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1. Introdução 
 

Estima-se que 80% dos 50 à 60 milhões de hectares de pastagens localizadas no Brasil 
Central encontram-se em algum estádio de degradação (MACEDO et al, 2000). Neste sentido, 
evidencia-se a grande necessidade em providenciar técnicas que possam restabelecer essas 
pastagens, principalmente no que se refere ao manejo de plantas daninhas. 

Deste modo são necessários trabalhos visando ampliar o conhecimento sobre o assunto, 
exclusivamente dentro do estado de Mato Grosso onde há escassez de dados sobre as espécies 
daninhas que habitam as áreas. Assim, por meio deste trabalho buscou-se identificar a flora 
infestante na época de estação seca localizada nos municípios de São José dos Quatro Marcos e 
Mirassol D’Oeste, localizada no sudoeste do estado de MT. 

 

2. Material e métodos 

Os levantamentos foram realizados nos municípios de São José dos Quatro Marcos e 
Mirassol D’Oeste, ambos situados no sudoeste do estado de Mato Grosso, em pastagens de 
Brachiaria spp. As atividades de levantamento foram realizadas em apenas uma etapa: Entre os 
meses de julho e setembro de 2010, que define o período de seca na mesorregião do Estado, em 
cada período, as coletas de dados foram realizadas em 10 propriedades, sendo 5 localizadas em 
Mirassol D’Oeste (A) e 5 em São José dos Quatro Marcos (B). Foi utilizado o método dos 
quadrados isolados, possuindo cada propriedade 12 parcelas aleatórias, totalizando 120 parcelas 
em cada estação. A área de cada parcela foi delimitada por uma linha de barbante com uma haste 
fixada a cada 8 metros constituindo uma área de 64 m-2, totalizando 768 m-2 em cada propriedade. 
Em cada parcela foi realizada a contagem e identificação das espécies invasoras. 

Os dados obtidos foram analisados de acordo com a metodologia proposta por Brandão e 
Laca (1998), em que se calcula a densidade de plantas (número de plantas por unidade de área 
em cada espécie), freqüência (intensidade de ocorrência da planta na área, medida em 
porcentagem) e abundância das espécies (espécies encontradas concentradas somente em 
determinados pontos). A partir desses cálculos foi determinada a análise de frequência relativa, 
densidade relativa e abundância relativa, representando a importância de determinada espécie em 
relação à somatória dos valores de importância dentro da área em estudo.  
 
3, Resultados e discussão 
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Através dos levantamentos realizados na época de seca entre os meses de julho e 
setembro de 2010, foram identificadas 43 espécies de plantas daninhas, pertencentes a 19 
famílias botânicas (Tabela 1). 

Referindo-se quantitativamente, as famílias mais representativas do levantamento 
fitossociológico foram Asteraceae e Fabaceae. Na família Asteraceae foram identificadas as 
espécies Chaptalia integerrima, Elephantopus mollis, Emilia sonchifolia, Galinsoga parviflora, 
Synedrellopsis grisebachii, Vernonia ferruginea. Dentro da família Fabaceae foram encontradas as 
espécies Aeschynomene histrix, Crotalaria incana, Desmodium barbatum, Desmodium incanum, 
Indigofera hirsuta. Pode-se citar a terceira família, Cyperaceae, que vem em seguida com 4 
espécies identificadas: Cyperus difformis, Cyperus esculentus , Cyperus ferax  e Cyperus iria 
(Tabela 1). 
 
 
 
 
 
Tabela 1 - Espécies de plantas daninhas encontradas no levantamento fitossociológico em 
pastagens em ambas as regiões, durante a época seca, organizadas por família, nome científico e 
nome popular. 
 

Família Nome científico Nome vulgar 
Amaranthaceae Alternanthera tenella  

Cyathula prostata  
Apaga-fogo 
Carrapicho-rabo-de-raposa 

Annonaceae 
Bignoniaceae 
Caesalpinoideae 

Duguetia furfuracea 
Arrabidaea florida  
Bauhinia forticata 
Chamaecrista rotundifolia  
Senna obtusifolia 

Araticum-miúdo 
Cipó-neve 
Pata-de-vaca 
Erva-de-coração 
Fedegoso 

Asteraceae Chaptalia integerrima  Lingua-de-vaca 
 Elephantopus mollis  Erva-grossa 

 Emilia sonchifolia  Falsa-serralha 

 Galinsoga parviflora  Fazendeiro 

 
 
Cucurbitaceae 

Synedrellopsis grisebachii  
Vernonia ferruginea  
Cucumis anguria  

Agriãozinho 
Assa-peixe 
Maxixe 

Cyperaceae Cyperus difformis  
Cyperus esculentus  
Cyperus ferax  
Cyperus iria 

Junquinho 
Tiriricão 
Junquinho (RS) 
Tiririca-do-brejo 

Euphorbiaceae Chamaesyce hirta  
Croton lundianus 

Erva-de-santa-luzia 
Gervão-branco 

Gramineae Cynodon dactylon 
Digitaria insularis 

Grama-seda 
Amargoso 

Malvaceae Sida cordifolia 
Sida rhombifolia 
Sida urens  

Malva-branca 
Guanxuma 
Guanxuma 

Mimosoidae Acacia plumosa   
Leucaena leucocephala  

Arranha-gato 
Leucena 
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Mimosa ramosissima Juqueri 
Monimiaceae Siparuna apiosyce  Limão-bravo 
Palmae Attalea phalerata Bacuri 
Fabaceae Aeschynomene histrix 

Crotalaria incana 
Desmodium barbatum  
Desmodium incanum  
Indigofera hirsuta  

Sensitiva 
Crotalaria 
Barbadinho 
Carrapicho-beiço-de-boi 
Anileira 

Polygonaceae Rumex acetosella  Linguinha-de-vaca 
Rubiaceae Mitracarpus hirtus 

Richardia brasiliensis  
Spermacose latifolia 

Poaia-da-praia 
Poaia-branca 
Erva-quente 

Solanaceae 
 
Verbenaceae 
Myrthaceae 

Solanum palinacatum  
Solanum sisymbrifolium  
Stachytarpheta cayennensis 
Psidium guajava 

Arrebenta-cavalo 
Joá-bravo 
Gervão 
Goiaba 

 
Nos trabalhos de Silva et al. (2008) realizados no parque da Criança localizado no centro 

da cidade de Campina Grande – PB, numa área de 67000 m-2, são citados 67 espécies 
distribuídos em 18 famílias de espécies daninhas, as famílias Asteraceae e Fabaceae ficaram com 
o segundo e quarto maiores números de espécies encontradas. Maciel et al. (2008), indicam que 
a família Asteraceae foi a que registrou o maior número de espécies no levantamento realizado 
em gramados de Paspalum  notatum no município de Assis – SP. Autores como Carvalho e Pitelli 
(1992) realizaram levantamento fitossociológico em áreas de pastagens em Selvíria – MS, 
verificando as famílias Fabaceae e Asteraceae como as mais importantes nas áreas estudadas.  

No demonstrador (Tabela 2), o município de Mirassol D’Oeste (Região A), de acordo com o 
levantamento durante época seca, encontrou-se 34 espécies, seguido de 27 espécies daninhas 
no município de São José dos Quatro Marcos (Região B). De acordo com Oryokot et al. (1997), 
constata-se que há variações e diferenças nas práticas culturais realizadas pelos agricultores de 
cada região, que acaba influenciando na composição florística da área. Assim a região A 
encontra-se com um cultivo mais rudimentar, e a região B um cultivo mais tecnificado, explicando 
assim, a maior variabilidade de espécies da região A.  
  
Tabela 2 - Número total de espécies de plantas daninhas organizadas por família, encontradas em 
pastagens nas regiões A e B, em época seca. 
 

Número de espécies de plantas daninhas 
Família Região A         (Mirassol 

D’Oeste) 
Região B              (Quatro 

Marcos) 
Total 

Amaranthaceae 2 1 2 
Annonaceae 1 0 1 
Bignoniaceae 0 1 1 
Caesalpinoideae 2 2 3 
Asteraceae 4 4 6 
Cucurbitaceae 1 0 1 
Cyperaceae 2 4 4 
Euphorbiaceae 2 1 2 
Gramineae 2 1 2 
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Malvaceae 3 2 3 
Mimosoidae 3 2 3 
Myrthaceae 1 1 1 
Monimiaceae 1 1 1 
Palmae 1 0 1 
Fabaceae 4 5 5 
Polygonaceae 1 0 1 
Rubiaceae 3 0 3 
Solanaceae 1 1 2 
Verbenaceae 0 1 1 
Total 34 27 43 
 

Na região A (Mirassol D’Oeste), em época seca, a espécie Desmodium barbatum ocorreu 
com maior intensidade, totalizada com IVI igual a 63,33 (Quadro 1), com densidade de plantas 
0,43 plantas m-2 com freqüência de 95,00% presente nas parcelas. Em seguida, nesta região 
encontramos a espécie Cyperus difformis sendosegunda espécie de maior importância com IVI 
igual a 23,51; freqüência nas parcelas de 20,00% e densidade de 0,10 plantas m-2. A espécie 
Cyperus difformis foi a que apresentou maior índice de abundância, com 32,08, apontando-a 
como espécie mais encontrada em concentrações, ou seja, reboleiras. A terceira espécie mais 
intensa na região é a Sida rhombifolia, com IVI de 23,35, em seguida vem a Chaptalia integerrima 
e Rumex acetosella, apresentandoIVI de 17,97 e 17,64 respectivamente. Vale apontar as 
espécies com maiores freqüências após a Desmodium barbatum, sendo elas, as espécies Sida 
cordifolia, Sida rhombifolia e Mimosa ramosissima com valores de 46,67; 45,00 e 45,00%, 
respectivamente. 

Tuffi Santos et al. (2004), afirmam que os gêneros Desmodium, Centrosema e 
Aeschynomene são leguminosas, capazes de fixar nitrogênio biologicamente, podendo ser 
consumidas principalmente em épocas secas do ano, ajudando assim na dieta animal e no 
aumento do consumo pelos bovinos, conforme Serrão e Falesi (1977), o gênero Desmodium é o 
mais importante entre as leguminosas encontradas em pastagens, auxiliando no pastejo dos 
animais. 
 
Quadro 1- Relação das espécies de plantas daninhas encontradas em pastagens na região A, 
durante época seca. 

Espécies 
N° 

Fre. Den. Abu. Frr. Der. Abr. IVI 
ind. 

Mimosa ramosissima 182 45,00 0,04 6,74 7,85 3,94 2,46 14,24 

Sida cordifolia 194 46,67 0,05 6,93 8,14 4,20 2,53 14,86 

Attalea phalerata 5 3,33 0,00* 2,50 0,58 0,11 0,91 1,60 

Chaptalia interrima  304 30,00 0,07 16,89 5,23 6,58 6,16 17,97 

Cyperus iria 190 31,67 0,04 10,00 5,52 4,11 3,64 13,28 

Acacia plumosa 4 5,00 0,00* 1,33 0,87 0,09 0,49 1,44 

Leucena leucocephala 34 13,33 0,00* 4,25 2,33 0,74 1,55 4,61 

Siparuna apiosyce 8 5,00 0,00* 2,67 0,87 0,17 0,97 2,02 

Elephantopus mollis 133 25,00 0,03 8,87 4,36 2,88 3,23 10,47 

Desmodium barbatum 1668 95,00 0,43 29,26 16,57 36,10 10,67 63,33 
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Senna obtusifolia 21 8,33 0,00* 4,20 1,45 0,45 1,53 3,44 

Desmodium incanum 156 35,00 0,04 7,43 6,10 3,38 2,71 12,19 

Sida urens 66 15,00 0,01 7,33 2,62 1,43 2,67 6,72 

Indigofera hirsuta 8 3,33 0,00* 4,00 0,58 0,17 1,46 2,21 

Sida rhombifolia 441 45,00 0,11 16,33 7,85 9,54 5,95 23,35 

Cyathula prostrata 3 1,67 0,00* 3,00 0,29 0,06 1,09 1,45 

Rumex acetosella 289 25,00 0,07 19,27 4,36 6,25 7,02 17,64 

Chamaesyce hirta 16 6,67 0,00* 4,00 1,16 0,35 1,46 2,97 

Bauhinia forticata  12 5,00 0,00* 4,00 0,87 0,26 1,46 2,59 

Mitracarpus hirtus 21 6,67 0,00* 5,25 1,16 0,45 1,91 3,53 

Duguetia furfuracea 3 1,67 0,00* 3,00 0,29 0,06 1,09 1,45 

Vernonia ferruginea 47 18,33 0,01 4,27 3,20 1,02 1,56 5,77 

Croton ilundianus 7 3,33 0,00* 3,50 0,58 0,15 1,28 2,01 

Psidium guajava 31 5,00 0,00* 10,33 0,87 0,67 3,77 5,31 

Cyperus difformis 385 20,00 0,10 32,08 3,49 8,33 11,69 23,51 

Crotalaria incana 1 1,67 0,00* 1,00 0,29 0,02 0,36 0,68 

Spermacoce latifólia 22 10,00 0,00* 3,67 1,74 0,48 1,34 3,56 

Richardia brasiliensis 126 10,00 0,03 21,00 1,74 2,73 7,65 12,12 

Solanum sisymbrifolium 19 10,00 0,00* 3,17 1,74 0,41 1,15 3,31 

Emilia sonchifolia 14 5,00 0,00* 4,67 0,87 0,30 1,70 2,88 

Alternsnthera tenella 183 28,33 0,04 10,76 4,94 3,96 3,92 12,83 

Cynodon dactylon 2 1,67 0,00* 2,00 0,29 0,04 0,73 1,06 

Digitaria insularis 23 5,00 0,00* 7,67 0,87 0,50 2,79 4,16 

Cucumis anguria 3 1,67 0,00* 3,00 0,29 0,06 1,09 1,45 

Total 4621 573,33 1,2034 274,37 100,00 100,00 100,00 300,00 
N° ind. = número de indivíduos; Fre = freqüência; Den = densidade; Abu = abundância; Frr. = 
freqüência relativa; Der. = densidade relativa; Abr. = abundância relativa; IVI = índice de valor de 
importância; (*) = Menor que 0,001. 
 

Nos levantamentos feitos na região B (São José dos Quatro Marcos) em época seca do 
ano, a espécie Sida cordifolia apresentou maior importância na área, totalizada com IVI igual a 
52,37, com densidade de plantas 0,11 plantas m-2 e freqüência de 63,33% presente nas 
parcelas(Quadro 3). Em seguida, nesta região encontramos a espécie Desmodium barbatum 
sendoa segunda espécie de maior importância com IVI igual a 47,79, freqüência nas parcelas de 
46,67% e densidade de 0,1 plantas m-2, com valor de abundância superior a espécie Sida 
cordifoliacom 14,25. Tal índice também revela que esta espécie foi a que mais apresentou 
concentrada, ou seja, em  reboleiras. As espécies Crotalaria incana, Mimosa ramosissima e 
Cyperus iria apresentaram IVI expressivos de 25,05; 18,86 e 17,73 respectivamente. A espécie 
com a terceira maior frequência encontrada foi a Crotalaria incana com 40,00%, seguida de 
Mimosa ramosissima e Cyperus iria, com freqüência de 35,00% e 30,00%, respectivamente 
(Quadro 2). 

 
Quadro 2 - Relação das espécies de plantas daninhas encontradas em pastagens na região B, em 
época seca. 
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Espécies 
N° 

Fre. Den. Abu. Frr. Der. Abr. IVI 
ind. 

Aeschynomene histrix 4 1,67 0,00* 4,00 0,42 0,24 3,38 4,04 

Alternanthera tenella 68 16,67 0,01 6,80 4,20 4,09 5,74 14,03 

Arrabidaea florida 3 1,67 0,00* 3,00 0,42 0,18 2,53 3,13 

Chamaecrista rotundifolia 2 1,67 0,00* 2,00 0,42 0,12 1,69 2,23 

Chamaesyce hirta 29 10,00 0,00* 4,83 2,52 1,74 4,08 8,35 

Crotalaria incana 157 40 0,04 6,54 10,08 9,44 5,53 25,05 

Cynodon dactylon 2 1,67 0,00* 2,00 0,42 0,12 1,69 2,23 

Cyperus esculentus 16 8,33 0,00* 3,20 2,10 0,96 2,70 5,77 

Cyperus ferax 43 10,00 0,01 7,17 2,52 2,59 6,05 11,16 

Cyperus iria 95 30,00 0,02 5,28 7,56 5,71 4,46 17,73 

Cyperusdifformis 2 1,67 0,0* 2,00 0,42 0,12 1,69 2,23 

Desmodium barbatum 399 46,67 0,1 14,25 11,76 23,99 12,04 47,79 

Desmodium incanum 71 21,67 0,01 5,46 5,46 4,27 4,61 14,34 

Elephantopus mollis 20 13,33 0,00* 2,50 3,36 1,20 2,11 6,68 

Galinsoga parviflora 1 1,67 0,00* 1,00 0,42 0,06 0,84 1,32 

Indigofera hirsuta 65 15,00 0,01 7,22 3,78 3,91 6,10 13,79 

Leucaena leucocephala  2 1,67 0,00* 2,00 0,42 0,12 1,69 2,23 

Mimosa ramosissima 100 35 0,02 4,76 8,82 6,01 4,02 18,86 

Psidium guajava 16 10,00 0,00* 2,67 2,52 0,96 2,25 5,74 

Senna obtusifolia 9 5,00 0,00* 3,00 1,26 0,54 2,53 4,34 

Sida cordifolia 442 63,33 0,11 11,63 15,97 26,58 9,82 52,37 

Sida urens      18 8,33 0,00* 3,60 2,10 1,08 3,04 6,22 

Siparuna apiosyce 3 3,33 0,00* 4,50 0,84 0,18 1,27 2,29 

Solanum palinacatum 11 10,00 0,00* 1,83 2,52 0,66 1,55 4,73 

Stachytarpheta cayennensis 7 6,67 0,00* 1,75 1,68 0,42 1,48 3,58 

Synedrellopsis grisebachii 22 8,33 0,00* 4,40 2,10 1,32 3,72 7,14 

Vernonia ferruginea  56 23,33 0,01 4,00 5,88 3,37 3,38 12,63 

Total  1663 396,67 0,4331 118,40 100,00 99,99 100,00 299,99 
N° ind. = número de indivíduos; Fre = freqüência; Den = densidade; Abu = abundância; Frr. = 
freqüência relativa; Der. = densidade relativa; Abr. = abundância relativa; IVI = índice de valor de 
importância; (*) = Menor que 0,001. 
 

Na seca, a região A apresentou maior número de espécies em relação à região B. O 
município de Mirassol D’Oeste (A) apresentou a espécie Desmodium barbatum em maior número, 
também sendo levantada como a segunda espécie mais encontrada na região B, obtendo maior 
importância. Na região B a espécie Sida cordifolia ocorreu com maior incidência.  
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Palavras-chaves: Dioscoreaceae, morfometria, Tangará da Serra. 
 
 

1. Introdução 
 

Dioscoreaceae (R.Brown) Lindley, são lianas de caules delgados a robustos, com raras 
espécies eretas (Pedralli, 2002), dioicas com flores inconspícuas, polinizadas por insetos, 
geralmente por moscas e dispersa pelo vento (Judd et al. 2009). Possui ampla distribuição nos 
trópicos e subtrópicos, com poucas espécies em regiões temperadas. Apresentam quatro gêneros 
e cerca de 900 espécies (Lorenzi e Souza, 2009). 

Dioscorea sp. é o gênero mais representativo, com cerca de 600 espécies, 
ocorrendo no Brasil entre 150 e 200 espécies, encontradas principalmente em borda de 
florestas e é considerada como o único gênero da família presente em todas as regiões 
do país (Lorenzi e Souza, 2009).  

Os tubérculos de muitas espécies de Dioscorea são ricos em amido e 
comestíveis, conhecidos popularmente como os “inhames”, já outras espécies possuem 
valor medicinal, devido a presença de alcalóides ou de sapogeninas esteroides, utilizadas 
principalmente como antiinflamatórios ou contraceptivos orais (Judd et al. 2009). De 
acordo com Coursey (1980), mais de 60 espécies tem valor econômico. Sendo, 
aproximadamente 25 espécies citadas como alimentícias, 15 como medicinais, seis como 
ornamentais e cerca de nove espécies são extremamente importantes para produção 
industrial de hormônios sexuais e cortisona (Pedralli, 2002).  

As espécies de Dioscorea mais cultivadas e conhecidas no Brasil são: D. 
cayennensis Lam., D. alata L., D. bulbifera L, D. dumetorum (Kunth) Pax., D. trifida, D. 
laxiflora Grisebe, D. microbotrya Grisebe, sendo as duas primeiras as mais 
comercializadas para alimentação humana (Oliveira et al., 2005). Contudo, a maioria das 
espécies ainda é pouco estudada (Barroso et al., 1974; Chu e Figueiredo-Ribeiro, 1991; 
Pedralli, 2002). 

Dentre as espécies de Dioscorea, a Dioscorea hasslerana Chodat (1903), se 
destaca por possuir poucas informações publicadas. Foi possível encontrar apenas um 
estudo que descreve as características desta espécie, realizado por Xifreda na Argentina, 
em 1983, através de um trabalho de descrição taxonômicas das espécies de 
dioscoreaceaes. 

 Diante disto, a compreensão das características da morfologia de D. hasslerana 
se faz primordial, para caracteriza-la e avaliar o seu sucesso reprodutivo, pois, a 
morfologia floral está intimamente ligada no acesso aos recursos florais pelos animais e a 
eficiência desses em utilizar seus recursos (Inouye 1980, Henzi e Horth, 2004). Além 
disso, de acordo com Campbell et al. (1991) a morfologia também influencia o modo como 
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o pólen é depositado e removido do corpo dos polinizadores e a quantidade de pólen 
transferido por visita.  

