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Introdução

Estudos envolvendo a educação ambiental têm sido 
cada vez mais utilizados por profissionais de várias 
áreas, com a finalidade de melhorar a percepção da 
sociedade para uma reflexão sobre a valorização da 
natureza e da biodiversidade. A educação ambiental 
constitui uma ferramenta importante de 
redescobrimento, sendo um processo educativo 
constante, dinâmico, criativo e interdisciplinar; é 
considerada como um instrumento que desencadeia um 
processo de conscientização sobre a questão ambiental. 
As atividades relacionadas à educação para prevenção 
de acidentes, condicionada com o cotidiano do ser 
humano, pode ser uma estratégia viável na promoção 
da sustentabilidade ambiental e melhor convivência 
entre homens e animais. 

“As serpentes, durante muito tempo foram vistas 
como animais ameaçadores, o que tem causado o 
declínio da diversidade desse grupo’’ Barraviera, [1]. 
“No Brasil, existem hoje 358 espécies de serpentes 
destas, apenas 54 são peçonhentas e de interesse para a 
saúde, devido à capacidade de inocular substâncias 
venenosas, sendo os gêneros de importância médica: 
Bothrops, Crotalus, Lachesis, Micrurus, Bothriopsis e 
Bothrocophias’’ Bérnils, [2]. 

“Os acidentes causados por ofídios possuem quadro 
clínico característico resultante de um conjunto de 
ações produzidas pelo veneno inoculado, podendo 
levar a morte, incapacidade temporária ou 
permanente’’ Gil, [4], isso se não for administrado 
soros específicos o mais rápido possível. De acordo 
com Barraviera, [1] devido à quantidade, gravidade e 
seqüelas geradas pelos acidentes, estes representam um 
grande problema de saúde pública. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) ocorrem em 
torno de “1.250.000 a 1.665.000 acidentes por ano com 
30.000 a 40.000 mortes” Barraviera,[1]. “Para o Brasil 
são notificados anualmente 20.000 casos e a letalidade 
geral é de 0,45%, sendo a região nordeste a de maior 
índice 0,81%” Fundação Nacional De Saúde, [3].

 Segundo Rodrigues [8] no Semi-árido pernambucano 
existe cerca de 30 espécies de serpentes, dessas três são 
peçonhentas e responsáveis por acidentes, são elas: 
Bothrops erythromelas Amaral, 1923; Crotalus durissus
Linnaeus, 1758 e Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820), 
“destacando as duas primeiras com maior incidência de 
acidentes” Fundação Nacional De Saúde, [3]. No campus
da Unidade Acadêmica de Serra Talhada/Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UAST/UFRPE) “foram 
registradas 17 espécies de serpentes distribuídas entre 
quatro famílias: Viperidae, Boidae, Elapidae e Colubridae” 
Miranda; Santos, [7], estas sendo encontradas ocupando 
diferentes locais entre as edificações do campus, como 
corredores, cantinas, salas de aula e biblioteca. O objetivo 
deste trabalho é repassar informações relevantes sobre 
cuidados e prevenção de acidentes ofídicos na 
UAST/UFRPE, bem como conscientizar os discentes e 
funcionários sobre a importância das serpentes. 

Material e métodos

A.Descrição do local

O município de Serra Talhada está localizado na parte 
setentrional da microrregião do Pajeú, porção norte do 
Estado de Pernambuco, limitando-se geograficamente, ao 
norte com o Estado da Paraíba, ao sul com Floresta, a leste 
com Calumbi, Betânia e Santa Cruz da Baixa Verde, a 
oeste com São José do Belmonte e Mirandiba. A área 
municipal ocupa 2.959 km2, com coordenadas 9.097.129 
kmN e 586.198 kmE e altitude de 429 metros. De acordo 
com o censo demográfico realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2007 a 
população do município é de 76.198 habitantes. “O acesso 
é efetuado através da rodovia federal BR-232 que interliga 
Recife a Parnamirim. O clima é do tipo Semi-árido com 
duas estações bem definidas (seca e chuvosa) e 
precipitação média anual com média de 600 mm” IBGE, 
[5].



