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RESUMO 

 

Dentro da etnozoologia, a herpetofauna é um grupo visto de diferentes maneiras por 

inúmeras culturas, sendo utilizado nas práticas alimentares, medicinais e religiosas, 

entretanto também é perseguido por causar temor. O estudo da relação do ser humano 

com a herpetofauna ao longo dos anos, bem como a percepção referente a esses animais 

são de fundamental importância para a conservação deste grupo de animais silvestres. 

Com isso, o presente estudo determinou quais motivações de moradores da zona rural 

de Alagoinhas-BA influenciam em atitudes de conservação e/ou perseguição a anfíbios 

e répteis, caracterizando as práticas tradicionais e elencando os aspectos cognitivos 

relacionados aos anfíbios e répteis. Também analisamos a relação entre as práticas 

tradicionais, aspectos cognitivos e as atitudes de conservação ou perseguição a 

espécimes da herpetofauna. E finalizando, foi verificado se a distância filogenética entre 

humanos e herpetofauna influenciou em atitudes de conservação ou perseguição. Foram 

entrevistados 130 moradores de 13 comunidades rurais do município de Alagoinhas, 

quais foram listados 39 nomes populares de animais que foram citados em usos 

alimentares, medicinais, pet, mágico-religiosos e nas relações conflituosas. Dentre as 

categorias, as que tiveram maior destaque foram a alimentar e as relações conflituosas. 

Nesta, as espécies de cobras foram as mais citadas entre os entrevistados, confirmando a 

ambiguidade existente na relação de humanos com a herpetofauna. Algumas práticas e 

relações que os moradores da zona rural de Alagoinhas citaram desenvolver com os 

espécimes da herpetofauna indicaram um caráter não conservacionista, podendo ser 

classificadas como destrutivas (uso alimentar, mágico-religioso, medicinais e relações 

conflituosas) e outras como não destrutivas (pet). Os valores nas escalas referentes aos 

aspectos cognitivos, representações e valores negativos construídos durante as 

entrevistas foram mais elevados para répteis e anfíbios que para o grupo de mamíferos, 

enquanto as análises fatoriais confirmatórias indicaram que percepções podem induzir 

ações contra espécimes de répteis e em menor proporção contra anfíbios, comparados a 

mamíferos. Assim, concluímos que as concepções negativas relacionadas à 

herpetofauna podem contribuir em práticas que favoreçam as atitudes de 

anticonservação aos espécimes do grupo. Que os entrevistados são portadores de 

conhecimentos referentes à herpetofauna e dentro das comunidades existe ambivalência 

referente a este grupo de animal, sendo algumas espécies perseguidas por causarem 

temor. 

 

 

Palavras-chave: Humanos; Herpetofauna; Interação. 

  



ABSTRACT 

 

Within ethnozoology, the herpetofauna that is a group seen in different ways by 

numerous cultures, being used in the alimentary, medicinal and religious practices are 

also persecuted because they cause fear the study of the relation of the human being 

with the herpetofauna, as well as the perception regarding these animals the 

understanding of the relationship between the human being and herpetofauna over the 

years is of fundamental importance for the conservation of this group of wild animals. 

Thus, the present study determined the motivations of residents of the rural area of 

Alagoinhas, Bahia, influencing conservation and / or harassment of amphibians and 

reptiles, characterizing traditional practices and listing the cognitive aspects related to 

amphibians and reptiles. We also analyze the relationship between traditional practices, 

cognitive aspects and attitudes of conservation or persecution of specimens of the 

herpetofauna. At the end, it was verified whether the phylogenetic distance between 

humans and herpetofauna influenced conservation or persecution attitudes. We 

interviewed 130 residents of 13 rural communities in the city of Alagoinhas, which 

were listed 39 popular names of animals that were cited in food, medicinal, pet, magical 

religious and conflictual relationships.Among the categories, the most important were 

food and conflict.In the latter, the species of snakes were the most cited among the 

interviewees, confirming the ambiguity in the relationship between man and 

herpetofauna.Some practices and relationships that the inhabitants of the rural area of 

Alagoinhas cited to develop with herpetofauna specimens indicated a non-

conservationist character and could be classified as destructive (food use, religious 

magical, medicinal and conflictual relations) and others as non-destructive (pet). The 

values on the scales referring to the cognitive aspects Folklore and Negative Values 

constructed during the interviews were higher for reptiles and amphibians than for the 

mammal group. While confirmatory factor analyzes have indicated that perceptions can 

induce actions against reptile specimens and to a lesser extent against amphibians 

compared to mammals.Thus, we conclude that negative conceptions related to 

herpetofauna can contribute to practices that favor the anticonservation attitudes of the 

specimens of the group. And that the interviewees are holders of knowledge regarding 

herpetofauna and within the communities there is ambivalence regarding this group of 

animal, some species being persecuted for causing fear. 

 

 

Keywords: Human; Herpetofauna; Interaction.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

A interação entre o ser humano e a natureza representa uma das diversas relações que 

ocorrem em um ecossistema (Townsend et al., 2009). Assim, inúmeras áreas do 

conhecimento, sobretudo a etnobiologia, vêm contribuindo com diferentes pesquisas, 

objetivando entender e (re)conhecer os saberes das populações tradicionais referentes ao 

meio em que habitam, enfatizando a dinâmica e a diversidade das relações entre uma 

determinada sociedade e o ambiente natural (De Carvalho & Bergamasco 2010; 

Campos, 2002). a referida dinâmica é uma complexa inter-relação entre o ser humano e 

a natureza que é de extrema importância para a manutenção e o equilíbrio da 

biodiversidade no planeta, sendo denominada sociobiodiversidade (Cavalheiro et al., 

2015).  

O termo sociobiodiversidade está atrelado aos conhecimentos, usos e práticas que as 

comunidades tradicionais possuem e fazem dos recursos naturais presentes e da 

contribuição desses povos na conservação da natureza. Com isso, os conhecimentos 

tradicionais e a biodiversidade, segundo Bertoldi & Baron (2014), são sistemas 

intrínsecos, complementares, organizados e eficazes: “Mais do que nunca a natureza 

não pode ser separada da cultura”. 

É importante salientar algumas características que Diegues (2004) e Fleury & Almeida 

(2007) trazem referentes às sociedades tradicionais: a) ocupação de uma determinada 

região por várias gerações; b) produção de subsistência, com reduzida relação com o 

mercado; c) importância da unidade familiar nas práticas socioculturais e econômicas. 

Esta última característica tem um maior destaque nas pesquisas etno, pois é no seio 

familiar que, na maioria das vezes, as diversas crenças, práticas e mitos referentes ao 

ambiente do entorno são transmitidos oralmente de geração a geração.   

Dessa maneira, a relação do ser humano com a natureza, nas comunidades tradicionais e 

também nas comunidades não tradicionais, é afetada pelos aspectos socioculturais dos 

grupos (a exemplo do uso de remédios de origem animal na medicina tradicional - 

zooterápicos), que são provenientes da sua adaptação ao ambiente (García-Lopes et al., 

2017). Portanto, sucessivas transformações do modo de vida das populações, ao longo 

do tempo, podem gerar pressões sobre a utilização dos recursos naturais. Uso que pode 

estar associado à sustentabilidade, mas com as mudanças é provável que causem um 

efeito negativo, pondo em risco a biodiversidade. 
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Assim Little (2002) enfatizou os privilégios que as pesquisas voltadas para a 

compreensão da sociobiodiversidade possuem. Isso devido à grande ameaça que os 

conhecimentos socioambientais das populações rurais e tradicionais sofrem, mesmo 

esses povos sendo considerados, em sua maioria, como os principais personagens na 

conservação da diversidade biológica (De Souza Silva, 2009). O vasto conhecimento 

dos povos tradicionais e não tradicionais, acumulado ao longo do tempo, sobre a 

biodiversidade local podem torná-los elementos-chave na conservação da 

biodiversidade, consequência de sua interconexão com a diversidade biológica, segundo 

seus modos tradicionais (De Souza Silva, 2009). 

Frente à dinâmica que os seres humanos mantêm com a natureza, a conexão 

humano/animal, que faz parte do conjunto de cinco conexões básicas (mineral, botânica, 

humana, sobrenatural e animal) que qualquer cultura mantém com a natureza (Marques, 

1995), pode ser estudada através da etnozoologia, ciência que estuda a diversidade de 

interações que as sociedades humanas mantêm com os animais (Costa-Neto, 2000). Os 

estudos na etnozoologia compreendem pesquisas sobre pensamentos (percepções, 

conhecimentos e crenças), sentimentos (representações afetivas e negativas), 

comportamentos (atitudes) e usos (alimentos, medicina, mágico-religioso) referentes à 

fauna (Alves et al 2012; Ceríaco 2012; Marques 2002, Toledo 1992).  

Um bom exemplo de grupo faunístico que tem destaque na etnozoologia é a 

herpetofauna, que é vista de diferentes maneiras por inúmeras culturas, sendo seus 

representantes utilizados nas práticas alimentares, medicinais, religiosas e também  

perseguidos por causarem temor (Garcia-Lopes et al 2017; Pandey et al 2016; Passos et 

al, 2015; Ceríaco et al 2011; Moura et al 2010; Prokop et al 2009; Zhou & Jiang 2005). 

Sendo assim, o estudo da relação do ser humano com a herpetofauna, bem como a 

percepção referente a esses animais (Goodman & Hoobs, 1994; Barbosa et al., 2007; 

Alves et al., 2012) têm significância e contribuem para a conservação desse grupo 

faunístico. Alves et al. (2012) indicam que o entendimento da relação entre o ser 

humano e a herpetofauna, ao longo dos anos, é de fundamental importância para a 

conservação deste grupo de animais silvestres. 

Consequentemente, o estudo do conhecimento tradicional sobre os répteis e anfíbios é 

oportuno, bem como a compreensão de atitudes que promovam a conservação ou 

perseguição desses animais devido às ações que deterioram toda biodiversidade.  Posto 
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isso, além do convívio harmonioso com animais, é comum, em todo o mundo, as 

relações de conflitos que também fazem parte da conexão ser humano/animal. Diante 

desta assertiva, é pertinente evidenciar a relação dos humanos com as cobras, interação 

que varia entre amistosa e conflitante, a depender das características individuais e do 

grupo (Andreu 2000; Pandey et al. 2016). Essa afirmativa reforça a ideia dos riscos que 

a atividade humana pode causar em favor do declínio e extinção das espécies (Liordos 

et al 2017), incluindo a herpetofauna. 

Consoante às ideias indicadas, é possível que as pressões ambientais no município de 

Alagoinhas, incluindo o descaso das ações capitalistas e o provável desconhecimento da 

população sobre determinados aspectos ecológicos da fauna, este último contribuindo 

de alguma forma para condutas negativas ligadas a sentimentos de fobia, prejudiquem o 

equilíbrio natural das espécies e possam gerar ameaças à biodiversidade. 

A partir desse contexto, o presente estudo buscou compreender a conexão entre seres 

humanos e herpetofauna e, assim, contribuir para a conservação da herpetofauna a partir 

da determinação de quais motivações de moradores da zona rural de Alagoinhas-BA 

influenciam em atitudes de conservação e/ou perseguição a anfíbios e répteis, 

caracterizando quais são as práticas tradicionais e elencando quais os aspectos 

cognitivos relacionados a esses animais. Também se analisou se há relação entre as 

práticas tradicionais, aspectos cognitivos e as atitudes de conservação ou perseguição a 

espécimes da herpetofauna. E, finalizando, foi verificado se a distância filogenética 

entre humanos e herpetofauna influencia em atitudes de conservação ou perseguição. 

Este trabalho será apresentado em dois capítulos estruturados em forma de artigos. No 

qual o primeiro capítulo “O que se tem por aí? Comunidades Rurais de Alagoinhas: 

usos e interações com a herpetofauna” busca determinar quais motivações de 

moradores da zona rural de Alagoinhas-BA influenciam em atitudes de conservação 

e/ou perseguição a anfíbios e répteis, caracterizando quais são as práticas tradicionais e 

elencando quais os aspectos cognitivos relacionados aos anfíbios e répteis.  E o segundo 

capítulo “Oh pavor desse bicho!: Zona Rural de Alagoinhas e Cognições sobre a 

Herpetofauna” tratou de determinar quais motivações de moradores da zona rural de 

Alagoinhas-BA influenciam em atitudes de conservação e/ou perseguição a anfíbios e 

répteis, analisando se há relação entre as práticas tradicionais, aspectos cognitivos e as 

atitudes de conservação ou perseguição a espécimes da herpetofauna. Finalizando, será 



14 

 

 

 

verificado se a distância filogenética entre humanos e herpetofauna influencia em 

atitudes de conservação ou perseguição. 
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RESUMO 

 

A etnoherpetologia estuda o conhecimento sobre o uso e interações com animais da 

herpetofauna em práticas diversas, como alimentação e medicação. O estudo analisou 

quais as práticas tradicionais, além de registrar os aspectos cognitivos relacionados aos 

anfíbios e répteis em 13 comunidades rurais de Alagoinhas-BA. Os informantes 

indicaram 39 animais em diferentes usos e interações. A partir desses usos e interações 

foi possível classificar as categorias alimentares, mágico-religioso, medicinal e de 

relações conflituosas como destrutivas e a categoria pet como não-destrutiva. As 

categorias identificadas não possuem importância cultural de destaque uma sobre a 

outra, apesar das relações conflituosas e uso alimentar terem sido as mais indicadas 

pelos informantes. Dentre os animais, os mais citados foram os sapos, as rãs e as 

lagartixas pretas. Concluímos que os entrevistados são portadores de conhecimentos 

referente à herpetofauna e dentro das comunidades existe ambivalência referente a este 

grupo de animal, sendo algumas espécies perseguidas devido ao medo que provocam.  

 

 

Palavras Chaves: Populações Rurais; Herpetofauna; Práticas Tradicionais. 
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ABSTRACT 

Ethnoherpetology studies knowledge about the use and interactions with herpetofauna 

animals in diverse practices, such as feeding and medication. The study analyzed the 

traditional practices, besides registering the cognitive aspects related to amphibians and 

reptiles in 13 rural communities of Alagoinhas-BA. Informants indicated 39 animals in 

different uses and interactions. From these uses and interactions it was possible to 

classify the food categories, magico-religious, medicinal and from conflictual relations 

as destructive and the pet category as non-destructive. The categories indicated have no 

significant cultural importance over each other, although conflicting relationships and 

food use were the most indicated by the informants. Among the animals, the most 

frequently mentioned were black toads, frogs and lizards. We conclude that the 

interviewees are knowledgeable about the herpetofauna and within the communities 

there is ambivalence regarding this group of animals, and some species are persecuted 

due to the fear they cause. 

 

 

Keywords: Rural Populations; Herpetofauna; Traditional Practices. 
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INTRODUÇÃO 

A maioria dos estudos associados à etnoherpetologia envolve o conhecimento sobre o 

uso de animais em práticas como alimentação e medicação (Ferreira et al. 2009, 2010; 

Alves et al., 2006, 2008, 2012), porém poucas pesquisas objetivam compreender se há 

relação das percepções cognitivas e/ou práticas tradicionais com as ações de 

conservação (Ceríaco, 2012) e assim contribuir na proteção da herpetofauna. 

Como os répteis e anfíbios são vistos de forma ambivalente (Frembgen, 2014), as 

percepções humanas sobre esses animais são identificadas por seus extremos em 

diferentes culturas, sendo úteis e fascinantes em algumas comunidades e em outras 

sendo considerados aterrorizantes. Desta forma, no artigo “A review on human attitudes 

towards reptiles in Brazil”, Alves et al.(2012) concluíram ser primordial a compreensão 

dos aspectos socioculturais que auxiliem no estabelecimento de estratégias de  

conservação em relação aos répteis, sem excluir os anfíbios. 

Inúmeros espécimes da herpetofauna são considerados pragas e são vistos de forma 

distorcida pelos seres humanos em várias sociedades, sendo percebidos como seres 

malignos e que oferecerem riscos a humanos e animais domésticos (Santos-Fita et al., 

2010; Cairo et al. 2010; Alves et. al., 2009a). Essas ideias negativas podem refletir na 

conservação de anfíbios e répteis, que são animais importantes para a ecologia e para o 

ser humano (Alves et al. 2012). 

Em complemento às ideias anteriores, é válido destacar o mérito que as etnociências 

possuem, mais especificamente a etnoherpetologia, em razão de que a ação do 

conhecimento tradicional de determinado grupo social, que é transmitido oralmente, a 

respeito dos répteis e anfíbios pode contribuir para a sustentabilidade (Barbosa et al, 

2007; Alves, 2008; Toledo, 1992). 

Como subdivisão da etnobiologia, que aliada à etnoecologia, possui a função de 

descodificar toda a teoria que envolve o conhecimento e as práticas referentes ao meio 

ambiente de uma determinada cultura (Mourão &Nordi, 2002; Posey, 1997; Begossi, 

1993), na etnoherpetologia é possível identificar dois grupos de animais na conexão 

humano/herpetofauna: os animais úteis e os animais não úteis (Barbosa et al., 2007). 

Agregando a isso, é presumível definir as atitudes em relação a herpetofauna seguindo 

um padrão descritivo: 1º noções cognitivas, 2º sentimentos, 3º crenças (Kellert, 1978). 
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Em consonância a essa ideia, Lima (2015), ao ar a relação entre os indígenas Pankararé 

e os répteis no semiárido nordestino, concluiu ser pertinente a implementação de 

estratégias educativas ambientais e o uso sustentável destes animais, a fim de se efetivar 

a conservação da herpetofauna, uma vez que no estudo eles evidenciaram a existência 

de uma divisão da herpetofauna por parte da comunidade indígena. Na divisão 

identificada pelos autores, os espécimes de répteis estão agrupados em dois grupos: os 

animais que estão relacionados ao medo, conflitos e crendices; e os animais de 

convivência pacífica, isto por serem vistos como animais de algum valor. 

O estudo de Cairo et al (2010) apontou para a representação social em relação aos 

anfíbios na Argentina, fazendo jus à conexão humano/herpetofauna. Eles concluíram 

que as ameaças enfrentadas pelo grupo requer uma ação urgente por parte da sociedade 

e os esforços educativos são um caminho para a compreensão dos processos ecológicos 

nas comunidades tradicionais.  

Conforme é descrito por Shiva (2003) “a uniformidade e a diversidade não são apenas 

maneiras de usar a terra, são maneiras de pensar e de viver”. Assim, as práticas 

tradicionais podem contribuir para o desenvolvimento ecológico e sustentável, desde 

que haja respeito ao meio ambiente, coexistindo com conceitos negativos e/ou positivos. 

Com isso, viver a diversidade dos ecossistemas é equivalente a viver as diferentes 

socioculturas (Shiva, 2003).  

Diante da assertiva acima, os usos, crenças e a percepção dos aspectos cognitivos 

referentes à herpetofauna devem se fazer presentes nos estudos etnoherpetológicos. De 

acordo com Huntington (2000) o conhecimento ecológico tradicional tem ampla 

evidência de utilidade, devendo se considerar sua relevância compreendendo e 

incorporando suas informações. 

Na conservação, não só da herpetofauna, mas de toda a biodiversidade, as interações 

socioculturais das comunidades tradicionais e as concepções desses povos devem ser 

consideradas (Alves & Albuquerque, 2002). Como a relação humanos/herpetofauna é 

decorrente de séculos passados e de conhecimentos transmitidos de geração em geração, 

as percepções humanas e o uso da biodiversidade são influenciados pela religiosidade e 

suas crenças, fobias e estratégias de sobrevivência (Clément, 1998; Tomalin 2004; 

Negi, 2005, Marsk, 1994). Conforme a essas ideias, as percepções cognitivas e os usos 

da herpetofauna podem ser provenientes de interações construídas a milhares de anos e 
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transmitidas pelas gerações, gerando preferências e reações em relação ao ambiente 

natural (Knight, 2008). 

A partir desse contexto, o presente estudo pretende contribuir para a compreensão da 

conexão humanos/herpetofauna em termos de conservação, a partir da determinação de 

quais motivações de moradores da zona rural de Alagoinhas-BA influenciam em 

atitudes de conservação e/ou perseguição a anfíbios e répteis, caracterizando quais são 

as práticas tradicionais e elencando quais os aspectos cognitivos relacionados aos 

anfíbios e répteis.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

O presente estudo foi desenvolvido na zona rural do município de Alagoinhas 

(12°08’08” S 38°25’09” OW), que se localiza no Território de Identidade do Estado da  

Bahia, denominado Litoral Norte e Agreste Baiano, no Nordeste do Brasil (Figura 01). 

Com uma área total de 718,1 Km² faz divisa com seis municípios (Aramari, Araçás, 

Catu, Entre Rios, Inhambupe e Teodoro Sampaio) e está às margens de duas rodovias 

federais, BR 101 e a BR 110, pelas quais faz ligação com a cidade de Feira de Santana e 

com a capital do Estado da Bahia, a cidade de Salvador. 

 

Figura 01: Localização do município de Alagoinhas no Território de Identidade Litoral Norte e Agreste 

Baiano. Fonte: http://sit.mda.gov.br/ 
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Localizada na bacia do Rio Pojuca e tendo os Rios Catu, Subaúma e Aramari, dentre 

outros, como afluentes, com clima subúmido a seco, úmido e úmido a subúmido, com 

temperatura média anual 23,5º C, seu território é constituído por uma vegetação 

bastante antropizada com vestígios de Caatinga e fragmentos de floresta Ombrófila, 

remanescentes da Mata Atlântica e pluviosidade média anual de 1478 mm. 

Com uma população de 141.949 habitantes (IBGE, 2010), 124.042 residentes em áreas 

urbanas e 17.907 habitantes nas zonas rurais, a expectativa demográfica para o ano de 

2017 era de aproximadamente 155.979 habitantes.  

Alagoinhas é um importante centro econômico que atingiu em 2014 o valor de R$ 2,7 

bilhões referente ao Produto Interno Bruto (PIB). O poder econômico do município é 

decorrente primeiramente do setor de comércio e serviço e em segundo lugar está o 

setor industrial, este último com 123 empresas, principalmente nos polos de bebidas, 

cerâmica e curtume, o que contribui para a atração no ponto de vista econômico e 

demográfico. No setor agropecuário ocorre a predominância da silvicultura que ocupa 

uma área de 101,52 quilômetros quadrados, a qual, segundo IBGE (2015), produziu 

194.494 m
3
 de madeira em tora. Com esse atrativo, o crescimento econômico e a 

expansão demográfica, juntamente a exploração dos recursos, agravam a conservação 

de espécies ameaçadas e não ameaçadas. E uma estratégia de promover a conservação é 

partir da ação do etnoconhecimento associado à biodiversidade, conhecimento que 

garante a propagação dos saberes culturais e que têm sido transmitidos de geração a 

geração. 

Amostragem e Coleta de dados 

O trabalho de campo teve início com um contato prévio com o presidente da União das 

Associações Comunitárias Rurais de Alagoinhas – UARA, com o intuito de obter o 

contato dos presidentes das associações das comunidades da zona rural e agendar uma 

visita a fim de conhecer as localidades.  

O estudo da inter-relação entre ser humano-herpetofauna foi desenvolvido em 13 

comunidades e distritos rurais do município de Alagoinhas (Figura 02), totalizando um 

universo amostral de 130 informantes, no qual o intervalo de confiança foi de 5% com 

amostragem probabilística, no qual todos os entrevistados tiveram a mesma 

possibilidade de serem escolhidos (Albuquerque et al., 2012), sendo que o critério de 
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inclusão foi definido com todos os moradores que se inter-relacionam com anfíbios e 

répteis para diferentes finalidades. O tamanho da amostra foi reproduzido seguindo a 

curva de rarefação. 

 

 

Figura 02: Localização das comunidades rurais pesquisadas no município de Alagoinhas-BA 

 

A curva de rarefação (Magurran, 2004) foi calculada para verificar a estabilização da 

riqueza de espécies citadas pelos informantes em cada comunidade, através da 

estimativa de diversidade, utilizando-se do software EstimateS e também foi realizada a 

comparação com outros índices de diversidade (Chao 1, Chao 2, Ice, Jacknife 1 e 

Jacknife 2). Para este estudo, a curva de rarefação obteve a estabilização com um n=10 

em cada comunidade, permitindo a comparação de diferentes espécies citadas pelos 

informantes em níveis comparáveis de esforço de amostragem (Colwellet al., 2004).  