Contudo, este trabalho teve como objetivo realizar uma análise morfológica e 
morfométrica das flores pistiladas e estaminadas de D. hasslerana, em um fragmento 
florestal no município de Tangará da Serra, para auxiliar e oferecer subsídio que possam 
delimitar as características desta espécie, uma vez que não se tem dados publicados  
sobre a mesma aqui no Brasil. 

. 
 
 

2. Material e Métodos 

 
2.1 Área de estudo 
 

O estudo foi realizado no município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 
em um Fragmento Florestal de Mata Estacional Semidecidual de aproximadamente 18 ha. 
Está localizado em uma propriedade particular (14º39’05”S; 57º25’25”W), circundado por 
pastagens e plantações de soja e milho. Sua fitofisionomia caracteriza-se por árvores 
predominantemente eretas de diferentes alturas e semi-caducifólias (Ribeiro e Walter, 
1998).  

O município de Tangará da Serra apresenta uma altitude de 423 m e clima tropical 
chuvoso, quente e úmido. A precipitação média anual é de 1.830,8 mm, com estiagem de 
junho a setembro. A temperatura média anual é de 24,4ºC e 26,1°C, com umidade relativa 
do ar de 70-80%. A vegetação do município apresenta característica de Cerrado e 
Floresta Amazônica (Dallacortet al., 2010). O solo é do tipo Latossolo Vermelho Disférrico 
de textura muito argilosa (Serigatto 2006).  Espécimes testemunhos estão depositados no 
Herbário da UNEMAT Campus de Tangará da Serra - MT. 
 
 
2.2 Morfologia Floral 
 

Para a realização da morfologia das flores e inflorescências, foi utilizado material 
in vivo. A morfologia externa de Dioscorea hasslerana, foi descrita utilizando um 
estereomicroscópio e bibliografias especializadas. 
 
2.3 Morfometria floral 
 

A morfometria floral foi avaliada em 10 flores pistiladas e 10 flores estaminadas de 
dois indivíduos diferentes. As flores foram coletadas e mantidas em álcool 70% para 
análises em laboratório. Com auxílio de estereomicroscópio, papel milimetrado e 
paquímetro, foram mensurados os seguintes parâmetros: comprimento de cálice e corola, 
comprimento e número de estames e pistilos. 
 
 

3. Resultados e Discussão 
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Dioscorea hasslerana possui caule cilíndrico, folhas alternas esverdeadas e 

máculas no interior do limbo, inflorescências pouco vistosas, monoclamídeas (Figura 1.A), 
raque puberosa e brácteas ovaladas. As inflorescências pistiladas são solitárias de cor 
marron esverdeado (Figura 1.B), paucifloras, seis estaminódios inseridos na base do tubo 
da corola, ovário vistoso, ínfero, tricarpelar e trilocular, cápsula elíptica com base aguda e 
ápice truncada pontos pelúcidos em todas as partes das flores, já as inflorescências 
estaminadas (Figura 2.C), possuem coloração esverdeado, seis estames inseridos na 
base do tubo da corola e anteras intorsas, corroborando com as informações de Xifreda 
(1983). 

Foi possível observar que as flores estaminadas são menores que as pistiladas e 
possuem maior número de flores por inflorescência. Estando de acordo com as teorias de 
Bawa (1983), que afirma que em espécies dióicas, as plantas masculinas geralmente 
apresentam número maior de flores, em comparação às pistiladas. 

 

 
 

Figura 1. A) Inflorescências de Dioscorea hasslerana; B) Flores pistiladas; C) Flores estaminadas. 

 

Na tabela 1 e 2 encontram-se os resultados da morfometria floral de D. 
hasslerana, estando próximas às afirmações de Xifreda (1983) que descreve esta 
espécie, como: possui perianto urceolado com 1 mm e seis estaminódios, estilete de 1 
mm, estígma 0,5 mm, perianto tubuloso com 1mm e seis estames de 2 mm cada inseridos 
na base do tubo da corola, com anteras introrsas de 0,5 mm. 
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Tabela 1 – Média e desvio padrão de medidas realizadas em flores pistiladas de Discorea 
hasslerana em fragmento florestal no município de Tangará da Serra-MT. 

Flor (mm) 
Perianto 

(mm) 
Pistilos (nº) 

Lacínio 
(mm) 

Ovário 
(mm) 

Estilete 
(mm) 

Estigma 
(mm) 

10,5 ± 0,7  2,5 ± 2,7  6 ± 0,00 0,5 ± 0,00 8,8 ± 0,63 1 ± 0,00 0,5 ± 0,00 

 
 
Tabela 2 – Média e desvio padrão de medidas realizadas em flores estaminadas de 
Discorea hassleranaem fragmento florestal no município de Tangará da Serra-MT. 

Flor (mm) 
Perianto 

(mm) 
Estames 

(nº) 
Lacínio 
(mm) 

Filete 
(mm) 

Antera 
(mm) 

2,65 ± 0,45  2,5 ± 2,7 6 ± 0,00 1 ± 0,00 2 ± 0,00 0,5 ± 0,00 

 
 

Através dos resultados da morfometria e morfologia floral de D. hasslerana pode-
se analisar que a suas características corroboram com as afirmações de Renner e 
Ricklefs (1995) que descreve espécies dioicas como associadas com a produção massiva 
de flores pequenas e inconspícuas de colorações claras ou pálidas, polinizadas 
principalmente por pequenos insetos generalistas.   

 
 
 

4. Agradecimentos 

 
Agradecemos à UNEMAT, campus de Tangará da Serra, por disponibilizar a estrutura 
física para o desenvolvimento do trabalho e a CAPES pela bolsa do mestrado. 
 
 

5. Referencias Bibliográficas  

 
 
Barroso GM, Sucre D, Guimarães EF, Carvalho LF, Valente MC, Silva JD, Silva JB, 

Rosenthal, FRT, Barbosa, CM, Barth, OM, Barbosa AF. 1974. Flora da Guanabara; 
família Dioscoreaceae. Sellowia, n. 25, p. 9-256. 

Bawa, KS. 1983. Patterns of flowering in tropical plants.In: JONES, C. E.; LITTLE, R. J. 
(Ed.). Handbook of experimental pollinationbiology.New York: Scientific and 
Academic, p. 394-410. 

Campbell DR; Waser NM.; Price MV; Lynch EA; Mitchell RJ. 1991. Components of 
phenotypic selection: pollen export and flower corolla width in Ipomopsis aggregata. 
Evolution. v. 45, p.1458-1467. 

Chu EP; Figueiredo-Ribeiro RCL. 1991. Native and exotic species of Dioscorea used as 
food in Brazil.Economic Botany, v. 45, n.4, p. 467-479.  

Coursey DG. 1980. Descriptors for yam (Dioscorea sp.). Rome, IBPGR Secretariat. 19 
p. 



 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
II BIOTA 

II Ciclo de Estudos em Biologia de Tangará da Serra 
I Ciclo Nacional de Estudos de Biologia 

07 a 11 de Novembro de 2011 
ISSN 2175-6392 

 

Apoio: FAPEMAT                                                                                                                           1                                                                          

Dallacort R; Martins JA; Inoue MH; Freitas PSL de; Krause W. 2010. Aptidão agroclimática 
do pinhão manso na região de Tangará da Serra, MT. Revista Ciência Agronômica, 
v. 41, n. 3, p. 373-379. 

Inouye, D.W. 1980.The effect of proboscis and corolla tube lengths on patterns and rates 
of flower visitation by bumblebees.Oecologia45: 197-201. 

Judd WS; Campbell CS; Kellogg EA; Stevens PF e Donoghue MJ. 2009. Sistemática 
Vegetal: Um enfoque filogenético. Porto Alegre: Artmed, p. 275-276. 

Lenzi M; Orth AI. 2004. Fenologia reprodutiva, morfologia e biologia floral 
deSchinusterenbithifoliusRaddi (Anacardiaceae), em restinga da Ilha de Santa 
Catarina, Brasil. Biotemas . v.17, n.2, p. 67-89. 

Lorenzi H; Souza VC. 2009. Botânica Sistemática: Guia ilustrado para identificação 
das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em AGP II. Nova 
Odessa, Sâo Paulo: Instituto Plantarum, 2ªed, 160p. 

Pedralli, G. 2002. Dioscoreaceae e Araceae: aspecto taxonômicos, etnobotânicos e 
espécies nativas com potencial para melhoramento genético. In: Santos, E. S. (Ed). 
Simpósio Nacional sobre as Culturas do Inhame e do Taro, João Pessoa. p. 37-53 

Pedralli, G. 1992. A família Dioscoreaceae (R.Br.) Lindley no Rio Grande do Sul, Brasil. 
Caderno de Pesquisa, v. 4, n.1, p. 43-77. 

Pedralli, G. 1988. O inhame, esse desconhecido. Ciência Hoje, v.8, n.46, p.58-62.  
Pedralli, G. Revisão taxonômica das espécies de Dioscoreaceae (R.Br.) Lindley da 

Cadeia do Espinhaço, Minas Gerais e Bahia, Brasil. 1998. 400 p. Tese (Doutorado 
em Ciências – Botânica) - Depto. Botânica/Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Ribeiro, J. F.; Walter, B. M. T. 1998. Fitofisionomias do bioma cerrado. In Cerrado: 
ambiente e flora (S.M. Sano & S.P. Almeida, eds). EMBRAPA-CPAC, Planaltina, p.89-
166. 

Serigatto EM. 2006. Delimitação automática das áreas de preservação permanente e 
identificação dos conflitos de usos da terra na bacia hidrográfica do Rio 
Sepotuba-MT. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 130p.  

Vidal WN; Vidal MRR. 2000.. Botânica-organografia: quadros sinóticos ilustrados de 
fanerógamas. 4 ed. Ver. Ampl. Viçosa:UFV, 124p. 

Xifreda CC. 1983. EstudiosenDioscoreaceae. Boletín de lasociedad argentina de 
botánica nº1, v. 4, p. 340-343. 

 



 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
II BIOTA 

II Ciclo de Estudos em Biologia de Tangará da Serra 
I Ciclo Nacional de Estudos de Biologia 

07 a 11 de Novembro de 2011 
ISSN 2175-6392 

 

Apoio: FAPEMAT                                                                                                                           1 

 

 
Distribuição do babaçu (Orbignya phalerat) na área de pasto e cerrado na fazenda 

Porto Alegre, município de Cáceres, MT 
 

Maysa T. Lemes, Roseane P. dos Reis, Keity N. P. dos Santos e Manoel dos S. Filho  
 

Autor para correspondência: maysa_lemes@hotmail.com  
 

Palavras-chaves: Babaçu, pasto, cerrado 
 

O babaçu é uma palmeira de tronco simples, de 8 a 15 metros de altura, que se distribui 
isoladamente na floresta ou em áreas abertas, sendo mais freqüente em áreas perturbadas pelo 
homem. Na região nuclear do cerrado, o babaçu ocorre em áreas restritas embora localmente 
possam ocupar áreas extensas geralmente nos trechos onde o solo é bem drenado, e não sujeito 
a inundações periódicas. Na natureza as palmeiras figuram uma das espécies vegetais mais 
importantes aos animais, já que seus frutos são bastante nutritivos e estão disponíveis em épocas 
de escassez de alimentos. O presente estudo foi realizado na fazenda Porto Alegre, entre os dias 
09 e 12 de outubro de 2010, localizada no município de Cáceres - MT, latitude 15°, 45’ 0204 Sul 
57°, 32’ 0766 Oeste com elevação de 130m e teve por objetivo analisar a distribuição do babaçu 
na área de pasto e cerrado. Foi feito um grid de 50 x 50m em uma área de pasto e de cerrado. 
Dentro de cada grid foram realizadas parcelas de 5 x 5m utilizando barbante e papel quadricular 
para marcação das parcelas: A1-A9 até I1- I9, tanto para o pasto quanto para o cerrado. Para 
coleta de dados realizou-se a contagem das plantas adultas, plântulas e das sementes, 
observando se as sementes estavam predadas e quais os possíveis predadores, podendo ser 
araras, coleópteros ou roedores. Para a análise da distribuição de plantas e plântulas no pasto e 
cerrado, foi aplicado um teste de Poisson, que descreve o número esperado de indivíduos 
localizados aleatoriamente dentro de uma região de amostra, para comparar se houve diferença 
significativa entre os dois locais utilizou-se o teste Qui- quadrado (x2). Foram contadas um total de 
29 plantas adultas e 210 plântulas no pasto enquanto no cerrado 17 plantas adultas e 499 
plântulas. Em relação ao número de sementes de babaçu, no pasto foi encontrado 1.195, sendo 
que destes, 791 estavam viáveis e sem nenhuma alteração na semente que corresponde a 66%. 
Dos 1.195 apenas 2,5% estavam roídos, enquanto predados por besouros foi 17% e por araras 
1,5%. No cerrado encontrou-se menos sementes que no pasto, um total de 399 na qual 7,5% 
correspondem a sementes roídas. Já as predadas por besouros foram 88% . Através do teste x2 
ao nível de significância a 5%, constatou-se que não houve diferença significativa entre o número 
plantas e plântulas encontradas tanto no pasto quanto no cerrado com a distribuição de Poisson 
tendendo a uma distribuição agregada, apesar da ampla ocorrência na área de estudo. Em ambos 
ambientes, houve uma maior predação de sementes de babaçu por coleópteros devido à 
presença de serrapilheira rica em folhas e raízes, um importante substrato de forrageamento para 
os insetos. 

mailto:maysa_lemes@hotmail.com
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Macrófitas aquáticas são plantas que vivem em ambientes aquáticos com variáveis profundidades 
e diversas adaptações, podendo ser emergentes, enraizadas, livres flutuantes. São encontradas 
em vários tipos de ambientes que vão desde lagoas, rios, açudes, até áreas alagadas entre 
outras, sendo colonizadas por diferentes espécies de macrófitas aquáticas. Apresentam 
considerável importância ecologia, uma vez que servem de abrigo para diversos organismos, além 
de contribuir com fixação de sedimentos e de matéria orgânica ao colonizar brejos e margens de 
lagos. Variações do nível da água levam a mudanças abióticas e bióticas expressiva no tempo e 
no espaço. Durante períodos de estiagem, os habitats aquáticos se isolam e ficam sujeitos a 
fatores ecológicos locais. A presença e abundância das macrófitas aquáticas são influenciadas 
por diversos fatores, tais como, turbidez da água, composição do sedimento, ação dos herbívoros 
e disponibilidade de nutrientes. Outros fatores como a temperatura média, e a luminosidade tende 
a contribuir para o crescimento das macrófitas aquáticas em locais onde o clima é elevado.  O 
objetivo deste estudo é realizar um inventário das macrófitas aquáticas presente em dois açudes 
do município de Tangará da Serra, no período de estiagem. O presente estudo foi realizado no 
município de Tangará da Serra o qual se localiza na serra Tapirapuã, de onde se originam vários 
córregos formando a bacia do rio Sepotuba. A maioria desses corpos de água está situada em 
fazendas, onde muitos foram modificados e formando assim, açudes de tamanhos e 
profundidades variados. As coletas foram realizadas no mês de agosto, período de estiagem, em 
dois açudes localizados próximos a UNEMAT – Campus Tangará da Serra. As plantas foram 
coletadas férteis e prensadas, identificadas e confeccionadas as exsicatas e posteriormente foram 
depositadas no Herbário TANG. Foram registradas 06 famílias: Mayacaceae, Cyperaceae, 
Alistomataceae, Xyridaceae, Melastomataceae e Characeae. Cyperaceae foi à família mais 
representativa, com 03 gêneros: Websteria, Eleocharis e Oxycaryum. A família Maycaceae 
apresentou a macrófita aquática mais abundante em ambos os açudes. Tal registro corrobora com 
outras pesquisas, onde as espécies de Mayaca apresentam como característica serem plantas 
aquáticas com habito fixo no sedimento e submersas totalmente até a sua floração é submersa. 
Os açudes estudados apresentam águas claras provenientes de nascentes entre veredas.  
Mesmo com profundidade elevada à radiação solar chega a planta. Portanto estes açudes 
favorecem a presença e a abundancia da macrófita aquática Mayaca. A família Cyperaceae foi a 
que obteve maior numero de gêneros. Esta família apresenta espécies que são bastante 
tolerantes à água como o gênero  Eleocharis, com duas espécies e ainda o gênero Websteria que 
caracteriza por apresentar-se totalmente submersa.   
 

mailto:renatha.cavalcante@hotmail.com
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1. Introdução 
 

A região tropical oferece clima e condições naturais propícias para o desenvolvimento e 
proliferação de fungos produtores de micoses, os mais importantes são os dermatófitos, um grupo 
de cerca de 40 fungos relacionados que pertencem a três gêneros: Microsporum, Trichophyton e 
Epidermophyton, sendo que, o maior número de espécies existentes é do gênero Trichophyton 
(Leite e Botelho, 2011) 

Os dermatófitos são fungos que apresentam semelhanças fisiológicas, morfológicas e 
patogênicas. A morfologia que apresentam em comum é caracterizada pela presença de hifas 
hialinas, septadas e ramificadas que se desarticulam em artroconídios (Damázio et al., 2007). Os 
vários gêneros e espécies de dermatófitos têm afinidade seletiva com as diferentes classes de 
queratina. O gênero Microsporum tem predileção por pele e pêlo, o Epidermophyton, por pele e 
unha, e o Trichophyton, tanto por pele como por pêlo e unha. No entanto, já foram descritas 
espécies de Microsporum que afetam esta última (Costa et al., 1999). 

As dermatofitoses estão entre as infecções mais prevalentes no mundo. Entre pacientes 
imunocompetentes, afetam principalmente pessoas que manuseiam o solo e as plantas (Aquino et 
al., 2007). 

Dermatofitoses ou tinhas são micoses superficiais (atualmente cutâneas) que durante sua 
vida parasitária, utilizam a enzima queratinase para lisar a queratina do hospedeiro (Chaves, 
2007). Em sua expressão clínica mais característica, apresentam lesões em tecidos 
queratinizados, como pele, pêlo e unhas, com presença de contornos arredondados em qualquer 
parte do tegumento cutâneo. Embora possam ser persistentes e incômodas, não se mostram 
debilitantes nem potencialmente fatais (Rezende et al., 2008) 

Baseado em seu hospedeiro preferencial e habitat natural, os dermatófitos são agrupados 
em três categorias: antropofílicos, zoofílicos e geofílicos. As espécies antropofílicas, geralmente, 
infectam o homem, e raramente os animais. As espécies geofílicas habitam no solo e podem 
infectar tanto o homem quanto os animais e por fim, as espécies zoofílicas, que são patógenos de 
animais, podendo também estar presentes na rede de transmissão via animais-homem. As 
espécies geofílicas e zoofílicas, quando infectam humanos, tendem a causar doença com 
característica inflamatória; as antropofílicas, por outro lado, tendem a ser menos inflamatória 
(Pinheiro et al., 1997). 

Segundo Oliveira (2006), o estudo de dermatófitos por não figurarem entre as doenças de 
notificação obrigatória no Brasil é inquestionável a necessidade de pesquisas epidemiológicas, 
clínicas e laboratoriais que relatem dados reais. 

Esta pesquisa fez parte do projeto de extensão denominado “Saúde na Comunidade rural: 
fortalecendo ações preventivas”. O desenvolvimento de pesquisas que realizam o diagnóstico de 
micoses é importante para obtenção de cura e sensibilização da população levando a mudanças 

mailto:keila.svl@hotmail.com
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de hábitos. Assim o objetivo desta pesquisa foi diagnosticar a presença de dermatófitos 
Moradores do Distrito de São Joaquim do Boche em Tangará da Serra – MT. 
 

2. Material e Métodos 
 

A pesquisa foi desenvolvida no período de Abril a Junho de 2011 no Distrito de São 
Joaquim do Boche, do município de Tangará da Serra – MT. Na primeira etapa foi ministrada uma 
palestra informativa sobre micoses para os alunos e demais moradores do distrito. Após a 
palestra, os moradores que suspeitavam serem portadores de algum tipo de micose foram 
direcionados a uma sala para preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido e da 
ficha com os seguintes dados do paciente: nome, idade, sexo e material clínico. 

As lesões foram descritas no formulário e obteve-se imagem fotográfica da mesma. Na 
sequencia procedeu-se a coleta do material para análise. Foram coletados pele, cabelo e unha. 
As amostras foram colhidas usando-se a raspagem de descamações de pele e de unhas 
utilizando bisturi estéril, sendo retirado o mais profundo possível, partindo da borda distal para a 
proximal e posteriormente depositados em papel escuro. No couro cabeludo, além das 
descamações, retirou-se o pêlo danificado com o auxílio de uma pinça esterilizada. As amostras 
foram processadas no Laboratório de Microbiologia da Universidade de Cuiabá (UNIC), Campus 
Tangará da Serra – MT. 

Para identificação de agentes etiológicos realizou-se o exame direto e quando necessário 
o crescimento em meio de cultivo.  

O exame direto foi realizado com o material fresco, sendo a pele tratada com KOH 10% e a 
unha com KOH 20%. O material foi aquecido ligeiramente e coberto por uma lamínula para 
posterior observação. As amostras de pêlos e/ou cabelos foram colocadas diretamente na lâmina 
para imediata observação em microscópio (Murray, 2006). 

A análise em meio de cultivo foi realizada em meio contendo Agar Batata Dextrose (BDA), 
enriquecida com cloranfenicol 200g. As amostras foram mantidas em estufa a temperatura de 25 a 
30º C por três semanas (Jawetz e Adelberg, 2009). 

A identificação dos dermatófitos foi feita observando-se as características macroscópicas 
como cor, superfície e reverso da colônia, e características microscópicas como a forma, tamanho 
e disposição dos conídios com base no atlas micológico de Melo e Heins-Vaccari. 

Os dados serão apresentados preservando a identidade do paciente, sendo o mesmo 
identificado pelas iniciais de seu nome. 