A Unidade Acadêmica de Serra Talhada está 
localizada na Fazenda Saco, a vegetação predominante 
na área é a caatinga arbustiva. A localidade apresenta 
em seus arredores extensos afloramentos rochosos 
formando morros em inselbergs, ente estes a serra que 
dá nome a cidade. “Esta é considerada como uma das 
áreas do bioma Caatinga com prioridade para 
investigação biológica, devido à incipiência de dados 
faunísticos” MMA, [6]. Atualmente a unidade consta de 
nove cursos (Bacharelado em Ciências Biológicas, 
Bacharelado em Economia, Licenciatura em Letras, 
Licenciatura em Química, Engenharia Agronômica, 
Engenharia de Pesca, Sistema de Informação, 
Administração e Zootecnia) com cerca de 800 alunos.

B. Procedimentos metodológicos

Foram realizados entre março de 2007 e maio de 2009, 
palestras para a comunidade universitária (técnicos, 
professores e alunos) na própria instituição (Figura 1). Este 
trabalho faz parte do projeto intitulado Medidas 
Preventivas e Cuidados em Acidentes com Serpentes para 
a Comunidade da Unidade Acadêmica de Serra Talhada e 
seus Arredores, que tem fluxo continuo com atividades 
semestrais. As palestras foram oferecidas para os turnos da 
manhã, tarde e noite e proferidas por integrante do Grupo 
de Herpetologia da UAST, que é composto por oito 
alunos, um técnico e um professora/coordenadora. Na 
maioria das vezes os eventos ocorreram no Auditório da 
Unidade e algumas vezes em salas de aula. Foram 
distribuídos antecipadamente cartazes com a divulgação 
das palestras, além de terem sido utilizados avisos através 
de endereços eletrônicos para convidar os interessados. As 
informações foram repassadas utilizando com recurso 
visual -data show- o material exposto consistia de 
ilustrações sobre os acidentes ofídicos como, por exemplo, 
sintomas, sorologia, curiosidades, importância dos ofídios, 
profilaxia e as principais serpentes registradas na região 
dando ênfase as peçonhentas. Foram distribuídos durante 
as palestras folders e exemplares de serpentes peçonhentas 
e não-peçonhentas foram expostos para comparar 
estruturas morfológicas e elucidar diferenças entre as 
espécies (Figura 2).

Resultados e discussão

Um total de 15 palestras foi proferidas para cerca de 
500 pessoas, entre discentes, técnicos e funcionários. 
Das 17 imagens de serpentes expostas durante as 
palestras e que ocorre no campus da UAST (Tabela 1), 
a que foi mais citada pelo público foi Liophis 
poecilogyrus (Wied, 1824), uma serpente não 
peçonhenta e de pequeno porte, fato também 
confirmado no levantamento feito por Miranda; Santos 
(2008). As espécies venenosas (Tabela 1) foram as que 
mereceram maior atenção durante as explanações, essas 
registradas nas áreas edificadas e algumas reconhecidas 
por alguns alunos, todavia existe uma grande confusão 
entre as serpentes.  

Durante as atividades notou-se a curiosidade por 
parte dos discentes sobre os tipos de serpentes mais 
encontrados no campus e o grau de potencialidade do 
veneno dos ofídios de importância médica. Este tipo de 