A atividade de campo foi realizada entre os meses de janeiro e maio de 2018 e iniciou 

após a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Vale do 

São Francisco – UNIVASF, sob número de protocolo CAAE 79331217.8.0000.5196 

(Apêndice 01). Para uma melhor descrição e comparação entre as informações obtidas 
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na zona rural, foram realizadas entrevistas com moradores das comunidades distribuídas 

da seguinte forma: a) comunidades localizadas no raio entre 5 e 10 quilômetros de 

distância da sede do município de Alagoinhas (Comunidade do Buri, Comunidade da 

Calú, Comunidade do Papagaio I, Comunidade de Santo Estevão); Comunidades no raio 

de 10 a 20 km (Comunidade do Catuzinho, Comunidade do Oiteiro, Comunidade 

Fazenda Espinho, Comunidade Pindobal de Cima, Comunidade do Papagaio II); c) 

comunidades em um raio acima de 20 km (Distrito do Riacho da Guia, Comunidade do 

Quizambú, Comunidade dos Borges e Comunidade Conceição de Cima) (Figura 02). Os 

informantes tinham idades que variavam entre 14 e 90 anos e as entrevistas com os 

informantes menores de 18 anos se deu na presença e autorização dos pais. 

Conforme a Resolução 196/1996 do Ministério da Saúde, foi elaborado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice 02), o qual foi entregue aos 

entrevistados para que fosse lido e, assim, compreendessem os objetivos da pesquisa. 

Os dados foram obtidos e foi garantida a confidencialidade da identidade dos 

informantes. Durante as análises de dados, o número da entrevista correspondia ao 

código de cada informante.  

As entrevistas semiestruturadas com questões objetivas e subjetivas (Apêndice 03), com 

as conversas informais realizadas individualmente (Albuquerque et al, 2012) e o uso de 

gravador digital, quando permitido, contribuíram na coleta de dados etnobiológicos em 

campo. A coleta de dados em campo foi realizada entre as segundas e quintas-feiras, 

devido à realização da feira do município, que ocorre nos dias de sexta e sábado, na qual 

a maior parte da população da zona rural vende os produtos cultivados em suas roças, 

sendo também os dias de maior disponibilidade de transporte, em que muitos moradores 

se deslocam para o centro do município de Alagoinhas. As entrevistas ocorreram nas 

residências ou locais de trabalho dos informantes, mediante autorização. As entrevistas 

foram gravadas em torno de 30 a 40 minutos. 

Os questionamentos envolviam diversas perguntas e declarações sobre aspectos 

sociodemográficos, conhecimentos, usos, interações (representações, valores negativos 

e atitudes de perseguição) referentes a répteis e anfíbios e também sobre os mamíferos, 

a fim de se fazer uma comparação entre as distâncias filogenéticas (Apêndice 03). As 

questões relacionadas às interações que envolviam representações, valores negativos e 

atitudes de perseguição foram indicadas por Ceríaco (2012) em seu estudo intitulado 
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Human attitudes towards herpetofauna: The influence of folklore and negative values 

on the conservation of amphibians and reptiles in Portugal. 

As informações socioeconômicas incluíram: gênero, idade, religião, tempo de moradia 

na comunidade, nível de escolaridade, estado civil, números de filhos, atividade 

profissional e renda. Sobre o conhecimento referente à fauna, os informantes 

responderam as seguintes questões: O que são? O que sentiam ao ver determinado 

animal? Estes são utilizados para algum uso? Se conhece alguma crença e se eram 

importantes para humanos e para a natureza.  

Ainda foi construída uma lista livre dos animais que os entrevistados já haviam tido 

contato ou visto na comunidade e se existia algum uso (alimentício, pet, mágico 

religioso, medicinal e alguma relação conflituosa). Em complemento à lista livre, que 

segundo Albuquerque et al. (2010), apresenta alguns obstáculos, foram utilizadas as 

técnicas de indução não específica (Non specific prompting), nova leitura (Reading 

back) e sugestão semântica (Semantic Cues), ambos os procedimentos são 

enriquecedores para estudos envolvendo listas livres. 

Categorização dos tipos de interação entre seres humanos e herpetofauna 

Caracterizou-se a relação das pessoas com a herpetofauna nas áreas estudadas, seguida 

da categorização desta, sem relações e uso: alimentícios, mágico religioso, medicinal, 

pet e relações conflituosas. Adicionalmente, após a caracterização e categorização  

foram determinadas quais categorias citadas possuem a maior importância cultural nas 

comunidades estudadas, calculando-se o Fator de Consenso do Informante – FCI 

(adaptado de Trotter &Logan, 1986): 

𝐹𝐶𝐼 =
𝑛𝑎𝑟 − 𝑛𝑎

𝑛𝑎𝑟 − 1
 

Onde: FCI = Fator de consenso do informante; nar = somatório de interações registradas 

por todos os informantes em uma categoria; na= número de espécies indicadas na 

categoria. 

Um valor próximo a zero indica uma elevada variação na indicação das interações com 

a herpetofauna, apontando, por exemplo, que a seleção dos animais é aleatória, ou o não 

compartilhamento das informações. Os valores elevados (próximos a 1) sugerem um 

alto consenso intracultural, tanto o critério de seleção das espécies, caso haja, quanto 
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para a difusão da informação. Os valores do FCI obtidos nas comunidades amostradas 

foram comparados usando o teste de Kruskal-Wallis (Sokal &Rohlf, 1995) no software 

BioEstat 5.0. 

 

Interações destrutivas e não destrutivas 

Após a categorização dos tipos de usos e interações (alimentício, mágico-religioso, 

medicinal, pet, relações conflituosas) entre humanos e herpetofauna, as mesmas foram 

classificadas em destrutivas (que causam danos ou levam os espécimes da herpetofauna 

a óbito) e não destrutivas (interações que não afetam a integridade dos indivíduos). 

Assim, foi possível estabelecer se há relação entre as práticas tradicionais e as atitudes 

de conservação. Em seguida um teste G foi realizado no software BioEstat 5.0 para 

verificar se existiram diferenças entre os tipos de interações (destrutiva e não destrutiva) 

nas áreas amostradas. 

Importância cultural das espécies 

A importância cultural das espécies foi avaliada de acordo com dois índices. O 

primeiro, o ordenamento (Ranking), foi baseado no número de vezes que a espécie foi 

citada, estabelecendo, a partir da lista livre, uma ordem de importância cultural dos 

animais conhecidos (Albuquerque et al., 2010). Adicionalmente, as listas livres obtidas 

foram comparadas no software ANTHROPAC 4.x for Windows (Borgatti, 1996) para 

determinação da saliência das espécies com maior importância cultural para as 

comunidades estudadas. 
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RESULTADOS 

Aspectos Sociodemográficos 

Foram realizadas 130 entrevistas em 13 comunidades rurais de Alagoinhas (67 mulheres 

e 63 homens), com idades que variavam entre 14 e 90 anos. Dentre os entrevistados, 

60% declararam serem lavradores e 93 informaram possuir renda de até um salário-

mínimo (Tabela 01). Com relação ao fator religião, observamos a predominância de 

cristãos católicos entre os entrevistados das comunidades rurais em que se realizou a 

pesquisa, seguidos dos cristãos evangélicos (n= 87 e n = 22, respectivamente). Em 

relação ao nível de escolaridade, apenas 38 informantes concluíram a educação básica e 

19 afirmaram não terem estudado (Tabela 1).  

Tabela 01: Aspectos sociodemográficos das Comunidades Rurais de Alagoinhas. 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICO 
    

TOTAL DE INFORMANTES 130   

  N % 
  

Idade (anos) 14- 19 10 7,69 
 20 -29 26 20,00 
 30 – 39 29 22,31 
 40 – 49 26 20,00 
 50 – 59 15 11,54 
 60 – 69 10 7,69 
 > 70 14 10,77 
    

Gênero Feminino 67 51,54 
 Masculino 63 48,46 
    

Atividade profissional Lavrador 78 60,00 
 Outras 20 1538 
 Doméstica 11 8,46 
 Estudante 8 6,15 
 Sem profissão 7 5,38 
 Aposentado 6 4,62 
    

Nível de escolaridade Fundamental completo 2 1,54 
 Fundamental incompleto 61 46,92 
 Médio completo 38 29,23 
 Médio incompleto 9 6,92 
 Superior completo 1 0,77 
 Não estudou 19 14,62 
    

Religião Católico 87 66,92 
 Evangélico 22 16,92 
   Continua.. 
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Tabela 01: Aspectos sociodemográficos das Comunidades Rurais de Alagoinhas. Continuação... 

 

Conhecimentos Locais na Zona Rural de Alagoinhas 

As 13 comunidades rurais do município de Alagoinhas em que foi realizada a pesquisa 

são compostas por pequenos agricultores que residem nas localidades há gerações, 

possuindo como principal meio de subsistência a agricultura.  

A curva de rarefação foi utilizada para comparar quantitativamente o total de espécies 

citadas pelos entrevistados e determinar o número de informantes por comunidade. No 

presente estudo, as curvas de rarefação de espécies da herpetofauna citadas nas listas 

livres pelos entrevistados estabilizaram com um número aproximado de 10 informantes 

em cada comunidade (Figuras 03, 04, 05). 

 

  

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICO 
 

n % 

Religião Matriz africana 2 1,54 

 
Sem religião 19 14,62 

    
Renda Até 1 93 71,54 

 
De 1 a 2 12 9,23 

 
De 2 a 3 2 1,54 

 
Acima de 3 0 0,00 

 
Sem renda 23 17,69 

    
Estado civil Casado 53 40,77 

 
Solteiro 66 50,77 

 
Divorciado 1 0,77 

 
Separado 5 3,85 

 
Viúvo 5 3,85 
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Figura 03: Gráficos com os valores de estimadores de riqueza obtidos com as espécies informadas pelos 

entrevistados nas comunidades rurais no raio de 5 a 10 km da sede do município de Alagoinhas. (a) 

Comunidade do Buri; (b) Comunidade do Papagaio I; (c) Comunidade do Estevão; (c) Comunidade da 

Calu. 
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Figura 04: Gráficos com os valores de estimadores de riqueza obtidos com as espécies informadas pelos 

entrevistados nas comunidades rurais no raio de 10 a 20 km da sede do município de Alagoinhas. (a) 

Comunidade do Catuzinho; (b) Comunidade do Oiteiro; (c) Comunidade Fazenda Espinh0o; (d) 

Comunidade Pindobal de Cima; (e) Comunidade Papagaio II 
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Figura 05: Gráficos com os valores de estimadores de riqueza obtidos com as espécies informadas pelos 

entrevistados nas comunidades rurais no raio acima de 20 km da sede do município de Alagoinhas. (a) 

Distrito do Riacho da Guia; (b) Comunidade do Quizambú; (c) Comunidade dos Borges; (d) Comunidade 

da Conceição de Cima. 
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Na categorização das inter-relações entre os humanos/herpetofauna nas comunidades 

rurais em que ocorreu a pesquisa, o Fator de Consenso do Informante (FCI) indicou que 

a categoria de uso alimentício foi a que obteve a maior média, FCI = 0,80, seguida da 

categoria relações conflituosas (FCI= 0,68) (Tabela 02). O teste Kruskal-Wallis indicou 

um p = 0,3053, indicando que, provavelmente, não há diferença significativa na 

importância individual das categorias nas comunidades estudadas.  

Tabela 02: Categorias de interação entre humanos e herpetofauna nas comunidades da Zona 

Rural de Alagoinhas-BA. 

 N Média Aritmética Desvio 

Padrão 

Alimentício 13 0,80 0,07 

Medicinal 13 0,41 0,49 

Mágico Religioso 13 0,39 0,27 

Pet 13 0,54 0,52 

Relações Conflituosas 13 0,68 0,10 

H = 13,9286   

Graus de liberdade = 12   

(p) Kruskal-Wallis = 0,3053   

 

Ao calcular o Fator de Consenso do Informante, seguindo o agrupamento em raios de 

localização das comunidades no território de Alagoinhas, a categoria de uso alimentício 

obteve a maior média no FCI para as comunidades situadas em um raio de 5 a 10 km e 

de 10 a 20 km distante da sede do município, 0,84 e 0,75, respectivamente. Enquanto 

que para as comunidades acima de 20 km, a categoria de uso com maior escore médio 

foi a categoria Pet (FCI= 1,00), seguida da categoria alimentício (FCI = 0,82).(Tabela 

03, 04 e 05) 

As informações sobre o uso das espécies de anfíbios e répteis nas categorias avaliadas 

nesta pesquisa indicaram um consenso nas escolhas das espécies, existindo a 

possibilidade de troca de informações entre os moradores de cada localidade, através da 

oralidade. O fato da categoria de uso Pet ter alcançado o valor máximo no FCI nas 

comunidades localizadas acima de 20 km pode ter sido decorrente da indicação de um 

único animal para uso nesta categoria. Por fim, também foi realizada a comparação das 

cinco categorias de uso nos grupos de comunidades de acordo ao raio de localização 

através do teste de Kruskal-Wallis, no qual foi constatado que, apesar do fator de 

consenso em algumas categorias ser elevado, a importância dessa categoria não se 

sobressai em relação às outras em nenhum dos agrupamentos das comunidades (Tabelas 

03, 04, 05). 
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Praticamente em todas as comunidades estudadas não houve diferença entre os fatores 

de consenso do informante indicando que os fatores de maior valor na importância 

cultural são iguais em todas as categorias para as 13 comunidades 

Tabela 03: Categorias de interação humanos-herpetofauna em comunidades localizadas em um raio de 5 a 

10 Km da sede do município de Alagoinhas. 

 C. Buri 
C. 

daCalú 
C. Papagaio I 

C. 

do Estevão 

Média 

(FCI) 

Desvio 

Padrão 

Alimentício 0,85 0,84 0,81 0,86 0,84 0,02 

Mágico religioso 0,00 0,00 1,00 1,00 0,50 0,58 

Medicinal 0,29 0,54 0,63 0,43 0,47 0,15 

Pet 0,00 1,00 0,00 0,00 0,25 0,50 

Relações conflituosas 0,68 0,66 0,75 0,74 0,71 0,05 

H 1,4271      

Graus de liberdade 3      

(p) Kruskal-Wallis 0,6992      

Tabela 04: Categorias de interação humanos-herpetofauna em comunidades localizadas em um raio de 10 

a 20 Km da sede do município de Alagoinhas. 

 
C.do 

Catuzinho 

C. 

doOiteiro 

C. 

Fazenda 

Espinho 

C. 

Pindobal 

de Cima 

C. do 

 

Papagaio II 

Média 

(FCI) 

Desvio 

Padrão 

Alimentício 0,73 0,78 0,63 0,81 0,80 0,75 0,07 

Mágico 

religioso 
0,00 0,00 0,33 0,00 1,00 0,27 0,43 

Medicinal 0,65 0,57 0,56 0,00 0,65 0,48 0,27 

Pet 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,40 0,55 

Relações 

conflituosas 
0,74 0,71 0,67 0,43 0,75 0,66 0,13 

H 8,5253       

Graus de 

liberdade 
4       

(p) Kruskal-

Wallis 
0,0741       

Tabela 05: Categorias de interação humanos-herpetofauna em comunidades localizadas em um raio acima 

de 20 Km da sede do município de Alagoinhas. 

 

Distrito 

do Riacho 

da Guia 

C. do 

Quizambú 
C.dos Borges C.de Cima 

Média 

(FCI) 

Desvio 

Padrão 

Alimentício 0,85 0,80 0,77 0,88 0,82 0,05 

Mágico 

religioso 
0,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,58 

Medicinal 0,00 0,11 0,00 0,60 0,18 0,29 

Pet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

Relações  

Conflituosas 
0,63 0,53 0,75 0,79 0,68 0,12 

H 2,5969      

Graus de 

liberdade 
3      

(p) Kruskal-

Wallis 
0,458      
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Com relação à importância cultural das espécies citadas pelos entrevistados nas listas 

livres, o anfíbio popularmente conhecido como sapo (Rhinella sp.) foi citado por todos 

os informantes, seguido do anfíbio de nome popular rã (Tabela 06). Os répteis mais 

citados foram: lagartixa-catende ou preta (Tropidurus hispidus) (124 citações) e 

lagartixa-briba ou agás (Hemidactylus mabouia) (123 citações). Dentre as cobras, 

animais que têm destaque na percepção negativa dos seres humanos, a mais citada foi a 

cobra-coral (Micrurus ibiboboca), 103 citações. 

Os valores do índice de saliência, calculados a partir das listras livres de todas as 

comunidades, mostraram que as espécies de anfíbios (sapo, rã e gia) se destacam na 

frequência das respostas dos entrevistados (Tabela 06). Enquanto que para os répteis, os 

animais que se destacaram foram: cobras-coral, cascavel e verde, com saliência acima 

de 0,4. Ao se fazer a separação das comunidades por raio de localização, a saliência 

constatou a dominância dos anfíbios na frequência de citações nas listas livres. Os 

animais populares sapo e rã alcançaram saliência acima de 0,8 para os três raios de 

localização das comunidades (ver tabelas 07, 08 e 09). 

As cobras são animais que se destacam nos conflitos com seres humanos. Para as 

comunidades localizadas no raio de 5 a 10 km da sede do município de Alagoinhas não 

foi diferente, pois as cobras, a exemplo da coral e da cascavel, foram as mais citadas (26 

e 25 informantes, respectivamente) para a categoria relações conflituosas. Para essas 

comunidades, o animal sapo foi indicado para a categoria de conflitos, com 19 citações, 

reafirmando a aversão de seres humanos com a herpetofauna. As cobras verde, cascavel 

e coral foram destaques para as comunidades localizadas no raio de 10 a 20 km, 

enquanto que nas comunidades situadas no raio acima de 20 km, as cobras-coral, verde 

e sucuiú (sucuri) foram as mais indicadas na categoria relações conflituosas. 

De acordo com as análises de importância cultural das espécies para todas as 

comunidades, é possível constatar que a categoria de relações conflituosas obteve o 

maior número de citações (760 citações) e de espécies indicadas nas categorias (33 no 

total), com destaque para as cobras-coral, cascavel e verde. Com 390 citações, a 

categoria de uso alimentício obteve citações de 14 animais, com ênfase para o teiú, 

iguana e gia. Em continuidade, nas categorias de uso mágico religioso e medicinal o uso 

do sapo obteve 26 e 34 citações de uso, respectivamente. Por fim, a pet foi a que obteve 
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um único espécime citado nas 13 comunidades, totalizando 41 citações para o jabuti 

como animal de estimação. 

Para a categoria uso medicinal, 14 animais foram citados nas comunidades. Ao analisar 

a categoria nos grupos de comunidades separadas por raio de localização, os animais 

cascavel e sapo tiveram destaque nas comunidades localizadas nos raios de 5 a 10 km e 

de 10 a 20 km. Enquanto que nas comunidades localizadas no raio acima de 20 km, os 

animais populares teiú e jiboia, com seis indicações cada, foram os mais 

representativos.
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Tabela 06: Lista de espécies da herpetofauna citadas nas listas livres nas entrevistas com moradores da zona rural de Alagoinhas, com a pista taxonômica de cada 

espécie, categorias de uso e a importância cultural das espécies. (Categorias de uso e de interação: AL= Alimentício; MR= Mágico Religioso; ME= Medicinal; PE= 

Pet; RC= Relações conflituosas) 

Nome Popular Pista Taxonômica 
Comunidades 

Citadas 

Número de 

Informantes 

Categorias de uso e de interação Saliência 

AL MR ME PE RC  

Calango NI 2 85 2 0 0 0 1 
0.125 

Cobra 11 horas Tantila melanocephala 4 5 0 0 0 0 4 
0.023 

Cobra 24 horas NI 2 7 0 0 0 0 3 
0.023 

Cobra 7 horas NI 1 2 0 0 0 0 2 
0.015 

Cobra cainana Spilotes pullatus 10 36 0 0 0 0 25 
0.14 

Cobra cascavel Crotalus durissus 13 90 4 1 20 0 71 
0.463 

Cobra cipó Philodryas sp. 13 60 0 0 0 0 44 
0.239 

Cobra coral Micrurus ibiboboca 12 103 2 0 7 0 73 
0.497 

Cobra corre campo Philodryas nattereri 2 11 0 0 0 0 6 
0.038 

Cobra d’água Helicops sp. 1 3 0 0 0 0 2 
0.01 

Cobra de duas cabeça (cobra 

cega) 
Amphisbaena vermicularis 13 89 0 0 0 0 55 

0.402 

Cobra de vidro NI 1 1 0 0 0 0 1 
0.003 

Cobra espada Chironius sp. 7 22 0 0 0 0 13 
0.074 

Cobra esparradeira Waglerophi smerremii 1 1 0 0 0 0 0 
0.004 

         
Continua... 
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Tabela 06: Lista de espécies da herpetofauna citadas nas listas livres nas entrevistas com moradores da zona rural de Alagoinhas, com a pista taxonômica de cada 

espécie, categorias de uso e a importância cultural das espécies. (Categorias de uso e de interação: AL= Alimentício; MR= Mágico Religioso; ME= Medicinal; PE= 

Pet; RC= Relações conflituosas). Continuação... 

Nome Popular Pista Taxonômica 
Comunidades 

Citadas 

Número de 

Informantes 

Categorias de uso e de interação Saliência 

AL MR ME PE RC 
 

Cobra jaracuçu de tabuleiro Bothrops sp. 1 1 0 0 0 0 0 
0.12 

Cobra jararaca Bothrops erythromelas 13 71 0 0 1 0 53 
0.008 

Cobra jararaca do rabo branco Bothrops jararaca 3 7 0 0 0 0 3 
0.331 

Cobra jiboia Boa constrictor 13 76 61 0 8 0 34 
0.019 

Cobra malha de sapo Bothrops sp. 12 64 1 0 0 0 44 
0.319 

Cobra malha de traíra Mastigodryas bifossatus 4 17 0 0 0 0 9 
0.287 

Cobra papa-pinto Drymarchon corais 11 32 1 0 2 0 22 
0.065 

Cobra papa-rato Cleria sp. 4 7 0 0 0 0 5 
0.153 

Cobra pico-de-jaca Lachesis muta 5 8 0 0 0 0 6 
0.027 

Cobra salamanta Epicrates sp. 2 3 1 0 0 0 2 
0.017 

Cobra sucuiú Eunectes murinus 9 62 48 0 4 0 39 
0.014 

Cobra surucucu Lachesis muta 7 21 0 0 0 0 11 
0.218 

Cobra verde Philodryas olfersii 13 91 0 0 0 0 65 
0.073 

Gia Leptodactylus sp. 13 102 73 0 4 0 29 
0.402 
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Tabela 06: Lista de espécies da herpetofauna citadas nas listas livres nas entrevistas com moradores da zona rural de Alagoinhas, com a pista taxonômica de cada 

espécie, categorias de uso e a importância cultural das espécies. (Categorias de uso e de interação: AL= Alimentício; MR= Mágico Religioso; ME= Medicinal; PE= 

Pet; RC= Relações conflituosas). Continuação... 