 
3. Resultados e Discussão 

 
Calcula-se com base numa prevalência estimada que 10 a 15% da população mundial 

podem ser infectadas pelos dermatófitos no decorrer de suas vidas (Costa et al., 1994).  
A presente pesquisa revelou que a partir dos 27 pacientes analisados 10 (37,03%) 

mostraram-se positivos para dermatofitoses e 17 (62,96%) mostraram-se negativos. No entanto, 9 
(52,94%) destes foram caracterizados como “amostras insuficientes”, pelo fato das amostras se 
apresentarem em pequenas quantidade, pela possível escassez de elementos fúngicos viáveis 
nas amostras, ou ainda na presença exclusiva de estruturas fúngicas inviáveis, devido ao uso 
prévio de medicamentos antifúngicos. Embora os dados confirmativos desta pesquisa sejam 
superiores ao das estatísticas mundiais, eles ainda podem não corresponder exatamente à 
magnitude do problema em nosso meio, uma vez que no Brasil as dermatofitoses não estão 
enquadradas entre as doenças de notificação compulsória. 
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Em relação à faixa etária dos pacientes, os indivíduos mais acometidos foram os 
compreendidos na faixa etária de 40-60 anos com 29,63%, seguido de 0-20 e 20-40 anos ambos 
apresentando 25,92%. Foi possível ainda, relatar um caso de dermatofitose em paciente com 
mais de 70 anos, visto que a literatura considera a ocorrência dessa patologia nesse grupo 
específico, como rara ou excepcional (Oliveira, 1999). 

No tocante ao sexo dos pacientes, o sexo feminino foi o mais acometido com 21 (77,77%) 
casos e o masculino com 6 (22,22%). 

Com relação ao padrão ecológico dos dermatófitos, constatou-se um predomínio absoluto 
dos fungos zoofílicos (81,81%), frente aos dermatófitos geofílicos e antropofílicos. Tal resultado se 
equipara com pesquisas realizadas em regiões rurais, onde o isolamento de dermatófitos 
zoofílicos sobrepuja os demais grupos, caracterizando o contato direto do homem com diferentes 
espécies animais, principalmente cães e gatos. No entanto, deve-se levar em consideração que 
as dermatofitoses podem estar relacionadas com condições sócio-econômicas, higiênicas e 
ambientais (Brilhante et al., 2000). 

Através deste estudo, foi possível caracterizar as espécies de dermatófitos mais envolvidas 
nas dermatofitoses, observando que o Microsporum sp. é o mais prevalente dentre os outros, com 
lesões situadas na pele, como pode-se observar na tabela abaixo: 

 
Tabela 1: Distribuição das espécies de dermatófitos de acordo com a localização das lesões 
encontradas nos moradores do Distrito de São Joaquim do Boche em Tangará da Serra – MT. 

Dermatófitos/Local lesão         Pele          Unhas        Cabeça           Total 

Microsporum sp.                        6                  -                   -            6 (54,54%) 

Microsporum canis                    1                   -                  -              1 (9,09%) 

Microsporum gypseum              -                   1                  -              1 (9,09%) 

Trichophyton sp.                        1                  1                  -            2 (18,18%) 

Coccidioidomicose                     -                   -                  1             1 (9,09%) 

Total                                           8                  2                  1            11 (100%) 

 
Segundo Trabulsi e Alterthum (2005), microscopicamente o gênero Microsporum é 

identificado pela observação de macroconídeas multiseptadas, de paredes grossas, que podem 
assemelhar-se a fusos ou cilindros e são provenientes de conidióforos, como é possível visualizar 
na figura 1: 
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Figura 1: Macroconídios de Microsporum sp (aumento de 400x). Fonte: 
Própria. 

 
Entende-se, portanto, que os dados obtidos ao longo do trabalho tenham contribuído para 

o estudo epidemiológico das dermatofitoses analisadas no distrito e revelado a importância do 
diagnóstico laboratorial visando uma conduta profilática. Uma vez que tendo o conhecimento da 
espécie de dermatófito, o clínico ou dermatologista poderá então escolher o tratamento mais 
adequado para se chegar à cura. Entendido que o convívio entre homens e animais domésticos 
não é necessariamente insalubre, cumpre ao veterinário a solicitação do diagnóstico laboratorial 
para as dermatofitoses animais, restabelecendo adequadamente a saúde animal e protegendo 
indiretamente a saúde humana, tornando perfeitamente viável a interação salutar entre o homem 
e os animais domésticos no meio que vivem. 
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1. Introdução  
O espaço físico de uma escola precisa ter finalidades, ou seja, necessita de uma utilidade 

pedagógica para que se atenda ao objetivo principal, que é suprir as necessidades educacionais 
do aluno. Segundo Dayrell (1996), a estrutura de cada escola não se encontra somente em sua 
arquitetura, paredes, salas, mas está diretamente ligada às pessoas que fazem parte do cotidiano 
escolar, com suas diferenças, ideias, planos e projetos.  

O autor ainda argumenta que cada sujeito, ao adentrar o espaço escolar, assume papéis 
diferentes daqueles ocupados em outros âmbitos sociais, seja como aluno, seja como professor, 
funcionário, coordenadores, etc. É nessa relação entre os sujeitos escolares, conjuntamente com 
as regras provenientes de um local institucionalizado, como a escola, que se constitui o que 
Dayrell (1996) a cultura escolar. 

O presente trabalho teve como objetivo relacionar, em duas escolas estaduais situadas na 
cidade de Tangará da Serra – MT, aspectos referentes ao uso do espaço físico da escola, as 
estruturas e relações estabelecidas neste espaço. 

 
2. Metodologia  

 
Para a realização desta pesquisa, utilizamos ferramentas baseadas na etnografia, tal como a 
observação e a produção do diário de campo. A etnografia é uma metodologia proveniente do 
campo da Antropologia, e busca conhecer uma cultura em seu cotidiano, sua vivência diária, 
descrevendo-a e analisando-a. 
 Em relação à escola, consideramos este espaço como parte de uma sociedade – portanto 
constituído pelas regras e práticas desta – mas também como constituído por práticas, normas e 
discursos próprios, rotinas e vivências específicas de uma instituição que se difere de outras desta 
mesma sociedade. Neste sentido, podemos considerar que há, sim, uma cultura escolar, que 
pode ser estudada como tal, utilizando-se de ferramentas da etnografia. 

Para a realização desta pesquisa, observamos o cotidiano de duas escolas estaduais no 
Ensino Fundamental, no município de Tangará da Serra – MT, nos períodos matutinos e 
vespertinos, durante cinco dias, entre 28 de fevereiro e 04 de março de 2011. 

Segundo André (1997), toda observação interfere nas ações da população estudada. 
Assim, levamos em conta que tanto estudantes, quanto professores reagiam ao fato de estar com 
alguém externo àquele espaço, independente de termos nos apresentado e conversado a respeito 
de nosso trabalho ali e o que faríamos. Segundo a autora, neste sentido, mesmo que não seja 
esta a intenção do pesquisador, toda a observação é participante, uma vez que não se passa 
despercebido durante o tempo da pesquisa. No entanto, apesar desta interferência, a metodologia 
escolhida ainda é a que mais se aproxima de uma compreensão do cotidiano e, em função do 
papel que o pesquisador ocupa ao longo de seu trabalho na escola. Segundo Rosa (2001. p.1-9), 

mailto:tatirbrum@hotmail.com
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em uma observação é possível ter uma rigorosa e crítica análise das atividades ocorridas durante 
as aulas, que muitos professores não percebem. 

Ao longo do período de observação, usamos o Diário de Campo (DC) para as anotações, 
onde escrevemos todos os acontecimentos que eram interessantes serem ressaltados como: o 
período de aula, durante o recreio, na hora de tocar o sino para ir embora, e também aspectos 
referentes à estrutura arquitetônica da escola, e como isso está sendo utilizado pelos alunos e 
professores. 

Para as análises da observação, trouxemos a este trabalho trechos dos DCs e, em função 
de serem duas escolas, organizamos a apresentação destes marcando as escolas como DC1 
(escola maior e que abrange todo o ensino básico) e DC2 (escola menor, apenas com ensino 
fundamental). 

 
3. Resultados e Discussão 
 

Estruturas da escola e recursos oferecidos aos estudantes 
Os muros demarcam claramente a passagem entre as duas realidades: o mundo 
da rua e o mundo da escola, como que a tentar separar algo que insiste em se 
aproximar. A escola tenta se fechar em seu próprio mundo, com suas regras, 
ritmos e tempos (Dayrell, 1996, p. 147). 

 
O espaço arquitetônico direciona um modo de agir, delimita o que deve ser feito, onde e 

como. Nas escolas não é diferente, esta instituição, proveniente da modernidade, tem seus 
espaços marcadamente disciplinados, marcados pelos tempos e locais específicos para cada 
ação cotidiana: onde sentar, brincar, correr, comer, aprender... Na maioria das escolas que 
conhecemos ao longo de nossas vidas, percebemos ser um espaço organizado, salas de aulas 
parecidas, com estruturas e tamanhos semelhantes, móveis iguais, quase todos na mesma 
disposição. 

E o espaço de fora? 
O que chamou-nos a atenção, em relação às escolas observadas, não foi a falta desta 

organização (ao menos de modo geral), mas as poucas opções a oferecer aos alunos e também 
aos professores, para a realização de atividades normais do cotidiano escolar (como as 
brincadeiras e alimentação no intervalo dos turnos). 

Os alunos procuram a área externa das salas de aula, como espaço de “liberdade”, um 
local onde as cobranças e a preocupação de serem pegos fazendo algo considerado errado é 
menor do que dentro da sala de aula. É lugar de encontros com colegas, conversas, brincadeiras 
e namoro... De fato, não parece este ambiente agradável? Durante o tempo de observação pôde 
ser notado que o pátio tem pouco a oferecer, como por exemplo, espaço para vivência, 
sociabilidade e cultura, o que permitiria mais brincadeiras e uma relação de convívio, entendendo-
se que a falta disso faz com que os alunos fiquem sem ter o que fazer, correndo pelos corredores, 
muitas vezes atrapalhando o fluxo de outras pessoas. Ou seja, os alunos não possuem, na 
escola, a estrutura necessária, fazendo com que aquele ambiente não seja agradável, como pode 
ser relatado no trecho a seguir: 

 
(...) Ao bater o sinal do recreio os alunos saem correndo em direção ao refeitório, 
formando-se filas para que seja servido o lanche. Após pegar seu alimento: 
comem de pé! Não há lugar para sentar-se! O espaço é pequeno, as pessoas se 
acumulam ali e o tempo do intervalo vai passando, alguns em grupos 
conversando, outros correndo, se empurrando (...) após transcorrerem os quinze 
minutos do intervalo, todos retornam as salas (DC2, 2011, p.21-22).  
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Se, como afirma Dayrell (1996, p.147) “a arquitetura e a ocupação do espaço físico não 
são neutras”, podemos questionar: o que este espaço comunica? O que, nesta observação, 
podemos perceber de pedagógico em um local em que não se disponibiliza condições nem para 
alimentar-se, nem para brincar. Ainda fundamentando-nos no autor, os alunos se apropriam do 
espaço “recriando novos sentidos e suas próprias formas de sociabilidade” (idem, p.147). Ou seja, 
mesmo considerando esta organização parca, para as necessidades dos estudantes, ela é 
ressignificada, reorganizada e utilizada pelos estudantes de diferentes formas. O que não quer 
dizer que não comunique a quem queira e se disponha a ler aquela estrutura... Conforme Ribeiro 
(2004, p. 107), a baixa qualidade do ambiente escolar é geralmente atribuída à urgência e aos 
custos implicados. 

No entanto, mesmo possuindo um espaço amplo, ainda assim isto não quer dizer que há 
uma idealização pedagógica para seu uso, ou, por outro lado, que os estudantes se distribuam e 
ocupem o espaço de modo mais uniforme. Foi o caso observado, em uma das escolas, 
percebemos que não havia um aproveitamento do espaço de forma que os alunos se distraíssem, 
tendo uma boa conversa, ou realizando jogos e brincadeiras, tal como exemplificado no DC1, 
abaixo:  

 
A escola tem um espaço amplo. Logo na entrada há algumas árvores, que fazem 
grandes sombras, e “bancos de praça” para as pessoas se sentarem. Ao lado dos 
bancos, posiciona-se o estacionamento para motos e carros, que são utilizados, 
em grande parte, pelos professores. (...) Logo após o estacionamento, a escola 
dispõe de largos corredores, quadra esportiva e refeitório. No intervalo os alunos 
dispõem, portanto, de um espaço grande, mas ainda assim ficam correndo pelos 
corredores, usando palavreados inadequados, escutando músicas no celular 
(DC1, 2011, p.29). 

 
O espaço escolar das duas escolas é distinto, um ambiente pequeno, com pouco espaço 

para os alunos, sem quadra escolar para aula de educação física, por exemplo, assim os 
estudantes ficavam sem ter o que fazer quando estavam no horário do recreio. Já o outro espaço 
escolar era grande, com quadra, um refeitório bem amplo, biblioteca, ou seja, obtinha mais espaço 
para os alunos realizarem suas atividades. 

De nada adianta a escola oferecer aos alunos um espaço grande se ele não for bem 
aproveitado (Dayrell, 1996). Os alunos necessitam de um espaço educativo, pedagógico, com 
brincadeiras para que assim possam aproveitar o tempo do intervalo de maneira interessante. 
Para Dayrell, “os alunos de diferentes turmas se misturam, formando grupos de interesse”. É 
interessante ressaltar que nesta escola há ensino fundamental e médio e os intervalos ocorrem ao 
mesmo tempo. Já na outra escola as turmas do ensino fundamental são separadas das turmas de 
alfabetização a 4º ano por turnos. 

Nas observações notou-se que os alunos maiores ficam incomodados com os menores, 
pois sempre acabam se esbarrando devido ao corre-corre dos menores. 

 
Durante uma aula a coordenadora pede licença para dar um recado ao professor: 
Ela pede para que os professores liberem os alunos do ensino fundamental dez 
minutos mais cedo do horário do intervalo, pois estava ocorrendo uma desavença 
na hora da merenda, os alunos maiores não estavam deixando os menores entrar 
na fila para comer (DC1). 

 
É visível a diferença entre os alunos do ensino fundamental e médio, pois as crianças 

querem correr e brincar, já os do ensino médio preferem ficar em grupinhos conversando, 
escutando música, gerando com isso um atrito. Segundo Dayrell “o pátio se torna lugar de 
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encontro, de relacionamentos”. É necessário, deste modo, que a escola se adeque às 
necessidades dos estudantes, tornando aquele espaço melhor aproveitado: seja para as 
brincadeiras dos alunos do Ensino Fundamental, seja para as conversas e caminhadas daqueles 
do Ensino Médio. 

 

4. Considerações Finais 
 
O espaço escolar não se define apenas pela arquitetura da escola, mas também pelas 

relações estabelecidas entre os sujeitos que transitam e utilizam aquele espaço. Neste trabalho, 
buscamos apresentar duas escolas diferenciadas, no que tange à sua estrutura física, mostrando 
pequenos acontecimentos cotidianos, em especial nos momentos de intervalo. 

Ao mesmo tempo em que as escolas não possuem espaços semelhantes – uma é grande, 
com quadra de esportes, refeitório, biblioteca e amplos corredores, a outra pequena, sem espaço 
diferenciado para alimentação e brincadeiras – observamos que os estudantes não somente 
ressignificam os espaços, mas também se aglomeram independente de terem um pátio maior, por 
exemplo.  

Apontamos a necessidade de a escola adequar-se às necessidades dos estudantes, uma 
vez que o espaço não é neutro, ensina, delimita e delineia modos de ser e agir, define regras e 
normas de conduta. Neste sentido, trouxemos o questionamento acerca de como a arquitetura 
indica, por exemplo, a importância dada àquele público que ocupa a escola, e a relevância de ter 
um local que possibilite e estabeleça relações de ensino-aprendizagem entre os sujeitos da 
instituição. 
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1. Introdução 

 
As aves fazem parte do grupo de animais mais bem conhecidos na região neotropical. 

Esse fato as tornam particularmente úteis como indicadoras da qualidade ambiental, servindo 
como parâmetro para a proteção de outros organismos e ecossistemas (Willis e Oniki, 1992). O 
Brasil abriga uma das mais diversas avifaunas do mundo, com 1825 espécies, distribuídas em 96 
famílias (CBRO, 2009). Deste total, 234 espécies são endêmicas ao Brasil, fazendo deste país um 
dos mais importantes para investimentos em conservação (Sick, 1997). De acordo com Marini e 
Garcia (2005), das espécies de aves existentes no Brasil, 36 são endêmicas do Cerrado. Este é o 
terceiro bioma mais rico do país, com 837 espécies de aves, das quais 14 estão ameaçadas (Silva 
& Bates, 2002; Lopes, 2004).  

O Cerrado é uma formação vegetal tropical da América do Sul que, originalmente, ocupava 
cerca de 1,8 milhões de km² do território brasileiro e, as estimativas recentes apontam para uma 
perda total estimada em 50-60% da vegetação nativa (Ab`Saber, 1977). Este bioma é o segundo 
maior em número de espécies endêmicas ameaçadas no Brasil (MMA, 2005), e exige medidas 
efetivas que promovam o estudo detalhado destas espécies. 

A rápida ocupação desordenada de diversas regiões que compõem o bioma Cerrado e 
suas áreas de transição no Estado de Mato Grosso contribui para a perda da biodiversidade, 
principalmente pela fragmentação de habitats (Pinho, 2005). Nesse contexto, o conhecimento da 
avifauna em regiões de Cerrado brasileiro, assim como as pesquisas relacionadas à história 
natural das espécies se tornam de extrema importância para o simples conhecimento da 
comunidade, assim como para a realização de futuros planos de recuperação para esse bioma 
(Francisco e Galetti, 2002). Este trabalho tem como objetivo observar e identificar a avifauna que 
visita um corpo d´água ao longo do dia – todo fotoperíodo. Além disso, relacionar os períodos de 
visitação com alguma atividade dessas aves, verificar riqueza e composição da comunidade e 
observar relações entre as populações.  

 
2. Material e Métodos 

 
O trabalho foi realizado na Fazenda Paraíso, localizada a 5km da cidade de Tangará da Serra, 

entre as coordenadas 14”41’57.75” S e 57”24’54.97” W. Inicialmente, a área era composta por 
uma vegetação típica de Cerrado, que vai desde formas florestais densas até campos puramente 
herbáceos (Klink, 1993). Na região onde foi realizado o trabalho, predomina remanescentes de 
Cerrado sensu strictu e mata de galeria. As observações foram realizadas no entorno de uma 
represa, a qual está inserida em uma matriz de pastagem, como mostra a Figura 1. 

mailto:felipepalis@yahoo.com.br
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Figura 1 – Mapa do Brasil com o Estado de Mato Grosso, mostrando a cidade de Tangará da 
Serra e os pontos ao redor da represa onde foi realizado o trabalho. 
 

Foram dois dias de observação no mês de maio do ano de 2010: no primeiro dia observou-
se das 9:00 da manhã até 18:00, enquanto que no segundo dia, das 5:00 às 9:00, totalizando, 
aproximadamente, 13 horas de observação (todo fotoperíodo). As aves foram observadas com 
auxílio de um binóculo e guias de campo. A metodologia utilizada foi a de censos visuais por 
pontos, desenvolvida por Blondel et al., (1981). Foram realizados sete pontos de observação no 
entorno da represa, distanciados em, aproximadamente, 100 m. Em cada ponto, realizou-se 20 
minutos de observação, identificando as espécies presentes. Em se tratando de censos por 
pontos, Vielliard e Silva (1989) também utilizam esse mesmo tempo em cada ponto. Passados 
esses 20 minutos, o observador segue em direção ao outro ponto, considerando as espécies 
visualizadas durante o deslocamento. Além dessa metodologia de censos por pontos, foram 
realizadas caminhadas aleatórias pela área de estudo, buscando visualizar espécies não vistas 
pelo primeiro método.  

 
3. Resultados e Discussão 

 
Foram observadas 42 espécies de aves distribuídas em 22 famílias. Quarenta dessas 

foram identificadas em nível de espécie e duas no nível de família. A família com maior número de 
espécies foi Tyrannidae, com sete representantes, seguida das famílias Thraupidae, Emberezidae 
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e Troglodytidae, com três espécies em cada. Entre os períodos da manhã (das 5h às 11h) e da 
tarde (12h às 18h), houve diferença significativa na riqueza, p<0,05, como mostra a Figura 2. De 
acordo com Andrade (1993), a maioria das aves é muito mais ativa ao amanhecer, pois é nesse 
período que a maior parte das espécies busca alimento. 

 
Figura 2 - Relação entre a riqueza de espécies de aves no decorrer de 13 horas de observação na 
lagoa Paraizinho da fazenda Paraiso, Tangará da Serra / MT. 
 
 Quanto a frequência de acorrência, foi obsevado que três famílias foram responsáveis por 
aproximadamente 50% das observações, sendo elas Ardeidae e Columbidae (15 registros cada) e 
Emberezidae (13 registros). Foi constatado também um grande número de famílias com poucas 
espécies ao longo do dia, sendo que 14 famílias somaram apenas 22% das observações (Figura 
3).  

 
Figura 3 - Frequência de ocorrência das famílias de aves observadas na logoa Paraizinho da 
fazenda Paraiso, Tangará da Serra / MT. 

 
Mais de 50% da avifauna estava forrageando, enquanto 20% estavam vocalizando no 

momento em que foram observadas. 
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 Caldwell (1986), em seus estudos com Ardeidae, cita que essa família tende a formar 
agregados nos habitats de forrageamento em função de possíveis benefícios em relação ao 
forrageamento solitário, como maior proteção contra predadores e maior sucesso de captura. 
Ardea alba foi observado forrageando solitária, sem a formação de agregados. Uma possível 
hipótese é que na área de estudo, devido ao grau de impacto pela presença humana, o recurso 
alimentar tornou-se relativamente escasso, sendo vantajoso o forrageamento solitário. Portanto, 
não haveria vantagens em forragear em grupo. Ardea cocoi foi vista voando por cima da lagoa, 
não forrageando na região. Espécies dessa família vivem em regiões alagadas onde se alimentam 
de pequenos peixes e crustáceos .  

