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- Alimenta-se de serpentes, lagartos e cobras-cegas.
- É uma espécie perigosa, tendo sua peçonha classificada 
como neurotóxica.
- Defende-se levantando a cauda e efetuando movimentos 
erráticos.
- Os acidentes com essa espécie são muito raros, uma vez 
que geralmente não é agressiva. Ataca quando é pisada ou 
manuseada, sendo que a mordida é constante, garantindo 
a inoculação das toxinas;
- Pode chegar a até um metro de comprimento;
-  Coloração  tipicamente coral, com anéis coloridos 
vermelhos, pretos e brancos ou amarelados, o ventre tem a 
mesma cor do dorso, na cabeça há o formato de uma 
borboleta de cor preta, o que caracteriza a espécie;
- Habita áreas abertas e matas, sempre se escondendo 
sobre o solo, folhiços, pedras ou troncos em decomposição.
- Possue atividade diurna e noturna, sendo terrestres e 
fossorial;
- O comportamento defensivo da espécie consiste em 
erguer e enrolar a cauda, escondendo a cabeça sob o 
corpo;
- Apesar de distribuída por quase todo Rio Grande do Sul, 
aparentemente não ocorre no litoral norte, ao sul de 
Tramandaí, na península de Mostardas e, possivelmente, 
também no litoral sul. A ocorrência no litoral marinho 
parece estar restrita ao extremo norte do litoral, com 
registros conhecidos para Arroio do Sal e Torres.
- As fêmeas colocam normalmente sete ovos.

Coral-verdadeira Micrurus altirostris
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Saiba mais sobre as
Serpentes Peçonhentas

Cabeça achatada triangular (com exceção da jibóia que 
possui a cabeça triangular, mas não é venenosa), bem 
destacada do corpo e coberta por escamas pequenas;

No olho tem a pupila em forma de fenda vertical; 

Suas escamas são ásperas, com arestas;

Movimentos são normalmente lentos e vagarosos;

Após a mordida, deixam dois sulcos profundos (por causa 
de suas presas);

Presença de fosseta loreal (segundo furo localizado entre 
os olhos e as narinas);

Possuem dentes inoculadores;

Há algumas exceções, como a serpente  coral verdadeira 
que não apresenta quaisquer características citada a cima, 
mas é peçonhenta e seu veneno é altamente letal.

Em caso de acidentes:

COMO IDENTIFICÁ-LAS

1°: Afaste-se do local onde a cobra se encontra;

2°: Mantenha a pessoa calma e deitada;

3°: Localize o local da mordida;

4°: Retire anéis e outros matérias que atrapalhem na 
circulação;

5°: Lave com água e sabão o local da picada;

6°: Se possível, mantenha o ferimento acima ou no mesmo 
nível do coração para que facilite a circulação e 
rapidamente;

7°: Não amarre o local da mordida para tentar impedir que 
o veneno se espalhe, pois isso afeta a circulação;

8°: Procure ohospital mais próximo para  tratamento o mais 
rápido possível;

9°: Se houver a possibilidade, leve a cobra ou a maior 
informação possível dela;

10°: Apesar da crença popular, NÃO se pode sugar o 
veneno da cobra usando-se a boca.

11°: Somente o soro cura intoxicação por picada de cobra. 
Há soro específico para cada espécie de cobra.

Jararaca Bothrops jararaca

- Apresenta porte médio, mas pode chegar a 1,5 metros;
- Alimenta-se de anfíbios, mamíferos, aves e centopéias;
- Serpente de bote;
- Fêmeas são maiores que os machos;
- As fêmeas produzem até cinco vezes mais veneno, sendo 
mais ativo que os dos machos. As fêmeas se alimentam de 
presas maiores, como roedores, e assim, podem ser 
maiores.
- Coloração variável, existindo as de tons marrons, 
cinzentos, amarelados e esverdeados, sempre com 
desenhos na parte dorsal em formato de “V” invertido, em 
tonalidade escura e orlado por cores mais claras;
- São noturnas e terrestres, mas pode ser encontrada sobre 
arbustos.
- As fêmeas chegam a ter de 3 a 35 filhotes;
- São serpentes peçonhentas, com  ação coagulante. A 
dentição é solenóglifa. São muito comuns no Brasil, em 
especial nas regiões do Cerrado, onde ocorrem plantio de 
cereais, tipo de cultivo que  favorece a presença de 
roedores,  sua principal alimentação;
- Vivem em ambientes preferencialmente úmidos, como 
beira de rios e córregos, onde também se encontram ratos 
e sapos;
- Dorme durante o dia debaixo de folhagens secas e 
úmidas.

- Alimenta-se de anfíbios, lagartos, aves, pequenos 
mamíferos, serpentes e centopéias.
- Sua peçonha é de ação coagulante, com sua dentição 
caracterizada como solenóglifa;
- Defende-se laçando botes e balançando a cauda;
- Alcança cerca de 90cm de comprimento;
- Coloração marrom ou acinzentada, com desenhos em 
forma de trapézios escuros e contorno branco;
- Espécie bastante perigosa, sendo responsável por um 
grande número de acidentes graves.
- Habita campos, serras, matas, proximidades de cursos 
d’água e juncais.
- Sua peçonha é muito mais poderosa que a jararaca-
comum.

Jararaca-pintada Bothrops pubescens

Cruzeira Bothrops alternatus

- Alimenta-se principalmente de mamíferos, além de 
anfíbios, lagartos, serpentes e aves.
- Tipo de dentição  solenóglifa, peçonha com ação 
coagulante;
- São agressivas, defendem-se achatando contra o solo, 
agitando a cauda e laçando botes.
- Atingem até 1,7 m de comprimento;
- Sua coloração dorsal é pardo-cinzenta, com diversas 
manchas escuras e forma de ferraduras ou ganchos de 
telefone, bordeadas de cor clara. Na cabeça, há um 
desenho de uma cruz;
- Habita florestas, campos e áreas de banhado, são vistas 
em plantações de cana-de-açúcar;
- Possui atividade terrestre e noturna;
- Fêmea pode ter até 40 filhotes.

- Alimenta-se de anfíbios, lagartos e pequenas aves e 
mamíferos;
- Porte médio, chegando a 90cm
- Serpente não peçonhenta;
- Apresenta-se o dócil, tentando fugir quando  descoberta. 
Raramente mordem;
- Utiliza descargas cloacais como comportamento 
defensivo;
- Padrão colorido tipicamente coral. O que as diferencia da 
coral-verdadeira (Micrurus altirostris) é a cor do ventre, 
sendo a sua branca, podendo apresentar pontuações 
escuras ou negras.
- Habita florestas e áreas abertas;
- São noturnas e terrestres;
- Fêmea pode ter de um a 18 filhotes, seus ovos podem ser 
encontrados em tocas ou sob pedras;
- Fêmeas são maiores que os machos;
- Não há registro de acidentes graves envolvendo esta 
espécie;
- Sua reprodução se dá entre agosto e setembro, desovas 
em dezembro e janeiro e nascimento entre fevereiro e 
abril;

Falsa coral Oxyrhopus rhombifer
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