Nome Popular Pista Taxonômica 
Comunidades 

Citadas 

Número de 

Informantes 

Categorias de uso e de interação Saliência 

AL MR ME PE RC 
 

Iguana (camaleão) Iguana iguana 13 102 74 0 4 0 4 
0.696 

Jabuti (cágado) Chelonoidis carbonaria 13 58 9 0 0 41 0 
0.223 

Jacaré Caiman sp. 5 11 9 0 1 0 0 
0.055 

Lagartixa (briba) Hemidactylus mabouia 9 123 0 0 4 0 8 
0.03 

Lagartixa preta (catende) Tropidurus hispidus 11 124 0 0 19 0 7 
0.241 

Papa vento NI 5 8 0 0 0 0 0 
0.2 

Rã NI 13 129 5 0 1 0 44 
0.014 

Sapo Rhinella sp. 13 130 0 26 34 0 47 
0.917 

Teiú Salvator merianae 13 111 100 0 16 0 7 
0.998 

Velador NI 1 7 0 0 0 0 0 
0.301 

         
0.022 
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Tabela 07: Lista de espécies da herpetofauna citadas nas listas livres nas entrevistas nas comunidades no raio de 5 a 10 km da sede do município de Alagoinhas com a 

pista taxonômica de cada espécie, categorias de uso e a importância cultural das espécies. (Categorias de uso e de interação: AL= Alimentício; MR= Mágico Religioso; 

ME= Medicinal; PE= Pet; RC= Relações conflituosas) 

Nome Popular 
Comunidades 

Citadas 

Número de 

Informantes 

Categorias de uso e de interação 
Saliência 

AL MR ME PE RC 

Cobra 11 horas 2 2 0 0 0 0 2 0.031 

Cobra 24 horas 1 4 0 0 0 0 3 0.075 

Calango 4 29 0 0 0 0 0 0.117 

Cobracainana 3 12 0 0 0 0 9 0.147 

Cobra cascavel 4 37 2 1 10 0 25 0.651 

Cobra de duas cabeças 4 27 0 0 0 0 16 0.218 

Cobracipó 4 16 0 0 0 0 11 0.51 

Cobra coral 4 34 0 0 1 0 26 0.01 

Cobra corre-campo 1 1 0 0 0 0 0 0.014 

Cobra d'água 1 1 0 0 0 0 1 0.366 

Cobra espada 4 8 0 0 0 0 5 0.103 

Cobraesparradeira 1 1 0 0 0 0 0 0.013 

Cobra jaracuçu 4 8 0 0 0 0 6 0.12 

Cobra jaracuçu de tabuleiro 1 1 0 0 0 0 0 0.011 

Cobra jararaca 4 20 0 0 1 0 17 0.297 

Cobra jararaca-do-rabo-

branco 
1 1 0 0 0 0 0 0.014 

Cobrajiboia 4 24 21 0 1 0 14 0.323 

Cobra malha-de-sapo 4 17 0 0 0 0 12 0.199 

        Continua 
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Tabela 07: Lista de espécies da herpetofauna citadas nas listas livres nas entrevistas nas comunidades no raio de 5 a 10 km da sede do município de Alagoinhas com a 

pista taxonômica de cada espécie, categorias de uso e a importância cultural das espécies. (Categorias de uso e de interação: AL= Alimentício; MR= Mágico Religioso; 

ME= Medicinal; PE= Pet; RC= Relações conflituosas) Continuação... 

Nome Popular 
Comunidades 

Citadas 

Número de 

Informantes 

Categorias de uso e de interação Saliência 

AL MR ME PE RC  

Cobra malha-de-traíra 3 5 0 0 0 0 1 0.057 

Cobra papa-pinto 3 10 0 0 0 0 6 0.129 

Cobra papa-rato 1 1 0 0 0 0 0 0.007 

Cobra pico-de-jaca 3 4 0 0 0 0 4 0.027 

Cobrasucuiú 3 19 16 0 0 0 13 0.265 

Cobra surucucu 4 6 0 0 0 0 4 0.083 

Cobra verde 4 21 0 0 0 0 14 0.303 

Gia 4 27 26 0 1 0 10 0.604 

Iguana 4 31 23 0 1 0 0 0.215 

Jabuti 4 9 1 0 0 4 0 0.026 

Lagartixa(briba) 4 38 0 0 1 0 4 0.241 

Lagartixa(catende) 4 36 0 0 7 0 4 0.174 

Papa-vento 2 1 0 0 0 0 0 0.005 

Rã 4 39 2 0 2 0 16 0.898 

Sapo 4 40 0 10 9 0 19 0.997 

Teiú 4 35 34 0 6 0 0 0.328 
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Tabela 08: Lista de espécies da herpetofauna citadas nas listas livres nas entrevistas nas comunidades no raio de 10 a 20 km da sede do município de Alagoinhas com a 

pista taxonômica de cada espécie, categorias de uso e a importância cultural das espécies. (Categorias de uso e de interação: AL= Alimentício; MR= Mágico Religioso; 

ME= Medicinal; PE= Pet; RC= Relações conflituosas) 

Nome Popular 
Comunidades 

Citadas 

Número de 

Informantes 

Categorias de uso e de interação 
Saliência 

AL MR ME PE RC 

Jabuti 5 19 2 0 0 13 0 0.036 

Calango 5 32 2 0 0 0 1 0.147 

Cobra 11 horas 1 1 0 0 0 0 1 0.011 

cobra 7 horas 1 1 0 0 0 0 0 0.013 

Cobra cainana 5 14 0 0 0 0 9 0.15 

Cobra cascavel 5 33 2 0 9 0 22 0.413 

Cobra de duas cabeças 5 33 0 0 0 0 18 0.224 

Cobra cipó 5 23 0 0 0 0 16 0.398 

Cobra coral 5 35 2 0 4 0 20 0.456 

Cobra de vidro 1 1 0 0 0 0 1 0.009 

Cobra espada 4 10 0 0 0 0 8 0.103 

Cobra jaracuçu 5 14 0 0 0 0 10 0.141 

Cobra jaracuçu de tabuleiro 1 1 0 0 0 0 0 0.011 

Cobra jararaca 5 27 0 0 0 0 19 0.321 

Cobra jararaca-do-rabo-branco 1 1 0 0 0 0 1 0.007 

Cobra jiboia 5 22 19 0 1 0 9 0.249 

Cobra malha-de-sapo 5 30 1 0 0 0 18 0.357 

        Continua... 
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Tabela 08: Lista de espécies da herpetofauna citadas nas listas livres nas entrevistas nas comunidades no raio de 10 a 20 km da sede do município de Alagoinhas com a 

pista taxonômica de cada espécie, categorias de uso e a importância cultural das espécies. (Categorias de uso e de interação: AL= Alimentício; MR= Mágico Religioso; 

ME= Medicinal; PE= Pet; RC= Relações conflituosas). Continuação... 

Nome Popular 
Comunidades 

Citadas 

Número de 

Informantes 

Categorias de uso e de interação 
Saliência 

AL   PE RC 

Cobra malha-de-traíra 3 7 0 0 0 0 4 0.064 

Cobra papa-pinto 5 15 1 0 1 0 8 0.162 

Cobra papa-rato 4 7 0 0 0 0 3 0.065 

Cobra pico-de-jaca 2 3 0 0 0 0 1 0.021 

Cobra salamanta 2 2 1 0 0 0 1 0.024 

Cobra sucuiú 3 11 9 0 0 0 6 0.102 

Cobra surucucu 4 10 0 0 0 0 7 0.112 

Cobra verde 5 41 0 0 0 0 29 0.447 

Gia 5 40 30 0 2 0 10 0.699 

Iguana 5 33 19 0 2 0 2 0.158 

Jacaré 2 2 1 0 0 0 0 0.028 

Lagartixa(briba) 5 47 0 0 2 0 2 0.248 

Lagartixa(catende) 5 49 0 0 8 0 1 0.214 

papa-vento 2 3 0 0 0 0 0 0.019 

Rã 5 50 2 0 0 0 18 0.923 

Sapo 5 50 0 8 22 0 13 0.998 

Teiú 5 39 31 0 5 0 1 0.243 

Velador 1 5 0 0 0 0 0 0.057 
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Tabela 09: Lista de espécies da herpetofauna citadas nas listas livres nas entrevistas nas comunidades no raio acima de 20 km da sede do município de Alagoinhas com 

a pista taxonômica de cada espécie, categorias de uso e a importância cultural das espécies. (Categorias de uso e de interação: AL= Alimentício; MR= Mágico 

Religioso; ME= Medicinal; PE= Pet; RC= Relações conflituosas) 

Nome Popular 
Comunidades 

Citadas 

Número de 

Informantes 

Categorias de uso e de interação Saliência 

AL MR ME PE RC  

Jabuti 4 7 6 0 0 24 0 0.725 

Calango 4 2 0 0 0 0 0 0.107 

Cobra 11 horas 2 1 0 0 0 0 1 0.03 

Cobra 7 horas 1 0 0 0 0 0 2 0.032 

Cobra cainana 3 2 0 0 0 0 7 0.119 

Cobra cascavel 4 6 0 0 1 0 16 0.339 

Cobra cipó 4 4 0 0 0 0 17 0.28 

Cobra coral 4 9 0 0 2 0 27 0.607 

Cobra corre-campo 3 1 0 0 0 0 6 0.113 

Cobra d'água 2 1 0 0 0 0 2 0.019 

Cobra de duas cabeças 4 6 0 0 0 0 20 0.369 

Cobra espada 3 1 0 0 0 0 0 0.009 

Cobra jaracuçu 4 1 0 0 0 0 5 0.096 

Cobra jararaca 4 3 0 0 0 0 17 0.377 

Cobra jararaca-do-rabo-branco 1 0 0 0 0 0 2 0.037 

Cobra jiboia 4 6 23 0 6 0 16 0.403 

Cobra malha-de-sapo 4 6 0 0 0 0 14 0.287 

Cobra malha-de-traíra 2 1 0 0 0 0 4 0.073 

        Continua... 
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Tabela 09: Lista de espécies da herpetofauna citadas nas listas livres nas entrevistas nas comunidades no raio acima de 20 km da sede do município de Alagoinhas com 

a pista taxonômica de cada espécie, categorias de uso e a importância cultural das espécies. (Categorias de uso e de interação: AL= Alimentício; MR= Mágico 

Religioso; ME= Medicinal; PE= Pet; RC= Relações conflituosas). Continuação... 

Nome Popular 
Comunidades 

Citadas 

Número de 

Informantes 

Categorias de uso e de interação 
Saliência 

AL   PE RC 

Cobra papa-pinto 4 2 0 0 1 0 8 0.165 

Cobra pico-de-jaca 1 0 0 0 0 0 1 0.003 

Cobra salamanta 1 0 0 0 0 0 1 0.014 

Cobra sucuiú 4 9 25 0 4 0 20 0.316 

Cobra surucucu 1 0 0 0 0 0 1 0.015 

Cobra verde 4 5 0 0 0 0 22 0.446 

Gia 4 8 17 0 1 0 9 0.783 

Iguana 4 10 33 0 1 0 2 0.311 

Jacaré 4 2 8 0 1 0 0 0.061 

Lagartixa(briba) 4 9 0 0 1 0 2 0.232 

Lagartixa(catende) 4 9 0 0 4 0 2 0.209 

papa-vento 2 1 0 0 0 0 0 0.016 

Rã 4 10 1 0 0 0 12 0.927 

Sapo 4 10 0 8 4 0 15 1 

Teiú 4 10 35 0 6 0 0 0.348 
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Dentro das cinco categorias de uso e interação (alimentício, mágico religioso, 

medicinal, pet e relações conflituosas) para as espécies citadas neste trabalho, os 39 

nomes populares de animais foram apontados 1.345 vezes em diferentes usos (Tabela 

10). Com a descrição de cada uso e interação desenvolvido entre entrevistado e animais 

nas cinco categorias já citadas, foi possível classificar as categorias da seguinte forma: 

a) destrutivas – categorias de uso e interação alimentício, medicinal, mágico-religioso e 

relações conflituosas; b) não destrutiva – categoria de uso e interação pet. O teste G para 

a classificação das categorias de uso e interação obteve um valor altamente significativo 

(p<0,0001), o que sugere algumas atitudes de anticonservação nas práticas tradicionais 

das comunidades estudadas. 

Tabela 10: Classificação das categorias de uso em destrutivas e não destrutiva das interações entre 

humanos-herpetofauna nas comunidades rurais do município de Alagoinhas. 

Classificação 

Categoria de uso 
Destrutivas Não Destrutivas 

Alimentício 393 0 

Mágico-religioso 27 0 

Medicinal 125 0 

Pet 0 43 

Relações conflituosas 757 0 

TOTAL 1302 43 

  

Tabela de contingência = 5 x 2 

Soma das categorias = 1345 

Graus de liberdade = 4 

Teste-G = 380.704 

(p) = <0,0001 

Teste-G (Williams) = 348.256 

(p) = <0,0001 
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DISCUSSÃO 

Os dados sociodemográficos das comunidades rurais do município de Alagoinhas 

demonstram características que incluem as mesmas dentro de uma definição (embora 

abrangente) de comunidades tradicionais, com destaque para o número de informantes 

que se declararam lavradores ou agricultores familiares e a presença dessas populações 

por várias gerações nas localidades, existindo uma relação direta com o meio ambiente 

do entorno. As populações tradicionais, dentre outros fatores, são caracterizadas pelo 

seu modo de produção, que Diegues (2004) assinala como de pequena produção. 

Mesmo que uma parte da pequena produção seja direcionada a venda ainda é a garantia 

de subsistência desses povos, por meio da lavoura e extração de recursos naturais, que 

podem ou não possuir uma renda adicional através de atividade assalariada. 

A atividade profissional de maior destaque na zona rural de Alagoinhas está voltada 

para a agricultura familiar, na qual a plantação agrícola, em pequena escala, tem o 

objetivo de suprir as necessidades familiares, como também contribuir no abastecimento 

do comércio local. Semanalmente, o centro de abastecimento do município de 

Alagoinhas recebe produtos como hortaliças e verduras ou produtos produzidos a partir 

da matéria-prima oriunda de suas roças (farinha de mandioca, farinha de tapioca, beiju 

de coco). 

Considerando o exposto no parágrafo anterior, é perceptível que a atividade profissional 

de uma população é um aspecto que afeta a renda da família brasileira, contudo as 

dificuldades que as populações rurais possuem em termo de geração de renda, além de 

fatores que envolvem o racismo e a violência epistêmica, podem estar vinculadas ao 

nível de escolaridade, que devido às dificuldades existentes na zona rural podem 

interferir no progresso em nível escolar da população. No Brasil, segundo o IBGE 

(BRASIL, 2017), 33,8% de sua população acima de 25 anos não concluíram o ensino 

fundamental. E para os entrevistados nas comunidades estudadas da zona rural de 

Alagoinhas, a parcela da população acima de 25 anos que possui Ensino Fundamental 

incompleto corresponde a 39,23 % dos entrevistados, sendo que, dentro deste 

percentual, 73,77% possuem atividade profissional volta para a lavoura. O elevado 

percentual de não concluintes do ensino fundamental entre os adultos pode ser o 

reflexos das adversidades que Molina e Freitas (2015) destacam referentes ao ensino na 

zona rural, a exemplo da falta de acesso a níveis avançado do ensino. 
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Em um estudo sobre o impacto do nível de escolaridade sobre a distribuição de renda, 

Salvato et al. (2010) abordam que a desigualdade econômica no território brasileiro 

também está relacionada à baixa escolaridade, o que eles denominam de baixo capital 

humano, e com o baixo capital físico, situação que é oriunda das limitações impostas 

por racismos e outros tipos de violência, como a epistêmica. Nessa linha de raciocínio, a 

baixa renda da população, principalmente rural, está relacionada, dentre outros fatores, 

ao nível de escolaridade, que pode ter sido influenciado pela necessidade de gerar renda. 

Ao se tratar do aspecto religioso no Brasil, inúmeros estudos sobre práticas religiosas 

citam o uso de animais em práticas religiosas de matriz africana no país, deixando de 

lado o uso da fauna em outras culturas religiosas, a exemplo do cristianismo que possui 

animais em sua simbologia (Alves, 2006; Barbosa &Aguiar, 2012; Teles et al., 2013; 

Bittencourt et al., 2014). Nesta linha de pensamento, a religião e a cultura podem 

influenciar as sociedades humanas na utilização dos recursos naturais.  

Desde já, o uso de animais em sacrifícios em algumas culturas religiosas não é 

praticado, obtendo um destaque nas de matrizes africanas (Silveira, 2017). Portanto, o 

número reduzido de declarantes de crenças religiosas oriundas de matriz africana neste 

estudo pode ser explicado pelo fato dos informantes que são praticantes de religiões de 

matriz africana terem se declarados cristãos católicos ou pelas mudanças ocorridas nas 

práticas religiosas das populações, que devido às mudanças das manifestações culturais 

e religiosas populares, vêm perdendo espaço para outras doutrinas religiosas, como o 

cristianismo evangélico. (Teles et al, 2013; Valle-Höllinger & Graz, 2003). 

 

Categorização dos tipos de interação entre seres humanos e herpetofauna 

Os resultados indicaram que animais citados para o uso medicinal e alimentar, 

provavelmente, se configuram entre as espécies com maior importância cultural, a 

exemplo do sapo usado na medicina, da gia no uso alimentar, bem como o teiú, animal 

usado em ambas as categorias. Isto aponta uma possível relação da frequência de 

indicações de animais nas listas livres com o conhecimento de uso e interação, 

sugerindo um entendimento sobre as espécies de animais de cada localidade e sua 

importância por parte dos entrevistados. 
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Sendo assim, o índice de importância cultural, Fator de Consenso do informante, 

provavelmente representa a consolidação de um conhecimento que envolve os usos e as 

percepções sobre a herpetofauna local e sua relevância sociocultural. 

Em continuidade ao exposto acima, os resultados mostram que dentre as cinco 

categorias de uso e interação, a categoria relações conflituosas é a que tem o maior 

número de animais (n=33) elencados pelos informantes. Dentre as espécies citadas 

nessa categoria, serpentes obtiveram o maior destaque. Em um estudo referente ao uso 

tradicional e a percepção de cobras no México, Gárcia-Lopez et al. (2017) destacaram 

que o medo e a falta de conhecimento ecológico desses animais são fatores que elevam 

as atitudes negativas dos humanos em relação às cobras.  

Nas comunidades pesquisadas em Alagoinhas, os informantes demonstraram ter crenças 

e definições que tornam a concepção sobre alguns animais negativa e que, 

provavelmente, surgem em decorrência da difusão do saber local, como no caso da 

espécie popular cobra cega ou cobra de duas cabeças (Amphisbaena vermicularis), que 

são vistas com temor devido aparência similar às serpentes. 

Como uma das características que definem as comunidades tradicionais é a transmissão 

oral de seus conhecimentos e das práticas de gerações em gerações, a cultura vem a 

influenciar nas relações construídas entre as comunidades humanas e a natureza ao 

longo dos anos (Barbosa &Aguiar, 2012; Berkes, 2017) e nas mudanças que essas 

podem sofrer. 

Dessa forma, Pazzinato (2013), ao trabalhar o conhecimento sobre os répteis e os 

anfíbios no Rio Grande do Sul, destaca que as lendas, crenças e mitos ainda caminham 

lado a lado com esses táxons, sendo vistos de diferentes formas por inúmeras culturas, 

resultando em sentimentos de medo ou em alguma relação de conflito devido à visão de 

cada indivíduo. Nossos dados corroboram com essa constatação, considerando que as 

relações conflituosas se destacaram nos índices aqui avaliados.  

Nesta perspectiva referente ao uso e conexões, para as comunidades rurais estudadas, as 

interações existentes entre seres humanos/herpetofauna de uso alimentar e de relações 

conflituosas obtiveram um destaque dentre os informantes. E, ao fazermos a análise dos 

dados, seguindo o agrupamento de localização territorial das comunidades, o uso 

alimentar dos animais teve maior impacto nas práticas tradicionais. A partir desses 

registros, reafirmamos que as práticas e interações dos seres humanos com os diferentes 
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espécimes de animais dependem do tipo de relação e concepção que cada indivíduo 

possui, vindo a construir um significado cultural e simbólico para sociedade local.  

As concepções humanas sobre os animais podem chegar aos extremos, indo de amor ao 

ódio, e, eventualmente, esse entendimento é decorrente da cultura local e da conexão de 

cada indivíduo com o animal, ao longo da vida (Alves et al. 2012). Por mais que as 

espécies da herpetofauna sejam utilizadas em benefício das sociedades humanas, estas 

não fogem do contexto referente ao emocional, sendo animais providos de sentimentos 

extremos em termos de percepções humanas, podendo ser vistos como encantadores ou 

aterrorizantes (Alves et al. 2012; Amion & Bastian, 2015).  

Diante do fato de que a espécie humana possui uma afiliação emocional inata com 

espécies de animais não humanos, a categoria relações conflituosas obteve destaque 

entre as categorias de interação utilizadas neste estudo, com o maior número de animais 

citados. Experiências de convívio com animais influenciam no tipo de relação dos seres 

humanos com outros seres animais (Amion & Bastian, 2015). Desta forma, o medo e a 

repugnância que diferentes pessoas possuem por certos animais são decorrentes de 

fatores que envolvem o contato no passado e a aprendizagem, indicando origem 

evolutiva da aversão e atração (Amion & Bastian, 2015, Öhman & Mineka, 2001, 

Deloache & Lobue, 2009; Lobue et al., 2010), além dos contextos sociais (profissão, 

religião, gênero e cultural)  (Amion & Bastian, 2015, Herzog, 2007, Serpell, 2004). 

A influência social pode vir a interferir na empatia que os seres humanos adquirem por 

certos animais e isso foi verificado no presente estudo, todavia há evidências de que a 

atração humana por outros animais é de base genética (Bradshaw &Paul, 2010), o que 

contribui para a hipótese da biofilia e da biofobia (Wilson, 1993). Esta última traz ideias 

que sinalizam uma inclinação biológica à aversão a animais por parte dos seres 

humanos. Esse fato é destacado por Öhman & Mineka (2001), que evidenciaram em seu 

estudo que estímulos relacionados às ameaças e a sobrevivência no decorrer da 

evolução dos mamíferos, nesse caso os seres humanos, estão associados ao medo. Em 

vista disso, supõe-se que os primeiros primatas foram capazes de reproduzir e transferir 

os genes que estavam relacionados a fobias às gerações seguintes, incluindo o medo de 

cobras, como exposto por Prokop & Randler (2018).  

Em consonância do medo já destacado, os resultados revelam que o grupo de animais 

que se sobressaem na categoria de relações conflituosas com os informantes são as 
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cobras. E a afirmação de um dos entrevistados traduz os conceitos relacionados às 

serpentes por uma fração da população estudada: “Eu tenho pavor de cobra [...] nem 

quero ouvir o nome [...]” (Informante 155). 

Ao estudarem o medo de bebês humanos associado às cobras, DeLoache e Lobue 

(2008) constataram que existe uma tendência humana em associar cobras ao sentimento 

de medo e fobia, sugerindo, assim, uma predisposição genética em temer animais que 

venham a causar ameaças, além de influenciar na aquisição de conhecimento. Todavia, 

a existência de medo e fobias, mitos e lendas que associam as cobras ao mal e acaba por 

determiná-las como seres hostis e repugnantes não impedem que em inúmeras culturas 

estejam associadas à divindade que representam o bem e que também sejam utilizadas 

em diversas práticas e uso em benefício humano(García-Lopes et al, 2017, Liordos et 

al., 2017; Alves et al., 2012; Ceríaco, 2012). 

Diversas pesquisas (García-Lopes et al, 2017; Liordos et al., 2017; Pandey et al., 2016; 

Alves et al., 2012; Ceríaco, 2012; Deloache e Lobue, 2008) corroboram com o presente 

estudo, indicando que as cobras são os animais que têm destaque nas relações 

conflituosas em diversas partes do mundo e que o seu uso e visão nas diferentes 

sociedades variam da percepção sociocultural moldada ao decorrer do tempo. 

Segundo Pandey et al.(2016), as predisposições negativas (ex.: a matança arbitrária) dos 

seres humanos prejudicam a conservação do grupo de serpentes, sendo que os 

sentimentos de medo associados à ambivalência e imperícia sobre esses répteis são 

fatores que aumentam ações prejudiciais que venham a eliminar ou a causar danos aos 

mesmos. Ainda nesse estudo, os autores concluem que a percepção e os conhecimentos 

ecológicos e comportamentais inadequados referentes ao grupo de cobras podem 

colocar não só as pessoas em risco, mas também favorecer a extinção das cobras em 

uma perspectiva local. 

Além disso, o medo passado de geração em geração pode ser ampliado ao sentimento de 

repugnância que humanos podem sentir em relação aos anfíbios devido a sua 

morfologia ou fisiologia. E para esse grupo em nosso estudo, os espécimes citados na 

categoria relações conflituosas foram os sapos (Rhinella sp.), as rãs e as gias 

(Leptodactylus sp.). Dentre as respostas dos informantes, a percepção negativa aos 

anfíbios estava relacionada à morfologia (aparência dos sapos e gias) e a fisiologia 

(frieza do tecido epitelial das rãs).  



53 

 

 

 

“[...] se pisar na cama do sapo pega frieira [...]” (Informante 63). 