De acordo com Souto (2008), entre as aves, apenas os representantes da família 
Cathartidae possuem uma dieta quase exclusivamente de carcaças. São descritas cinco espécies 
de urubus para o Brasil, dentre elas Coragyps atratus e Cathartes burrovianus, as quais foram 
encontradas no presente trabalho. C. atratus (Cathartidae) e Caracara plancus (Falconidae) foram 
observados sobrevoando uma área de pastagem próxima à lagoa. De acordo com Sick (1997) as 
duas espécies são consideradas necrófagas, sendo a primeira necrófaga obrigatória e a segunda 
necrófaga secundária. A presença dessas espécies nas redondezas da área de estudo está 
relacionada possivelmente a uma carcaça em decomposição.  

No Brasil ocorrem 23 espécies da família Columbidae (Sick, 1997). No presente trabalho 
foram observadas duas espécies dessa família, Columbina talpacoti e Zenaida auriculata. Silva 
(1997) diz que a substituição de áreas naturais por áreas agrícolas beneficiam espécies 
granívoras em geral, incluindo Columbidae. Na área estudada, a presença de pastagens é um 
grande atrativo alimentar para essa guilda trófica. 

A família Tyrannidae, com maior número de representantes encontrados no presente 
trabalho é caracterizada por possuir espécies de pequeno porte, padrão discreto de coloração e 
pouco dimorfismo sexual (Ridgely e Tudor, 1989). Piratelli et al.,(2008) classificam essa família 
como sendo pertencente à guilda trófica insetívora, apesar de muitas espécies incluírem frutos em 
suas dietas (Silva, 1997). Todas as espécies observadas estavam se alimentando de insetos em 
vôo, corroborando com as descrições bibliográficas. 

Considerada por Sick (1997) como sendo uma família insetívora, Picidae teve duas 
espécies observadas na área de estudo. Colaptes campestris, vista forrageando e outra espécie 
que não foi possível a identificação em nível de espécie. 

Cazetta et al., (2002) em seus estudos botânicos perceberam que Turdus rifiventris, 
pertencente à família Turdidae e Thraupis sayaca, da família Thraupidae, são importantes 
dispersores de sementes de frutos do Cerrado. Essas espécies foram visualizadas no presente 
estudo forrageando. Outros representantes da família Thraupidae também foram vistos, como 
Ramphocelus carbo e Cissopis leverianus.  

A família Mimidae, considerada onívora (Sick, 1997), teve apenas um representante 
(Mimus saturninus) bastante abundante na área. Vários indivíduos foram observados vocalizando. 

Um casal de uma única espécie da família Thamnophilidae foi observado num emaranhado 
de lianas próximo ao lago, possivelmente em busca de insetos como já descrito por Ridgely e 
Tudor, (1989). Segundo esses mesmos autores, essa família é típica de regiões de sub-bosque de 
florestas primárias ou secundárias, sempre associada a habitats específicos como clareiras e 
emaranhados de cipó. 

Vanellus chilensis foi observado sobrevoando a lagoa em estudo. De acordo com Sick 
(1997), essa espécie é considerada como sendo onívora. 

 As espécies visualizadas pertencentes à família Cuculidae foram observadas alimentando-
se de insetos, como descrita por Carvalho et al., (2003). Foram vistas duas espécies: Crotophaga 
ani e Guira guira, ambas forrageando em suas respectivas populações. 
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Um casal de Furnarius rufus (Furnariidae) foi observado forrageando, assim como as 
espécies Progne tapera e Neochelidon tibialis (Hirundinidae), todas consideradas insetívoras por 
Sick (1997). As espécies Campylorhynchus turdinus, Troglodytes musculus e Thryothorus leucotis, 
pertencentes à família Troglodytidae, são consideradas como sendo insetívoras (Carvalho et al., 
2003; Sick, 1997). No presente trabalho os indivíduos pertencentes a essa família não foram 
observados forrageando, apenas vocalizando.  
 Volatinia jacarina, Zonotrichia capensis e Sporophila lineola, da família Emberizidae, são 
classificados por Sick (1997) como sendo espécies granívoras. As duas primeiras foram 
observadas forrageando no capim ao redor da lagoa.  
 A família Icteridae teve dois representantes na área de estudo: Gnorimopsar chopi e 
Molothrus bonariensis. Estas não foram vistas forrageando, apenas vocalizando. São 
consideradas aves onívoras e são descritas para áreas antropizadas e abertas. 
 Brotogeris chiriri e Ara chloropterus foram os representantes da família Psittacidae. São 
consideradas como sendo aves frugívoras e com pequena importância na dispersão de sementes, 
pois essas aves predam as sementes quando se alimentam, inviabilizando-as (Sick, 1997).  
 Um único representante da família Fringillidae, Euphonia chlorotica, foi observado 
vocalizando. Todas as espécies visualizadas são descritas para o bioma cerrado. Apenas a 
família Ardeidae apresenta espécies que vivem em regiões com presença obrigatória de um corpo 
d´água, pois são em sua maioria piscívoras (Caldwell, 1986). As outras vivem tanto associadas a 
regiões mais úmidas, quanto nas áreas mais secas de cerrado. Como a maioria das aves 
encontradas é insetívora ou onívora, a presença da lagoa influencia positivamente a presença de 
várias espécies, pois vários insetos apresentam fases da vida aquáticas. Dessa forma, a 
densidade de populações de insetos é maior na presença de um corpo d´água, aumentando a 
riqueza de aves local. 
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O ar atmosférico é o meio mais usado e bem sucedido de dispersão dos fungos durante o 

processo de dispersão aérea. Fungos pertencentes aos gêneros Aspergillus e Penicillium são 

cosmopolitas e generalista classificados na família Trichocomaceae, as espécies constantes 

nestes gêneros são comumente encontrados no solo, materiais orgânicos em decomposição, 

rações animais, grãos armazenados e outros materiais. Este estudo teve como objetivo 

determinar a diversidade taxonômica de fungos anemófilos dos gêneros Aspergillus e Penicillium 

residente na poeira de ambientes de bibliotecas e contribuir para o conhecimento atual destes 

gêneros característicos. O presente trabalho foi realizado em três bibliotecas, durante o período 

da estação seca (2009) e outra ocorrida na estação chuvosa (2010) com coletas nas bibliotecas 

de Cuiabá/MT, aplicando-se duas técnicas: swab e exposição (sedimentação passiva). Foi 

coletado um total de 240 amostras divididas em cada período climático distribuídas nas três 

instituições nas duas metodologias aplicadas. No momento das coletas foram medidas as 

temperaturas e umidade dos ambientes definidos utilizando termo-higrômetro digital. Para os 

isolados primários foram utilizados Sabouraud dextrose ágar, acrescido de cloranfenicol e para 

caracterização das estruturas macromorfológicas, visando identificação das espécies foram 

utilizados os meios ágar Malte e ágar Czapeck. As estruturas micromorfológicas foram avaliadas 

através de microcultivo – técnica de Ridell evidenciadas através de microscopia óptica. O número 

de isolamentos fúngicos correspondeu a 1023, pertencentes a dois gêneros (anamorfos e 

teleomorfos) e 42 espécies; sendo 29 referentes a Aspergillus spp e 13 a Penicillium spp. O grupo 

mais abundante foi pertencente ao subgênero Circundati, com representantes das Secções Nigri e 

Flavi, com sete e seis espécies isoladas respectivamente; sendo Aspergillus niger, a espécie mais 

abundante com 287 (28,5%). A técnica de swab, mostrou mais apta na captura do agentes 

fúngicos (558) isolados, em contrapartida a técnica de sedimentação (465) agentes isolados. As 

áreas com climatização artificial (48%) foram consideradas as áreas com maior isolamento de 

espécies destes dois gêneros fúngicos, seguidas pelas áreas com circulação de ar (32%) e sem 

circulação de ar (20%). As espécies isoladas neste trabalho constituem risco à aquisição de 

infecções fúngicas. A presença de espécies produtoras de micotoxinas evidencia a necessidade 

de práticas de conservação e higiene nestes ambientes. A falta de metodologia padronizada de 

limpeza periódica,  pode constituir fonte de inalação de esporos, através da poeira, sendo estas 

responsáveis pelo aparecimento de doenças respiratórias aos freqüentadores destes locais, 
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justificando dessa forma, um monitoramento rotineiro nestas unidades literárias tornando-os mais 

isentos destes organismos micotóxicos e biodeteriogênicos. 
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1. Introdução 
 
Os fungos são organismos eucarióticos e multinucleados, sendo os bolores pluricelulares e 

formados por longos filamentos conhecidos como hifas, que podem ser contínuas ou septadas. 
Apresentam nutrição somente por absorção (Silveira, 1995) e são extremamente eficientes em 
decompor resíduos orgânicos como celulose, amido, resinas, ligninas, açúcares e proteínas. 
 Em geral, os fungos que decompõem substâncias celulósicas ocorrem no solo, 
colonizando vegetais, suas raízes e resíduos, com importante função de reciclagem de nutrientes, 
vindo a representar maior fonte de carbono para o solo (Ruegger e Tauk, 2004). Lembrando que 
há diversos estudos realizados sobre produção de celulases por fungos filamentosos, revelando o 
potencial de vários gêneros, em especial Trichoderma, Aspergillus e Penicillium, onde se 
destacam algumas espécies promissoras, como Aspergillus niger, Rhizopus oryzae, Rhizomucor 
meihei e Trichoderma viride. 
 A celulose, dentre os materiais naturais, é o biopolímero mais abundante do mundo (Bayer 
e Lamed, 1992). Apesar de já existirem tecnologias disponíveis para o processamento da 
celulose, estas ainda encontram dificuldades técnicas ou econômicas (Farinas, et al., 2008). 

A degradação microbiana da celulose é total e específica e estimula o uso dos processos 
de fermentações celulolíticas pelo homem através de enzimas (Ruegger e Tauk, 2004). Essas 
enzimas são aplicadas em etapas de processos de produção industrial e biotecnológicos em 
diversas áreas, incluindo biocombustíveis, produtos químicos, alimentos, bebidas, rações para 
animais, têxteis, papel e agricultura (Farinas et al., 2008), em especial pela sua facilidade de 
obtenção e suas grandes vantagens, como maior especificidade, menor consumo energético e 
maior velocidade de reação (Colen, 2006). Além disso, participam da implementação de 
tecnologias sustentáveis, contribuindo para a redução dos problemas de poluição ambiental. 

A hidrólise da celulose pelas celulases é um procedimento muito bem examinado, pois a 
atuação destas enzimas pode ser afetada devido à porosidade e cristalinidade da celulose, além 
do conteúdo da lignina e hemicelulose da biomassa (Balat e Balat, 2008). 

As celulases constituem um complexo formado por três grupos de enzimas 

(endoglucanases, celobiohidrolases e β-glicosidases). Essas enzimas atuam em conjunto, onde 

as celobiohidrolases agem como exo-enzimas no fim das cadeias e liberam celobiose como 
produto principal, as endoglucanases agem ao longo da cadeia produzindo novos locais de ataque 
para as celobiohidrolases e as β-glicosidases completam o processo através da hidrólise da 
celobiose, atuando em sinergia para a liberação de açúcares, dos quais a glicose é o que 
desperta maior interesse industrial devido à possibilidade de sua conversão em etanol, visando 
processos biotecnológicos que promovem amplos benefícios ambientais (Castro e Pereira, 2010). 

O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial celulolítico de fungos filamentosos isolados 
de solo da região de Tangará de Serra, analisando a atividade da celulase extracelular dos 
mesmos e selecionando as linhagens mais promissoras, visando à aplicação industrial da enzima 
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celulase. Além disso, permitir um conhecimento maior da micobiota do solo, contribuindo para o 
desenvolvimento científico da região.  

 
2. Material e Métodos 

 
Foram estudadas 13 linhagens, isoladas de solos da região de Tangará da Serra e 

estocadas no laboratório de Microbiologia localizado no CPEDA – UNEMAT Campus Tangará da 
Serra, coletadas no mês de dezembro de 2010 e que não apresentaram crescimento em meio 
sintético de carboximetilcelulose. Estas linhagens estão distribuídas em vários gêneros, entre os 
quais Mucor e Paecilomyces. 
 As linhagens selecionadas foram cultivadas em placas de Petri contendo meio de cultura 
Potato Dextrose Agar (BDA) e Agar Sabouraud para a reativação das linhagens, e incubadas em 
estufa bacteriológica por um período de cinco dias a 28°C. 

 Após o crescimento das colônias, estas foram inoculadas com alça tipo agulha no centro 
de placas de Petri contendo meio sintético carboximetilcelulose (CMC) e extrato de leveduras 
(KH2PO4: 1,0 g.L-1; (NH4)2SO4: 0,5 g.L-1; KCl: 0,5 g.L-1; MgSO4.7H2O: 0,2 g.L-1; CaCl2: 0,1 g.L-1; 
extrato de leveduras: 0,5 g.L-1; CMC: 10,0 g.L-1; ágar: 20,0 g.L-1). As culturas foram incubadas em 
estufa bacteriológica por um período de cinco dias a 28°C e em seguida submetidas a choque 
térmico a 50°C por 16 horas. Após esse período foi feito o teste de vermelho congo para 
verificação do halo de degradação, adicionando-se 10 mL de solução de vermelho congo (2,5 g.L-

1) em tampão Tris/HCl 0,1 M, pH 8,0. Após 30 minutos a solução foi descartada e as colônias 
foram lavadas com cinco mL de solução de NaCl 0,5 M neste mesmo tampão. A avaliação foi feita 
em quatriplicata para cada linhagem, medindo-se o diâmetro (em cm) da colônia e do halo 
produzido pela degradação da celulose com o auxílio de um paquímetro. Assim foi determinado o 
índice enzimático de cada linhagem em relação halo celulase/halo da colônia (Guimarães et al., 
2008). 
 
3. Resultados e Discussão 

 
A Tabela 1 apresenta as cinco linhagens que se mostraram mais promissoras após as 

análises decorrentes da verificação da atividade de degradação da celulose, verificando assim a 
média das quatro repetições para o valor diâmetro da colônia, halo e índice enzimático, tendo em 
vista que os fungos filamentosos vêm despertando grande interesse na área da biotecnologia pela 
sua capacidade de produzir enzimas de interesse como a celulase. 

 
Tabela 1. Atividade da celulase de fungos filamentosos isolados do solo da região de Tangará da 
Serra - MT, cultivados em meio sintético com carboximetilcelulose (CMC) e Extrato de Leveduras 
por cinco dias a 28 ºC. Øc = diâmetro da colônia (cm); Øh = diâmetro do halo (cm); Íe = índice 
enzimático. 
 

Linhagens Øc Øh Ie 

 
1 

 
0,42 

 
1,15 

 
 2,7 

 
2 

 
1,02 

 
2,2 

 
2,2 

 
3 

 
1,8 

 
3,7 

 
 2,1 
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4 

 
1,6 

 
3 

  
1,8 

 
5 

 
4,8 

 
5,7 

 
 1,2 

 
Após determinado o índice enzimático das cinco linhagens contidas na tabela acima, 

verificou-se, que as linhagens 1 e 2 apresentaram colônias com pouco desenvolvimento, tendo em 
vista que foram alcançados os maiores índices. Estas relações ocorridas demonstram que mesmo 
a colônia apresentando menor crescimento e, consequentemente, menor produção de biomassa, 
é possível que elas possuam um grande potencial de produção enzimática (Braga et al., 2008). 

A área mais clara ao redor das colônias, demonstrada na Figura 1, corresponde ao halo 
indicador da degradação da celulose, sendo observada em cinco linhagens, o que representa 
38,5% do total. A utilização do extrato de leveduras foi fator importante para a produção da 
celulase nestes fungos, já que estes não apresentaram produção da enzima em meio contendo 
carboximetilcelulose sem o extrato. 
 

 
 

Figura 1: Placa de Petri após o teste Vermelho Congo representando o halo de hidrólise da CMC.  
 
Em uma das linhagens não houve crescimento da colônia e em sete linhagens não foi 

observado halo indicador da degradação da CMC (53,8%), uma vez que a visualização do halo 
pode depender de vários fatores, como a composição do meio sintético. Entretanto, os fungos 
produtores de celulases, na natureza, não ocupam o mesmo nicho ecológico em cultura pura, 
onde não existe competição; ao contrário, eles interagem com outros organismos celulolíticos e 
com aqueles que degradam vários polímeros. Essa associação é responsável pela completa 
mineralização dos substratos celulósicos nos ecossistemas onde estes organismos estão 
inseridos (Ruegger e Tauk, 2004). 

A linhagem que mais apresentou atividade da enzima foi do gênero Paecilomyces, seguida 
por outras linhagens não identificadas (Figura 2). 
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Figura 2: Colônias de fungos filamentosos que obtiveram melhor produção de celulase. A e B = 
linhagens não identificadas; C = Paecilomyces. 
 
 Porém, os resultados obtidos demonstraram que, dentre as linhagens estudadas, não 
houve nenhuma que muito se destacasse das demais quanto ao potencial para a produção de 
celulase, pois todas elas apresentaram índices próximos, entre 2,7 e 1,2. Ruegger e Tauk (2004), 
em estudos com fungos filamentosos isolados da Estação Ecológica de Juréia-Itatins no estado de 
São Paulo, obtiveram linhagens que apresentaram índices enzimáticos superiores, atingindo 6 
com Penicillium herquei e Trichoderma hamatum, sendo portanto mais promissoras. 

Diante do exposto, é importante que sejam realizados mais trabalhos na área da 
biotecnologia, para um maior conhecimento sobre a biodiversidade fúngica do solo, as funções 
exercidas por estes microrganismos e suas interações com fatores bióticos e abióticos dentro de 
um ecossistema. 

Além disso, espera-se obter linhagens promissoras, que tenham alta produção de celulase 
e que possam ser utilizadas em larga escala para as diversas finalidades, visto que a demanda 
por enzimas de interesse na indústria vem crescendo significativamente no mercado brasileiro e 
mundial. 
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 1.Introdução 
 Atualmente, a criação racional de peixes está muito difundida em países como o Japão, 
Israel e EUA, inclusive com pesquisas que visam ao aperfeiçoamento de técnicas para 
melhoramento dessa atividade. Também no Brasil, objetivando desenvolver tecnologia adequada 
às condições locais, têm-se muitas pesquisas sendo realizadas nesta área (Menezes & Yancey, 
1995). 
 Com um crescimento aproximado de 30% ao ano, a piscicultura no Brasil possui um índice 
superior a outras atividades rurais como a pecuária e a agricultura. Isto pode se dever, 
principalmente, ao fato de que a piscicultura possibilita uma boa lucratividade e um retorno rápido 
do capital investido. 
 Ostrensky & Boeger (1998) sustentam que, apesar da comemoração do crescimento da 
atividade por parte dos produtores, a piscicultura precisa adaptar-se às leis de mercado, onde a 
competitividade exige que o preço seja determinado pela oferta e procura, haja menos custo e 
maior lucro e, principalmente, profissionalização. Fazendo referência a vários locais do mundo, 
citam que os preços pagos aos produtores vêm caindo ano a ano e que há quase um consenso de 
que a carne de peixe deve competir com a de frango, atualmente mais barata. Diante deste 
cenário a digestibilidade de alguns dos nutrientes que compõe o pescado são maiores do que a 
de outros tipos de carnes, dentre tais compostos estão às proteínas. 
 Com a motivação dos meios de comunicação e dos setores de saúde o peixe vem 
ganhando espaço, além de conter altos níveis de ácidos graxos polinsaturados, especialmente 
ômega-3, que diminui o colesterol do sangue, sendo recomendados para regimes onde esta 
característica é necessária (Krause & Mahan, 1991). 
 O pescado é um produto de qualidade nutricional excelente, mas ainda não participa 
efetivamente da dieta da população, pois não há difusão de suas qualidades; pelo seu elevado 
custo e necessidade de manutenção da cadeia do frio durante todas as etapas de distribuição e 
comercialização – o que na maioria das vezes não acontece, o produto chega até o consumidor 
em processo de deterioração, prejudicando a sua aceitação e aquisição (MATHIAS, J; BAEZ, J. 
R.). 
 Com o crescimento da aquicultura, as falhas mais graves estão sendo corrigidas desde a 
produção ate a entrega do produto ao consumidor final, sabendo que hoje as leis feitas para 
fiscalizar as etapas de produção estão muito mais rígida quanto às determinações bromatológicas, 
este trabalho foi proposto para determinar e quantificar o teor de proteínas na carne de peixes de 
águas continentais na do Caparaó capixaba. 
 
 2. Material e Métodos  
 O trabalho foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do 
Espírito Santo - IFES - Campus de Alegre. Localizando-se nas coordenadas geográficas 
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aproximadas de 20o 45' 30’’ latitude Sul e 41º 27' 23’’ longitude Oeste. 
 Os peixes estudados foram capturados em viveiros de policultivo por meio de rede de 
arrasto onde foram coletados peixes de diferentes períodos ontogênicos. Logo em seguida, foram 
levados para o laboratório de bromatologia (figura 1), para dar seqüência à análise físico-quimica. 
 

