie

geralmente captura roedores pela parte poste-

rior do corpo, os quais respondem com mordi-

das, fazendo com que as serpentes, em muitos

casos, percam o interesse pela presa.

O lado do corpo da serpente usado na

constrição da presa é motivo de controvérsia.

Willard (1977) não encontrou preferência ou

dominância no uso do lado esquerdo ou direi-

to, em nível específico ou individual, em qual-

quer das 95 espécies de serpentes (Colubridae

e Boidae) estudadas. Heirich e Klaassem (1985),

em estudo com representantes das mesmas fa-

mílias, concluíram que, para algumas espécies,

existe preferência para um determinado lado

na constrição. Para estes autores, Boa constrictor

é uma espécie tipicamente destra, o que não

pode ser levado em consideração uma vez que

as suas observações foram feitas em apenas um

indivíduo. Lopes et al. (1991), em estudo com

Boa constrictor e Epicrates cenchria, verificaram a

preferência de lado somente em nível individu-

al e em baixa freqüência. O presente estudo

concorda com os dados encontrados por Lopes

et al. (1991) para Boa constrictor e Epicrates

cenchria e acrescenta dados relativos a Corallus

hortulanus demonstrando, para as três espécies,

a inexistência de preferência em nível específi-

co e, em baixa freqüência, a existência de pre-

ferência em nível individual.

Heirich e Klaassem (1985) compararam

a preferência no uso de um determinado lado

na constrição nas serpentes estudadas por eles,

com o fato de existirem destros e canhotos em

humanos (e.g. Springer & Deutsch, 1981) ou

dominância de lado em outros animais (e.g.

Marx, 1983). Porém, parece claro não existir

um padrão espécie-específico para esta caracte-

rística em Boa constrictor, Epicrates cenchria e

Corallus hortulanus. Em nível individual, a fre-

qüência de serpentes com lado dominante (di-

reito ou esquerdo) foi baixa (Lopes et al., 1991;

este estudo), fator que merece novas investiga-

ções considerando-se, inclusive, a existência de

variações temporais.

Todas as serpentes estudadas apresenta-

ram um padrão ventral de constrição, concor-

dando com os dados de Lopes et al., (1991) e

Willard (1977). Na constrição, o número de

espiras parece estar relacionado com o tama-

nho da serpente ou da força aplicada (Canjani,

Andrade, Cruz-Neto & Abe, 2003; Lopes et al.,

1991). Segundo esses autores, quando a presa

oferecia algum tipo de resistência, a serpente

imediatamente respondia com uma espira ex-

tra ou com o aumento da força das espiras já

utilizadas, como também observado para alguns

indivíduos analisados neste estudo.

As espécies analisadas provavelmente uti-

lizam estímulos químicos (dardejar de língua)

ou tácteis para achar a cabeça da presa, antes

de iniciarem a ingestão. Estudos com crotalíneos

indicam que a diferenciação entre a cabeça e a

parte caudal da presa ocorre, principalmente,

por meio de estímulos químicos da presa enve-

nenada (Cock Buning, 1983). Bothrops jararaca,

além de dardejar a língua, também toca repeti-

das vezes com o focinho o corpo da presa enve-

nenada, provavelmente para sentir a direção de

seus pelos e localizar a região da cabeça (Sazima,

1989). Greene (1976) sugere que serpentes

ofiófagas possam se orientar, na localização da

região anterior da presa, através da posição de

suas escamas.
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O comportamento de inspeção de C.

hortulanus ainda com a presa entre as espiras de

constrição provavelmente se deve ao fato desta

espécie ser arborícola, mostrando-se muito bem

adaptada a se alimentar em cima de galhos de

árvores. Será interessante, portanto, em estudo

futuro, observar o comportamento alimentar da

espécie em terrários com e sem galhos, anali-

sando-se, em cada caso, a eficiência do compor-

tamento predatório, com a finalidade básica de

definir o melhor ambiente a ser utilizado du-

rante o manejo alimentar.

A ingestão da presa é a última fase do

comportamento alimentar. A maioria das ser-

pentes ingere as presas a partir da cabeça

(Greene, 1989; Salomão, Santos & Puorto, 1995;

Voris & Voris, 1983), assim como as serpentes

observadas neste estudo. Desta maneira, seus

membros ficam comprimidos paralelamente em

relação ao corpo, facilitando sua passagem pela

boca e esôfago. A ingestão da presa é feita com

movimentos alternados dos lados opostos das

maxilas, com movimentos de abdução e adução

(“advance phase” e “close phase”, conforme

Kardong, 1977). Quando, eventualmente, a ser-

pente inicia a deglutição pela parte posterior,

este processo se torna muito demorado, poden-

do ser desvantajoso para a serpente em termos

de tempo despendido e gasto extra de energia.
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