“O leite do sapo se cair no olho cega [...]”(Informante 21). 

“A rã é fria e dá muito nojo [...] Deus é mais aquele bicho cair em cima de 

mim!”(Informante 91). 

A crença de que sapos causam enfermidades na pele, como a frieira ou cobreiro, é 

difundida em diversas regiões do planeta. Essas ideias foram mencionadas por 

entrevistados no presente estudo, ratificando com o que foi encontrado por Pazzinato 

(2013) em um estudo etnoherpetológico no município de Caçapava do Sul, no Rio 

Grande do Sul. O autor concluiu que os sentimentos negativos relacionados aos 

espécimes da herpetofauna configuram o maior impedimento no convívio pacífico entre 

seres humanos e os espécimes do grupo. 

O valor positivo associado ao controle de pragas foi atribuído aos anfíbios por alguns 

informantes nesta pesquisa, contudo esse valor não os retira da parcela de seres não 

humanos que sofrem perseguição devido ao desconhecimento ecológico ou por causa do 

aspecto morfofisiológico, como é possível constatar no seguinte relato: “Os anfíbios 

são importantes porque comem insetos [...]” (Informante 26). 

É válido ressaltar que mesmo existindo um valor ecológico para os anfíbios entre os 

informantes nesta pesquisa, a maioria dos entrevistados os tem como animais repulsivos 

e que causam nojo, pavor ou perigo. Consoante a esses achados, Sousa et al. (2017), ao 

estudarem a etnoecologia da anurofauna em um complexo vegetacional no estado do 

Piauí, encontraram resultados semelhantes. Esses autores indicaram que a maioria dos 

participantes do estudo afirmaram ter repugnância, medo, receio, nojo ou sentem 

vontade de matar os espécimes de anfíbios. 

Diante dos achados, as crenças e ideias equivocadas existentes nas comunidades rurais 

do município de Alagoinhas pertinentes aos anfíbios podem contribuir para o declínio 

da população desses animais nessas localidades, sendo que essas localidades sofrem 

ação antropogênica transformadora de habitat deste grupo de animais, adicionado ao 

fato que são perseguidos e mortos arbitrariamente pelos humanos, sem se importarem 

com o valor ecológico dos mesmos (Bastos, 2008).  

O uso alimentar de animais silvestres ainda é comum em comunidades rurais e urbanas, 

mesmo sendo ilegal a prática de caça pela legislação brasileira. Para o presente estudo, 
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algumas espécies tiveram destaque entre os animais indicados para o uso alimentar, a 

exemplo da espécie de anfíbio com nome popular gia (Leptodactylus sp.), e os répteis 

nomeados como teiú (Salvator merianae) e iguana (Iguana iguana). A carne de teiú e 

iguana são muito apreciadas porque, segundo os informantes, são parecidas com a carne 

de galinha, afirmações que também foram constatadas em outros estudos (Alves et al, 

2012; Passos et al., 2015). Esses répteis são uma importante fonte de proteína animal 

para as comunidades humanas em diversas partes do mundo (Alves et al. 2012), vindo a 

ser um complemento alimentar de muitos moradores da zona rural de Alagoinhas, como 

foi possível verificar através dos achados dessa pesquisa.  

Como um importante grupo de animais vertebrados, os répteis desenvolvem diversas 

interações com distintas socioculturas. Dentre essas interações, o uso de cobras na 

alimentação está presente nas comunidades rurais estudas em Alagoinhas. A cobra 

jiboia (Boa constrictor), com 61 citações no uso alimentício, é uma alternativa 

alimentar quando é encontrada, pois, segundo alguns informantes, os animais silvestres 

das localidades estão ficando escassos devido à diminuição do volume da água dos rios 

e do desmatamento. O consumo de jiboia também foi identificado no povoado de Pedra 

Branca, na Bahia, em 2010, por Santos-Fita e colaboradores, e por Lima (2015), no 

semiárido nordestino da Bahia. 

Os usos das cobras nas práticas tradicionais refletem a ideia de que, mesmo existindo 

concepções negativas de humanos para esse grupo de animais, muitos espécimes são 

úteis nas práticas culturais, como é o caso da já citada jiboia (Boa constrictor) e da 

cascavel (Crotalus durissus). No estudo das relações dos indígenas com os répteis no 

semiárido da Bahia por Lima (2015), além do registro de uso alimentar, também foi 

mencionado o uso medicinal para a jiboia, assim como foi citado para o presente estudo, 

no qual os entrevistados indicaram o uso da banha do réptil para tratar reumatismo. 

A serpente cascavel, que é temida pelos seres humanos, devido seu veneno mortal e 

além de ser rodeada de mitos e de lendas, principalmente relacionados ao seu chocalho, 

é utilizada na medicina popular e na alimentação em diversas partes do mundo, (Lima, 

2015; Fernandes-Ferreira et al., 2013; Alves, et al. 2012; Marques &Guerreiro, 1995). 

Nas comunidades rurais estudadas, registramos um maior número de citações para a 

cascavel no uso medicinal que para o uso alimentar. De acordo aos informantes, a banha 

desse animal é utilizada no tratamento de reumatismo e de cansaço, contudo, o maior 
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destaque para esse animal está vinculado ao lado negativo, decorrente de seu veneno 

com elevado potencial de toxidade que pode causar a morte, refletindo, assim, nas 

relações conflituosas com os informantes. 

“[...]a cascavel quando não mata aleja(aleijar)[...] e cada anel da cascavel é um ano de 

vida” [...] (Entrevistado 113). 

Para uso medicinal, além das já citadas cascavel (Crotalus durissus) e jiboia (Boa 

constrictor), foram listados mais 12 animais pelos informantes, durante as entrevistas, 

onde destacamos: sapo (Rhinella sp.); lagartixa catende (Tropidurus hispidus); teiú 

(Salvator merianae). A zooterapia é utilizada como uma alternativa à medicina moderna 

praticada em diversas regiões do planeta (Alves &Rosa, 2013; Fernandes-Ferreira et al., 

2013) e o uso de animais na medicina popular é um exemplo da transmissão oral dos 

conhecimentos e práticas existentes nas sociedades locais.   

O sapo (Rhinella sp.), sendo o animal citado como presente nas comunidades por todos 

os interlocutores que participaram desta pesquisa, tem sua banha e seu couro utilizados 

para o tratamento de diversas enfermidades, como reumatismo, puxamento, frieira e 

bicheira em animal, de acordo ao conhecimento da população rural de Alagoinhas que 

foi entrevistada.  

“[...] a banha do sapo é bom para ferimento [...]” (Entrevistado 34). 

O uso do sapo na medicina popular foi registrado no México por Rojas et al. (2015), no 

tratamento de erisipela, e por Garcia (2012), em seu trabalho sobre conhecimento e uso 

tradicional da fauna local, no qual, a população utiliza sapos vivos para absorver o calor 

e baixar a febre em humanos enfermos. No Brasil, o uso do couro e da banha dos sapos 

foi registrado por Costa Neto (1999) para tratamento de reumatismo e extração de 

farpas em cavalos por índios Pankararé, no estado da Bahia. Também na Espanha, 

Benítez (2011), ao estudar o uso medicinal e mágico religioso de animais em Granada, 

registrou o uso etnoveterinário de duas espécies de sapos (Bufo bufo e Bufo calamita) na 

prevenção de infecções em porcos, a partir de um ritual nas pocilgas.  

Medicamentos à base de animais são elaborados a partir do corpo do animal, produtos 

metabólicos ou materiais (Costa-Neto, 2005). Nisso, o uso do lagarto, conhecido 

popularmente nas comunidades estudadas por lagartixa catende, se volta para o 

tratamento de sarampo, catapora, ferimento e puxamento(cansaço). O uso desse réptil 
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também foi identificado no estado da Paraíba (Alves, 2010; Alves &Rosa, 2006; 

Barbosa et al., 2018) para o tratamento de doenças do aparelho respiratório, de pele, de 

garganta. 

“[...] deixa a água ferver e coloca a lagartixa, e depois dá para as pessoas beber 

[...]”(Entrevistado 91). 

Os conhecimentos sobre o uso de animais nas práticas medicinais citados pela 

população rural de Alagoinhas, que corroboram com os resultados de inúmeras 

pesquisas pelo mundo, reafirmam a importância da herpetofauna para as comunidades, 

além de reiterar a transmissão oral dos conhecimentos existentes através das gerações. 

O fato de a população ter o conhecimento medicinal em relação aos répteis e anfíbios e 

não fazer o uso frequente dos mesmos para o tratamento de enfermidades é decorrente 

da melhoria dos serviços públicos, todavia a diminuição do uso de animais na medicina 

local não reduz o valor cultural e simbólico das práticas para as socioculturas. Deste 

modo, é de grande valia o registro dos saberes culturalmente construídos a fim de que 

ocorra o estímulo a pesquisas que desvendem e comprovem as atribuições terapêuticas 

desses medicamentos oriundos da herpetofauna. 

Diversos estudos etnoherpetológicos revelam que inúmeras espécies da herpetofauna 

são de uso mágico-religioso em inúmeras partes do mundo (Alves, 2006; Leo neto et al., 

2009; Ceríaco, 2012; Lohani, 2012; Teles et al., 2013). Entretanto, na zona rural de 

Alagoinhas para tal categoria (Mágico religioso, FCI= 0,39, ± 0,27) foram citados 

apenas dois animais: cascavel (n=1) e o sapo (n=26). O uso dos sapos para finalidades 

mágico-religiosas está associado, segundo os informantes, ao mal. Com isso, a crença 

negativa que sapos passaram a ter no decorrer do tempo em função do atributo mágico-

religioso favorece à perseguição a esses animais pelos praticantes da arte mágica e por 

aqueles que acreditam no mal que se possa ser causados pela magia através do anfíbio. 

Em relação a cascavel, o entrevistado não soube informar qual o uso deste animal para 

fins mágico-religosos. 

“[...] coloca o nome da pessoa na boca do sapo e costura e a pessoa morre. Já fizeram 

para meu menino”(Entrevistado 104). 

“[...] coloca o nome da pessoa na boca do sapo e costura com linha vermelha. Em 

pouco tempo a pessoa se acaba junto com o sapo”(Entrevistado 142). 
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O jabuti, (pista taxonômica Chelonoidis sp.), citado por 58 entrevistados (Saliência= 

0,56), também chamado de cágado por muitos dos informantes desta pesquisa, foi o 

único espécime da herpetofauna citado na categoria de uso Pet ( FCI= 0,54, DP= 

±0,52). Em 2012, Alves et al., ao revisarem as atitudes humanas no Brasil em relação 

aos répteis, destacam que entre os quelônios as espécies mais vendidas e mantidas como 

animais de estimação pela população são do gênero Chelonoidis (C. carbonaria e C. 

denticulata) diante do fato de serem animais dóceis e de fácil captura, além de não 

precisarem de muitos cuidados. Souza et al. (2007) afirmam que o uso de animais como 

pet vem a incentivar o tráfico de animais silvestres no Brasil e as espécies de 

Chelonoidis citadas são vendidas com apenas 4 ou 5 cm de comprimento (Alves et al., 

2012), o que contribui para o mercado clandestino devido à facilidade no transporte. 

Para as comunidades rurais estudadasno município de Alagoinhas, o gênero Chelonoidis 

também foi citado no uso alimentar por nove dos informantes. O uso de quelônios na 

alimentação em território brasileiro é registrado desde o tempo colonial, principalmente 

na região da Amazônia, como atividade de subsistência e de produção mercantil (Alves 

et al., 2012). O baixo número de informantes neste estudo que indicaram o jabuti como 

alimento pode estar relacionado ao fato de serem animais dóceis e que provocam 

empatia positiva na espécie humana, e, como consequência, se tornam um tabu 

alimentar (Meyer-Rochow, 2009, Serpell, 2004) para boa parte da população que 

participou da pesquisa. 

A prática de ter répteis como animais de estimação é amplamente disseminada em todo 

o mundo, porém ainda é uma prática menor quando comparada ao uso de mamíferos e 

aves, que pode ser explicado pela já citada hipótese da biofilia ou pelo fator estético. A 

empatia indicada na hipótese da biofilia nos leva a compreender os motivos de algumas 

espécies de mamíferos e aves serem mais comuns na prática de criação doméstica que 

outras espécies de animais, e, complementando essa ideia, a estética também tem 

relevância na escolha e na proximidade dos seres humanos com outros animais. 

(Knigth, 2007). 

As razões para a conservação de toda a biodiversidade variam dos inúmeros valores 

relacionados ao interesse do ser humano e do envolvimento pessoal e/ou de cada 

sociocultura com a natureza (Ricklefs, 2003). Dentre as razões, a percepção humana 

merece destaque, pois as ideias referentes a répteis e anfíbios sofrem influência de 
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aspectos ligados ao medo, da necessidade de uso e da estética, como foi identificado 

neste estudo. Vindo a interferir na harmonia entre humanos e herpetofauna, provocando, 

assim, atitudes de anticonservação, o que resulta no desequilíbrio ambiental. 

A utilidade do animal para uma sociedade pode vir a surtir efeito na conservação da 

biodiversidade. Serpell (2004) evidencia que a empatia que o ser humano detém 

referente a uma espécie de animal pode impedir que este seja prejudicado em função do 

uso ou favorecer sua domesticação. Desta forma, os usos e conhecimentos sobre a 

herpetofauna pelas socioculturas da zona rural de Alagoinhas, que foram construídos no 

decorrer da história local, são favoráveis ou não à conservação das espécies, a depender 

da visão utilitária ou perceptiva que cada indivíduo possui referente ao animal. Um 

exemplo que reforça essa ideia é o caso do jabuti, que mesmo sendo uma iguaria 

alimentar foi citado como alimento por uma fração mínima de informantes, devido ao 

seu uso como animal de estimação, além de suas características dóceis que estimulam os 

sentimentos positivos na maioria dos seres humanos. 

CONCLUSÃO 

Os entrevistados das comunidades rurais do município em que o estudo foi realizado, 

que em sua maioria são agricultores familiares, portadores de conhecimentos sobre a 

herpetofauna em diferentes práticas alimentares, mágico-religiosas, medicinais e pet, 

também possuem algum tipo de relação conflituosa com espécimes do grupo, 

principalmente com as cobras. 

O destaque verificado nas categorias de uso alimentar, medicinal e de relações 

conflituosas não foi determinante para que houvesse importância cultural 

individualmente dessas categorias sobre as outras. Enquanto que a importância cultural 

dos animais da herpetofauna é relativamente semelhante nas comunidades rurais de 

Alagoinhas entre os espécimes. Entre os animais mais citadas e com destaque para a 

importância cultural, podemos citar os de nomes populares: sapo, rã, gia, teiú, jiboia e 

coral, que são animais presentes nas práticas alimentares e/ou medicinais, mas que 

também são vistos com temor, nojo ou repugnância, o que representa a ambivalência 

existente na conexão humanos/herpetofauna. 

Em complemento, as categorias de uso e interação alimentício, mágico-religioso, 

medicinal e relações conflituosas foram enquadradas como destrutivas e, com isso, é 



59 

 

 

 

possível que essas práticas tradicionais contribuam para as atitudes de perseguição e de 

anticonservação aos espécimes da herpetofauna, diferente da categoria não destrutiva 

pet. 

Apesar da existência do conhecimento tradicional sobre o uso da herpetofauna nas 

comunidades rurais de Alagoinhas, muitos desses conceitos não são postos em prática 

na atualidade, a exemplo do uso medicinal da banha do sapo, contudo, mesmo sendo um 

conhecimento que não é utilizado na rotina frequente dos moradores, está sendo 

disseminado dentro das comunidades através da oralidade, de geração em geração. 

Por fim, para uma melhor descrição dos animais citados pelos moradores das 13 

comunidades rurais de Alagoinhas e preservação das mesmas é sugerido um estudo que 

busque identificar e descrever as espécies locais e, assim, obter uma lista evitando 

sinonímia de nomes populares, ampliando, desse modo, o conhecimento sobre a fauna 

do município de Alagoinhas. 
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RESUMO 

As respostas emocionais dos seres humanos a outras formas de vida podem ser reflexo 

da biofília e biofobia. Com isso, buscamos determinar as motivações de moradores da 

zona rural do município Alagoinhas-BA que influenciam em atitudes de conservação 

e/ou perseguição a anfíbios e répteis, analisando se há relação entre os aspectos 

cognitivos e as atitudes de conservação ou perseguição a espécimes da herpetofauna. 

Entre os meses de janeiro e maios de 2018 foram realizadas 130 entrevistas 

semiestruturadas em 13 comunidades rurais de Alagoinhas. Os valores nas escalas 

referentes aos aspectos cognitivos sobre as Representações e Valores Negativos 

construídas durante as entrevistas foram mais elevados para répteis e anfíbios que para o 

grupo de mamíferos. Enquanto que as análises fatoriais confirmatórias indicaram que 

percepções podem induzir ações contra espécimes de répteis e em menor proporção 

contra anfíbios, comparados a mamíferos. Assim, concluímos que as concepções 

negativas relacionadas a herpetofauna podem contribuir em práticas que favoreçam as 

atitudes de anticonservação aos espécimes do grupo.  
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ABSTRACT 

 

The emotional response of humans to other forms of life maybe reflection of biophilia 

and biophobia.With this, we seek to determine the motivations of rural dwellers in the 

city Alagoinhas - BA that influence on attitudes to conservation and/or pursuit of  

amphibians and reptiles, analyzing if there is relationship between the cognitive andthe 

conservation attitudes or stalking the herpetofauna specimens. 130 interviews were 

conducted in 13 rural communities of Alagoinhas.  The values in the ranges for the 

cognitive folklore and negative values constructed during the interviews were higher for 

reptiles and amphibians to mammals group.  While confirmatory factorial analyses 

indicated that perceptions can induce actions against specimens of reptiles and smaller 

proportion against amphibians, compared to mammals. Thus, we conclude that the 

negative conceptions related to herpetofauna can contribute to practices that encourage 

anticonservation attitudes to specimens of the group. 

 

 

 

Keysword: Phobias. Rural Populations. Herpetofauna. 
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INTRODUÇÃO 

A hipótese da biofilia e da biofobia refere-se às respostas emocionais positivas 

(biofílicas) ou negativas (biofóbicas) que seres humanos podem apresentar em relação a 

outras formas de vida ou a estímulos naturais. As respostas podem ser referentes a 

espécies de animais que são utilizadas em inúmeras práticas humanas, como na 

alimentação. Nessa linha de raciocínio, um grupo de animal que se enquadra tanto nas 

respostas biofílicas, quanto nas respostas biofóbicas, por exemplo, é a herpetofauna, 

com sentimento de aversão e admiração que diversas espécies sofrem nas diferentes 

sociedades humanas. 

Consequentemente, o conceito de biofilia, bem como de biofobia, estão associados à 

interpretação seletiva que parte da atração ou da aversão, da paz ou ansiedade que 

impulsionada pelo medo é incentivada pelos pensamentos humanos (Amiot & Bastian, 

2015; Videla et al., 2015). As interpretações e percepções que os seres humanos 

possuem em relação aos animais não humanos podem contribuir para a conservação ou 

não das espécies. Sendo assim, o conhecimento tradicional ecológico é pertinente na 

conservação das espécies, fazendo-se necessária a compreensão de como as populações 

percebem as espécies, principalmente as ameaçadas (Huntington, 2000; Knight, 2008).  

Possivelmente, as percepções humanas sobre as espécies podem ser influenciadas por 

estética e medos, os quais influenciam nas escolhas (ações, usos, interações) dos 

animais pelos humanos. A preferência ou aversão do indivíduo por certos animais pode 

ter sido desenvolvida e alicerçada na luta pela sobrevivência, ao decorrer da 

humanidade, a exemplo da serpente (Knight, 2008; Kaishauri & Makaskvil, 2013). Em 

um estudo sobre o significado emocional e cognitivo na etnozoologia, Nolan & Robbins 

(2001) revelam que a cognição do conhecimento tradicional referente à zoologia está 

pautada na afetividade e nos sentidos emocionais e que as representações afetivas das 

conexões etnobiológicas construídas em uma comunidade podem ser de relevância na 

conservação. Desta forma, a compreensão do desenvolvimento emocional e afetivo com 

o ecossistema dentro das comunidades tradicionais é uma fração importante nas 

estratégias de conservação. 

Ao avaliar percepções, mitos e folclore sobre a herpetofauna em Portugal, Ceríaco 

(2012) constatou que os valores negativos referentes a esse grupo de animais pela 

população influenciam as atitudes de perseguição. Na mesma linha de raciocínio sobre a 
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percepção humana referente a animais, Kaishauri & Makasvil (2013), ao fazerem a 

correlação entre cobras e medo de cobras, destacam que atitudes de anti-conservação 

que envolvem a herpetofauna estão relacionadas principalmente a fobias e à falta de 

conhecimento das populações, como por exemplo, sobre a ecologia do animal, fatores 

que atingem principalmente as cobras. A fobia a animais é reforçada por muitos mitos e 

crenças populares que envolvem os animais. 

O sucesso da espécie humana é decorrente da evolução de milhares de anos com a 

natureza. Associada a esta história evolutiva está a biofilia, que refere-se à associação 

instintiva que os humanos têm com o mundo natural, vindo a tratar de um conjunto de 

regras em torno das emoções com os animais que são moldados pela cultura (Videla et 

al., 2015; Jone & Block, 2015).  

A hipótese da biofilia (Wilson & Kellert,1993) pode estar relacionada com a evolução 

do ser humano sobre o ambiente natural e possivelmente foi essencial na sobrevivência 

da espécie, visto que a conexão humana com outros organismos vivos é um conjunto de 

regras cognitivas e atitudinais construído ao longo do tempo, que não pode ser 

substituído, independentemente se a espécie humana esteja vinculada a um mundo 

extremamente virtual(Wilson, 1989; Bacelar, 2011). Conforme a esse raciocínio, os 

seres humanos têm a necessidade emotiva e cognitiva de estarem em contato com outros 

seres vivos para suprirem suas necessidades, como na alimentação, diversão ou 

simbologia, mesmo que os animais sejam vistos como perigosos. Em estudos sobre 

terapia assistida, Moleón et al (2017) fazem o uso da palavra biofilia com o significado 

de amor ao vivo e afirmam que “e lbien estar que conseguimos al socializarnos es 

similar al que podemos obtener relacionándonos com los animales.” 

Na história evolutiva da espécie humana, a biofilia sempre se fez presente e para 

Primack & Rodrigues(2001), estas atitudes emotivas em si contribuíram 

significativamente para a sobrevivência humana, já que a predisposição para se gostar 

da biodiversidade teria proporcionado uma variedade de alimentos e outros recursos 

“[...] protegendo-os das catástrofes e da fome[...]”. Sendo assim, é possível que desde o 

surgimento da humanidade um relacionamento com sentimentos ambivalentes com os 

animais seja mantido, lançando sobre eles ódio, amor, desejo, medo, podendo vir a 

conceder-lhes simbologia. A ideia apresentada corrobora com a hipótese da biofilia de 

Wilson (in Kellert & Wilson, 1993). 
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A hipótese da biofobia é definida como uma reação humana contrária a presença de 

outras espécies não humanas que causam desconforto ou temor, como a aversão a 

aranhas e cobras para algumas sociedades (Aragão, 2014; Videla et al, 2015). Dessa 

forma, os animais constituem um papel importante de destaque nas ações e percepções 

em todos os aspectos socioculturais e cognitivos das pessoas (Herzog, 2011). 

Nessa perspectiva, as atitudes humanas com os animais, muitas vezes, aparecem com 

extremas variações em diversas socioculturas e, para a compreensão dessas diferentes 

relações, Serpell (2004) aborda que as atitudes em relação a outros animais se reduzem 

a duas dimensões: (1) a afeto, que vai do amor e a simpatia ao medo e a repugnância, 

(2) a utilidade, que pode ser útil e benéfica por um lado e inútil e prejudicial em outro, o 

que reforça mais uma vez a ideia de sentimentos ambivalentes para com os animais. 