               
 Figura 1- Localização do laboratório de bromatólogia 
 
 Para a determinação do teor de proteínas, caracterizadas nas informações nutricionais das 
embalagens de alimentos, foram realizadas as seguintes analises: umidade, método Biureto e 
método Kjeldahl. 
 Kjeldahl 
 O método de Kjeldahl é baseado na decomposição da matéria orgânica através da 
digestão da amostra a 400 0C com ácido sulfúrico concentrado, em presença de sulfato de cobre 
como catalisador que acelera a oxidação da matéria orgânica. O nitrogênio presente na solução 
ácida resultante é determinado por destilação por arraste de vapor, seguida de titulação com ácido 
diluído (NOGUEIRA E SOUZA, 2005). 
 O procedimento do método baseia-se no aquecimento da amostra com ácido sulfúrico para 
digestão até que o carbono e hidrogênio sejam oxidados. O nitrogênio da proteína é reduzido e 
transformado em sulfato de amônio. Adiciona-se NaOH concentrado e aquece-se para liberação 
da amônia dentro do volume conhecido de uma solução de ácido bórico, formando borato de 
amônio. O borato de amônio formado é dosado com uma solução ácida (HCl) padronizada. 
 Biureto 
 O método por Biureto consiste na adição de hidróxido de sódio e sulfato de cobre à 
solução que contém proteínas. O excesso de sulfato de cobre é removido por centrifugação. 
 Mede-se a absorbância do sobrenadante, que apresenta cor violeta, em um 
espectrofotômetro a 510 nm. A intensidade da cor desenvolvida é proporcional à quantidade de 
proteínas presente na amostra. Determina-se a concentração de proteínas através de uma curva 
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padrão previamente construída, por exemplo, para a caseína. A determinação de proteínas é 
realizada em triplicata, sendo considerada para cálculo da concentração a absorbância média 
(Blundi & Gadelha, 2001). 
 Para extração das proteínas, a amostra de 1g do tecido muscular triturado in natura e 
cozido do pescado foi misturado a uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) na proporção de 
1:5 (Tecido muscular triturado:solução de NaOH) por 10 minutos sob agitação constante. 
 Após a solubilização, a suspensão foi centrifugada a 4000 rpm durante 25 minutos, foram 
obtidas três camadas após a centrifugação: na fase superior os lipídios, na intermediária as 
proteínas solúveis e na fase inferior as proteínas insolúveis. A fase intermediária foi recolhida e 
submetida às análises de determinação do teor de proteína pelo método do biureto (SILVA; D.J, 
QUEIROZ; A.C ).     
 Umidade 
 Na análise do teor de umidade, foram utilizados béqueres previamente lavados e secos em 
estufa 105°C por duas horas para total remoção de umidade. Em seguida suas massas foram 
determinadas por meio da balança do tipo semi-analítica (modelo AL 500C precisão de 0,001g). 
 Foram adicionados 5,0g de amostra em cada béquer e colocados na estufa, em 
temperatura de 105°C por 20h. Após as 20h os béqueres foram colocados no dessecador em 
seguida suas massas foram determinadas. 
 
 3.Resultados e Discussão 

    A proteína é um dos mais importantes nutrientes na alimentação dos peixes de corte, 
considerando que a produção industrial visa principalmente uma eficiente conversão de proteína 
da ração em proteína muscular. 
      A umidade corresponde à perda em peso sofrida pelo produto quando aquecido em 
condições nas quais a água é removida. Na realidade, não é somente este constituinte a ser 
removido, mas outros compostos que se volatilizam nessas condições. O teor de umidade pode 
variar em função da espécie, da idade, tipo de atividade realizada dentro do tanque e a forma de 
armazenamento no período pós-abate. A taxa de umidade do pescado proporciona entre 70 a 
85% de concentração (OGAWA & KOIKE, 1987). 
        
 Tabela 1- Teor de umidade 

Espécie Teor de umidade (%) Teor de matéria seca (%) 

Tilápia 80,6 ± 3 19,4  ± 3 

Pacu 72,5 ± 3 27,5 ± 3 

Carpa 79,3 ± 4 20,7 ± 4 

 
     De acordo com os dados analisados o teor de proteínas para os seguintes peixes ficaram 
dentro dos padrões estabelecidos e já analisados pelos pesquisadores já citados. 
     As proteínas miofibrilares representam de 66 a 77 % das proteínas totais do músculo. As 
proteínas sarcoplasmáticas representam aproximadamente 20-25 % da proteína total do músculo 
(MARTELLI & PANEK, 1968). A composição centesimal da carne sofre variações em função do 
tipo de músculo, da espécie, da nutrição (FORREST, 1979). 
       
 Tabela 2- Teor de proteína solúvel  

Espécie Teor de Proteína Solúvel (%) Teor de matéria seca (%) 
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Tilápia 18,0 ± 3 19,4  ± 3 

Pacu 13,4 ± 3 27,5 ± 3 

Carpa 14,8  ± 4 20,7 ± 4 

       
 O peixe é um alimento de origem animal muito rico em proteínas, vitaminas, sais minerais 
e de fácil digestão, além de conter gorduras não-saturadas o que ajuda a reduzir os níveis de 
colesterol (ROCHA, 2004). Portanto, é de fundamental importância determinar a exigência 
protéica dos peixes para cada fase de criação, fornecendo níveis adequados deste nutriente 
(FURUYA et al., 1996), reduzindo os custos de produção e diminuindo a excreção principalmente 
de nitrogênio ao ambiente aquático (GONÇALVES & FURUYA, 2004). 
      
 Tabela 3- Nitrogênio total                

Espécie Nitrogênio total (%) Proteína bruta (%) 

Tilápia 10,88 ± 2,46 34,89  ±  14,15 

Pacu 4,60  ±  0,3 28,73  ±  1,9 

Carpa 7,97  ±  0,1 49,82  ±  0,6 

  
 4.Conclusão 

      Com os dados obtidos, percebe-se que a concentração da proteína é influenciada pela 
espécie e fatores como temperatura e pH. 
   Os valores encontrados de proteína solúvel e teor de umidade ficaram dentro dos padrões 
estabelecidos pela literatura, sendo o método Biureto uma metodologia viável para análises de 
quantificação de proteína solúvel, que se comparado ao Kjeldahl é mais pratico e mais rápido, 
porem a analise da proteína bruta também se faz necessária, para a formulação de dietas mais 
completas para os animais cultivados, propiciando assim que o animal tenha uma vida mais 
saudável e consequentemente uma carne de melhor textura e qualidade, sabendo ainda que os 
valores encontrados possam ter sido afetados pelos mais diversos fatores, como por exemplo, o 
tipo de movimentação que o animal faz dentro do tanque, influencia na textura da carne, pois um 
peixe com maior movimentação tem uma carne mais firme mais fibrosa do que um animal que se 
movimenta apenas para comer, outro fator que pode influenciar largamente é a idade, o período 
ontogênico que este animal se encontra, porque o tipo de proteína e sua concentração no mesmo 
variam conforme a sua taxa de crescimento, podendo ser maior ou menor dependendo da espécie 
analisada.  
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A maior biodiversidade do planeta está na Amazônia, mas apenas 10% dela são conhecidas pela 
ciência. A falta de pesquisas e leis mais rigídas contra a biopirataria impedem que o Estado do 
Amazonas aproveite o potencial de uso da flora e dos microrganismos na medicina e na indústria. 
Este trabalho trata sobre o estudo da biorregião Amazônica, realizando umapesquisa bibliográfica 
sobre essa biodiversidade buscando identificarformas de conservação da Amazônia, esta, vista de 
forma ampla, ou seja, apresentando sinergia com as políticas de desenvolvimento implementadas 
na região, as quais devem estar pautadas na busca da sustentabilidade. O nome Amazonas vem 
da palavra amassunu queé de origem indígena, e significa “ruído de águas, água que retumba”. 
Paraná-guassu é o nome do rio Amazonas, enquanto a denominação Ycamiabas tem sua origem 
no termoIcamiabasouiacamiabas (do tupi i + kama + îaba, significando "peito rachado") é a 
designação genérica dada as indias que, segundo o folclore brasileiro, teriam formado uma tribo 
de mulheres guerreiras que não aceitavam a presença masculina.A biorregião do rio Amazonas 
no entorno da cidade de Manaus, se forma a partir do encontro dos rios Negro e Solimões. O Rio 
Solimões que tem uma água barrenta, e o Rio Negro que possui uma água escura. O rio Negro é 
o principal afluente do Amazonas, nasce no leste da Colômbia, corre na direção nordeste e depois 
sul, formando a fronteira entre Colômbia e Venezuela.  Com a junção do Cassiquiare, recebe o 
nome de rio Negro. Entra no território brasileiro no Estado do Amazonas e segue na direção 
sudeste, próximo a Manaus, que se ergue em sua margem esquerda, forma um estuário de cerca 
de seis quilômetros de largura formando o Encontro das águas, onde as águas barrentas do 
Solimões não se misturam com as águas do Rio Negro. As explicações deste fenômeno estão nos 
fatores: densidade, temperatura e velocidade diferenciadas entre os dois rios, formando uma 
biorregião. O termo biodiversidade descreve a riqueza e a variedade do mundo natural. As 
plantas, os animais e os microrganismos que fornecem alimentos, remédios e boa parte da 
matéria-prima industrial consumida pelo ser humano. A diversidade biológica está presente em 
todo lugar enquanto a diversidade genética possibilitou a adaptação da vida nos mais diversos 
pontos do planeta. Apesar de toda essa biodiversidade, esta tem sido ameaçada constantemente 
resultando na perda de inúmeras especies antes mesmo de suas descobertas. Embora exista 
uma legislação moderna, a fiscalização é insuficiente o que tem levado a degradação através da 
ação antrópicas. 
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1. Introdução 
 

 Ao longo da história, o álcool tem tido múltiplas funções, estando presente na composição de 
remédios, perfumes, poções mágicas e principalmente fazendo parte do hábito diário de famílias 
em todo o mundo, servindo de alimento e laço de comunhão entre as pessoas. 
 A revolução industrial provocou as concentrações urbanas, multiplicando a produção e a 
disponibilidade das bebidas o que reduziu drasticamente os seus preços. (Gigliotti e Bessa, 2004). 
Atualmente, o álcool representa substância psicoativa altamente consumida. Em doses baixas a 
moderadas, o álcool produz uma melhora da ansiedade e um estado de bem estar até mesmo 
euforia (Moreira et al, 2006). Do uso social ao problemático, o álcool é a droga mais consumida 
em todo o mundo, sendo que aproximadamente 2 bilhões de pessoas consomem bebidas 
alcoólicas, o seu uso indevido é responsável por 3,2% de todas as mortes e por 4 % de todos os 
anos perdidos de vida útil (Brasil, 2007). 

 Existem diferentes definições dos termos, USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA, de álcool. A 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10) define Uso, como qualquer consumo 
independente da frequência, Abuso, um consumo associado a consequências adversas 
recorrentes, porém não caracterizando a Dependência, esta se manifesta quando o uso de uma 
substância passa a caracterizar um estado disfuncional (Souza et al. 2005). 
 Devido a sua natureza complexa é difícil definir o alcoolismo, no entanto em geral, uma 
pessoa é considerada alcoólatra quando seu estilo de vida é dominado pela procura e consumo de 
bebidas alcoólicas e quando o seu comportamento interfere nas suas relações pessoais, 
profissionais e familiares (Silva e Fuchs, 2004). De maneira direta, e indiretamente, o consumo 
abusivo de bebidas alcoólicas causa custos altos para o sistema de saúde, pois as morbidades 
desencadeadas são caras e de difícil manejo.  
 O objetivo do presente estudo foi avaliar o consumo de álcool dos acadêmicos da área da 
saúde na Universidade de Cuiabá (UNIC), campus de Tangará da Serra, MT e de alunos do 
ensino médio de escolas estaduais no município de Tangará da Serra- MT. 
 
2. Material e Métodos 
 
 A pesquisa foi desenvolvida com acadêmicos dos cursos da área da saúde ofertados pela 
Universidade de Cuiabá, campus de Tangará da Serra, MT e com alunos de ensino médio do 
período noturno, de três escolas estaduais em Tangará da Serra, MT. A coleta de dados foi 
realizada de 3 de fevereiro a 25 de outubro de 2010. Para obtenção dos dados foi utilizado o 
questionário AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test). Este instrumento de coleta de 
dados foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde para identificar consumo de risco e 
excessivo. O AUDIT apresenta as chamadas “zonas de risco”, possui 10 perguntas que abordam a 
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quantidade e a frequência de uso de álcool, comportamento de consumo de bebida, sintomas 
psicológicos adversos e problemas relacionados ao álcool. Foi aplicada conjuntamente uma 
questão complementar que diz respeito ao grau de parentesco com um bebedor problema.  
 Os questionários foram auto preenchidos de modo anônimo. Sua aplicação foi coletiva, em 
sala de aula. O presente estudo teve a aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa da 
Universidade de Cuiabá, campus Cuiabá. 
 
3. Resultados 

  
 Participaram do estudo 120 acadêmicos, sendo 60 homens e 60 mulheres, distribuídos entre 
os cursos da área da saúde ofertados pela UNIC Tangará Sul. Entre os homens a idade variou 18 
a 45 anos e entre as de 18 à 36 anos. Para o ensino médio, participaram 145 alunos, 65 homens e 
80 mulheres, distribuídos em três escolas estaduais em Tangará da Serra, no período noturno. A 
idade entre os homens variou de 15 a 61 anos e entre as mulheres de 16 a 57anos. 
 Entre dos acadêmicos entrevistados, 90% (108), declararam fazer uso de bebida alcoólica. 
Em relação ao sexo 86,66% (52), dos homens, e 93,33% (56), das mulheres refere-se à ingestão 
regular de álcool. 
 Do total de acadêmicos entrevistados 49,16% apresentou consumo compatível a zona I, 
padrão de baixo risco, 23,33% presentes na zona II, 18,33% presentes na zona III e 9,16% na 
zona IV. No entanto a maioria dos alunos 50,8% apresentou consumo compatível às zonas II, III e 
IV, padrão de consumo considerado excessivo e que oferece risco à saúde. Segundo o sexo, a 
amostra do grupo de acadêmicos teve maior prevalência de consumo por indivíduos do sexo 
masculino. No entanto também ocorre o abuso entre as mulheres já que 40 % das acadêmicas 
consomem álcool de maneira nociva, sendo que 6,66% destas já apresentam sinais de 
dependência.  
 Dos alunos de ensino médio entrevistados, 61,37% (89), declararam fazer uso de bebida 
alcoólica. Em relação ao sexo 61,53% (40) dos homens, e 61,25% (49), das mulheres refere-se a 
ingestão regular de álcool. Do total de alunos, a maioria, 68,96% apresentou consumo compatível 
à zona I, padrão de baixo risco, 19,33% na zona II, 6,89% na zona III e 4,82% na zona IV. Sendo 
que 31,03% apresentaram consumo compatível às zonas II, III e IV padrão de consumo 
considerado excessivo e que oferece risco a saúde. Segundo o sexo a amostra teve maior 
prevalência de consumo pelo sexo masculino, no entanto 26,25% das alunas de ensino médio 
apresentaram caráter de consumo nocivo, e deste total 2,5% já apresenta sinais de alcoolismo. 
 Quanto ao grau de parentesco, 60,5% dos acadêmicos que fazem uso nocivo de álcool tem 
algum parente que é considerado um bebedor problema, sendo que em 10,8% o parentesco é em 
primeiro grau. Do grupo de alunos do ensino médio 46,4% tem certo grau de parentesco com um 
bebedor problema, e destes 8,8% apresentaram primeiro grau em parentesco. 
 
4. Discussão 

 
 O consumo abusivo de álcool entre estudantes configura um serio problema de saúde 
pública ao ocasionar frequentes agravos à saúde do usuário (Souza et al. 2005). Um estudo feito 
em diversas cidades do país mostrou que nos últimos anos houve significativo aumento quanto ao 
beber pesado, e que a juventude tende à cada vez mais, beber com frequência, já que entre 
grupos de estudantes de ensino médio e ensino superior é possível observar com clareza este 
aumento no consumo de álcool (Galdurosa e Caetano, 2004). Dados epidemiológicos recentes 
concordam e atentam para um maior consumo de bebidas alcoólicas entre universitários de 
diversas instituições, quando comparados à população geral e a estudantes de ensino médio. 
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Verificando-se até mesmo na classe médica elevado consumo de álcool (Amorin et al 2008; 
Lemes et al. 2007; Andrade et al. 1997). O consumo de bebidas alcoólicas entre acadêmicos da 
área da saúde é um fato preocupante, pois serão estes os profissionais que levarão até a 
população noções sobre saúde e doença (Leite et al, 2008). 
 Em trabalho semelhante a este, concluído em 2008, na Universidade José do Rosário 
Vellano (UNIFENAS) em Belo Horizonte MG, constatou-se que 85,3% dos acadêmicos de 
medicina fazem uso de bebidas alcoólicas, e destes 39,6 % encontra-se no nível de consumo 
considerado excessivo (Amorin et al 2008). Dados que confirmam certa tendência, logo que no 
presente estudo 90% dos acadêmicos relataram fazer uso de bebidas alcoólicas, no entanto, a 
maioria destes 50,8% o consumo é considerado excessivo. Também neste sentido uma pesquisa 
desenvolvida com acadêmicos de Salvador BA, em 2007, relatou que 87,1% dos entrevistados 
faziam uso de bebidas alcoólicas (Lemos et al 2007). 
 Já em estudo feito em 2005 com acadêmicos de farmácia da Universidade Federal de Goiás 
(UFG), um número ainda maior foi encontrado, onde 95,1% dos acadêmicos faziam uso de 
bebidas alcoólicas (Prado, 2005).  
 Quanto ao grupo de estudantes do ensino médio, estudo desenvolvido em 2005 em Cuiabá 
MT revelou que 71,3 % dos alunos fazem consumo de bebidas alcoólicas e que 13,4% do total 
apresentam sinais do alcoolismo (Souza et al, 2005). Dados um pouco diferentes dos encontrados 
nesta pesquisa, na qual 61,3% dos alunos do ensino médio fazem consumo de bebidas alcoólicas, 
e deste total 4,8% apresentou sinais do alcoolismo. 
 Já o levantamento nacional feito em 2004 sobre o consumo de drogas psicotrópicas, revelou 
que 65,5% dos estudantes do ensino e médio da rede municipal e estadual da região Centro-
Oeste consomem bebidas alcoólicas, e que 6,8 % do total apresenta sinais de alcoolismo (OBID, 
2010). Dados mais similares, aos obtidos na presente pesquisa. Historicamente a prevalência de 
alcoolismo entre as mulheres é menor do que entre os homens. No entanto, devido às mudanças 
no status e na participação da mulher na sociedade, há um aumento a prevalência de mulheres 
com consumo abusivo e dependência de álcool (Campos, 2007).  
 A partir dos resultados desta pesquisa, foi possível observar a relação entre os sexos, onde 
o consumo de álcool é feito por 60% dos homens, e 46,4% das mulheres, valores que podem ser 
confrontados, com os encontrados, numa pesquisa realizada com estudantes da região 
metropolitana do Recife PE no inicio deste ano em que, 39,1% do grupo dos homens e 24,2% do 
grupo das mulheres fazem uso de bebidas (Gomes et al 2010).  
 Os estudos em famílias vêm demonstrando com segurança a agregação familiar do 
alcoolismo, encontrando aumento de três a quatro vezes na prevalência de alcoolismo em 
parentes de primeiro grau de alcoolistas (Messas, 1999; Bau, 2002; Oliveira et al, 2007). Sobre 
este aspecto 60,5% dos acadêmicos que fazem uso nocivo de álcool tem algum grau de 
parentesco com um bebedor problema, sendo que em 10,8% o parentesco é em primeiro grau. Do 
grupo de alunos do ensino médio 46,4% apresentou certo gral de parentesco com um bebedor 
problema, e destes 8,8% apresentam primeiro grau em parentesco.  
 O consumo de álcool entre universitários está associado à vida social mais intensa, talvez 
porque, fora de casa, ou em grupos, o acesso ao álcool seja mais fácil ou, então, porque esses 
indivíduos são, devido à educação que receberam ou ao meio onde estão inseridos, mais 
“abertos” e com menos “tabus” em relação a esse consumo (Oliveira, 2009).  
 
5. Conclusão 
 
 O efeito estimulante e desinibidor do álcool é certamente o maior atrativo desta substância. 
O maior consumo entre os acadêmicos pode estar relacionado com estas características, pois os 
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indivíduos tendem a buscar no álcool o estímulo para as interações sociais e pessoais, 
estabelecidas muitas vezes em festas universitárias onde sentem a necessidade de aceitação e 
aprovação por parte do grupo. 

Assim, os resultados deste estudo são alarmantes, indicando alta a frequência de consumo 
de álcool e alcoolismo entre os universitários e alunos do ensino médio. O estabelecimento de 
uma efetiva política de orientação sobre o uso de álcool e abstinência é imprescindível e urgente 
nas instituições de ensino. 
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1. Introdução  
 
O amicarbazone é um herbicida utilizado na cultura da cana-de-açúcar, sendo recomendado 

para aplicação tanto em pré-emergência, como pós-emergência, desta forma sabe-se que este 
sempre chegará ao solo. Portanto, o comportamento de desta molécula química está 
intrinsicamente ligado às suas propriedades físico-químicas (iônico ou não-iônico, solubilidade, 
adsortividade, volatilidade, etc.), bem como, às condições climáticas e edáficas da região de uso. 
Portanto, estas características determinam a disponibilidade do pesticida na solução do solo, 
tornando-o passível ao transporte, como no processo de lixiviação (Christoffoleti e Ovejero, 2005; 
Peñaherrera-Colina et al., 2005; Perim et al., 2009). 

O conhecimento dos fatores que influenciam a atividade e a estabilidade dos herbicidas no 
solo é de grande importância, uma vez que são eles que demonstram a eficiência do controle das 
plantas daninhas pelo produto, bem como a tolerância da cultura e o seu destino no ambiente 
(Gazziero et al., 2001; Carbonari, 2009). 

Segundo Evans et al. (2009), o mau uso e/ou redução das doses de herbicidas têm alterado 
a eficácia no controle e afetado a seu efeito residual. No solo, o efeito residual é proporcional à 
dose empregada, à persistência e à capacidade do herbicida em permanecer na camada de solo 
onde está o banco de sementes. Muitas vezes, a dose de um herbicida é eficiente para controle 
pontual, podendo apresentar limitada atividade residual.  

