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RESUMO

Os anfíbios anuros, que compreendem os sapos e seus parentes, constituem animais importantíssimos nas cadeias e teias ecológicas, 
especialmente por serem biocontroladores de populações de insetos e outros vertebrados, atuando como presas ou predadores. Como estes 
animais são sensíveis a mudanças ambientais, sua redução pode ser decorrente da ação antrópica no meio ambiente. Nesta perspectiva, têm se 
destacado no estudo do conhecimento empírico as Etnociências, que se referem ao conhecimento ecológico tradicional preocupando-se de modo 
geral com a maneira como os povos tradicionais usam e se apropriam dos recursos naturais, seja através do manejo, das crenças, conhecimentos, 
percepções, comportamentos, e também, das várias formas de classificar, nomear e identificar as plantas e animais do seu ambiente.  O objetivo 
deste trabalho foi identificar as relações estabelecidas pelas comunidades agrícolas das cidades de Itacuruba/PE e Petrolândia/PE, situadas no 
semiárido nordestino, com os anfíbios anuros em especial as espécies Rhinella jimi (Stevaux, 2002) e Rhinella granulosa (Spix 1824), conhecidas 
popularmente como sapo cururu, bem como compreender o conhecimento empírico destas comunidades sobre a biologia das espécies e sua 
importância biológica no controle de pragas agrícolas e, atrelado ao conhecimento cientifico, propor alternativas para a etnoconservação das 
espécies. Para isto utilizou-se metodologias no campo da Etnobiologia, como observação direta e visitas às áreas agrícolas, “Snowball” para 
identificação dos informantes-chave, entrevistas livres, semiestruturadas e estruturadas, bem como a identificação e caracterização das espécies 
de anfíbios anuros do gênero Rhinella, comum na região. Foram entrevistados 369 agricultores num período de quatro meses (entre novembro 
de 2012 a abril de 2013), obedecendo aos períodos de seca e estiagem na região. Os resultados demonstraram que apesar dos anfíbios causarem 
um sentimento de aversão e repulsa nas comunidades (86% N=369), os agricultores entrevistados conhecem sua biologia (77% N=369) e 
importância ecológica no equilíbrio dos sistemas agrícolas (82% N=396). Estes resultados, atrelado ao conhecimento empírico e cientifico, pode 
ser um grande aliado para tornar estes animais espécies chaves, no controle de pragas agrícolas e, importantes aliados nas propostas da 
etnoconservação para a região semiárida do Nordeste brasileiros, em especial nas áreas estudadas, tendo em vista a importância ecológica dos 
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