A partir deste contexto, o presente estudo pretende contribuir para a conservação da 

herpetofauna a partir da ação de quais motivações de moradores da zona rural de 

Alagoinhas-BA influenciam em atitudes de conservação e/ou perseguição a anfíbios e 

répteis, analisando se há relação entre as práticas tradicionais, aspectos cognitivos e as 

atitudes de conservação ou perseguição a espécimes da herpetofauna. Finalizando, será 

verificado se a distância filogenética entre humanos e herpetofauna influencia em 

atitudes de conservação ou perseguição. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

O presente estudo foi desenvolvido na zona rural do município de Alagoinhas 

(12°08’08” S 38°25’09” OW), que localiza-se no Território de Identidade do Estado da  

Bahia denominado Litoral Norte e Agreste Baiano, no Nordeste do Brasil (Figura 01). 

Com uma área total de 718,1 Km², faz divisa com seis municípios (Aramari, Araçás, 

Catu, Entre Rios, Inhambupe e Teodoro Sampaio) e está às margens de duas rodovias 

federais, BR 101 e a BR 110, pelas quais faz ligação com a cidade de Feira de Santana e 

com a capital do Estado da Bahia, a cidade de Salvador, respectivamente. 

Com uma população de 141.949 habitantes (IBGE, 2010), 124.042 residentes em áreas 

urbanas e 17.907 habitantes nas zonas rurais, a expectativa demográfica para o ano de 
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2017 era de aproximadamente 155.979 habitantes, Alagoinhas é um importante centro 

econômico que atingiu em 2014 o valor de R$ 2,7 bilhões referente ao Produto Interno 

Bruto (PIB). O poder econômico do município é decorrente primeiramente do setor de 

comércio e serviço e em segundo lugar está o setor industrial, este com 123 empresas, 

principalmente nos polos de bebidas, cerâmica e curtume, o que contribui para a atração 

no ponto de vista econômico e demográfico. No setor agropecuário ocorre a 

predominância da silvicultura que ocupa uma área de 101,52 quilômetros quadrados, a 

qual, segundo IBGE (2015), produziu 194.494 m
3
 de madeira em tora. 

Amostragem e Coleta de dados 

O estudo da inter-relação entre ser humano-herpetofauna foi desenvolvido em 13 

comunidades e distritos rurais do município de Alagoinhas, totalizando um universo 

amostral de 130 informantes, sendo o intervalo de confiança de 5% com amostragem 

probabilística, no qual todos os entrevistados tiveram a mesma possibilidade de serem 

escolhidos (Albuquerque et al., 2012). A atividade de campo foi realizada entre janeiro 

e maio de 2018, iniciando após a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, sob número de protocolo 

CAAE 79331217.8.0000.5196 (Apêndice 01). As comunidades pesquisadas estão 

localizadas em raio acima de 5 km de distância da sede do município de Alagoinhas: 

Comunidade do Buri, Comunidade da Calú, Comunidade do Papagaio I, Comunidade 

de Santo Estevão, Comunidade do Catuzinho, Comunidade do Oiteiro, Comunidade 

Fazenda Espinho, Comunidade Pindobal de Cima, Comunidade do Papagaio II, Distrito 

do Riacho da Guia, Comunidade do Quizambú, Comunidade dos Borges e Comunidade 

Conceição de Cima. Os informantes tinham idades que variavam entre 14 e 90 anos, as 

entrevistas com os informantes menores de 18 anos se deu na presença e autorização 

dos pais. 

Conforme a Resolução 196/1996 do Ministério da Saúde, foi elaborado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice 02), o qual foi entregue aos 

entrevistados para que fosse lido e assim compreendessem os objetivos da pesquisa,  

sendo respeitada a decisão daqueles que não quiseram participar da pesquisa. Os dados 

foram obtidos e foi garantida a confidencialidade da identidade dos informantes, sendo 

que, durante as análises de dados, o número da entrevista correspondia ao código de 

cada informante.  
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As entrevistas semiestruturadas com questões objetivas e subjetivas (Apêndice 03), 

junto com as conversas informais realizadas individualmente (Alburquerque et al, 2012) 

e o uso de gravador digital (quando permitido) contribuíram para a coleta de dados 

etnobiológicos em campo. As entrevistas ocorreram nas residências ou locais de 

trabalho dos informantes. Mediante autorização, as entrevistas foram gravadas,  durando 

em torno de 30 a 40 minutos. 

Os questionamentos envolviam diversas perguntas e declarações sobre aspectos 

sociodemográficos, conhecimentos, usos, interações (representações, valores negativos 

e atitudes de perseguição) referentes a répteis e anfíbios e também sobre os mamíferos, 

a fim de se fazer uma comparação entre as distâncias filogenéticas (Apêndice 03). As 

questões relacionadas as interações que envolviam representações, valores negativos e 

atitudes de perseguição foram adaptadas segundo indicações de Ceríaco (2012) em seu 

estudo intitulado Human attitudes towards herpetofauna: The influence of folklore and 

negative values on the conservation of amphibians and reptiles in Portugal. As 

informações demográficas incluíram: gênero, idade, religião, tempo de moradia na 

comunidade, nível de escolaridade, estado civil, números de filhos, atividade 

profissional e renda.  

Relação da Etnoherpetologia com os aspectos sociais e econômicos das comunidades 

rurais 

As análises de confiabilidade das interações foram geridas a partir do alfa de Cronbach 

como indicação de consistência interna. Aplicou-se análise de regressão linear múltipla, 

através do software SPSS (versão 20, IBM) a fim de verificar se houve relação do tipo 

de interação (práticas tradicionais e aspectos cognitivos) com variáveis 

sociodemográficas (comunidade, gênero, idade, escolaridade, renda, religião).

Análise fatorial e modelo de equação estrutural 

Em relação às interações com os três grupos de animais (Anfíbios, Mamíferos e 

Répteis), os informantes foram convidados a responderem sobre afirmações para a 

construção de três escalas referentes a representações (9 afirmações), valores negativos 

(11 afirmações), perseguição e atitudes de anticonservação (5 afirmações), segundo 

Ceríaco (2012), (Apêndice 03). Os participantes informaram suas respostas com notas 

no intervalo de valores entre 0 e 10, onde zero corresponde a discordo completamente 
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ou não se aplica completamente a mim e 10 concordo totalmente ou aplica-se 

totalmente a mim. (Ceríaco, 2012) 

Para a construção das escalas, as afirmações relacionadas às representações foram 

desenvolvidas com base em conceitos gerais e características indicadas por Ceríaco 

(2012) à vida de répteis, anfíbios e mamíferos. As assertivas continham pontos 

positivos, a exemplo de: “São animais úteis.” e “São importantes para o ecossistema.” e 

pontos negativos como: “São venenosos.” e “São animais perigosos.”, além de pontos 

que envolviam comportamentos dos animais como: “Usualmente atacam os humanos.” 

e “Usualmente ignoram os humanos.” 

As 11 afirmações que foram utilizadas para a construção da escala dos valores 

negativos, sugeridas por Ceríaco (2012), foram baseadas em emoções negativas ou 

positivas e/ou fobia para os três grupos de animais, que, assim como para escala de 

valores de representações, também continha pontos positivos ou de valor invertido para 

essa escala como: “Eu gosto desses animais.” e “Eu acho que a presença desses animais 

dão valor acerca do meio ambiente.” e pontos negativos: “O modo que o animal se 

move me dá nojo,” e “ Eu não gosto do barulho que esses animais fazem”. 

Afirmações para verificarem ações favoráveis ou contrárias a preservação dos três 

grupos de animais foram aplicadas. Afirmações com referência às ações do entrevistado 

e à legislação, a exemplo de: “Quando eu encontro um desses animais, eu usualmente 

mato eles ou pergunto se alguém pode matar ele.” e “Eu concordo que estes animais 

sejam protegidos por lei.” na construção da escala de anticonservação, sendo atribuídas 

notas dentro do intervalo de 0 (não se aplica completamente a mim) e 10 (se aplica 

totalmente a mim). O modelo de equação estrutural (MEE), que é composto por um 

modelo de medição (análise fatorial confirmatória) e pelo modelo estrutural, permite a 

análise e compreensão das complexas inter-relações entre um conjunto de variáveis, 

podendo testar esse conjunto (Farias &Santos, 2000; Lemke, 2005; Amorim et al., 

2010). As variáveis no MEE possuem uma nomenclatura peculiar, variáveis exógenas e 

varáveis endógenas– (Variável exógena ou variável independente causa modificações 

em outras variáveis dentro do MEE; enquanto que variável endógena ou variável 

dependente sofre influências das variáveis exógenas, seja direta ou indiretamente no 

MEE). Outras variáveis existentes no MEE são: a) variáveis observadas – que são 
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medidas diretamente pelo pesquisador; b) variáveis latentes ou não observadas – são 

mensuradas através da correlação com as variáveis observadas. 

Para este estudo foram testadas as representações, valores negativos e perseguição/ 

anticonservação como variáveis endógenas e o perfil socioeconômico dos informantes 

foram considerados variáveis exógenas. Em continuidade, como preditores de 

perseguição e anticonservação foram especificadas as variáveis observadas (perfil 

socioeconômico) e as variáveis latentes (representações e valores negativos). A análise 

de estrutura de covariância foi estimada entre as variáveis endógenas e as variáveis 

exógenas. Foram construídos três modelos de equações estruturais: a) anfíbios; b) 

mamíferos; c) répteis, no Software StatisticalPackage for the Social Sciences – SPSS, 

versão 20 (IBM,2011) e assim foram estimadas as relações das hipóteses sobre a 

conservação e os outros fatores avaliados através dos modelos de equações estruturais – 

MEE. 

Para o teste de adequação estrutural dos fatores das hipóteses e as inter-relações entre os 

fatores foram utilizados o índice do qui-quadrado, o Índice de Ajuste Comparativo 

(CFI, com um CFI aceitável ≥ 0,95), o Erro Quadrático Médio de Aproximação 

(RMSEA, com um RMSEA aceitável, 0,06 a 0,08) e o Índice de Bentler-Bonett não-

normalizado (NFI, com um NFI aceitável > 0,9) que permitem avaliar a qualidade de 

ajustes do modelo no estudo. 

RESULTADOS 

Foram realizadas 130 entrevistas em 13 comunidades rurais de Alagoinhas (67 mulheres 

e 63 homens), com idades que variavam entre 14 e 90 anos. Dentre os entrevistados, 

60% se declararam lavradores e 93 informaram possuir renda de até um salário mínimo 

(Tabela 01). Com relação ao fator religião, observamos a predominância de cristãos 

católicos entre os entrevistados das comunidades rurais em que se realizou a pesquisa, 

seguidos dos cristãos evangélicos (n= 87 e n = 22, respectivamente). Em relação ao 

nível de escolaridade, apenas 38 informantes concluíram a educação básica e 19 

afirmaram não terem estudado. As tabelas 01, 02 e 03 exibem as médias totais para as 

escalas dos aspectos cognitivos Representações, Valores Negativos e Atitudes de 

perseguição e anticonservação, respectivamente.  
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Os escores para o aspecto Representações indicaram valores médios de 6,47 (DP= 3,58) 

para répteis, 4,64 (± 3,55) e 5,29 (±3,07) para anfíbios e mamíferos, respectivamente. 

Na escala de Valores Negativos o valor médio mais elevado foi para o grupo de répteis 

(M = 4,23, ±3,65), e a menor média ficou para mamíferos (M= 2,97, ±2,84), anfíbios 

para esse aspecto atingiu uma média de 3,71 (±3,60). No aspecto cognitivo de Atitudes 

de perseguição e de anticonservação avaliado para os três grupos de animais, mamíferos 

obtiveram a menor média (M= 4,79, ± 2,45), enquanto répteis alcançaram o maior valor 

médio com 6,07, desvio padrão de 4,11 e anfíbios lograram um escore médio de 5,13 

(±3,36). Os escores dos itens individuais, os coeficientes de correlação item-total 

corrigidos e os alfas de Cronbach para as três escalas completas também são indicados 

nas tabelas 01, 02 e 03.  

Analisando as questões para Representações em anfíbios, podemos observar que as 

médias variaram de 1,45 (“Usualmente atacam humanos”) até 9,16 (“São importantes 

para o ecossistema).  Para os répteis, na escala de Representações a afirmativa “São 

importantes para o ecossistema” indicou um elevado valor médio de 8,99, vindo a 

demonstrar a compreensão da população referente à importância do grupo para o meio 

ambiente. Para esse grupo, as médias nas assertivas de Representações variaram de 8,99 

(São importantes para o ecossistema) a 3,89 (São completamente inofensivos). Por fim, 

referente às crenças que podem existir nas comunidades estudadas, o grupo de 

mamíferos obteve o maior e o menor escore médio para a escala de Representações, 

com valores de 9,62(“São importantes para o ecossistema”) a 0,80 (“São venenosos”). 

No contexto ecológico, os entrevistados deram pontuações altas para os mamíferos, 

destacando a importância para a natureza e seu potencial não venenoso para o ser 

humano, além das citações como animais domésticos, diferente dos anfíbios e répteis 

que foram, por boa parte dos entrevistados, generalizados como venenosos e nocivos 

aos seres humanos. 

As concepções negativas (Tabela 02), que os informantes possuem, referentes a cada 

grupo de animal alcançou seu menor e maior índice médio com os mamíferos, na 

assertiva “Este animal me dá pesadelos” (0,22) e na de valor inverso “Eu acho que a 

presença desses animais dão valor acerca do meio ambiente” variando de 0,22 a 9,52. A 

afirmação “Eu fico doente com esses animais” obteve a menor média para anfíbios 

(0,65), enquanto que a maior média foi 8,62 (Eu acho que a presença desses animais dão 

valor acerca do meio ambiente). Para répteis, os valores médios das afirmativas na 
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escala de Valores negativos ficaram entre 0,65 (Eu fico doente com esses animais.) e 

8,64 (Eu acho que a presença desses animais dão valor a cerca do meio ambiente.). Em 

decorrência dos achados, é possível verificar que os informantes têm a compreensão de 

que os animais, independente de qual seja, da forma ou da aparência, contribuem para a 

valorização e equilíbrio dos ecossistemas. 

Os répteis são o grupo de animais mais perseguidos na natureza em todo o mundo, isso 

provavelmente ocorre devido as cobras, que são animais temidos por apresentarem 

espécies venenosas, serem pertencentes à herpetofauna. Para a escala de Atitudes de 

Perseguição e Anticonservação (Tabela 03), na afirmação “Eu acho que esses animais 

devem ser exterminados”, os répteis alcançaram o maior índice médio (2,63), variando 

até o escore de 7,14 para a assertiva “Eu acho um dever de grande importância a 

preservação desses animais”. Ainda para a escala de Atitudes de perseguição, os valores 

para as afirmações referentes aos anfíbios variaram de 1,28 (Eu acho que esses animais 

devem ser exterminados) até 8,62 (Eu acho um dever de grande importância a 

preservação desses animais). Enquanto que para mamíferos foram registrados valores 

médios de 0,55 (Eu acho que esses animais devem ser exterminados) até 9,60 na 

asserção “Eu acho um dever de grande importância a preservação desses animais.”
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Tabela 01: Médias para a escala Representações de Anfíbios, Répteis e Mamíferos com os respectivos índices de consistência e correlação 

para as comunidades rurais do município de Alagoinhas.(M = média; DP = desvio padrão) 

 
ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa 

REPRESENTAÇÕES 130 4.64 3.55   0.25 6.47 3.58   0.31 5.29 3.07   0.38 

São animais 

perigosos. 
130 1.97 3.26 0.16 0.20  6.81 3.66 0.38 0.14  3.48 3.54 0.32 0.26  

São animais úteis. 130 4.63 4.28 0.02 0.28  4.66 4.03 0.07 0.31  9.31 1.96 0.12 0.37  

São venenosos. 130 3.38 3.82 0.34 0.07  7.77 3.12 0.40 0.15  0.80 2.03 0.24 0.34  

São fatais para o ser 

humano. 
130 2.14 3.20 0.40 0.07  7.71 3.19 0.49 0.10  2.66 3.50 0.31 0.28  

São completamente 

inofensivos. 
130 6.85 3.92 -0.27 0.43  3.89 4.03 -0.22 0.46  6.12 3.77 -0.09 0.47  

Usualmente atacam 

humanos 
130 1.45 2.78 0.23 0.17  6.48 3.90 0.24 0.22  5.05 3.74 0.35 0.24  

Usualmente ignoram 

humanos 
130 4.93 4.55 0.11 0.22  4.55 4.17 -0.08 0.39  3.89 3.86 0.15 0.36  

               Continua... 
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Tabela 01: Médias para a escala Representações de Anfíbios, Répteis e Mamíferos com os respectivos índices de consistência e correlação 

para as comunidades rurais do município de Alagoinhas. (M = média; DP = desvio padrão) Continuação... 

  ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa 

Usualmente 

fogem de 

humanos 

130 7.25 3.80 0.00 0.28  7.34 3.62 0.02 0.33  6.69 3.68 0.01 0.42  

São importantes 

para o 

ecossistema 

130 9.16 2.37 0.02 0.26  8.99 2.49 -0.01 0.33  9.62 1.52 0.03 0.39  

 

Tabela 02: Médias para a escala Valores Negativos de Anfíbios, Répteis e Mamíferos com os respectivos índices de consistência e 

correlação para as comunidades rurais do município de Alagoinhas. (M = média; DP = desvio padrão) 

 ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa 

Valores Negativos 130 3.71 3.60   0.31 4.23 3.65   0.36 2.97 2.48   0.50 

Eu gosto desses 

animais 
130 4.42 4.26 -0.44 0.54  3.06 3.71 -0.40 0.53  8.45 2.64 -0.19 0.59  

               Continua... 
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Tabela 02: Médias para a escala Valores Negativos de Anfíbios, Répteis e Mamíferos com os respectivos índices de consistência e 

correlação para as comunidades rurais do município de Alagoinhas. (M = média; DP = desvio padrão)Continuação... 

 ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa 

Eu acho esse animal 

feio 
130 5.95 4.18 0.20 0.24  6.09 4.02 0.35 0.22  2.66 3.49 0.35 0.42  

Eu não me 

aproximo do lugar 

onde esses animais 

estão. 

130 3.83 4.25 0.36 0.14  6.63 4.12 0.29 0.26  2.11 3.07 0.39 0.41  

O modo que o 

animal se move me 

dá nojo 

130 3.58 4.40 0.25 0.20  3.15 4.30 0.27 0.26  0.60 1.74 0.30 0.46  

Eu não gosto do 

barulho que esses 

animais fazem. 

130 5.22 4.51 0.32 0.15  5.52 4.54 0.31 0.24  2.78 3.95 0.30 0.45  

Eu temo esses 

animais. 
130 3.17 4.19 0.46 0.08  6.10 4.34 0.31 0.24  2.00 3.21 0.41 0.40  

Eu fico doente com 

esses animais. 
130 0.65 2.01 0.19 0.27  0.67 2.22 0.16 0.33  0.32 1.20 0.38 0.47  

Este animal me dá 

pesadelo. 
130 0.66 2.37 0.08 0.30  1.25 3.19 0.28 0.28  0.22 1.28 0.35 0.47  

 
              Continua... 
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Tabela 02: Médias para a escala Valores Negativos de Anfíbios, Répteis e Mamíferos com os respectivos índices de consistência e 

correlação para as comunidades rurais do município de Alagoinhas. (M = média; DP = desvio padrão)Continuação... 

 ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa 

Eu não encontro 

esses animais vivos 

em minha 

casa/propriedade. 

 

130 1.01 2.66 0.05 0.31  1.22 2.92 0.01 0.37  1.01 2.65 0.31 0.45  

Eu acho que a 

presença desses 

animais dão valor a 

cerca do meio 

ambiente. 

130 8.62 3.00 -0.20 0.39  8.64 3.08 -0.22 0.45  9.52 1.54 -0.41 0.58  
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Tabela 03: Médias para a escala Perseguição e Atitudes de Anticonservação de Anfíbios, Répteis e Mamíferos com os respectivos índices 

de consistência e correlação para as comunidades rurais do município de Alagoinhas. (M = média; DP = desvio padrão) 

 ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa 

Perseguição e 

Atitudes de 

anticonservação 

130 5.13 3.36   -0.47 6.07 4.11   -

0.04 
4.79 2.45   0.25 

Quando eu 

encontro um 

desses animais, eu 

usualmente mato 

eles ou pergunto 

se alguém pode 

matar ele. 

130 1.09 3.01 -0.07 -0.51  4.77 4.70 0.25 -0.55  0.69 2.40 0.24 0.09  

Se houvesse uma 

população desses 

animais no 

quintal, eu 

tomaria medidas 

para erradicá-la. 

130 5.91 4.64 -0.09 -0.64  7.90 3.62 0.33 -0.52  3.78 4.39 0.20 0.10  

Eu acho um dever 

de grande 

importância a 

preservação 

desses animais. 

130 8.62 3.06 -0.20 -0.26  7.14 4.24 -0.14 0.13  9.60 1.38 -0.05 0.30  

               Continua... 
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Tabela 03: Médias para a escala Perseguição e Atitudes de Anticonservação de Anfíbios, Répteis e Mamíferos com os respectivos índices 

de consistência e correlação para as comunidades rurais do município de Alagoinhas. (M = média; DP = desvio padrão) Continuação... 

 ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa M DP 

Correlação 

item 

Alfa se 

Item 

Excluído 

Alfa 

Eu acho que esses 

animais deven ser 

exterminados 

130 1.28 2.99 -0.23 -0.22  2.63 4.13 -0.28 0.29  0.55 1.84 0.22 0.14  

Eu concordo que 

estes animais 

sejam protegidos 

por lei. 

130 8.76 3.07 -0.21 -0.24  7.88 3.87 -0.11 0.08  9.35 2.22 -0.02 0.31  
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A relação entre as variáveis sociodemográficas e os aspectos cognitivos referentes a 

cada grupo de animal foi obtida através de uma regressão linear múltipla (Tabela 04,05 

e 06). Para o modelo de regressão, as correlações significativas ocorreram entre o 

aspecto Representações e o aspecto socioeconômico renda para o grupo de anfíbios (F= 

7.13, p=0,009), diferente dos répteis (F=0.46, p=0,50) e mamíferos (F=3.75, p= 0,06) 

que na tiveram correlação significativa para essa correlação. Para a variável localidade, 

tanto para répteis (F= 11,41, p=0,001), quanto para mamíferos (F=4,36, p=0,039) houve 

significância na correlação com as crenças folclóricas. No entanto, para anfíbios a 

relação da variável localidade com esse aspecto atingiu um escore acima do valor 

significativo (F= 0,84, p=0,36). A regressão do aspecto cognitivo Representações com 

as variáveis gênero, religião, idade, estado civil e escolaridade para nenhum dos três 

grupos de animais revelou ser significativa.  

A análise das respostas dos entrevistados para a escala dos aspectos de Valores 

Negativos revelou significância na correlação com o fator social estado civil, para 

anfíbios (F=6,89, p=0,010). Já nessa correlação os grupos de répteis e mamíferos não 

apresentaram valores significativos (F= 0.00, p= 0,97 e F= 2.45, p=0,12, 

respectivamente). Ao analisar a regressão entre a variável gênero e o construto Valores 

Negativos, foi verificada a influência significativa da variável nas concepções negativas 

dos informantes em relação aos répteis (F=5,21, p= 0,024), enquanto que para anfíbios 

(F= 1,03, p=0,312) e mamíferos (F=1.24, p=0,28) a regressão não foi significativa. Para 

a variável idade, esta foi significativamente correlacionada com o aspecto Valores 

negativos, para os grupos dos anfíbios (F=12,99, p≤ 0,001) e dos répteis (F= 3,92, p= 

0,50), à medida que para mamíferos o escore não foi significativo (F= 1.88, p= 0,17). E, 

por fim, segundo as afirmações dos informantes, o local de moradia teve uma alta 

correlação com os preceitos negativos referente aos mamíferos (F=13,29, p≤  0,001), ao 

contrário de anfíbios e répteis que atingiram escores não significativos (F= 0.58, p=0,45 

e F= 1.02, p=0,31, respectivamente). As variáveis religião, escolaridade e renda não 

foram significativamente correlacionadas com a escala de Valores negativos para 

nenhum grupo de animais nesse estudo. 