De acordo com Rodrigues e Almeida (2005), o mecanismo de ação do amicarbazone é a 
inibição da fotossíntese das plantas daninhas, atuando na reação de Hill (fotossistema II), inibindo 
o transporte de elétrons, pois suas moléculas se ligam ao sítio da quinona Qb, assim, paralisam a 
fixação de CO2 e a produção de ATP e NADPH, elementos essenciais ao crescimento das 
espécies vegetais. A morte das plantas, entretanto, pode ocorrer devido a outros processos, como 
a peroxidação de lipídeos e proteínas, promovendo a destruição das membranas e perda de 
clorofila. 

Este produto é um herbicida sistêmico pertencente ao grupo químico das triazolinonas, 
possui enorme resistência à seca e longo período residual. Sua solubilidade é alta, da ordem de 
4.600 ppm, considerado não volátil, pois sua pressão de vapor é de 0,975 x 10-8 mm Hg a 20 ºC e 
sua capacidade de adsorção varia entre 32,4 e 42,6 mg g-1 de solo (Gimenes, 2004). 

Deste modo, o objetivo do presente trabalho foi selecionar dentre as espécies vegetais 
bioindicadoras Cucumis sativus, Brachiaria decumbens e Sorghum bicolor, a mais adequada para 
o monitoramento da mobilidade e persistência no solo do herbicida amicarbazone, de acordo com 
os sintomas visíveis utilizando solo de textura argilosa, mediante bioensaio. 

 
2. Material e Métodos 

mailto:gotts007@yahoo.com
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Os experimentos foram conduzidos na forma de bioensaios em casa-de-vegetação na 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), no Campus de Tangará da Serra-MT, 
situada na rodovia MT 358, Km 07. Para isso, foram utilizadas amostras de Latossolo Vermelho – 
LV, provenientes de Tangará da Serra, MT (Embrapa, 1999), cujas características físico-químicas 
encontram-se na Tabela 1. 

As amostras foram coletadas a uma profundidade de 5-10 cm, peneiradas para remoção dos 
resíduos presentes na superfície do solo, e, posteriormente, secas ao ar e acondicionadas em 
vasos de polietileno com capacidade de 250 cm3.  

Em cada experimento, foram utilizados um herbicida (amicarbazone) e três bioindicadores, 
distribuídos no delineamento em blocos ao acaso e esquema fatorial 5 x 3, com três repetições. 
Os fatores estudados foram diferentes doses do herbicida (0; 12,5; 25; 50 e 100%) e inibição da 
biomassa dos bioindicadores (C. sativus, B. decumbens e S. bicolor). As doses utilizadas referem-
se às recomendações em pré-emergência, para solos de textura argilosa (Rodrigues e Almeida, 
2005), além da testemunha sem aplicação do herbicida. Para a inibição da biomassa dos 
bioindicadores utilizaram-se critérios qualitativos de controle, por uma escala percentual de notas, 
em que 0 corresponde a nenhuma injúria na planta e 100% equivale à morte destas (SBCPD, 
1995). 

 
Tabela 1. Características físico-químicas das amostras de solos utilizadas nos experimentos. 

Solo 
pH Al3+ H++Al3+ Ca2++Mg2+ Ca2+ K+ 

CaCl2 H2O ______________________ cmolcdm-3 ________________________ 

LV1/ 5,8 6,7 0,0 3,13 6,00 4,31 0,37 

P C CTC V Areia Silte Argila 

mg dm-3 g dm-3 cmolc dm-3 % g kg-1 

2,30 43 9,00 67,1 415 147 438 

1/
LV = Latossolo Vermelho (textura argilosa). Fonte: Laboratório de Solos Plante Certo, Várzea Grande, MT. 

 
As aplicações do herbicida amicarbazone (1,05 kg ha-1) foram feitas de tal forma que a barra 

do pulverizador estivesse posicionada a 0,5 m acima da borda superior dos vasos. Todas as 
aplicações foram realizadas com temperaturas inferiores a 35ºC e umidade relativa superior a 
60%, com auxílio de um pulverizador costal pressurizado a CO2, munido de bicos tipo leque 
XR110.02, com pressão de trabalho de 2 kgf cm-2, resultando em volume de calda de 200 L ha-1. 

Após a aplicação do herbicida, 10 sementes do bioindicador (C. sativus, B. decumbens e S. 
bicolor) foram semeadas na profundidade de 1 cm. Após a semeadura, os vasos foram mantidos 
com irrigação diária até 30 dias após a semeadura. Decorrido esse prazo, as partes aéreas das 
plantas bioindicadoras foram coletadas e colocadas em sacos de papel, levando-as à estufa de 
ventilação forçada a 40ºC, até massa constante, visando à determinação da matéria seca delas.  

Os dados foram transformados para porcentagem de inibição do acúmulo de matéria seca 
em relação à testemunha (dose de 0 kg ha-1) e submetidos à análise de variância; posteriormente, 
foram ajustadas equações de regressão (p>0,05). Na análise dos dados foi utilizado o programa 
de assistência estatística ASSISTAT (Silva e Azevedo, 2002).  

    
3. Resultados e Discussão 
 

Amircabazone 
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A Figura 1 apresenta o acúmulo de matéria seca em bioindicadores após a aplicação de 

1,05 kg ha-1 de amicarbazone nas amostras de Latossolo Vermelho. 
Na Figura 1, elevados níveis de inibição foram evidenciados para o C. sativus, e assim 

com 50% da dose recomendada, este bioindicador obteve nível de controle alto (100%), controle 
esse, considerado excelente segundo a escala proposta pela “Asociación Latinoamericana de 
Malezas” (ALAM, 1974). 

Com inibição intermediária dentre as biomassas dos bioindicadores, a B. decumbens, 
apresentou controle acima de 40%, para 40% da dose, atingindo 76% de controle na dose 
recomendada, sendo considerado um bom controle da plântula (Figura 1). Ao avaliar a eficiência 
agronômica do amicarbazone (1,4 kg ha-1) em diferentes posicionamentos em relação à camada 
de palha de cana-de-açúcar e seu comportamento sob efeito da chuva simulada antes ou após 
aplicação do herbicida, sobre diversas plantas daninhas, em solo de textura média (19 g dm-3 de 
MO), Negrisoli et al. (2007) mencionaram que a espécie L. grandifolia mostrou-se mais sensível 
ao amicarbazone, demonstrando elevada sensibilidade (91-100% de controle) desde 35 DAA, aos 
tratamentos com o herbicida. Para B. decumbens, também obteve-se excelente nível de controle 
(91-100%) desde 14 DAA, nos tratamentos em que o herbicida atingiu o solo, independentemente 
se aplicado diretamente sobre este ou lixiviado pela simulação de chuva após a aplicação do 
herbicida. 
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Figura 1.  Porcentagem de controle de bioindicadores, em relação à testemunha, com a aplicação 

de 12,5%; 25%; 50% e 100% da dose recomendada de amicarbazone (1,05 kg ha-1) 
em Latossolo Vermelho. Nas linhas cheias, o triângulo sólido equivale aos dados 
observados para C. sativus, o quadrado sólido para B. decumbens. Nas linhas 
tracejadas, o triângulo vazio equivale aos dados observados para S. bicolor. 

 

▲  Ŷ = 37,65 + 2,137*x - 0,0152*x²  (r² = 0,81) 

 ■   Ŷ = - 2,08 + 1,825*x - 0,0103*x²  (r² = 0,99) 

 ∆   Ŷ = 18,63 + 0,367*x - 0,00003*x² (r² = 0,99) 

 

 



 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
II BIOTA 

II Ciclo de Estudos em Biologia de Tangará da Serra 
I Ciclo Nacional de Estudos de Biologia 

07 a 11 de Novembro de 2011 
ISSN 2175-6392 

 

Apoio: FAPEMAT                                                                                                                           4 

 

O bioindicador S. bicolor apresentou menor controle, com 54% de inibição na dose 
recomendada de amicarbazone (1,05 kg ha-1), reduzindo gradativamente em função da diminuição 
das doses, em Latossolo Vermelho (43 g dm-3 de MO e 43,8% de argila) (Figura 1). Corroborando 
com os dados Bachega et al. (2009) observaram em casa de vegetação, que na precipitação de 
35 mm de lâmina d’água, o amicarbazone (1,05 kg ha-1) em Latossolo Vermelho-Amarelo (10-13 g 
dm-3 de MO e 27-29% de argila), aplicado isolado ou em mistura com óleo mineral, não causou 
redução da matéria seca de S. bicolor em nenhuma das profundidades avaliadas (0-35 cm), 
indicando que este poderia não ser um bioindicador indicada para esse herbicida; uma outra 
possibilidade é que o produto lixiviou por todo o perfil do solo, devido à sua elevada solubilidade, e 
a concentração remanescente não causou intoxicação às plantas.  

Conclui-se que os resultados obtidos ressaltaram que o bioindicador C. sativus apresentou 
maior sensibilidade ao herbicida amicarbazone em relação às demais espécies testadas, 
independentemente da dose empregada, distintamente, o S. bicolor obteve o menor controle. 
Assim sendo, utilização de diferentes porcentagens das doses recomendadas do herbicida, no 
solo argiloso, proporcionaram diferenciação no controle de todos os bioindicadores, variando 
conforme o aumento das doses. 
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1. Introdução  
 
Desde os primórdios de nossa civilização, os recursos naturais são utilizados para suprir 

diversas necessidades e prazeres humanos, porem inicialmente estes recursos eram 
caracterizados como uma fonte infinita, no entanto com o passar dos anos a natureza nos revelou 
claramente o contrário (Rigueira, 2005). 
 Dentro os principais recursos naturais existentes, as sementes que são classificadas como 
produtos florestais não-madeireiros (PFNM), são consideradas uma boa opção para atividades 
nas comunidades do entorno, devido ao seu alto potencial de sustentabilidade (Than, 2004).  

As sementes apresentam diversas utilidades, que vão desde fonte de alimento para fauna 
(responsável pela dispersão da espécie), consumo humano que inclui a fabricação de 
medicamentos in natura, de cosméticos, alimentação (culinária regional), produção de mudas, 
artesanato e biojóias, além de outros usos menos comuns (Valle, 2008). 

A atividade artesanal com o uso de recursos naturais tem se intensificado nos últimos 
anos, gerando renda para as famílias, em todo o país 8,5 milhões de pessoas estão envolvidas 
em atividades artesanais, gerando 2,8% do PIB (Lira, 2004). 

Segundo Cordeiro (2005), artesanato é a confecção de produtos, que são os produzidos 
por artesãos totalmente à mão ou com a ajuda de ferramentas manuais, ou, ainda, com a 
utilização de meios mecânicos, desde que a contribuição manual direta do artesão seja o 
componente mais importante do produto acabado. 
 A criação de colares, brincos, pulseiras, anéis e outros adereços constituídos de sementes 
têm intensificado a expansão do artesanato com esta matéria-prima, resultando em um demanda 
em larga escala e exigindo desenvolvimento de tecnologias e processos para atender a 
necessidade (EMBRAPA, 2003).  
 As biojóias como são conhecidas, apresentam diversos desenhos criativos e cores 
intensas, que conquistaram status de acessórios de moda e passaram a ser utilizados também 
por pessoas de todas as classes sociais (SEBRAE, 2008).  Alguns destes produtos são até mais 
valorizados pelo mercado internacional que o mercado brasileiro (Agronline, 2006). 
 Em Mato Grosso a confecção de jóias artesanais, está cada vez mais em evidência 
(Xandbureau, 2010), e na medida que esta demanda sobre os recursos naturais aumenta, a 
exploração destes mesmos recursos acompanha o ritmo da mesma, tendendo assim à 
deterioração ambiental (Rigueira, 2005). 

Neste contexto insere-se o trabalho aqui presente, que teve como objetivo caracterizar as 
sementes encontradas em artesanatos na cidade de Tangará da Serra – MT, além de identificar 
as espécies utilizadas, com como verificar as formas de comercialização e os tipos de tratamento 
utilizados nas sementes e a procedência. 

 
 

mailto:angelicamassaroli@hotmail.com
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2. Material e Métodos 
 
A pesquisa foi realizada na praça central do município de Tangará da Serra – MT, localizada 

a latitude 14º04'38''S  e longitude 57º03 45''W (figura 1), utilizando a metodologia descrita por 
Valle (2008), que consiste no levantamento de campo, onde foram registradas entrevistas 
pessoais com os artesãos, estruturadas em um questionário, observações diretas, que foram 
registradas em uma caderneta e sempre que possível foi realizado o registro fotográfico. 

 
Figura 1 - Tangará da Serra – MT, localizada a latitude 14º04'38''S  e longitude 57º03 45''W. Praça 
central (Praça da Bíblia), barraca fixa, onde a artesãos confeccionam e vendem produtos 
artesanais. 

Na região central do município, há seis barracas fixas onde diversos artesãos confeccionam e 
vendem seus produtos, além de outros artesãos itinerantes que ficam durante algum tempo no 
município vendendo seus produtos ao ar livre. 

No campo foram levantadas as seguintes informações: 
i. Espécies comercializadas (nome vulgar); 
ii. Formas comercializadas (peças de biojóias/semente para confecção); 
iii. Tipo de tratamento utilizado na semente (polimento, furos, coloração); 
iv. Procedência (local de coleta/compra). 

 
 
3. Resultados e Discussão 
 

 Foram entrevistados 2 artesãos, sendo um que atua nas barracas fixas da praça e outro 
que atua da forma itinerante. Durante a entrevista e observações constatou-se a utilização de 14 
espécies de sementes e nos chamou a atenção o uso de mais quatro espécies sendo 2 onde era 
utilizado o  fruto e outras 2 espécies o caule (madeira ou casca), totalizando 18 espécies vegetais 
que estão distribuídas em 9 famílias apresentadas no quadro 1. 

 
 
 
 
 



 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
II BIOTA 

II Ciclo de Estudos em Biologia de Tangará da Serra 
I Ciclo Nacional de Estudos de Biologia 

07 a 11 de Novembro de 2011 
ISSN 2175-6392 

 

Apoio: FAPEMAT                                                                                                                           3 

 

 

Quadro 1 – Espécies utilizadas pelos artesãos de Tangará da Serra – MT 

Nº 
Nome 
Popular 

Família Nome Científico Tipo 
Imagem 

01 
Olho de 
Cabra 

Fagaceae Ormosia arborea Semente 

 

02 Açaí Arecaceae Euterpe oleraceae  Semente 

 

03 Olho de Boi Carangidae Seriola dumerili Semente 

 

04 Saboneteira Sapindaceae Sapindus saponaria Semente 

 

05 Tucum Arecaceae Bactris Setosa Semente 

 

06 Jarina Arecaceae 
Phytelephas 
macrocarpa 

Semente 

 

07 Paxiuba Arecaceae Socratea exorrhiza Semente 

 

08 Morótoto Araliaceae 
Didymopanax 
morototoni 

Semente 
 

09 Cafezinho Rubiaceae - Semente 

 

10 
Café Beirão 
ou Feijão-
mucuna 

Fabaceae Dolichos lab lab Semente 
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11 Buriti Arecaceae Mauritia flexuosa Semente 

 

12 Sibipiruna 
Fabaceae- 
 

Caesalpinia pluviosa Semente 

 

13 Flamboyant 
Fabaceae- 
 

Delonix regia Semente 

 

14 Baru Fabaceae Dipteryx alata Semente 

 
15 Palmeira Arecaceae - Fruto  

16 Coco Arecaceae Cocos nucifera Fruto  

17 Pinheiro Pinaceae Pinnus sp. Madeira  

18 Bambu Bambusoideae Bambusa vulgaris Madeira  

 
Todas as espécies registradas são utilizadas para confecção de biojóias artesanais, as 

quais são a única fonte de renda de ambos os artesãos entrevistados e que, além disso, 
contribuem para a economia do município visto que muitos outros artesãos no município 
desenvolvem e sobrevivem desta arte também. 

Foram catalogados durante a pesquisa, diversos produtos diferentes, neste caso 
considerando o tipo de produto (colar, brinco, pulseira etc.) e a matéria prima utilizada na 
confecção destes produtos. Essa diversidade é importante porque oferece opções aos 
consumidores, fortalecendo a venda de produtos artesanais (EMATER-DF, 2006). 
 A primeira artesã entrevistada tem 60 anos de idade, é de nacionalidade Chilena, ela mora 
a 40 anos no Brasil e destes reside em Tangará da Serra a 6 anos. Ela obtém os produtos 
naturais através de amigos que trazem algumas sementes de outros estados, através de índios da 
região que colhem as sementes e revendem a ela e alguns recursos ela mesma obtêm através de 
coletas em matas abertas e residências de conhecidos. 

O beneficiamento das sementes é realizado com a utilização de equipamentos que vão 
desde ferramentas manuais como esmeril, arco-de-serra, brocas e materiais movidos à 
eletricidade como polideiras e furadeiras. 

Todos os recursos são beneficiados por ela, lixados, cortados, tingidos e perfurados e então 
são confeccionados colares (Figura 2, A-D), pulseiras (Figura 2, E), brincos (Figura 2, F-G), 
broches (figura 2, H), entre outros adornos e enfeites. 

Na figura 2-I, é possível observar detalhes, como o entalhamento e combinação das cores, 
fazendo com que o colar se torne harmonioso e atrativo a todos os gostos. 

O tratamento da matéria-prima compreende a aparência externa do material, no caso, as 
sementes, como a variação na cor (pode ser cru ou polida, tingimento ou envernização), tipo de 
modelagem (inteiras ou processadas na forma de canutihos e rodelas), e a fitossanidade (sadias, 
fungadas e brocadas) (EMATER-DF, 2006). 

Em geral, as sementes apresentaram uma grande variedade de tratamentos, como 
tingidas com todas as cores do arco-íris, envernizado, frito, cru, polido e com modelagens de 
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diferentes formas. Observou-se também o uso de corantes comestíveis, pigmentos naturais, 
esmalte de unha e verniz, a fim de mudar o aspecto visual e possivelmente uma 
maneira de impermeabilizar o produto, tentando garantir a sua conservação por mais tempo. 
 O segundo artesão entrevistado estava no município de passagem (figura 3), ele é natural 
de Rondônia e mora atualmente em Sorriso, norte de Mato Grosso. Este tem 35 anos de idade e 
trabalha com artesanato a 20 anos, o mesmo nos relatou que aprendeu sozinho a produzir as 
peças ou com auxilio de revistas e já foi convidado para dar cursos de artesanato.  

 
Figura 2 – Biojóias artesanais com sementes, frutos secos, beneficiados e transformados em obra 
de arte pela primeira artesã entrevistada. 
 
  O artesão nos relatou que este tira as sementes (Figura 4) ou mesmo a madeira da 
natureza de locais que tem autorização ambiental e para garantir sua produção e o equilíbrio do 
ambiente, este cria mudas de algumas espécies mais utilizadas como o bambu e as palmeiras 
para reflorestamento.  

Xandbureau (2010) também constatou que as maiorias dos artesãos coletam 
gratuitamente as sementes, recebem doações de amigos, vizinhos, ou mesmo de outros, em 
casos raros, as sementes são compradas.  

Porém a coleta e reciclagem de materiais, feitos pelos próprios artesãos têm se mostrado 
ambientalmente correta e em harmonia com a natureza visto que os entrevistados não visam uma 
produção em larga escala e no caso do segundo artesão ele devolve a natureza o que dela retira. 
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Alguns recursos naturais foram encontrados em ambas as barracas entrevistadas, como por 
exemplo, olho-de-cabra (Ormosia arborea), açaí (Euterpe sp.), bambu (Bambusa vulgaris).  
 Um recurso natural que merece atenção no momento de sua extração são as sementes da 
família Arecaceae, pois das 13 espécies utilizadas no artesanato local, 6 são pertencentes a essa 
família. 
 Muxfeldt e Menezes (2005) lembram que devido a riqueza natural da nossa região, o 
artesanato com sementes é uma arte que começou com o aproveitamento desta matéria-prima. 
Segundo eles e comprovado neste trabalho, as espécies que estão sofrendo maior pressão de 
exploração são as Arecaceas.  As mesmas representam 80% na preferência para a 
confecção do artesanato no Brasil. Estas geralmente possuem polpa comestível apreciada pela 
fauna, e a exploração excessiva e descontrolada de sementes em algumas áreas poderiam 
ocasionar concorrência e impacto sobre algumas espécies animais.  
 Mas como já mencionado o segundo artesão procura garantir sua matéria-prima e o 
equilíbrio no meio ambiente fazendo reflorestamento, afinal criar condições para usufruir dos 
ambientes naturais e preserva-los é um ato de consciência, responsabilidade, educação ambiental 
e cultural de cada cidadão. 

Em um estudo realizado pela EMATER-DF (2006), a coleta e reciclagem de materiais, feitos 
pelos próprios artesãos têm se mostrado ambientalmente correta e em harmonia com a natureza. 
Com relação às sementes do cerrado, não existe dificuldade na obtenção da matéria-prima ou 
mesmo da qualidade ideal das mesmas para que possa ser processada. Não existe local certo 
para coleta, mas o volume é suficiente. Os artesãos coletam gratuitamente as sementes, recebem 
doações de amigos, vizinhos, ou mesmo de outros. Em alguns casos, raros, as sementes são 
compradas por algumas lojas que depois as transformam em obras de arte. 

 Outro aspecto observado foi com relação ao lucro financeiros das peças, a primeira artesã 
não quis relatar quanto obtêm em suas vendas, mas o segundo nos relatou que fatura em média 
de 2 a 3 salários mínimos por mês na venda de seus produtos na rua, confirmando assim o que 
Muxfeldt e Menezes (2005) relatam, onde a maioria dos artesãos ainda produz de forma individual 
e vende diretamente ao consumidor na própria residência e nas feiras e praças, obtendo sua 
renda familiar. 

O trabalho dos artesãos é na maioria das vezes individual, mas pode ser apropriado por 
pequenos grupos fechados e a venda se dá em quiosques e barracas, mas seria interessante a 

Figura 3 – Expositor móvel do 
segundo artesão. O mesmo estava 
de passagem pelo município e faz 
suas biojóias artesanais ao lado do 
expositor. 

Figura 4 – Semente beneficiadas e 
transformadas em biojóias pelo 
próprio artesão. 
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organização deles em cooperativas e associações, como forma de fortalecer o trabalho, aumentar 
o volume de produção e facilitar a negociação (Emater-DF, 2006). 