trabalho permitiu uma mudança nas atitudes de alguns 
alunos e de funcionários que anteriormente tinham uma 
visão equivocada sobre esses animais, sendo todos estes 
referidos como grande ameaça ao homem. Com base nesta 
idéia havia frequentemente a morte de serpentes dentro e 
nos arredores da instituição, porém essa realidade mudou 
com a realização do projeto. Outras informações foram 
aprimoradas no que diz respeito à importância biológica 
dos ofídios, ponto essencial na conscientização da 
sociedade sobre a necessidade da conservação dos mesmos. 
A diferenciação morfológica dos animais foi primordial 
para distinção entre algumas serpentes que são comumente 
confundidas pelas pessoas como sendo peçonhentas. Este 
fato leva a denominação errada na hora de se identificar as 
espécies, que podem nesse caso receber o mesmo nome. 
Foram mostrados também, os locais de possíveis encontros 
das serpentes dentro do campus, como amontoado de 
rochas, folhiços e tocas. Estudos revelam que o melhor 
método utilizado para evitar acidentes com ofídios é o 
repasse de informações como medidas de prevenção 
através da distribuição de cartazes, folders e palestras 
(Barraviera; Fundação Nacional De Saúde, [1,3]). Ações 
como essas devem fazer parte das atividades semestrais da 
UAST. 
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Tabela 1. Lista das espécies de serpentes registradas nos arredores da UAST. Ambiente: AÇ- açude, AB- área aberta, AED- áreas 

edificadas, VE- vegetação; Microhabitat: 1- fendas entre rochas,2- sobre rochas, 3- vegetação arbórea, 4- solo úmido, 5- solo, 6-

canaletas, 7- interior edificações, 8- arredores edificações e 9- folhedo, 10-bromélia, 11- margem de corpo d’água.– (parte retirado de 

MIRANDA;SANTOS, 2008,[7]).

SQUAMATA/SERPENTES – NOME VULGAR Venenosa

BOIDAE

Boa constrictor constrictor  Linnaeus, 1758 - JIBÓIA AÇ, AB, VE 9 2, 3,5, NÃO

Epicrates cenchria assisi Machado, 1945 - SALAMANTA VE 3 5 NÃO

COLUBRIDAE

Apostolepis cearensis Gomes, 1915 - RAINHA AB, AED 4 1,5,7
POTENCIALMENTE 
PEÇONHENTA

Clelia clelia (Daudin, 1803)  - COBRA-PRETA AB 7 5
POTENCIALMENTE 
PEÇONHENTA

Clelia plumbea (Wied, 1820) – COBRA-PRETA AED 1 -
POTENCIALMENTE 
PEÇONHENTA

Clelia sp. – COBRA-PRETA AED 3 -
POTENCIALMENTE 
PEÇONHENTA

Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758)- DORMIDEIRA AÇ,AED 2 -
POTENCIALMENTE
PEÇONHENTA

Liophis poecilogyrus (Wied, 1824)- COBRA-CAPIM OU JARARAQUINHA AED 13 6,7, 8 NÃO

Liophis viridis Günther, 1862-COBRA-VERDE AED 5 7, 8 NÃO 

Liophis lineatus (Linnaeus, 1758) AED 1 - NÃO

Liophis sp. AED, VE 4 5, 8 NÃO

Oxyrhopus trigeminus (Duméril & Bibron, 1854) –FALSA-CORAL AED 5 4, 7, 8,
POTENCIALMENTE 
PEÇONHENTA

Philodryas nattereri Steindachner, 1870-CORREDEIRA AÇ, AB 7 5,8
POTENCIALMENTE
PEÇONHENTA 

Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823)-COBRA-VERDE AED, AB 5 4, 7,8
POTENCIALMENTE
PEÇONHENTA 

Thamnodynastes sp.-JARARACA DO PAPO AMARELO AB 9 8
POTENCIALMENTE
PEÇONHENTA

Waglerophis merremii (Wagler, 1824)-BOIPEVA - 1 - NÃO

ELAPIDAE

Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820) - CORAL-VERDADEIRA AED 5
5, 6, 7, 
8, 9

SIM

VIPERIDAE SIM

Bothrops erythromelas Amaral, 1923-JARARACA OU MALHA DE 
CASCAVEL

AB, AED 13 5,7, 8 SIM

Crotalus durissus Linnaeus, 1758- CASCAVEL AED 2 10 SIM

Figura 1: Campus da Unidade Acadêmica de Serra Talhada.

Figura 2: Materiais utilizados nas palestras para melhor elucidar as características morfológicas das serpentes.