A partir das respostas dos entrevistados, na escala de Atitudes de Perseguição e 

Anticonservação para o grupo de mamíferos não foi encontrada significância na 

correlação entre os aspectos sociodemográficos e o referido construto. Para anfíbios, 

essa escala teve correlação significativa com as variáveis idade (F= 3.90, p=0,05) e 
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renda (F= 5,46, p= 0,021) e para répteis a variável localidade foi altamente 

correlacionada com a escala Perseguição e Atitudes de Anticonservação (F= 13,93, p≤ 

0,001). 

Os índices para as escalas dos aspectos cognitivos Representações, valores negativos e 

Atitudes de Perseguição e de Anticonservação foram mais acentuados para os répteis e 

em menor proporção para anfíbios e mamíferos, o que leva a inferir que os répteis é o 

grupo de animais que abarca o maior conjunto de ideias folclóricas e de conceitos 

negativos dentre os grupos estudados. Em complemento a esse resultado, as atitudes de 

anticonservação dos entrevistados referentes aos mamíferos não são influenciadas 

significativamente pelas características sociais e econômicas, diferente dos grupos da 

herpetofauna.   

Apesar dos conceitos, crenças e práticas, que provocam atitudes de anticonservação aos 

grupos de animais pesquisados nas comunidades rurais do município Alagoinhas, 

estarem associados com maior relevância ao grupo dos répteis, a importância ecológica 

também foi atribuída pelos informantes a esses animais, assim como para anfíbios e 

para mamíferos(Ver tabelas 01, 02, 03).  
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Tabela 04: Correlação dos aspectos sociodemográficos com a escala Representações para Anfíbios, Répteis e Mamíferos nas comunidades 

rurais do município de Alagoinhas. 

ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N % Média 
Desvio 

Padrão 
F p N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P 

COMUNIDADE     0.84 ,362     11.41 ,001     4.36 ,039 

Buri 10 7.69 2.82 2.62   10 7.69 5.27 2.62   10 7.69 5.93 2.69   

Catuzinho 10 7.69 4.32 3.01   10 7.69 4.32 3.01   10 7.69 5.54 3.25   

Oiteiro 10 7.69 5.37 4.27   10 7.69 6.79 3.21   10 7.69 6.13 3.22   

Fazenda Espinho 10 7.69 4.26 3.54   10 7.69 6.56 3.30   10 7.69 5.31 3.44   

Pindobal de Cima 10 7.69 4.68 3.35   10 7.69 6.78 3.46   10 7.69 5.24 3.21   

Calú 10 7.69 4.42 3.76   10 7.69 6.97 3.53   10 7.69 4.84 2.84   

Papagaio I 10 7.69 3.97 2.63   10 7.69 6.86 2.70   10 7.69 4.90 1.91   

Papagaio II 10 7.69 4.92 3.18   10 7.69 6.94 3.52   10 7.69 5.33 2.68   

Estevão 10 7.69 5.01 3.16   10 7.69 6.97 3.28   10 7.69 5.40 2.87   

Riacho da Guia 10 7.69 4.53 3.49   10 7.69 6.80 2.77   10 7.69 4.49 2.46   

Quizambú 10 7.69 5.39 4.09   10 7.69 6.98 3.43   10 7.69 5.08 2.96   

Borges 10 7.69 4.55 3.39   10 7.69 6.16 3.13   10 7.69 5.67 2.93   

Conceição de Cima 10 7.69 3.66 3.05   10 7.69 6.71 2.81   10 7.69 4.89 2.64   

                   

GÊNERO     0.95 ,332     1.47 ,228     0.04 ,847 

Masculino 63 48.46 4.64 3.47   63 48 6.32 3.45   63 48.46 5.27 3.10   

                 Continua... 
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Tabela 04: Correlação dos aspectos sociodemográficos com a escala Representações para Anfíbios, Répteis e Mamíferos nas comunidades 

rurais do município de Alagoinhas. Continuação... 

 ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N % Média 
Desvio 

Padrão 
F p N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P 

GÊNERO                   

Feminino 67 51.54 4.64 3.64   67 52 6.61 3.67   67 51.54 5.31 2.99   

                   

RELIGIÃO     0.01 ,934     0.01 ,923     0.28 ,597 

Católica 87 66.92 4.64 3.58   87 67 6.55 3.49   87 66.92 5.29 3.07   

Evangélica 18 13.85 5.01 3.56   18 14 5.92 3.89   18 13.85 5.58 3.16   

Matriz Africana 3 2.31 3.89 3.12   3 2 6.85 2.25   3 2.31 4.44 2.39   

Sem religião 22 16.92 4.46 3.29   22 17 6.55 3.59   22 16.92 5.15 2.76   

                   

IDADE     2.65 ,106     1.36 ,246     0.01 ,933 

14 - 19 (anos) 10 7.69 5.18 3.26   10 7.69 6.48 3.33   10 7.69 5.75 3.12   

20 - 29 (anos) 26 20.00 4.65 3.65   26 20.00 6.66 3.37   26 20.00 4.94 2.71   

30 - 39 (anos) 29 22.31 4.59 3.47   29 22.31 6.76 3.31   29 22.31 5.61 3.08   

40 - 49 (anos) 26 20.00 4.54 3.31   26 20.00 6.19 3.65   26 20.00 5.17 3.11   

50 - 59 (anos) 15 11.54 4.58 3.58   15 11.54 6.39 3.39   15 11.54 5.19 3.02   

                 Continua... 
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Tabela 04: Correlação dos aspectos sociodemográficos com a escala Representações para Anfíbios, Répteis e Mamíferos nas comunidades 

rurais do município de Alagoinhas. Continuação... 

 ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N % Média 
Desvio 

Padrão 
F p N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P 

60 - 69 (anos) 10 7.69 4.17 3.75   10 7.69 6.01 4.29   10 7.69 4.83 2.80   

acima 69 (anos) 14 10.77 4.94 3.77   14 10.77 6.43 3.89   14 10.77 5.60 3.13   

ESTADOCIVIL     1.05 ,307     2.30 ,132     0.29 ,590 

Solteiro 66 50.77 4.80 3.52   66 50.77 6.53 3.53   66 50.77 5.40 3.10   

Casado 53 40.77 4.40 3.53   53 40.77 6.47 3.58   53 40.77 5.03 3.04   

Viúvo 5 3.85 6.02 3.26   5 3.85 7.13 3.91   5 3.85 5.58 3.06   

Divorciado 1 0.77 2.78    1 0.77 6.67    1 0.77 6.11    

Separado 5 3.85 4.11 2.96   5 3.85 5.00 3.25   5 3.85 6.07 2.78   

                   

ESCOLARIDADE    0.74 ,392     1.32 ,254     0.40 ,528 

Ensino Fundamental 

Incompleto 
61 46.92 4.63 3.62   61 46.92 6.55 3.46   61 46.92 5.35 3.13   

Ensino Fundamental 

Completo 
2 1.54 4.94 2.28   2 1.54 4.94 2.28   2 1.54 6.11 2.83   

Ensino Médio 

Incompleto 
9 6.92 4.38 3.36   9 6.92 5.59 3.65   9 6.92 4.91 2.97   

Ensino Médio 

Completo 
38 29.23 4.73 3.43   38 29.23 6.93 3.23   38 29.23 5.32 2.77   

                 Continua... 
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Tabela 04: Correlação dos aspectos sociodemográficos com a escala Representações para Anfíbios, Répteis e Mamíferos nas comunidades 

rurais do município de Alagoinhas.Continuação... 

 ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N % Média 
Desvio 

Padrão 
F p N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P 

Ensino Superior 

Completo 
1 0.77 5.56    1 0.77 7.78    1 0.77 4.22    

Não Estudou 19 14.62 4.54 3.46   19 14.62 5.79 3.85   19 14.62 5.17 3.17   

                   

RENDA     7.13 ,009     0.46 ,500     3.75 ,055 

Até um salário 93 71.54 4.38 3.42   93 71.54 6.35 3.61   93 71.54 5.17 2.98   

De 1 a 2 salários 12 9.23 5.87 3.51   12 9.23 7.07 3.50   12 9.23 5.37 3.20   

De 2 a 3 salários 2 1.54 5.56 3.14   2 1.54 7.67 1.73   2 1.54 5.28 2.91   

Sem renda 23 17.69 4.98 3.80   23 17.69 6.53 3.47   23 17.69 5.75 3.15   
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Tabela 05: Correlação dos aspectos sociodemográficos com a escala Valores Negativos para Anfíbios, Répteis e Mamíferos nas 

comunidades rurais do município de Alagoinhas. 

ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N % Média 
Desvio 

Padrão 
F P N % Média 

Desvio 

Padrão 
F p N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P 

COMUNIDADE     0.58 ,448     1.02 ,314     13.29 ,000 

Buri 10 7.69 3.60 2.94   10 7.69 3.86 3.44   10 7.69 5.93 2.69   

Catuzinho 10 7.69 0.89 2.82   10 7.69 3.94 3.15   10 7.69 5.54 3.25   

Oiteiro 10 7.69 3.86 2.82   10 7.69 4.39 3.64   10 7.69 6.13 3.22   

Fazenda Espinho 10 7.69 4.37 4.29   10 7.69 4.22 3.55   10 7.69 5.31 3.44   

Pindobal de Cima 10 7.69 3.87 3.54   10 7.69 4.62 4.15   10 7.69 5.24 3.21   

Calú 10 7.69 4.33 3.23   10 7.69 4.98 3.63   10 7.69 4.84 2.84   

Papagaio I 10 7.69 4.20 3.74   10 7.69 3.62 3.03   10 7.69 4.90 1.91   

Papagaio II 10 7.69 2.83 2.75   10 7.69 3.66 3.51   10 7.69 5.33 2.68   

Estevão 10 7.69 3.11 3.65   10 7.69 3.74 2.89   10 7.69 5.40 2.87   

Riacho da Guia 10 7.69 2.85 2.72   10 7.69 4.22 2.84   10 7.69 4.49 2.46   

Quizambú 10 7.69 4.07 2.71   10 7.69 4.18 2.85   10 7.69 5.08 2.96   

Borges 10 7.69 3.21 2.97   10 7.69 4.71 3.53   10 7.69 5.67 2.93   

Conceição de Cima 10 7.69 4.33 3.28   10 7.69 4.90 2.56   10 7.69 4.89 2.64   

                   

GÊNERO     1.03 ,312     5.21 ,024     1.24 ,267 

Masculino 63 48.46 3.73 3.52   63 48.46 3.94 3.52   63 48.46 5.27 3.10   

Feminino 67 51.54 3.73 3.64   67 51.54 4.51 3.66   67 51.54 5.31 2.99   

                 Continua... 
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Tabela 05: Correlação dos aspectos sociodemográficos com a escala Valores Negativos para Anfíbios, Répteis e Mamíferos nas 

comunidades rurais do município de Alagoinhas.Continuação... 

 ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N % Média 
Desvio 

Padrão 
F P N % Média 

Desvio 

Padrão 
F p N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P 

RELIGIÃO     0.84 ,362     2.06 ,153     0.01 ,912 

Católica 87 66.92 3.79 3.57   87 66.92 4.27 3.57   87 66.92 5.29 3.07   

Evangélica 18 13.85 3.86 3.74   18 13.85 4.68 3.87   18 13.85 5.58 3.16   

Matriz Africana 3 2.31 3.17 3.96   3 2.31 4.50 3.10   3 2.31 4.44 2.39   

Sem religião 22 16.92 3.47 3.29   22 16.92 3.69 3.47   22 16.92 5.15 2.76   

                   

IDADE     12.99 ,000     3.92 ,050     1.88 ,172 

14 - 19 (anos) 10 7.69 3.49 3.20   10 7.69 4.75 3.82   10 7.69 5.75 3.12   

20 - 29 (anos) 26 20.00 4.09 3.63   26 20.00 4.62 3.34   26 20.00 4.94 2.71   

30 - 39 (anos) 29 22.31 3.69 3.56   29 22.31 4.26 3.64   29 22.31 5.61 3.08   

40 - 49 (anos) 26 20.00 3.42 3.26   26 20.00 3.98 3.38   26 20.00 5.17 3.11   

50 - 59 (anos) 15 11.54 3.29 3.43   15 11.54 4.09 3.72   15 11.54 5.19 3.02   

60 - 69 (anos) 10 7.69 3.72 3.66   10 7.69 3.84 3.62   10 7.69 4.83 2.80   

acima 69 (anos) 14 10.77 4.37 3.84   14 10.77 4.01 4.06   14 10.77 5.60 3.13   

                 Continua... 
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Tabela 05: Correlação dos aspectos sociodemográficos com a escala Valores Negativos para Anfíbios, Répteis e Mamíferos nas 

comunidades rurais do município de Alagoinhas.Continuação... 

 ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N % Média 
Desvio 

Padrão 
F P N % Média 

Desvio 

Padrão 
F p N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P 

ESTADO CIVIL     6.89 ,010     0.00 ,969     2.45 ,120 

Solteiro 66 50.77 3.66 3.55   66 50.77 4.12 3.50   66 50.77 5.40 3.10   

Casado 53 40.77 3.91 3.59   53 40.77 4.41 3.75   53 40.77 5.03 3.04   

Viúvo 5 3.85 3.58 3.63   5 3.85 4.66 3.99   5 3.85 5.58 3.06   

Divorciado 1 0.77 3.00    1 0.77 3.50    1 0.77 6.11    

Separado 5 3.85 2.96 2.45   5 3.85 3.64 2.84   5 3.85 6.07 2.78   

                   

ESCOLARIDADE     2.37 ,126     1.44 ,233     0.22 ,638 

Ensino Fundamental 

Incompleto 
61 46.92 3.90 3.67   61 46.92 4.29 3.71   61 46.92 5.35 3.13   

Ensino Fundamental 

Completo 
2 1.54 3.60 1.56   2 1.54 3.65 2.33   2 1.54 6.11 2.83   

Ensino Médio 

Incompleto 
9 6.92 3.09 3.16   9 6.92 4.38 3.81   9 6.92 4.91 2.97   

Ensino Médio 

Completo 
38 29.23 3.75 3.53   38 29.23 4.42 3.30   38 29.23 5.32 2.77   

Ensino Superior 

Completo 
1 0.77 3.50    1 0.77 3.50    1 0.77 4.22    

Não Estudou 19 14.62 3.47 3.63   19 14.62 3.70 3.96   19 14.62 5.17 3.17   

                 Continua... 
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Tabela 05: Correlação dos aspectos sociodemográficos com a escala Valores Negativos para Anfíbios, Répteis e Mamíferos nas 

comunidades rurais do município de Alagoinhas.Continuação... 

 ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N % Média 
Desvio 

Padrão 
F p N % Média 

Desvio 

Padrão 
F p N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P 

RENDA     1.67 ,199     0.42 ,518     0.07 ,789 

Até um salário 93 71.54 3.73 3.64   93 71.54 4.17 3.63   93 71.54 5.17 2.98   

De 1 a 2 salários 12 9.23 3.99 3.62   12 9.23 4.38 3.84   12 9.23 5.37 3.20   

De 2 a 3 salários 2 1.54 3.25 1.48   2 1.54 4.40 1.98   2 1.54 5.28 2.91   

Sem renda 23 17.69 3.65 3.44   23 17.69 4.38 3.55   23 17.69 5.75 3.15   

 

Tabela 06: Correlação dos aspectos sociodemográficos com a escala Perseguição e Atitudes de Anticonservação para Anfíbios, Répteis e 

Mamíferos nas comunidades da zona rural do municípiodo município de Alagoinhas. 

ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N % Média 
Desvio 

Padrão 
F p N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P 

Comunidade     1.74 ,189     13.93 ,000     0.66 ,419 

Buri 10 7.69 5.10 3.43   10 7.69 4.74 3.15   10 7.69 5.93 2.69   

Catuzinho 10 7.69 5.22 3.09   10 7.69 4.20 2.91   10 7.69 5.54 3.25   

Oiteiro 10 7.69 5.10 4.71   10 7.69 6.44 4.36   10 7.69 6.13 3.22   

Fazenda Espinho 10 7.69 5.10 3.20   10 7.69 5.14 4.53   10 7.69 5.31 3.44   

Pindobal de Cima 10 7.69 4.86 3.73   10 7.69 6.10 4.59   10 7.69 5.24 3.21   

Calú 10 7.69 5.40 2.74   10 7.69 6.90 3.06   10 7.69 4.84 2.84   

Papagaio I 10 7.69 5.00 3.29   10 7.69 6.24 3.07   10 7.69 4.90 1.91   

                 Continua... 
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Tabela 06: Correlação dos aspectos sociodemográficos com a escala Perseguição e Atitudes de Anticonservação para Anfíbios, Répteis e 

Mamíferos nas comunidades da zona rural do município de Alagoinhas. Continuação... 

 ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N % Média 
Desvio 

Padrão 
F p N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P 

Papagaio II 10 7.69 5.20 1.69   10 7.69 6.88 3.55   10 7.69 5.33 2.68   

Estevão 10 7.69 4.80 3.63   10 7.69 5.90 3.53   10 7.69 5.40 2.87   

Riacho da Guia 10 7.69 5.72 1.22   10 7.69 6.90 2.79   10 7.69 4.49 2.46   

Quizambú 10 7.69 5.10 2.26   10 7.69 6.30 3.46   10 7.69 5.08 2.96   

Borges 10 7.69 4.93 3.42   10 7.69 6.07 4.77   10 7.69 5.67 2.93   

Conceição de 

Cima 
10 7.69 5.20 2.83   10 7.69 7.06 3.07   10 7.69 4.89 2.64   

                   

Gênero     0.99 ,321     2.45 ,120     1.47 ,228 

Masculino 63 48.46 5.14 2.98   63 48.46 5.81 3.64   63 48.46 5.27 3.10   

Feminino 67 51.54 5.13 3.66   67 51.54 6.31 4.36   67 51.54 5.31 2.99   

                   

Religião     0.33 ,565     0.13 ,718     0.22 ,636 

Católica 87 66.92 5.11 3.36   87 66.92 6.12 4.14   87 66.92 5.29 3.07   

Evangélica 18 13.85 4.84 3.66   18 13.85 5.26 4.38   18 13.85 5.58 3.16   

Matriz Africana 3 2.31 5.33 3.46   3 2.31 8.33 2.89   3 2.31 4.44 2.39   

Sem religião 22 16.92 5.43 2.86   22 16.92 6.21 3.53   22 16.92 5.15 2.76   

                 Continua... 
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Tabela 06: Correlação dos aspectos sociodemográficos com a escala Perseguição e Atitudes de Anticonservação para Anfíbios, Répteis e 

Mamíferos nas comunidades da zona rural do município de Alagoinhas. Continuação... 

 ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N % Média 
Desvio 

Padrão 
F p N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P 

Idade     3.90 ,050     0.002 ,964     0.40 ,528 

14 - 19 (anos) 10 7.69 4.65 3.63   10 7.69 4.79 3.64   10 7.69 5.75 3.12   

20 - 29 (anos) 26 20.00 5.28 3.65   26 20.00 5.71 2.97   26 20.00 4.94 2.71   

30 - 39 (anos) 29 22.31 5.63 3.31   29 22.31 5.71 3.27   29 22.31 5.61 3.08   

40 - 49 (anos) 26 20.00 5.23 3.10   26 20.00 5.35 3.58   26 20.00 5.17 3.11   

50 - 59 (anos) 15 11.54 4.57 3.19   15 11.54 5.86 3.78   15 11.54 5.19 3.02   

60 - 69 (anos) 10 7.69 4.64 2.90   10 7.69 5.90 3.89   10 7.69 4.83 2.80   

acima 69 (anos) 14 10.77 4.94 2.99   14 10.77 6.46 3.48   14 10.77 5.60 3.13   

                   

EstadoCivil     0.24 ,628     0.01 ,922     3.73 ,056 

Solteiro 66 50.77 5.15 3.33   66 50.77 5.98 4.07   66 50.77 5.40 3.10   

Casado 53 40.77 5.06 3.35   53 40.77 6.17 4.16   53 40.77 5.03 3.04   

Viúvo 5 3.85 4.80 3.78   5 3.85 6.40 4.67   5 3.85 5.58 3.06   

Divorciado 1 0.77 6.00    1 0.77 6.60    1 0.77 6.11    

Separado 5 3.85 5.76 3.42   5 3.85 5.64 4.75   5 3.85 6.07 2.78   

                 Continua... 
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Tabela 06: Correlação dos aspectos sociodemográficos com a escala Perseguição e Atitudes de Anticonservação para Anfíbios, Répteis e 

Mamíferos nas comunidades da zona rural do município de Alagoinhas. Continuação... 

 ANFÍBIOS RÉPTEIS MAMÍFEROS 

 N % Média 
Desvio 

Padrão 
F p N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P N % Média 

Desvio 

Padrão 
F P 

Escolaridade     1.49 ,224     2.07 ,153     1.34 ,249 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

61 46.92 5.17 3.61   61 46.92 6.27 4.35   61 46.92 5.35 3.13   

Ensino 

Fundamental 

Completo 

2 1.54 6.50 2.12   2 1.54 4.70 2.40   2 1.54 6.11 2.83   

Ensino Médio 

Incompleto 
9 6.92 4.80 3.98   9 6.92 5.09 4.31   9 6.92 4.91 2.97   

Ensino Médio 

Completo 
38 29.23 5.28 3.00   38 29.23 6.40 3.35   38 29.23 5.32 2.77   

Ensino Superior 

Completo 
1 0.77 6.00    1 0.77 6.00    1 0.77 4.22    

Não Estudou 19 14.62 4.69 1.96   19 14.62 5.36 4.30   19 14.62 5.17 3.17   

                   

Renda     5.46 ,021     0.26 ,612     3.38 ,068 

Até um salário 93 71.54 5.08 3.14   93 71.54 5.97 4.10   93 71.54 5.17 2.98   

De 1 a 2 salários 12 9.23 5.13 2.63   12 9.23 6.70 3.84   12 9.23 5.37 3.20   

De 2 a 3 salários 2 1.54 5.00 1.41   2 1.54 5.00 1.41   2 1.54 5.28 2.91   

Sem renda 23 17.69 5.35 4.16   23 17.69 6.20 4.31   23 17.69 5.75 3.15   
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Análise Fatorial Confirmatória  

Para a construção do Modelo de Equação Estrutural (MEE) partimos do modelo 

estrutural indicado na figura 01 para o grupo de anfíbios, répteis e mamíferos. Seguindo 

os pressupostos de definir quais motivações determinam atitudes de perseguição a 

anfíbios e répteis, denominamos esse modelo inicial como Modelo 01 para todos os 

grupos e os modelos para cada grupo recebeu a intitulação de Modelo + o nome do 

grupo em questão (ex: Modelo Anfíbios). 

A análise de confiabilidade para o modelo inicial dos três grupos de animais indicou 

índices abaixo de 0.50 (ver tabelas 01, 02, 03) para as escalas de aspectos cognitivos, 

vindo a indicar pouca consistência para as afirmações ou um número amostral pequeno, 

isto ao se fazer o uso de todos os índices, incluindo aqueles que não contribuíram para 

sua consistência interna. Com coeficientes baixos em vários itens das escalas para a 

correlação-item-total corrigido, ocorreu a remoção de itens de valores baixos nas 

escalas, elevando o alfa a no máximo 0.80, aumentando a consistência interna para os 

modelos utilizados. (Ver Figura 02, 03 e 04). 
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Figura 01: Modelo de Equação Estrutura -MEE: Modelo inicial para os grupos de Anfíbios, Répteis e 

Mamíferos. Representações: AFol1 = São animais perigosos.; AFol2 = São animais úteis.; AFol3= São 

venenosos.; AFol4 = São Fatais para o ser humano.; AFol5 = São completamente inofensivos.; AFol6 = 

Usualmente atacam humanos.; AFol7= Usualmente ignoram humanos.; AFol8: Usualmente fogem de 

humanos.; AFol9 = São importantes para o ecossistema. Valores negativos: Aval1 = Eu gosto desses 

animais.; Aval2= Eu acho esse animal feio.; Aval3 = Eu não me aproximo do lugar onde esses animais 

estão. Aval4= O modo que o animal se move me dá nojo.; Aval5= Eu não gosto do barulho que esses 

animais fazem.; Aval6 = Eu temo esses animais. Aval7 = Eu fico doente com esses animais.; Aval8 = 

Este animal me dá pesadelos.; Aval9 = Eu não encontro esses animais vivos em minha 

casa/propriedade.; Aval10 = Eu acho que a presença desses animais dão valor a cerca do meio 

ambiente. Perseguição e atitudes: APers1= Quando eu encontro um desses animais, eu usualmente mato 

eles ou pergunto se alguém pode matar. APers2= Se houvesse uma população desses animais no meu 

quintal, eu tomaria medidas para erradicá-la. APers3= Eu acho um deve de grande importância a 

preservação desses animais.; APers4= Eu acho que esses animais devem exterminados.; APers5= Eu 

concordo que estes animais sejam protegidos por lei. 