Assim como Valle (2008) conclui em seu trabalho que se faz necessário um maior 
conhecimento das espécies de cerrado com potencial de uso no artesanato, reduzindo o uso de 
sementes de outros biomas e transferindo para as comunidades locais a agregação de valor ao 
produto.  

É necessário também conhecermos as condições e o local de onde são retiradas estas 
sementes, dando preferência as sementes com procedência conhecida provenientes de 
instituições certificadas. 

Além disso, o município deve oferecer cursos de colheita, manejo e artes com sementes 
para comunidades, buscando assim técnicas adequadas que visem a sustentabilidade, técnicas 
para esterilização das sementes, garantindo a isenção de microorganismos e outras pragas 
associadas, evitando transformar a prática em um incentivo a exploração predatória.  

Através deste trabalho foi possível concluir que a produção de biojóias em Tangará da Serra 
é criativa e bem diversificada e com um perfil particular de cada artesão, os quais são estimulados 
pela diversidade de matérias-primas regionais e de fácil acesso e acima de tudo com consciência 
ecológica, por este motivo, devemos sempre valorizar o artesanato local e o belo trabalho 
desenvolvido por nossos artesãos.   

Estudos como este são necessários para que se possa estabelecer uma base de dados e 
informações, bem como desenvolver tecnologias que permitam elevar sua qualidade e diminuir 
impactos sócios-ambientais. 
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Ictiofauna parcial do rio São José, município de Tangará da Serra, MT 

 

Giliard Balduino, Dioni Araújo, Divina Sueide de Godoi 
 
                            Autor para correspondência: giliard_77@hotmail.com 

 
 
Palavras chave: rio de cabeceira, fauna de peixes 
 

Os peixes representam a maior diversidade conhecida de vertebrados, porém boa parte 
destes extraordinários animais ainda não é conhecida pela ciência. Estudos recentes realizados 
nas cabeceiras de riachos têm apresentado muitas espécies com distribuição restrita, o que torna 
estas comunidades mais susceptíveis às ações antrópicas. A fim de realizar levantamento 
qualitativo da ictiofauna do córrego São José, localizado no município de Tangará da Serra-MT, 
foram realizadas duascoletas em transectos de 50 m ao longo da calha do rio, em três trechos pré 
estabelecidos, utilizando dois métodos de coleta ativo, com peneiras (90 x 70 cm, 2 mm entrenós) 
e uma rede de arrasto, padronizado pelo manuseio de duas pessoas por 30 minutos em cada 
método e um método passivo de coleta, queconsistiu no uso de cinco armadilhas do tipo covo 
(garrafa pet de 2 litros com o gargalo cortado e invertido)contendo isca de farinha embebida em 
óleo de sardinha, durante 1 h dispostas pelos trechos de 50 m. Os animais coletados foram 
fixados imediatamente após a coleta em formalina a 10% e transferidos para álcool 70% após 72 
h. Em laboratório os exemplares capturados foram identificados até o menor nível taxonômico 
possível, conforme literatura especializada e chaves específicas para cada família, quando 
necessário. Foram coletados 79 exemplares dispostos em três ordens (Characiformes, 
Gymnotiformes e Perciformes) e 10 espécies foram encontradas (Hoplias malabaricus, Atyanax 
abramis, Astyanax assuncionensis, Characidium zebra, Moenkhausia lopesi, Moenkhausia bonita, 
Gymnotus inaequilabiatus, Aequides plagiozonatus, Crenicichla lepidota, Laetacara dorsigera). A 
riqueza de espécies encontradas neste estudo é relativamente baixa se comparada com outros 
estudos da região, embora sejam ainda dados parciais, cabendo assim um maior esforço em 
coletas e estudos no riacho a fim de se chegar à representatividade ótima da ictiofauna local. 
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Efeito de borda e o reflexo na alteração da área foliar de Casearia sp. (Salicaceae) 
em um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual em Tangará da Serra – MT, 

Brasil 
 
Franciele do N. Soares, Jéssika Godoy, Cristiano N. do Nascimento e Rogério Añez 
 
 

Autor para correspondência: frann.nascimento@hotmail.com 
 
Palavras-chave: área foliar; estratificação vertical, efeito de borda. 

 
1. Introdução 
 

O conhecimento das causas e consequências da destruição, fragmentação e 
depauperamento do habitat natural são fundamentais para a compreensão e conservação de 
amostras funcionais representativas dos ecossistemas naturais e dos recursos biológicos (Scariot, 
2005). 

Em meio aos ecossistemas tropicais que sofrem com aceleradas taxas de destruição 
destaca-se o bioma Cerrado. Os estudos sobre o Cerrado vêm sendo acumulados, porém o que é 
conhecido e a capacidade em transformar o conhecimento em ações práticas tem sido inferior à 
velocidade em que este bioma está desaparecendo (Scariot, 2005; Mendonça et al., 1998). Assim, 
o processo de fragmentação de habitat é apontado como o principal responsável pelas atuais 
perdas de biodiversidade, sejam elas em nível genético, específico ou ecossistêmico (Scariot, 
2005). 

Devido às intensas e desorganizadas atividades agropecuárias no cerrado, a cobertura 
florestal vem perdendo sua estrutura e funcionamento, conseguinte de um processo de 
fragmentação do habitat e seu isolamento (Scariot, 2005). 

Casearia é um dos gêneros que vem sofrendo estes impactos ambientais que devastam a 
cobertura florestal dos ambientes naturais no cerrado. Este gênero constitui-se um dos mais 
importantes dentro da família Salicaceae na região Neotropical, pela riqueza de espécies e pela 
facilidade com que se adapta às diferentes condições ambientais (Marquete, 2005).  

De acordo com Marquete (2005), Casearia é nativo, se desenvolve em diversos ambientes, 
dentre eles na floresta Estacional Semidecidual, e seus representantes são constituídos por 
árvores e arbustos que caracterizam-se por apresentar folhas alternas com pontuações ou traços 
translúcidos. 

A folha é o órgão da planta onde a fotossíntese se processa com maior intensidade, para 
tanto esta apresenta adaptações como a sua forma achatada favorável à exposição solar, a cor 
verde fornecida pela presença de clorofila, nervuras que contêm células especializadas para o 
transporte de seiva e os estômatos que permitem a respiração e a transpiração (Vidal e Vidal, 
2003). Para Raven et al., (2001) o modo de vida da planta pode exigir alterações especiais das 
suas folhas, para que haja uma adaptação ao ambiente que esta planta se encontra, sendo  essa 
umas das estratégias que algumas espécies adotam para sua sobrevivência. 

Segundo Raven et al., (2001) os fatores ambientais, especialmente a luz, podem ter 
efeitos consideráveis no desenvolvimento do tamanho e da espessura das folhas. 

Diante destas afirmações apresentadas e no intuito de fornecer subsídios para ações que 
visem ao manejo e à conservação de remanescentes, este trabalho objetivou avaliar se há 
diferença na área foliar de Casearia sp. em diferentes estratos verticais e diferentes distâncias da 
borda em um fragmento florestal. 

mailto:frann.nascimento@hotmail.com
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2. Material e Métodos 
 
2.1 Caracterização da área de estudo 

O município de Tangará da Serra está localizado entre as coordenadas geográficas (14º 
04’ S e 57º 03’ W) e apresenta altitude média de 423 m. O clima da região é caracterizado como 
tropical chuvoso quente e úmido, com duas estações bem definidas: chuva entre outubro e abril e 
seca entre junho e agosto. A precipitação média anual é de 1.830,8 mm, a temperatura média de 
24ºC e a umidade relativa do ar entre 70 a 80% (Martins et al., 2010). O solo da região é do tipo 
Latossolo Vermelho Distroférrico de textura muito argilosa (Serigatto, 2006). 

As coletas de dados foram realizadas em um fragmento florestal entre as coordenadas 
(14º40’05.30’’ S e 57º23’29.25’’ O) (ver Figura 1), que apresenta vegetação classificada como 
floresta Estacional Semidecidual, circundado periodicamente por pastagens e plantações de milho 
e soja, localizado na Fazenda Paraíso. 

 
Figura 1. Localização da área de estudo na Fazenda Paraíso, no município de Tangará da Serra- 
MT- Brasil. 
 
2.2 Obtenção e análise dos dados  

Os dados deste trabalho foram coletados no mês de maio de 2010, com o uso de dois 
transectos de 150 metros, paralelos entre si, separados por 20 metros um do outro, onde 
analisou-se todos os indivíduos de Casearia sp. que se encontravam na borda do fragmento (0 
metros, borda), á 50, á 100 e á 150 metros. Foram amostradas 10 folhas de cada estrato (base, 
meio e ápice), totalizando 30 folhas por indivíduo.  

Foram medidos o comprimento da nervura principal (C) e a largura máxima do limbo foliar 
perpendicular á nervura principal (L), com o auxílio de régua milimetrada, considerando-se todas 
as folhas de cada estrato, desde que não apresentassem deformações oriundas de fatores 
externos, como pragas e moléstias, como sugerido por Bianco et al., (2007). 
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 A área foliar de Casearia sp. foi calculada através do produto do Comprimento X Largura 
(C*L), supondo que a área é proporcional á um retângulo (Duarte et al., 2009; Bianco et al., 2002). 
Foi calculado a ANOVA (Análise de Variância), para verificar se houve variação vertical na área 
foliar. 
 Espécime testemunho de Casearia sp. foi coletado e depositado no Herbário Tangará 
(TANG), do laboratório de Botânica da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de 
Tangará da Serra-MT. 
 
3. Resultados e Discussão 
 
 Durante o período de estudo foram amostrados 31 indivíduos de Casearia sp., média de 
3,9 indivíduos por transectos, dos quais se mediram 930 limbos no total. 

As folhas de Casearia sp. apresentaram comprimento médio de (17,42 cm  ± 7,24), largura 
média de (6,1 cm ± 2,8) e área foliar média de (119,5 cm ± 85,33). A tabela 1 apresenta os valores 
máximos e mínimos encontrados nas mensurações dos limbos foliares. 

Siebeneichler et al. (2008) em estudos morfológicos realizados com Tabebuia heptaphyilla 
(vell.) tol. (Ipê amarelo) em três condições diferentes de luminosidade, observaram que os 
indivíduos expostos em ambientes com 50% de luminosidade e ambientes de sombra natural os 
valores de área foliar apresentaram-se maiores, porém não apresentou diferença significativa 
entre os tratamentos. 
 
Tabela 1. Valores máximos, mínimos e médios do comprimento ao longo da nervura central, 
largura e área foliar de 930 limbos de Casearia sp. (Salicaceae). 

Parâmetros Menor valor Maior valor Média Desvio Padrão 

Comprimento (cm) 8,2 27,8 17,42 7,24 

Largura (cm) 3,1 11,2 6,1 2,8 

Área foliar (cm)* 33,0 279,7 119,5 85,33 
 

 

* Os valores de área foliar foram obtidos pelo produto maior Comprimento x maior Largura. 
 
Os transectos que apresentaram maior número de indivíduos foram os que se 

encontravam na borda do fragmento florestal (Figura 2). Esses fatos nos levam a acreditar que o 
fragmento se encontra em sucessão ecológica, hipótese esta que é reforçada com resultados 
obtidos por Lemos (2008) estudando o efeito de borda num fragmento de floresta Semidecidual, 
onde esse autor observou que alguns indivíduos do gênero Casearia se encontravam em 
sucessão secundária inicial e outros em sucessão secundária tardia, todos com alterações de 
área foliar de fora pra dentro do transecto, ou seja, da borda para o interior da floresta. 
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Figura 2. Número de indivíduos de Casearia sp. na borda, e a 50, 100 e 150 metros da borda. 

 
Houve variação vertical das folhas de Casearia sp., porém não  foi significativa (ANOVA: 

F=0,5638; resíduos= 23; tratamentos= 2; p= 0,05) com maior disposição de área foliar no extrato 
E3 (ramos do ápice), (ver Figura 3). 

 Em estudos com radiação solar e distribuição vertical de área foliar realizados em floresta 
tropical primária não perturbada, Marques Filho et al. (2005) observaram que em condições de 
céu limpo, com marcada predominância de radiação direta, são relevantes, necessárias e 
favoráveis ao estabelecimento da variabilidade espacial dos elementos vegetais no interior da 
cobertura vegetal. 

 
Figura 3. Análise das médias dos estratos obtidos a partir do produto maior Comprimento X maior 
Largura. 
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Conforme estudos apontados por de Silva et al. (2004) com objetivo de caracterizar a 
composição florística e a estrutura horizontal arbórea em um fragmento de Floresta Estacional 
Semidecidual localizado no município de Viçosa, evidenciaram que a estratificação vertical da 
floresta não tem sido levada em consideração nos projetos de recuperação de áreas degradadas, 
sendo, geralmente, plantadas espécies típicas de dossel, influenciando a diversidade de espécies 
de sub-bosque.  

Mariscal et al. (2007) ao estudar a morfometria de folhas de Casearia sylvestris, observou 
que as folhas que recebiam menor intensidade luminosa possuíam área foliar menor quando 
comparadas com as folhas da borda. Dessa forma os resultados encontrados revelaram que na 
borda a tendência também era aumentar a área foliar do limbo em comparação com as amostras 
retiradas dos transectos do interior do fragmento.  

Quando sob baixa quantidade de luz as plantas tendem a aumentar a absorção de luz 
alocando mais biomassa para as folhas aumentando assim a área foliar e quando sob altas 
quantidades de luz (como na borda) as espécies tendem a diminuir a transpiração e aumentar a 
capacidade de fazer fotossíntese, resultando em folhas menores e mais grossas (Duz et al., 2004; 
Raven et al., 2001). Assim foi possível observar também que o microclima alterou a área foliar nos 
estratos inferiores comparados com a área foliar coletados do ápice do mesmo individuo. 
 Em conclusão os dados apresentados neste trabalho demonstram que houve uma grande 
variação na área foliar, sendo que as folhas da borda do fragmento foram menores em 
comparação com os demais transectos, evidenciando o efeito de borda na área foliar de Casearia 
sp.  
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1.Introdução 
 

O Brasil detém a maior diversidade biológica do mundo, contando com uma rica flora, que 
desperta interesses de comunidades científicas internacional para o estudo, conservação e 
utilização racional de seus recursos (Souza e Felfili, 2006), sendo muitas destas de interesses 
econômicos, como medicinais, oleaginosas, alimentícias, pesticidas naturais, fertilizantes, têxteis, 
e outros. 

De acordo com Chatonet (1983), desde os primórdios o homem soube usar com proveito 
os recursos medicinais que lhes eram propiciados por certas plantas escolhidas na abundante 
flora que o cercava. 

Muitas são as utilizações que as populações humanas fazem das plantas do cerrado 
segundo Mors, (1982) esse processo se deu de forma empírica através de descobertas por 
tentativas de erros e acertos. Dentre as inúmeras formas de uso as comunidades tradicionais 
ocupam do componente verde para fins de tratamento da saúde do corpo e do espírito e as 
plantas então passam a ter um caráter medicinal. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (1995), 80% da população mundial 
recorrem às medicinas tradicionais para atender suas necessidades primárias. E, segundo Simões 
et al. (1998), todos os grupos culturais fazem uso de plantas como recurso terapêutico, nos 
centros urbanos estas são utilizadas como fonte alternativa ou complementar á medicina oficial. 

 A forma mais comum que as populações usam para referenciar as plantas medicinais é 
através do nome popular (Alice et al., 1995).  

Segundo Pasa et al., (2005) a etnobotânica desponta como um campo interdisciplinar que 
compreende o estudo e a interpretação do conhecimento, significação cultural, manejo e usos 
tradicionais dos elementos da flora. 

Esta inclui todos os estudos concernentes à relação mútua entre populações tradicionais e 
as plantas e tem como característica básica de estudo o contato direto com as populações 
tradicionais, procurando uma aproximação e vivência que permitem conquistar a confiança das 
mesmas, assim sendo possível o conhecimento de intimidade entre o homem e as plantas de uma 
comunidade (Cotton, 1996). 

O estudo do conhecimento tradicional, em especial a medicina popular tem merecido 
atenção cada vez maior devido ao contingente de informações que vem oferecendo às ciências do 
homem o que permitirá o aumento do conhecimento científico a respeito dessas espécies, pois 
tem despertado grande interesse junto aos pesquisadores de todo mundo, com o objetivo de 
auxiliar nos problemas sociais da população, sabendo que grande parte dos remédios contém 
material derivado de plantas (Silva, 2002). 
 Assim, este trabalho teve como objetivos fazer um levantamento etnobotânico das plantas 
medicinais que os moradores de Progresso conhecem e suas respectivas etnoindicações, e 
averiguar se esse etnoconhecimento está sendo repassado para as demais gerações. 
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2. Materiais e Métodos 
 
2.1 Caracterização do local de estudo 
 O presente trabalho foi desenvolvido com os moradores de Progresso, um distrito 
pertencente ao município de Tangará da Serra-MT, que está localizado entre as coordenadas 
geográficas 14. 661651 S 57.3604774 W, a 14 Km da sede do município e a 238 Km da capital do 
estado, Cuiabá. 
 A cidade de Tangará da Serra foi emancipada em 13 de maio de 1976 (SREC-26 de 
Tangará da Serra, 1991) e, segundo o IBGE (2010) possui 83.431 mil habitantes, e uma área 
territorial de 11.391,34 Km2. 
 O clima é caracterizado como tropical chuvoso quente e úmido, com duas estações bem 
definidas: chuva entre outubro e abril e seca entre junho a agosto. A precipitação média anual é 
de 1.830, 8 mm, a temperatura média é de 24ºC, a umidade relativa do ar de 70 a 80%  e a 
altitude de 400 metros (Martins et al., 2010). 
 
2.2 Metodologia da coleta dos dados 
 Os dados foram coletados no mês de maio, através de entrevista semi-estruturada 
abordando aspectos quanti-qualitativo (Ludke e André, 1986), baseada em um roteiro contendo 
questões abertas e fechadas, que abrangeram informações pessoais e a utilização das plantas 
medicinais pelos moradores de Progresso. 
 Realizaram-se visitas in loco, escolhidas aleatoriamente e entrevistados 15 moradores com 
idade superior a 18 anos. 
  
2.3 Coleta e identificação das plantas medicinais  
 Após a autorização dos entrevistados, foram coletadas e herborizadas amostras de plantas 
medicinais de acordo com a metodologia descrita pelo IBGE (1992), no laboratório de Botânica da 
Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Tangará da Serra, cujos representantes não 
eram convencionalmente usados e conhecidos pelas pesquisadoras. Foram realizados registros 
fotográficos das demais etnoespécies para auxiliar na identificação (Silva e Andrade, 2005; 
Severiano et al., 2010). 
 As plantas foram identificadas através de comparação com bibliografia especializada 
Lorenzi e Matos (2008) após, foram depositadas na coleção do Herbário Tangará - TANG Nºs 
1.098, 1.099, 1.100 e 1.101, na UNEMAT, Campus de Tangará da Serra-MT. 
 
3. Resultados e Discussões 
 
3.1 Caracterização dos entrevistados 

No distrito de progresso foram entrevistados 15 moradores, sendo destes 86,67% do sexo 
feminino e 13,33% do sexo masculino, isso se deve ao fato de que as entrevistas foram realizadas 
das 08:45- 11:00 e 13:00- 16:30, os homens estavam trabalhando nesse horário, como observado 
por Jacoby et al. (2002) e Santos (2010), onde 83%  e 82,86%, respectivamente, dos seus 
entrevistados eram mulheres. A faixa etária dos entrevistados variou entre 21 a 77 anos como 
mostra a tabela 1. 

 
Tabela 1- Faixa etária dos entrevistados de Progresso distrito de Tangará da Serra-MT, sendo N= 
número de entrevistados. 

Idade N % 
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21-30 5 33,33% 

31-40 1 6,67% 

41-50 2 13,33% 

51-60 3 20% 

61-70 3 20% 

71-77 1 6,67% 

 
No que diz respeito à origem dos entrevistados a maior parte deles é oriunda da região 

Centro-Oeste do País (46,67%), sendo 14,29% nascidos no Estado de Goiás e 85,71% de Mato 
Grosso, 33,33% eram da região Sul (Paraná e Rio G. do Sul) e 20% da região Sudeste (São 
Paulo e Minas Gerais). 

Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados, a maior parte deles (53,34%) 
apresenta Ensino Médio completo e 26,67% deles concluíram ou estão concluindo o Ensino 
Superior. Já a profissão mais citada pelos entrevistados foi a de do lar, totalizando 20% dos 
entrevistados. 

Ao observar a Figura 1 nota-se que há diferença entre o número de espécies de plantas 
citadas pelos moradores sem escolarização e os moradores que freqüentaram escola, de forma 
que aqueles que possuíam menor grau de escolaridade, sendo eles ensino fundamental, ensino 
básico completo e não escolarizados, citaram um número maior de plantas. 

 

 
Figura 1- Média de espécie de plantas citados de acordo com a escolaridade dos moradores de 
Progresso distrito de Tangará da Serra-MT, sendo ESC- ensino superior completo, ESI- ensino 
superior incompleto, EMC- ensino médio completo, EFI- ensino fundamental incompleto, EBC- 
ensino básico completo e NE- não escolarizados. 
 
 Os dados obtidos no presente trabalho corroboram com os de Kist (2009) e Arnous et al. 
(2005), que verificaram em Mato Grosso e Minas Gerais, respectivamente, que as pessoas que 
mais utilizam plantas medicinais apresentam um nível baixo de escolarização. Contudo para Pilla 
et al. (2006) em São Paulo, ainda que a escolaridade das pessoas por eles entrevistadas também 
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fosse baixa, os autores não evidenciaram uma relação entre a escolaridade e o número de plantas 
citadas, ou que o grau de escolaridade influenciasse no uso de plantas medicinais. 
 Quando perguntados sobre a origem do conhecimento sobre as plantas medicinais, 
53,33% dos entrevistados que utilizam plantas medicinais relataram ter aprendido com pessoas 
de suas famílias, o que corrobora os dados obtidos por Kist (2009) em Tangará da Serra na 
comunidade Córrego das Pedras. 
 