A análise fatorial confirmatória (AFC) nas Tabelas 01, 02 e 03 do Modelo para Anfíbios 

(FIGURA 02) forneceu um ajuste aceitável para os dados (X²/ df= 1,274, p=0,036, 

CFI= 0,912, NFI= 0,707, RMSEA= 0,046) com cargas fatoriais padronizadas positivas 

Representações 
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(0,125 a 0,686) e negativas (-0,628 a -0,078). Os itens correspondentes aos construtos 

latentes tiveram significância com cargas padronizadas de -0,628 a 0,759.  Para o grupo 

de anfíbios, o fator escolaridade indicou certa influência nas atitudes de anticonservação  

(p=0,02, carga fatorial 0.222), a medida que a variável latente Representações também 

foi altamente significante em relação ao construto Perseguição e Atitudes de 

Anticonservação (p≤0,001). Entretanto, não houve significância na covariância entre as 

variáveis latentes Representações e Valores Negativos (p=0,0792, carga padronizada = 

0,31). Já a renda e a localidade demonstraram influência no quesito Representações para 

o grupo de anfíbios entre os participantes da pesquisa. Por fim, a variável latente 

Valores Negativos não esteve ligada significativamente com nenhuma das variáveis 

sociodemográficas para o Modelo Anfíbios construído a partir das entrevistas nas 

comunidades estudadas. 
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Figura 02: Modelo de Equação Estrutural: Modelo Anfíbios: Representações: AfirFol1= São animais 

perigosos; AfirFol3= São animais venenosos; AfirFol4 = São fatais para o ser humano; AfirFol6 

=Usualmente atacam  humanos. Valores Negativos: AfirVal3= Eu não me aproximo do lugar onde esses 

animais estão; AfirVal4= O modo que o animal se move da nojo; AfirVal5 = Eu não gosto do barulho 

que esses animais fazem; AfirVal6 = Eu temo esses animais. AfirPErs1: Quando eu encontro um desses 

animais, eu usualmente mato eles ou pergunto se alguém pode matar eles; AfirPers3 = Eu acho um dever 

de grande importância a preservação desses animais; AfirPers4 = Eu acho que esses animais devem ser 

exterminados; AfirPers5 = Eu concordo que estes animais sejam protegidos por lei. Alfa de Cronbach: 

Representações = 0.72; Valores Negativos = 0.64; Perseguição:-0,64. Alfa de Cronbach do modelo 

completo = 0.42. Perseguição e Atitudes de Anticonservação R²= 39,5%. 

 

Na Figura 03, no Modelo Estrutural Répteis, o construto latente Valores Negativos foi 

significativamente ligado à perseguição e atitudes de anticonservação (p=0,031) com 

carga fatorial padronizada de 0.214, indicando que as percepções podem induzir ações 

contra espécimes de répteis. As variáveis sociodemográficas do Modelo e a variável 

Representações 
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latente Representações não tiveram valores expressivos em relação à Perseguição e 

Atitudes de Anticonservação nas comunidades estudadas. Dentre os fatores observados, 

a partir das afirmações nas três escalas, apenas a assertiva “Se houvesse uma população 

desses animais no meu quintal eu tomaria medidas para erradicá-las.” não indicou 

ligação significante (p=0,13) com sua respectiva variável latente (Perseguição e 

Atitudes de Anticonservação). 

Os fatores Representações e Valores Negativos estavam significativamente ligados com 

uma carga fatorial padronizada de 0.96 (p=0,042), indicando uma possível ligação das 

ideias folclóricas com as percepções negativas referentes a espécimes de répteis nas 

comunidades. As variáveis nível de escolaridade e o local de residência foram altamente 

significativos na relação com o folclorismo dos entrevistados, referente aos répteis 

(p=0,019 e p≤0,001). Já o gênero dos informantes esteve ligado significativamente com 

os aspectos Valores Negativos (p=0,008), sendo que o gênero feminino demonstrou 

maior negatividade em se tratando de répteis que o sexo masculino. O modelo para 

répteis ficou dentro dos padrões aceitáveis com X²/df= 1,602, p≤ 0,001, CFI= 0,888, 

NFI= 0.758, RMSEA= 0,068. 
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Figura 03: Modelo de Equação Estrutural: Modelo Répteis: Representações: AfirFol1= São animais 

perigosos; AfirFol3= São animais venenosos; AfirFol4 = São fatais para o ser humano; AfirFol6 

=Usualmente atacam  humanos. Valores Negativos: AfirVal2 = Eu acho esse animal feio; AfirVal3= Eu 

não me aproximo do lugar onde esses animais estão; AfirVal5= Eu não gosto do barulho que esses 

animais fazem; AfirVal6 = Eu temo esses animais. Perseguição: AfirPers2= Se houvesse uma população 

desses animais no meu quintal, tomaria medidas para erradicá-la; AfirPers3 = Eu acho um dever de 

grande importância a preservação desses animais; AfirPers4 = Eu acho que esses animais devem ser 

exterminados; AfirPers5 = Eu concordo que estes animais sejam protegidos por lei. Alfa de Cronbach: 

Representações: 0.80, Valores Negativos: 0.59, Perseguição: - 0.55. Alfa de Cronbach modelo completo: 

0.55. Perseguição e Atitudes de AnticonservaçãoR²= 17%. 

 

O modelo construído para Mamíferos (FIGURA 04) foi um modelo aceitável para 

nossas hipóteses com X²/df= 1,342, p=0,013, CFI=0.832, NFI= 0,586 e RMSEA = 

0,051. As variáveis sociodemográficas estado civil, sexo, localidade e renda indicaram 

ligações significantes com Perseguição e Atitudes de Anticonservação (p= 0,023, 

p=0,022, p=0,034, p=0,001, respectivamente). Os fatores Valores Negativos e 

Representações 
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Representações não resultaram em pontuações significativas na ligação com 

Perseguição e Atitudes de Anticonsevação. Desta forma, as crenças e percepções dos 

informantes não refletem em ações contra a conservação dos mamíferos. Com uma 

carga de 0,568, as latentes Representações e Valores Negativos se correlacionaram 

significativamente (p≤0,001), bem como a localidade, que também influencia nas 

percepções negativas referentes aos mamíferos (p≤ 0,001). Com índices não 

significativos para as correlações com o fator Representações, as variáveis 

sociodemográficas não demonstraram influência nas crenças referentes a mamíferos, o 

que prediz que esse aspecto não sofre influência das características sociais e econômicas 

das populações estudadas. 
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Figura 04: Modelo de Equação Estrutural: Modelo Mamíferos: Representações: AfirFol1= São animais 

perigosos; AfirFol3= São animais venenosos; AfirFol4 = São fatais para o ser humano; AfirFol6 

=Usualmente atacam  humanos. Valores Negativos: AfirVal2 = Eu acho esse animal feio; AfirVal3= Eu 

não me aproximo do lugar onde esses animais estão; AfirVal6 = Eu temo esses animais; AfirVal9: Eu 

não encontro esses animais vivos em minha casa / propriedade. Perseguição: AfirPers1=Quando eu 

encontro um desses animais, eu usualmente mato eles ou pergunto se alguém pode matar eles; AfirPers2: 

Se  houvesse uma população desses animais no meu quintal, tomaria medidas para erradicá-la; 

AfirPers3 = Eu acho um dever de grande importância a preservação desses animais; AfirPers4 = Eu 

acho que esses animais devem ser exterminados. Alfa de Cronbach: Representações: 0.63, Vslores 

Negativos: 0.57, Perseguição: 0.31. Alfa de Cronbach modelo completo: 0.55. Perseguição e Atitudes de 

Anticonservação R² = 40,2%. 

  

Representações 
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DISCUSSÃO 

A visão negativa que os seres humanos possuem diante dos répteis está associada 

principalmente às serpentes, animais que são perseguidos e odiados desde os primórdios 

da humanidade(Alves et al. 2012). Esses sentimentos podem estar ligados a questões 

culturais e a reações emocionais (Kellert,1993; Kellert & Berry, 1996; Alves et al, 

2008) que provocam perseguições às cobras, por exemplo, que estão condicionadas a 

elevada concepção negativa originária da fobia e de prováveis questões estéticas 

(Knigth, 2001). As atitudes negativas dos seres humanos contra as cobras são 

influenciadas pelos prováveis riscos e crenças ligados a esses répteis, além do reduzido 

conhecimentos sobre a ecologia desses animais. (Liordos, 2017). 

O desconhecimento referente a ecologia dos répteis pode ser um fator que contribui nas 

atitudes de perseguição e de anticonservação, porém difere dos resultados obtidos por 

Pandey (2016), no Nepal, referentes a cobras, que indicaram o medo e a incompreensão 

das pessoas sobre esses animais como fortes indicadores da propensão de os ferir ou 

matar, mesmo quando identificados como não venenosos. Na presente pesquisa, foi 

constatado que a assertiva referente a crença generalizada de que os répteis são 

venenosos atingiu uma alta média (Tabela 01). Desta forma, as percepções equivocadas, 

a exemplo da existência de veneno e da nocividade em todos os répteis e das fobias para 

esses animais, são fatores que estimulam projeções negativas nas ações humanas, 

podendo gerar desequilíbrios ambientais. 

Todavia, os medos e os conceitos errôneos que podem representar ameaças à 

conservação dos répteis não são os únicos fatores que contribuem para a perseguição de 

humanos a esse grupo. Em 2017, no México, foi evidenciado por García-Lopes que, 

embora não sendo um item alimentar frequente, as cobras são uma importante fonte de 

proteínas em épocas de crises econômicas para as populações mexicanas. Essa prática 

alimentar não é exclusiva das localidades mexicanas, o que vem a favorecer a predação 

de cobras em inúmeras regiões do mundo, inclusive, como foi constatado, nas 

comunidades rurais de Alagoinhas. 

De maneira geral, os três grupos da fauna (anfíbios, mamíferos e répteis), aqui 

estudados, foram considerados importantes para o ecossistema, porém, mesmo sendo 

citados como úteis, principalmente alimentares e medicinais, os grupos da herpetofauna 

obtiveram baixos valores médios quando comparados aos mamíferos na assertiva 
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referente a utilidade dos mesmos. Diante dos achados, é possível supor que os baixos 

valores podem ser reflexos da utilidade diária que os répteis e anfíbios não mais 

possuem, repercutindo nas ideias negativas em relação a esses animais.  

Os usos dos animais da herpetofauna registrados neste estudo são semelhantes a 

resultados de outras pesquisas, nas quais é citada a utilização da herpetofauna em várias 

práticas por inúmeras culturas humanas (Alves et al. 2012; Pandhey et al. 2016; Liordos 

et al. 2018). Como exemplo, os anfíbios que são utilizados na medicina popular em 

diversas sociedades tradicionais e não tradicionais (Padhan, 2014). Para as comunidades 

rurais estudadas em Alagoinhas, o anfíbio sapo foi citado no uso zooterápico para o 

tratamento de enfermidades, como ferimento crônico, enquanto o grupo dos répteis  

possue espécimes apreciados como fonte alimentar em algumas partes do mundo 

(García-Lopes, 2017, Padhan, 2014; Alves et al 2012). Nas localidades aqui estudadas 

essa prática não foi diferente, o que vem a demonstrar a utilidade desses animais para as 

populações rurais. Na dualidade encontrada para os répteis e anfíbios, as concepções 

negativas tiveram maior destaque que o uso que envolve práticas como a alimentação e 

a medicina. Isso pode ser decorrente das percepções e fobias que os seres humanos 

possuem, pois são fatores que interferem, diretamente, na conexão humanos-natureza, 

como preconiza as Hipóteses da Biofilia e Biofobia.  

As ideias folclóricas, percepções equivocadas e valores negativos das socioculturas que 

atingem principalmente os anfíbios e os répteis diferem dos mamíferos, que possuem 

espécies que são de uso alimentar frequente e algumas que se enquadram como animais 

de estimação, que em muitos casos são atribuídos status especiais e/ou são ditos como 

membros da família (Carlisle-Frank & Frank, 2006), além de serem úteis em diversas 

atividades humanas (Udell&Wynne, 2008; Wells, 2009). 

Como a inter-relação humanos-animais se dá desde o início das sociedades humanas, os 

fatores psicológicos e evolutivos envolvidos na conexão humano-animal afetam a 

balança para o lado positivo ou para o lado negativo da conservação da fauna. Então, a 

compreensão dos fatores psicológicos envolvidos na relação ser humano-animal é 

primordial para a conservação dos ecossistemas (Amiot & Bastian, 2015) e para se 

entender os princípios que regem a dinâmica dos humanos com outros mamíferos.   

Nesse sentido, o medo ou a afinidade rege a relação entre humanos e não humanos, e, 

assim, o temor aos anfíbios, répteis e/ou mamíferos pode ser decorrente da historicidade 
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e interações moldadas ao longo do tempo e das necessidades humanas em função das 

forças evolutivas. 

Pesquisas na área da psicologia humana sugerem que as respostas ao medo podem ser 

adquiridas precocemente (ver Amiot & Bastian, 2015). Com isso, o temor que as 

populações estudadas sinalizam e que está voltado em especial para os répteis, pode ser 

decorrente de crenças e percepções adquiridas ainda na infância ou de defesa 

comportamental que são provocadas, segundo Marks & Nesse (1994), por ameaças 

específicas e que podem ter sido vividas por antepassados humanos, vindo a gerar 

atitudes de anticonservação em decorrência das estratégias de sobrevivência e que 

foram transmitidas através das gerações por seleção natural. 

O temor e pensamentos negativos em relação aos animais na zona rural de Alagoinhas 

estiveram em menor grau quando relacionados aos mamíferos, animais que têm 

aproximação de destaque com humanos, devido à domesticação e o uso nas 

necessidades primárias (Ex.: alimentação). Na atualidade, este grupo tem adquirido 

importância no auxílio médico em tratamentos com terapia assistidas (Vicente, 2017). 

Isso é graças a coevolução entre os seres humanos e outros mamíferos que os coloca em 

uma temporalidade filogenética curta, podendo não ter favorecido o surgimento de 

fobias específicas entre humanos e alguns grupos de mamíferos (Prokop & Randler, 

2018).  

Essa interação entre humanos e mamíferos não humanos está rodeada de fatores que a 

influencia, com isso, salientamos a complexidade na regra de aprendizagem e 

sentimentos moldados na citada hipótese da Biofilia através de fatores evolutivos, 

fatores culturais dos grupos e individuais, da saúde humana, dentre outros (Videlaet al, 

2015;Wilson, 1993). Bradshaw & Paul (2010) sinalizam certa vantagem evolutiva dos 

seres humanos em relação a outros mamíferos, permitindo a domesticação eficiente e 

pastoreio de inúmeras espécies, favorecendo, assim, uma relativa aproximação a 

espécimes do grupo de mamíferos. 

Dentre outros fatores, é provável que os elementos culturais de cada localidade 

inferiram em diferenças substanciais nas atitudes em relação aos animais (Morris, 

1998). Ao fazer uma revisão sobre os fatores que influenciam as ações humanas em 

relação aos animais, Serpell (2004) impõe que a bagagem cultural e simbólica 
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influencia o modo que as pessoas percebem, tratam e consideram os animais, incluindo-

os ou não em suas práticas culturais, sociais e econômicas.  

Logo, a adaptação dos diferentes grupos sociais ao ambiente do entorno pode “afetar” 

os aspectos culturais de interação do ser humano com os seres não humanos. Nesse 

sentido, a variável localidade, utilizada como preditor de Atitudes de perseguição e de 

anticonservação, indicou influencia nas crenças referentes aos répteis e mamíferos. A 

explicação para esse ocorrido pode ser pelo fato de que o ambiente antropizado das 

localidades favorece o contato com os répteis, que são considerados nocivos, e com 

mamíferos, animais utilizados no pastoreio e domesticação pela sociedade humana. O 

uso em práticas humanas (assim como mamíferos) é pertinente aos répteis que são 

utilizados na alimentação e na medicina tradicional em inúmeros locais do mundo 

(Alves et al, 2012), porém em menor escala quando comparadas ao uso dos mamíferos, 

como foi registrado neste estudo, vindo a favorecer o acúmulo de ideias negativas para 

espécies de répteis e também de anfíbios. 

Supõe-se que duas dimensões motivacionais primárias regem as atitudes humanas aos 

seres não humanos: 1- afeto, com respostas afetivas ou emocionais aos animais; e 2 – a 

utilidade, o que representa o valor instrumental dos animais. (Serpell, 2004). Para este 

estudo, a valorização dos répteis, grupo menos apreciados pelos informantes, e dos 

anfíbios deu referente à importância ecológica. Ainda que os anfíbios e répteis possuam 

uma afetividade negativa na visão humana, alcançaram escores relevantes ao tratarmos 

de aspectos ecológicos. 

Na herpetofauna estão inseridos espécimes que são bioindicadores e de relevância 

ecológica como controladores de populações de invertebrados e outros vertebrados, 

contribuindo no manejo de ações conservacionistas (Santos et al, 2012). Nessa lógica, 

os moradores da zona rural de Alagoinhas destacaram a importância desses animais para 

o meio ambiente, enfatizando, principalmente, o papel dos anfíbios no controle de 

pragas, a exemplo dos insetos. 

Contudo, uma das causas da diminuição das populações da herpetofauna é reflexo das 

atividades humanas e das condutas que Kellert definiu como relacionadas com as 

noções cognitivas, afetivas e de valores culturais. Sendo assim, destacamos as ideias de 

Gibbons (2003) referentesà consciência pública, nas quais ele afirma que a compreensão 

das populações humanas resultará em uma maior proteção e conservação do ambiente e 
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das espécies silvestres. Para alcançar o que é proposto por Gibbons, as populações 

rurais de Alagoinhas se mostram propícias a mudanças de atitudes, pois já reconhecem 

os répteis e os anfíbios como grupos importantes para o ecossistema. 

Portanto, as populações que estão ligadas direta e indiretamente com a vida selvagem 

devem ter ciência de quão importante é cada ser vivo para o equilíbrio ecológico, como 

foi evidenciado neste estudo, a partir das afirmações dos entrevistados, apesar de 

existirem crenças tradicionais nessas comunidades que podem não contribuir para ações 

de cunho conservacionistas para a herpetofauna, diante do fato desses animais serem 

impopulares e taxados como feios. 

Diante do exposto acima, em um estudo sobre a experiência de sentimentos de 

estudantes em relação a anfíbios e outros animais não humanos, Tomažič (2011) 

concluiu que a educação deve promover a construção ou a manutenção de sentimentos 

positivos em relação aos animais, ao longo do tempo, através do contato direto, por 

exemplo. Como a influência da família e da sociedade promove uma inter-relação 

positiva ou negativa entre os seres humanos e o meio ambiente do entorno, Corral-

Verdugo et al (2009), Corral-Verdugo & Pinheiro (2006) e Joreiman et al (2001) 

concluem que humanos educados para viverem o presente construindo um futuro são 

pessoas orientadas em favor da conservação do meio ambiente.  

Sendo assim, neste estudo a regressão mostrou que o nível de escolaridade não indicou 

correlação significativa com as crenças, concepções e atitudes negativas em relação aos 

grupos de animais pesquisados. Portanto, é possível que os conceitos referentesà fauna 

adquiridos na escola não tenham contribuído para a desmistificação de conceitos e 

crenças correlacionados de alguma forma com outros fatores, como a idade, que 

influencia nas percepções, ao longo do tempo, nas populações. 

Dentre as características demográficas de uma população, a idade pode influenciar nas 

crenças locais. Isso foi possível verificar na África, onde as crenças culturais sobre 

anfíbios tiveram um maior destaque entre as pessoas mais velhas do que nas mais 

jovens (Tarrantet al, 2016). Para a região de Alagoinhas, as percepções negativas 

referentes aos anfíbios foram mais presentes entre os entrevistados de idade mais 

avançada, enquanto que os mais jovens são menos receptivos em relação aos répteis.  
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É possível que as percepções em relação aos animais estudados sofram mudanças 

temporais devido a algum fator que as influenciam de positiva para negativa ou vice-

versa. Frente a esse achado, é recomendável um estudo mais aprofundado envolvendo 

as percepções humanas sobre a fauna local correlacionando com a idade, de modo que 

se permita compreender os fatores evolutivos que influenciam nos conceitos e 

percepções sobre esses animais. 

Um outro condicionante nas atitudes em relação aos animais diz respeito ao gênero. Em 

uma revisão sobre diferenças entre homens e mulheres nas interações com animais, 

Herzog (2007) sinalizou que, embora as mulheres fossem mais humanistas em relação 

ao bem-estar dos animais, elas também eram mais negativas ao se tratar de concepções 

referentes a animais silvestres. Para o nosso estudo, o fator gênero foi 

significativamente correlacionado com o aspecto Valores Negativos, no qual as 

mulheres foram menos tolerantes aos répteis, condizendo com resultados de inúmeros 

estudos em que as mulheres expressam pensamentos e atitudes mais negativos que os 

homens em relação a répteis, especialmente cobras (Liordos, 2017; Pinheiro et al, 2016; 

Alves et al, 2014; Ceríaco, 2012). 

Apesar da significância na correlação do gênero e concepções negativas referentes aos 

répteis, o fator gênero não demonstrou relação direta com as atitudes de perseguição e 

de anticonservação, indicando que este fator e outros contribuem indiretamente na 

construção de fobias a répteis, o que difere de mamíferos, na qual Valores Negativos e 

Representações não são influenciados pelos aspectos sóciodemográficos. Uma aversão 

do gênero feminino a animais também foi registrada em estudos envolvendo anfíbios 

(Tarrant et at, 2016), indicando influência significativa do fator gênero nas atitudes em 

relação a esses espécimes do grupo, não corroborando com a pesquisa em Alagoinhas, 

na qual não houve correlação significativa entre o gênero e perseguição a anfíbios, ainda 

que sinalizada a existência de crenças e mitos referentes a morfologia e ecologia desse 

grupo pelos informantes. 

À vista disso, é válido destacar que a orientação para o futuro pode auxiliar nas escolhas 

de atitudes que favoreçam a manutenção da sociobiodiversidade. Tanto que uma 

orientação de valor social, indicada por Corral-Verdugo et al (2009), sugere a reflexão 

no modo como as pessoas percebem os seres não humanos, vindo a repercutir na 

superação de fobias, aversões, crenças e assim favorecer práticas sustentáveis, 
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induzindo a redução de impactos relacionados aos aspectos cognitivos que geram 

atitudes de anticonservação, estimulando a afinidade com a biodiversidade. 

O valor dedicado a cada animal pode estar ligado a sua utilidade para a sociedade. Neste 

tocante, as dimensões afetivas e de utilidade podem gerar choque de pensamentos. 

Sendo assim, Serpell (2004) afirma que, de acordo ao valor de utilidade negativa ou 

positiva, o animal pode ser prejudicado como resultado de sua utilidade. 

Coincidentemente, para nossos resultados, os mamíferos não humanos, que são animais 

utilizados mais frequentemente na alimentação e na domesticação, obtiveram 

percepções mais positivas que os anfíbios e répteis, que através da visão dos 

entrevistados possuem pouca utilidade. 

De fato, como os mamíferos não humanos são filogeneticamente mais próximos dos 

humanos que outros grupos de animais, portam características que favorecem a empatia 

e que estão ligadas às expressões emocionais que são reconhecidas por seres humanos. 

Para essa hipótese, inúmeros trabalhos confirmam o reconhecimento de expressões 

emocionais por humanos em mamíferos não humanos como fator que contribui para a 

visão positiva. (Ver Prokop & Randler, 2018). Esses autores propõem que o 

reconhecimento de emoções nos seres não humanos tem contribuição relevante nas 

razões dos humanos terem preferências e afeições por animais semelhantes ou 

filogeneticamente próximos a eles. 

A afinidade dos seres humanos com os animais está condicionada a inúmeros fatores 

(Amiot & Bastian, 2015; Ceríaco, 2012; Moura et al, 2010; Serpell, 2004). Como os 

seres não humanos estão presentes nas vidas humanas a milhares de anos, sendo úteis 

em diferentes atividades e formas ( Amiot & Bastian, 2015; Alves et al, 2012; Carlisle-

Frank & Frank, 2006; Serpell, 2004), isso determina o elo e a interação dinâmica na 

relação. Um dos fatores que estimula a afinidade de humanos com os animais está 

associado ao fator evolutivo, posto que essa predisposição à afiliação emocional com 

outros animais é a base da Hipótese da Biofilia de Kellert e Wilson (Amiot&Bastian, 

2015). 

Com isso, a tendência humana para reações biofílicas a determinados elementos da 

biodiversidade tem uma base gênica e configura a resposta à evoluçãoque os seres 

humanos foram submetidos ao decorrer dos tempos (Ulrich, 1993). Como a maior parte 

dos animais que são domesticados integra o grupo dos mamíferos, os moradores da 
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zona rural de Alagoinhas que participaram da pesquisa tiverem percepções positivas 

para este grupo de animais, diferente dos outros grupos que obtiveram respostas 

biofóbicas, devido ao medo, a crenças, a aparência do animal e/ou a morfologia externa. 

As respostas biofóbicas tendem a resultar em ações que promovam atitudes de 

anticonservação, como matar o animal, mesmo que este não ofereça risco (Pandey, 

2016), e também podem provocar o afastamento e a inaptidão em humanos de se 

conhecer sobre os aspectos desse animal, prolongando as crenças e ideias errôneas. As 

associações positivas ou negativas com o meio ambiente, além da predisposição 

biológica, também podem causar o distanciamento de certos animais dos seres 

humanos.  

Nessa perspectiva, um estudo com bebês de 7 a 18 meses revelou que estes têm uma 

reação involuntária de associação de cobra ao medo (LoBue & DeLoache, 2008), 

diferente de animais que ditos esteticamente mais admiráveis, que tendem a ter 

preferência entre humanos (Serpell, 2004, Knight, 2007). Todavia, Kellert (1996), 

Czech et al (1998) e Brackeny e McAndrew (2001) concluíram em suas pesquisas que 

quando comparadas com outras premissas, a exemplo de premissas relacionadas à moral 

ou à importância para o ecossistema, as premissas de cunho estético tem baixa 

eficiência na preservação de espécies em risco de extinção, espécies que ao espécies 

emblemáticas.  

Na literatura, é possível encontrar autores que concluem em seus estudos que os seres 

humanos têm preferências por animais que são mais parecidos fisicamente, 

comportalmente ou cognitivamente com humanos e/ou espécies mais próximas 

filogeneticamente a humanos (Borgi & Cirulli, 2015; Videla et al, 2015). Contudo, as 

diferenças individuais nas atitudes em relação aos animais podem variar de acordo ao 

gênero, idade, escolaridade e até mesmo com o conhecimento e o contato com o animal 

(Berjke et al, 2003, Serpell, 2004, Herzog, 2007). 

CONCLUSÃO 

As interpretações, percepções e fobias que os seres humanos possuem em relação aos 

seres não humanos podem contribuir para a conservação ou não das espécies. Para as 

comunidades rurais de Alagoinhas, as ideias folclóricas e de valores negativos, além das 

Atitudes de perseguição e anticonservação foram mais acentuadas para o grupo dos 
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répteis, no qual está inserido as cobras, que são animais temidos em inúmeras 

socioculturas, e, assim, envolvem um maior conjunto de ideias errôneas e conceitos 

folclóricos. 

Portanto, as concepções negativas relacionadas à herpetofauna podem contribuir para 

práticas que favoreçam a perseguição e atitudes de anticonservação de espécimes desse 

grupo; Diferente dos mamíferos, que possuem animais que estão mais próximos 

evolutivamente dos seres humanos, e que obtiveram maior destaque no contexto 

ecológico e de conservação quando comparados a herpetofauna nesse estudo. Os 

mamíferos foram indicados como animais que valorizam o meio ambiente com maior 

percentual quando comparados aos anfíbios e aos répteis, grupos que também têm papel 

importante no equilíbrio dos ecossistemas. 

Desta forma, os elementos culturais de cada localidade afetam a conexão, de forma 

positiva ou negativa, entre o ser humano e a fauna, o que nos leva a associação com a 

biofobia. Com isso, a diversidade sociocultural das comunidades de Alagoinhas pode 

contribuir para a conservação da herpetofauna ou não, pois a partir dos conceitos 

folclóricos e das concepções individuais ou coletivas as ações de conservação e práticas 

culturais podem sofrer influência de determinados aspectos sóciodemográficos. 

Enfim, as práticas socioculturais e os aspectos sociodemógraficos das comunidades 

rurais pesquisadas demonstram ter maior influência ou serem mais influenciadas por 

ideias correlacionadas aos animais da herpetofauna, o que vem a contribuir para atitudes 

de perseguição e anticonservação a este grupo. Fato que pode se relacionar ao processo 

evolutivo e de sobrevivência da espécie humana, que culminou em uma maior 

proximidade positiva de animais filogeneticamente mais próximos pertencentes ao 

táxon dos mamíferos.  
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APÊNDICE 02 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da Pesquisa: “Populações rurais e herpetofauna de Alagoinhas-Bahia: Quais 

motivações determinam atitudes de conservação e perseguição aos anfíbios e répteis?” 

 

CAEE Nº 79331217.8.0000.5196 

 

Nome do Pesquisador responsável: Felipe Silva Ferreira  

Nome do aluno: Fabisson Lima Campos 

 

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa que busca conhecer as 

motivações de moradores da zona rural de Alagoinhas-Bahia que influenciam em 

atitudes de conservação e/ou perseguição a anfíbios e répteis. Os resultados obtidos 

desse projeto poderão auxiliar na caracterização das práticas tradicionais e aspectos 

cognitivos (medos, religiosidade, símbolos, utilidades) relacionados a anfíbios e a 

répteis, e na verificação da relação entre os medos, religiosidade, símbolos, utilidades e 

atitudes de conservação e/ou perseguição a herpetofauna.Sua participação é importante, 

porém, você não deve aceitar participar contra a sua vontade.Leiaatentamente as 

informações abaixo e faça, se desejar, qualquer pergunta para esclarecimento. 

 

Envolvimento na pesquisa: A pesquisa será realizada a partir de entrevistas que nos 

dêinformações referente ao conhecimento sobre anfíbios e répteis que ocorrem na 

região onde a sra (sr) reside. Para a que o (a) Sr.(a) nos informe sobre o uso e 

conhecimento associado aos anfíbios e répteis utilizaremos questionários que contem 

perguntas sobre as formas de interação e/ou relação com anfíbios e repteis, quais os 

critérios para escolha das espécies,  quais os aspectos culturais, simbólicos associado a 

esse interação. Os questionários serão realizados individualmente e gravados utilizando 

um gravador, desde que haja o consentimento do (a) Sr.(a). As entrevistas podem 

ocorrer com o (a) Sr. (a) em mais de um momento. O(s) procedimento(s) utilizado(s) na 

entrevista (listas livres, conversa informal, técnica de questionar por induções e 

sugestão de elementos a partir da lista livre, seguidas de questionários com perguntas 

abertas e perguntas objetivas) não trará desconfortos. Os procedimentos adotados nesta 
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pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com SeresHumanos conforme 

Resolução No. 510/2016 doConselho Nacional de Saúde). 

 

Riscos, desconfortos e benefícios:  

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos conforme Resolução no. 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde 

e não infringe as normas legais e éticas. Os principais riscos que a pesquisa pode infligir 

aos informantes são: aborrecimento em decorrência do tempo utilizado na entrevista, 

incômodos com o uso do gravador para a coleta de áudio durante as entrevistas e 

constrangimento (perante os demais membros da comunidade) associado com algum 

uso e/ou interações associados à herpetofauna. As medidas utilizadas para minimizar 

esses riscos e proteger os informantes são: evitar excessos durante as entrevistas com os 

informantes, iniciando a coleta de dados em períodos que os informantes estejam 

dispostos a participar (período esse que será designado pelo informante); sempre deixar 

claro aos informantes o uso do gravador como importante ferramenta para a coleta de 

dados (caso algum informante não aceite, o mesmo não será utilizado) e, conduzir as 

entrevistas individualmente com cada informante, para evitar possíveis 

constrangimentos entre os membros da comunidade e garantir o sigilo de todas as 

informações coletadas neste estudo. Somente o pesquisador e sua equipe de pesquisa 

terão conhecimento da identidade dos informantes e manterão o sigilo das mesmas ao 

publicar os resultados dessa pesquisa. O (A) Sr.(a) terá assegurado o direito a 

indenização diante de possíveis danos em decorrência da pesquisa.Ao participar desta 

pesquisa o (a) Sr.(a) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que o 

estudo traga informações importantes sobre a valorização, manutenção do conhecimento 

tradicional sobre as várias formas de inter-relação entre humanos e herpetofauna, de 

forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa subsidiar 

estratégias de uso sustentável, onde pesquisador se compromete a divulgar os resultados 

obtidos, respeitando-se o sigilo das informações coletadas, conforme previsto no item 

anterior.  

Garantias éticas: Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa 

serãoressarcidas. É garantido ainda o seu direito a indenização diante deeventuais danos 

decorrentes da pesquisa.Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar 

a continuar participandoem qualquer faseda pesquisa, sem qualquer prejuízo. 
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Confidencialidade: é garantida a manutenção do sigilo e da privacidade dos 

participantes da pesquisa,mesmo após o término da pesquisa. Somente o(s) 

pesquisador(es) terão conhecimento de sua identidade enos comprometemos a mantê-la 

em sigilo ao publicar os resultados.É garantido ainda que você poderá ter acesso aos 

resultados com o(s) pesquisador(es). Sempre que quiserpoderá pedir mais 

informaçõessobre a pesquisa com o(s) pesquisador(es) do projeto e, para 

quaisquerdúvida ética, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa. 

Os contatos estãodescritos nofinal deste termo. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

paraparticipar desta pesquisa. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

Eu,____________________________________________________________________

DECLARO, que apósconvenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido 

oque me foi explicado, consintovoluntariamente a participação nesta 

pesquisa,declarando ainda que o termo foi assinado em duas vias,uma ficando comigo e 

outra com o pesquisador. 

 

________________ , _____ de ____________________ de 20____ 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

______________________________________________ 

Nome de testemunha  

______________________________________________ 

Assinatura de testemunha                                                                            Polegar direito 

_______________________________________________________________ 

Nome do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 
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Pesquisador Responsável: Felipe Silva Ferreira 

Endereço: Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF; Colegiado de 

Ecologia - Campus Senhor do Bonfim; Rua Tomaz Guimarães, s/n – Condomínio 

Aeroporto, Senhor do Bonfim-BA, CEP 48970-000; Telefone para contato: (74) 

32214808, Email: felipe.sferreira@univasf.edu.br 

Demais pesquisadores da equipe de pesquisa: Fabisson Lima Campos.  

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você 

poderáconsultar: 

COMITÊ DE ÉTICA E DEONTOLOGIA EM PESQUISA – CEDEP 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF 

Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º andar 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896 - E-mail: cedep@univasf.edu.br 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão 

colegiadointerdisciplinar eindependente, de caráter consultivo, deliberativo e 

educativo,que visa defender e proteger o bemestar dos indivíduos que participam 

depesquisas científicas. 

  

mailto:felipe.sferreira@univasf.edu.br
mailto:cedep@univasf.edu.br
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APÊNDICE 03 

ENTREVISTA - ATITUDES DE CONSERVAÇÃO ETNOHERPETOLOGIA 

 

A. INFORMAÇÕES DA ENTREVISTA 

1. ENTREVISTA Nº:______             2.  DATA: ___/____/____   

3. DISTRITO / LOCALIDADE:_________________________  

4. TEMPO DE MORADIA NA LOCALIDADE:____________ 

 

B. PERFIL SOCIOECONÔMICO 

1. NOME:_______________________________________________ 

2. SEXO: (     )MASCULINO                         (     )FEMININO 

3. IDADE:_______ 

 

C. GRAU DE ESCOLARIDADE 

(    ) ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO             

(    ) ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

(    ) ENSINO MÉDIO COMPLETO 

(    ) ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 

 

D. ESTADO CIVIL: 

(    ) SOLTEIRO        (    ) CASADO       (     ) DIVORCIADO     (     ) SEPARADO 

 

E. FILHOS: (      ) NÃO                      (     ) SIM    QUANTOS?_______ 

 

F. ATIVIDADE PROFISSIONAL:____________________________ 

 

G. RENDA: 

(     ) ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO             (     ) DE 1 A  2 SALÁRIOS 

(     ) 2 A 3 SALÁRIOS    (     ) ACIMA DE 3 SALÁRIOS 

 

ETNOHERPETOLOGIA 

Etnoherptologia Anfíbios Répteis Mamíferos 

I.1 O que é para você ...?    

I.2 O que você sente ao ver ...?    

I.3 Esses bichos são utilizados para algum uso?    
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quais? 

I.4 Você conhece alguma história, crença ou mito 

sobre esses bichos? Quais? 

   

I.5 – são  importantes para os sereshumanos? E para 

a natureza? 

   

 

 

Com relação as interações humanos e animais, responda as questões abaixo 

(atribuindo de 0 a 10, no qual mais próximo de zero seria negativo e mais 

próximo de 10 seria positivo); 

 Anfíbios Mamíferos Répteis 

Representações    

1. São animais perigosos    

2. São animais úteis     

3. São venenosos    

4. São fatais para o ser humano    

5. São completamente inofensivos    

6. Usualmente atacam humanos    

7. Usualmente ignoram humanos    

8. Usualmente fogem de humanos    

9. São importantes para o ecossistema    

 

 Anfíbios Mamíferos Répteis 

Valores negativos    

1. Eu gosto desses animais    

2. Eu acho esse animal feio    

3. Eu não me aproximo do lugar onde esses 

animais estão 

   

4. O modo que o animal se move me da nojo    

5. Eu não gosto do barulho que esses animais 

fazem 

   

6. Eu temo esses animais    

7. Eu fico doente com esses animais    

8. Este animal me dá pesadelos    

9. Eu não encontro esses animais vivos em minha 

casa/propriedade 

   

10. Eu acho que a presença desses animais dão 

valor a cerca do meioambiente 

   

 

 Anfíbios Mamíferos Répteis 

Perseguição e atitudes anticonservação    

1. Quando eu encontro um desses animais, eu 

usualmente mato eles ou pergunto se alguém 

pode matar ele (   ) 

   

2. Se houvesse uma população desses animais no 

meu quintal, eu tomaria medidas para erradicá-la. 
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(   ) 

3. Eu acho um dever de grande importância a 

preservação desses animais. (   ) 

   

4. Eu acho que esses animais devem ser 

exterminados (   ) 

   

5. Eu concordo que estes animais sejam protegidos 

por lei (   ) 
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ANEXO 01 

REGRAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA HUMAN ECOLOGY 

Em geral, Ecologia Humana: Um Jornal Interdisciplinar segue as recomendações do 

Manual de Estilo para Revistas Biológicas, publicado pelo Instituto Americano de 

Ciências Biológicas, e sugere-se que os colaboradores se refiram a esta publicação. 

http://huec.edmgr.com 

Estilo manuscrito  

Digite com espaço duplo e faça o upload para o site do Editorial Manager (incluindo, 

quando possível, cópias de todas as ilustrações e tabelas). 

Um resumo deve ser fornecido, de preferência com no máximo 150 palavras. Uma lista 

de 4 a 5 palavras-chave deve ser fornecida diretamente abaixo do resumo.  Palavras-

chave devem expressar o conteúdo preciso do manuscrito, pois são usadas para fins de 

indexação, tanto internos quanto externos. 

Liste as referências alfabeticamente no final do trabalho e consulte-as no texto por nome 

e ano entre parênteses. Onde há três ou mais autores, apenas o nome do primeiro autor é 

dado no texto, seguido de et al. As referências devem incluir títulos de artigos. 

Estilo de ilustração 

Ilustrações (fotografias, desenhos, diagramas e gráficos) devem ser numeradas em uma 

série consecutiva de algarismos arábicos. As legendas para ilustrações devem ser 

digitadas em uma folha de papel separada. A arte eletrônica enviada em disco deve estar 

no formato TIFF ou EPS (1200 dpi para linha e 300 dpi para meios tons e arte em escala 

de cinza). A arte da cor deve estar no espaço de cores CYMK. 

Tabelas devem ser numeradas e referenciadas por número no texto. Cada tabela deve ser 

digitada em uma folha de papel separada. 

Taxas de página 

A revista não faz cobranças de página. As reimpressões estão disponíveis para os 

autores, e os formulários de pedido com a programação de preços atual são enviados 

com provas. 

http://huec.edmgr.com/
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Política de dados de pesquisa 

Uma submissão à revista implica que os materiais descritos no manuscrito, incluindo 

todos os dados brutos relevantes, estarão disponíveis gratuitamente para qualquer 

pesquisador que deseje usá-los para fins não comerciais, sem violar a confidencialidade 

do participante 

REGRAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTABIODIVERSITY AND 

CONSERVATION 

Tipos de Artigo 

Pesquisa Original (9.000): 

Manuscritos baseados em dados recém-gerados que não foram publicados anteriormente 

ou novas análises de conjuntos de dados existentes. Os tópicos que podem interessar a 

uma ampla gama de cientistas e conservacionistas da biodiversidade são prioritários, 

embora estudos locais ou restritos a uma ou algumas espécies possam ser considerados 

se servirem como estudos de caso ou incluírem uma nova abordagem. Os artigos que 

tratam de vários grupos de organismos e grandes áreas geográficas são geralmente bem-

vindos. Papéis ecológicos ou genéticos serão considerados apenas quando contribuírem 

para os temas centrais da revista. Além disso, este não é um periódico taxonômico, e 

trabalhos que descrevem novas espécies ou propõem novos arranjos sistemáticos 

normalmente não serão considerados. Além disso, citações de autores de nomes 

científicos não devem ser incluídas. A página de título deve ser organizada como na 

seção "Página de título". Isto deve ser seguido por um resumo (150-250 palavras) e 

palavras-chave (aquelas que não estão no título). A Introdução deve colocar o trabalho 

em um contexto mais amplo e esclarecer os objetivos. As seções Métodos e Resultados 

normalmente seguem e os artigos são encerrados com uma Discussão dos resultados. 

Subtítulos e cabeçalhos alternativos podem ser usados quando apropriado. As 

referências devem seguir o estilo dado em "Referências" e ser seguidas por legendas, 

figuras e tabelas (nessa ordem). 

Folha de rosto 

A página de título deve incluir: 

 O nome do (s) autor (es) 
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 Um título conciso e informativo 

 A (s) afiliação (ões) e endereço (s) do (s) autor (es) 

 O endereço de e-mail e o (s) número (s) de telefone do autor correspondente 

 Se disponível, a ORCID de 16 dígitos do (s) autor (es) 

Resumo 

 Por favor, forneça um resumo de 150 a 250 palavras. O resumo não deve conter 

abreviações indefinidas ou referências não especificadas. 

Palavras-chave 

 Por favor, forneça 4 a 6 palavras-chave que podem ser usadas para fins de 

indexação. 

Formatação de texto 

 Os manuscritos devem ser enviados no Word. 

 Use uma fonte normal e simples (por exemplo, Times Roman de 10 pontos) para 

o texto. 

 Use itálico para ênfase. 

 Use a função de numeração automática de páginas para numerar as páginas. 

 Não use funções de campo. 

 Use paradas de tabulação ou outros comandos para recuos, não a barra de 

espaço. 

 Use a função de tabela, não planilhas, para criar tabelas. 

 Use o editor de equações ou MathType para equações. 

 Salve seu arquivo no formato docx (Word 2007 ou superior) ou no formato doc 

(versões mais antigas do Word). 

Cabeçalhos 

Por favor, não use mais do que três níveis de títulos exibidos. 

Abreviaturas 

Abreviaturas devem ser definidas na primeira menção e usadas consistentemente a 

partir de então. 

Notas de rodapé 

As notas de rodapé podem ser usadas para fornecer informações adicionais, que podem 

incluir a citação de uma referência incluída na lista de referências. Eles não devem 
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consistir apenas de uma citação de referência, e nunca devem incluir os detalhes 

bibliográficos de uma referência. Eles também não devem conter números ou tabelas. 

Notas de rodapé para o texto são numeradas consecutivamente; aqueles para tabelas 

devem ser indicados por letras minúsculas sobrescritas (ou asteriscos para valores de 

significância e outros dados estatísticos). Notas de rodapé para o título ou os autores do 

artigo não recebem símbolos de referência. 

Sempre use notas de rodapé em vez de notas de fim. 

Agradecimentos 

Agradecimentos de pessoas, subvenções, fundos, etc. devem ser colocados em uma 

seção separada na página de título. Os nomes das organizações de financiamento devem 

ser escritos por extenso. 

Citação 

 Cite referências no texto por nome e ano entre parênteses. Alguns exemplos: 

 A pesquisa de negociação abrange muitas disciplinas (Thompson, 1990). 

 Este resultado foi posteriormente contradito por Becker e Seligman (1996). 

 Este efeito tem sido amplamente estudado (Abbott 1991; Barakat et al. 1995a, b; 

Kelso e Smith 1998; Medvec et al. 1999, 2000). 

Lista de referência 

A lista de referências deve incluir apenas trabalhos que são citados no texto e que foram 

publicados ou aceitos para publicação. Comunicações pessoais e obras inéditas só 

devem ser mencionadas no texto. Não use notas de rodapé ou notas de fim como 

substituto de uma lista de referências. 

As entradas da lista de referências devem ser alfabetizadas pelos sobrenomes do 

primeiro autor de cada trabalho. Encomende publicações multi-autor do mesmo 

primeiro autor alfabeticamente em relação ao segundo, terceiro, etc. autor. Publicações 

de exatamente o (s) mesmo (s) autor (es) devem ser ordenadas cronologicamente. 

 Artigo de jornal 

Gamelin FX, Baquet G, Berthoin S, Thevenet D, Nourry C, Nottin S, Bosquet L. (2009) 

Efeito do treinamento intermitente de alta intensidade na variabilidade da freqüência 
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cardíaca em crianças pré-púberes. Eur J Appl Physiol 105: 731-738. 

https://doi.org/10.1007/s00421-008-0955-8 

Idealmente, os nomes de todos os autores devem ser fornecidos, mas o uso de “et al” em 

longas listas de autores também será aceito: 

Smith J, Jr Jones M, Houghton L et al (1999) Futuro do seguro de saúde. N Engl J Med 

965: 325-329 

 Artigo por DOI 

Slifka MK, Whitton JL (2000) Implicações clínicas da produção desregulada de 

citocinas. J Mol Med. https://doi.org/10.1007/s001090000086 

 Livro 

Sul J, Blass B (2001) O futuro da genômica moderna. Blackwell, Londres 

 Capítulo de livro 

Brown B, Aaron M (2001) A política da natureza. In: Smith J (ed) O surgimento da 

moderna genômica, 3rd edn. Wiley, Nova Iorque, pp 230-257 

 Documento on-line 

Cartwright J (2007) Grandes estrelas têm tempo também. IOP Publishing PhysicsWeb. 

http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Acessado em 26 de junho de 2007 

 Dissertação 

Trent JW (1975) Insuficiência renal aguda experimental. Dissertação, Universidade da 

Califórnia 

Sempre use a abreviação padrão do nome de um periódico de acordo com a lista de 

abreviações de palavras de título ISSN, consulte. 

Tabelas 

 Todas as tabelas devem ser numeradas usando algarismos arábicos. 

 As tabelas devem sempre ser citadas em texto em ordem numérica consecutiva. 

 Para cada tabela, forneça uma legenda da tabela (título) explicando os 

componentes da tabela. 

 Identifique qualquer material publicado anteriormente, fornecendo a fonte 

original na forma de uma referência no final da legenda da tabela. 

 As notas de rodapé das tabelas devem ser indicadas por letras minúsculas 

sobrescritas (ou asteriscos para valores de significância e outros dados 

estatísticos) e incluídas abaixo do corpo da tabela. 

 