3.2 Levantamento etnobotânico e etnoindicações das espécies citadas pelos moradores de 
Progresso, Tangará da Serra-MT 
 Foram levantadas 65 etnoespécies distribuídas em 60 espécies referentes a 25 famílias 
botânicas, sendo que quatro famílias não foram determinadas.  
 Dentre as famílias, as que apresentaram maior riqueza de espécies foram Lamiaceae (13), 
Asteraceae (8), Amaranthaceae (6). 
 Estes dados corroboram com os obtidos por Pilla et al. (2006) e Teixeira e Melo (2006), 
pois estes autores ao realizar um levantamento das plantas medicinais do distrito de Martim 
Francisco no município de Mogi-Mirim, SP e de Jupi, no estado de Pernambuco, constataram que 
as famílias Lamiaceae e Asteraceae apresentaram a maior representatividade. 
 No entanto, em estudos realizados por Medeiros et al. (2004), Guarim-Neto e Novais 
(2008), Jacoby et al. (2002) e Silva e Proença (2008) em outras regiões do país foram 
encontrados resultados distintos, nos quais Asteraceae apresentava maior número de espécies 
que Lamiaceae. 
 Com relação às etnoespécies, as que apresentaram maior frequência de etnoindicação 
foram poejo com 6,52%, hortelã e erva doce ambos com 5,80%, seguidos de alecrim e boldo com 
5,07 e camomila com 4,35%. 
 A maioria das etnoespécies citadas foram etnoindicadas para o tratamento de doenças do 
sistema respiratório (25,45%), seguido por doenças do sistema digestivo (20,91%) e 12,73% para 
doenças relacionadas ao sistema nervoso (Ver Figura 2).  
 

 
Figura 2. Frequência das doenças citadas pelos moradores que são tratadas com etnoespécies 
medicinais. (DSC= Doenças do sistema circulatório, DSR= D. do sistema respiratório, DSOH= D. 
do sangue e órgão hematopoiético, DSGU= D. do sistema uro-genital, DSI= D. do sistema 
imunológico, DSN= D. do sistema nervoso, DSD= D. do sistema digestivo, DSOM= D. do sistema 
ósteo-muscular). 
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 Esses resultados foram semelhantes aos encontrados por Cabral e Carnielo (2008) 
estudando nos quintais de Cáceres a ocorrência e utilização da vegetação remanescente nos 
quintais urbanos, onde o maior número de plantas medicinais foram indicadas para o tratamento 
de doenças relacionadas ao sistema respiratório. 
  De acordo com Silva e Proença (2008) esse elevado número de plantas medicinais 
etnoindicadas ao tratamento de problemas do trato respiratório pode ser devido aos longos 
períodos de estiagem, da baixa umidade relativa do ar e das queimadas do Cerrado, que acabam 
favorecendo o aparecimento desses problemas. 
 Quanto a forma de preparo das plantas medicinais houve predomínio do chá com 62,34% 
das indicações, seguido da maceração (9,09%) e banho e suco com 6,49% cada, conforme 
apresentado pela Tabela 2. 
 
Tabela 2. Forma de preparo das plantas medicinais. 

Forma de preparo Nº de indicações Frequência 

Chá 48 62,34% 
Macerado 7 9,09% 

Banho 5 6,49% 
Suco 5 6,49% 

Macerado e fervido 4 5,19% 
Fervido/cozido 2 2,60% 

In natura 2 2,60% 
Polvilho 2 2,60% 

Queimado no fogo com pinga 1 1,30% 

Torrado/chá 1 1,30% 

 
 Pinto et al. (2006) também relataram que o chá foi a forma de preparo mais utilizada, 
seguido de banho e maceração, em duas comunidades rurais de Itacaré, Bahia. 
 Verificamos que a maioria dos entrevistados (66,67%) repassa o conhecimento que 
possuem sobre as plantas medicinais, sendo que destes, 81,80% passam para pessoas que 
necessitam e apenas 18,20% passam para familiares (filhos, netos e tios). Os entrevistados que 
não passam seu conhecimento (33,33%) relataram “...não gosto de ensinar porque tem vez que 
pode fazer mal”. 
 Os moradores do distrito Progresso conhecem muitas etnoespécies de plantas medicinais, 
que podem ser utilizadas como uma fonte alternativa para o tratamento de inúmeras doenças, e 
preparadas de modos variados. 
 Esse etnoconhecimento está presente em pessoas de vários níveis de escolaridade, foi 
adquirido de diversas formas, desde com familiares, escola, livros, televisão, raizeiros, pessoas 
mais velhas e pessoas da comunidade e está sendo repassado para as demais gerações que 
necessitem desse etnoconhecimento. 
 Estes estudos etnobotânicos são de grande importância para os moradores deste distrito, 
pois resgatam o conhecimento e as técnicas usadas para o preparo das plantas além de ser uma 
maneira de deixar registrada a cultura local. 
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A grande incidência de helmintos constitui um grave problema de saúde pública no Brasil. São 
vários os mecanismos de transmissão sendo sua presença associada, quase sempre, ao baixo 
desenvolvimento econômico, carência de saneamento básico e falta de higiene, acarretando um 
maior índice de contaminação entre crianças por estarem na fase oral, uma vez que a 
contaminação se dá por ingestão de ovos de helmintos ou por penetração ativa das larvas. O 
presente estudo foi realizado em crianças de ambos os sexos, com faixa etária de 0 a 5 anos 
matriculadas em uma creche municipal, a referida creche possui 257 crianças regularmente 
matriculadas. Mediante autorização da direção, foram distribuídos os frascos coletores de 
amostras fecais, previamente identificados com o nome, idade e série de cada criança, além do 
termo de consentimento livre e esclarecido aos responsáveis. Foram colhidas 84 amostras, estas 
foram analisadas no laboratório de Biologia Geral da Unemat de Tangara da Serra, através do 
método de Hoffman. Das 84 amostras, 27,4% foram positivas para Ascaris lumbricoides, 2,4% 
foram positivas para Enterobius vermicularis e 1,2% para Hymenolepsis nana. Os exames 
positivos foram encaminhados a Secretaria Municipal de Saúde que contatou médico para 
realização de prescrição e aquisição de medicamentos, os quais foram entregues aos 
responsáveis para realização de tratamento. A maior preocupação foi com o descaso da maioria 
dos responsáveis pelas crianças em relação à coleta do material diante de um exame de tal 
importância e gratuito. Os resultados obtidos mostraram uma prevalência de contaminação em 
crianças na primeira infância devido aos hábitos de higiene próprios da faixa etária pesquisada. 

mailto:moreiraloira@hotmail.com
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Avaliação da seletividade do extrato metanólico de Annona crassiflora (Annonaceae) sobre 
o parasitóide de ovo Trissolcus urichi (Crawford) (Hymenoptera: Platygastridae) de 

Euschistus heros (Fabricius) (Hemiptera: Pentatomidae) 
 

Palavras-Chaves: bioinseticida, parasitismo, controle biológico 
 
 

1. Introdução  

Entre os percevejos causadores de danos a cultura da soja, o percevejo marrom 
Euschistus heros (Fabricius) é uma espécie em destaque no contexto mato-grossense. Esses 
insetos alimentam-se diretamente dos grãos, reduzindo a produção e a qualidade das sementes 
(Côrrea–Ferreira & Panizzi, 1999; Belorte et. al., 2003).  

Para o controle desta praga frequentemente são utilizados inseticidas neurotóxicos, que 
acarretam diversos problemas, tais como resíduos nos alimentos, intoxicação de aplicadores, 
seleção de populações de percevejos resistentes aos inseticidas e desequilíbrio populacional dos 
insetos benéficos, que funcionam como agentes de controle natural (Borkert et. al., 1994; Roel et. 
al., 2000; Brechelt, 2004). Portanto, a busca por produtos que controlem a população de 
percevejos, preservem os inimigos naturais e minimizem os impactos ao ambiente, são 
fundamentais para tornar esse agroecossistema mais sustentável.  

Segundo Cavalcante et al. (2006), uma estratégia viável é o uso de extratos de plantas 

associado com outros métodos de controle como o controle biológico. Estudos realizados por 

Oliveira e Pereira (2009) e Cordeiro (2007), obtiveram resultados satisfatórios na redução 
alimentar de adultos e na mortalidade de ninfas deste percevejo através de extratos de plantas da 
família Annonaceae. Apesar disso, poucos estudos foram realizados no que se refere à 
seletividade destes extratos aos agentes de controle natural de pragas. 

Entre os agentes de controle biológico, destacam-se os parasitóides de ovos, que são os 
principais inimigos naturais dos percevejos da família Pentatomidae, pois, interferem no 
desenvolvimento embrionário do ovo hospedeiro causando sua morte antes mesmo da 
emergência (Corrêa-Ferreira, 2003).  

Como exemplo, pode-se citar as espécies Telenomus podisi (Ashmead) e Trissolcus 
basalis Wollaston, abundantes em lavouras de soja no Sul do Brasil, sendo que a primeira, vem 
ganhando importância no controle das populações de Euschistus heros Fabricius (Pacheco e 
Corrêa-Ferreira, 2000). 

 Em coletas realizadas na safra 2010/2011 verificou-se a ocorrência natural de Trissolcus 
urichi (Crawford) (Hymenoptera: Platygastridae) em ovos de E. heros (Dados não publicados). 
Deste modo, considerando a importância do controle biológico de pragas e a possibilidade de sua 
associação com bioinseticidas, realizou-se esta pesquisa para avaliar o efeito do extrato 
metanólico de Annona crassiflora sobre o parasitismo e emergência de T. urichi em ovos de E. 
heros.  

 
2. Material e Métodos  

 
- Preparo do extrato: Foram coletados frutos maduros de A. crassiflora em área de Cerrado 

em Deciolândia, MT. Posteriormente, as sementes foram separadas da polpa e levadas a estufa 
com circulação de ar, por 72 horas a 40ºC, para secagem. Em seguida, o material foi triturado em 
moinho para obtenção do pó vegetal. Este pó foi adicionado ao solvente (metanol) na proporção 
de 500 g por 1500 ml e percolado por sete dias. Após esse período, a mistura foi filtrada e, em 
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seguida, evaporada em rota vapor. A partir deste extrato, foram feitas as diluições para as 
concentrações desejadas.  

- Criação de percevejos: Os adultos de E. heros são mantidos em gaiolas de madeira (40 
x 40 x 80 cm), revestida com “voil” e tampa de vidro removível. Como substratos de oviposição 
são utilizadas tiras de feltro, dispostas no interior da gaiola. Os ovos eram coletados a cada dois 
dias e acondicionados em potes plásticos com uma abertura da tampa revestida de “voil” para 
eclosão das ninfas. Os percevejos são alimentados com grãos secos de soja e amendoim e feijão 
vagem “in natura”. As ninfas são mantidas com vagem em potes plásticos. Tanto as ninfas como 
os adultos recebem água através de algodão umedecido. A cada mudança de instar das ninfas 
são trocados os potes e colocado vagens novas, até que os indivíduos cheguem à fase adulta. 

- Criação de parasitóides: Os parasitóides foram criados em placas de Petri de vidro, 
forradas com papel toalha umedecido e mantidos em câmara climatizada na temperatura de 
25±2°C, fotofase de 14 horas e UR 70%. As vespas foram alimentadas com mel colocado em 
finas camadas no interior da placa, segundo a metodologia de Corrêa-Ferreira e Oliveira (1982), e 
tiveram como hospedeiro ovos de E. heros, provenientes da criação de percevejos. 

- Bioensaio: O bioensaio foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, os 
tratamentos foram nas concentrações de 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0% de extrato de sementes de A. 
crassiflora e como controle foi utilizado DMSO (10%) e água destilada, cada tratamento foi 
montado com 10 repetições, sendo 10 ovos/repetição. Foram utilizadas posturas de E. heros com 
até 24 horas para o bioensaio. Após a montagem do bioensaio os tratamentos foram mantidos em 
estufa incubadora do tipo BOD a 25±1ºC e fotofase de 14 horas. 

Posturas foram imersas nas concentrações testadas e após a secagem, foram colocadas 
individualmente em placas de Petri forradas com papel toalha e ofertadas para uma fêmea do 
parasitóide previamente copulada, por um período de 24 horas. Após este período, as fêmeas 
foram retiradas e posteriormente foi registrado o número de fêmeas vivas após 24 horas, o 
número de ovos parasitados e o número de parasitóides emergidos e não emergidos. Os ovos 
cujos parasitóides não emergiram foram dissecados sob estereomicroscópio, com auxílio de 
pinças, agulha entomológica, lâmina e solução fisiológica a 0,9%. 

O número de fêmeas vivas após 24 horas foi utilizado para calcular a toxicidade das 
concentrações em função do efeito total (E), com base na mortalidade dos insetos após 24 horas 
em contato com as diferentes concentrações, calculadas e corrigidas pela formula de Abbott 
(1925). Após as concentrações foram enquadradas em classes de toxicidade conforme Hassan & 
Degrande (1996), da seguinte maneira: classe 1, inócuo (E<30%); classe 2, levemente nocivo 
(30%≤E≤79%); classe 3, moderadamente nocivo (80%≤E≤99%) e classe 4, nocivo (E>99%). Para 
análise das demais variáveis foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 

 
3. Resultados e discussão 
 
Em relação ao parasitismo as concentrações de 0,5 e 1% não diferiram das testemunhas, no 

entanto, nas concentrações 2 e 4% houve diferença significativa, indicando redução do número de 
ovos parasitados. Apesar desta redução, somente a concentração 4% interferiu na emergência 
dos parasitóides. 

Resultados em relação ao parasitismo por T. podisi foram observados por Smaniotto (2011), 
que ao testar os inseticidas alternativos Rotenat, Pironat e Natuneem sobre ovos de E. heros 
observou que estes não interferem no parasitismo, enquanto os inseticidas Compostonat, 
Natualho e Óleo de Gerânio, provocaram repelência ao parasitismo, reduzindo o número de ovos 
parasitados.  
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Gonçalves-Gervásio e Vendramim (2004) também verificaram redução no parasitismo e na 
emergência de Trichogramma pretiosum (Riley) (Hymenoptera: Trichogrammatidae), em ovos de 
Anagasta kuehniella (Zeller), quando tratados por extrato aquoso de sementes de nim 
(Azadirachta indica) na concentração 10%. Porém, ao utilizarem o extrato em concentrações 
abaixo de 5% verificaram que o número de ovos parasitados por T. pretiosum não foi afetado, mas 
que essas concentrações foram suficientes para influenciar negativamente na emergência dos 
parasitoides, ao contrário dos resultados encontrados neste trabalho, em que apenas a 
concentração 4% influenciou na emergência.  

Para avaliar os ovos que não emergiram parasitóides, primeiramente foi necessário 
classificá-los segundo a figura 1, em seguida, os ovos classificados como parasitado, indefinido e 
infértil, foram dissecados para confirmação ou não do parasitismo conforme a figura 2. Com base 
nestas informações observou-se que os ovos classificados como indefinidos não apresentaram 
diferença significativa entre os tratamentos, ao contrário dos classificados como ovos inférteis e 
ninfas eclodidas que apresentaram diferenças (Tabela 1). 

Conforme a classificação de Hassan e Degrande (1996) o extrato metanólico de A. 
crassiflora apresentou-se levemente nocivo ao parasitóide, na concentração de 4%, no entanto, 
nas concentrações 0,5; 1,0 e 2,0%, o extrato se mostrou inócuo ao parasitóide (Tabela 2). 

Deste modo, o extrato metanólico de A. crassiflora pode ser considerado seletivo quando 
utilizado nas concentrações 0,5% e 1,0%, por ser inócuo ao parasitóide, não interferir no 
parasitismo e emergência, e por apresentar ação fagoinibidora em adultos de E. heros, como 
observado em pesquisas realizadas por Oliveira e Pereira (2009), com extratos de plantas desta 
mesmas espécies na concentração de 1,0%. 
 
Tabela 1 - Média de “Ranks” do número de ovos parasitados e não parasitados e porcentagem de 
emergência. 

1
R= Média dos ranks seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Kruskal Wallis (p-

value=0,05) 
2 

DMSO (Dimetilsulfoxido) (R)
*ns

 = Não significativo. 

 
Tabela 2 – Classificação de toxidade das conforme Hassan & Degrande (1996). 

Tratamentos N Ovos Parasitados (R)
1 
  % Emergência  Ninfas eclodidas (R)

1
 Ovos indefinidos (R)

*ns
 Ovos inférteis (R)

1
 

Água 10 46,00  a 95% 17,15 a  24,50  24,75 a 

DMSO
2
 10% 10 41,15  a 96% 22,00 a 24,50  17,05 b  

Extrato 0,5% 10 42,90  a 89% 21,00 a 24,50 24,25 b  

Extrato 1% 10 23,35 ab 91% 39,35 a  30,65 32,70 a  

Extrato 2% 10 15,90  b 100% 42,45 b 36,00 47,60 a  

Extrato 4% 10 13,70  b 75% 41,05 b 42,85 36,65 a 
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Tratamentos Número de fêmeas % de mortalidade Classe de toxidade. 

Água 10 0% Classe 1 

DMSO
2
 10% 10 20% Classe 1 

Extrato 0,5% 10 0% Classe 1 

Extrato 1% 10 0% Classe 1 

Extrato 2% 10 0% Classe 1 

Extrato 4% 10 30% Classe 2 

Figura 1-  1- Ovo parasitado; 2- Ninfa eclodida; 3- Ninfa não eclodida, 4- Ovo indefinido; 5-ovo infértil; 6- Parasitóide emergido. 
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Este trabalho apresenta algumas das ações desenvolvidas pelo projeto de extensão de Educação 
Ambiental Comunitária do grupo PET Conexões de Saberes “Inclusão, Diversidade e 
Protagonismo na UFMT”, realizado no Bairro Jardim Renascer em Cuiabá-MT, com adultos e 
crianças de 07 a 14 anos que participam do projeto Siminina. Os objetivos destas ações no bairro 
são sensibilizar os moradores a respeito do meio ambiente e das relações construídas nele, com o 
intuito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos mesmos e no incentivo ao 
cumprimento do papel cidadão de cada um na sociedade. As atividades na comunidade iniciaram 
a partir de 2009 com visitas semanais às famílias e às crianças participantes. Contemplam o 
plantio de jardins, a compostagem do lixo orgânico domiciliar, as oficinas temáticas e o cultivo de 
hortas. Essas propostas foram elaboradas conforme a necessidade e interesse das famílias e 
através de sua execução percebe-se o aumento da dedicação dos moradores no cultivo de 
plantas e hortaliças, na separação do lixo seco do úmido e na reciclagem de garrafas pet. Conclui-
se que na medida que o trabalho é desenvolvido, a comunidade está conseguindo ter uma melhor 
percepção, ação e avaliação do espaço que ocupa e do seu entorno. Espera-se que o projeto 
contribua para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e para que novos estudos e 
pesquisas possam ser desenvolvidos. 

 

mailto:bcamila18@gmail.com
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No Brasil cerca de 80% da população utiliza-se de produtos naturais como medicamento. Em 
Mato Grosso pode-se destacar o uso de plantas medicinais empregadas em rituais e cerimônias 
religiosas, como benzimento, onde as ervas, e rezas são escolhidas de acordo com a 
enfermidade. Embora sendo um legado rural católico, tem ocupado espaço nas grandes cidades, 
e passados para outras religiões. O trabalho objetivou levantamento etnobotânico das plantas 
medicinais utilizadas pelas benzedeiras em Tangará da Serra-MT, a 240 km da capital Cuiabá.  A 
pesquisa foi na forma de  entrevistas semi-estruturadas que vem estabelecer interação entre o 
pesquisador e o pesquisado segundo Lüdke e André (1986), feitas aleatoriamente em diferentes 
bairros na cidade com pessoas identificadas como benzedeiros, a coleta de dados se deu em 
Junho de 2011. O roteiro continha perguntas referentes à utilização de algum animal ou planta, 
quais seriam e qual utilização deste; Idade do benzedor, nacionalidade, naturalidade e sexo, e 
ainda a forma de aprendizagem e se esta passando o conhecimento a diante. Entrevistou-se cinco 
benzedeiras de 50 a 80 anos, todas vindas de outros estados, e com estudo inferior à quarta série 
primaria, demonstrando que uma parte desta geração permanece alheia ao ensino. Também 
mostraram ter outra profissão além da benzeção como domésticas, agricultoras e gari. Duas 
entrevistadas disseram ter obtido os conhecimentos sozinhas que é um dom, as outras três 
afirmaram que aprenderam com pessoas da família e religiosos, demonstrando a passagem de 
conhecimento entre as gerações.  Apenas uma está repassando seu conhecimento para um 
familiar as outras afirmaram haver desinteresse da família.  As benzeções são gratuitas, pois 
afirmam perder o dom caso cobrarem, além de atraírem para si as enfermidades. Eram utilizadas 
orações e plantas nos benzimentos para cura do corpo e do espírito, uma das benzedeiras só 
utilizava oração. Dentre as varias etnoespécies citadas as mais comuns foram algodão, cidreira, 
poejo, picão, copaíba, folha de mamão macho, folha de pequi, pata de vaca, ipê roxo, anil 
estrelado, trigo, barbatimão, romã, canela, erva doce, hortelã, rosa branca, alecrim e arruda as 
benzedoras citaram. Estes elementos podem ser utilizados nas mais diversas curas, como na 
menstruação, cólicas de bebês, vômitos, gripes, amarelão, doenças respiratórias etc. O uso de 
plantas medicinais é comum entre os benzedores, porém percebe-se que esta cultura não esta 
sendo repassada, diminuindo o número de benzedores, a falta de interesse das pessoas em 
aprender é devido á vida difícil que eles levam. Em Tangará da Serra foram entrevistádas cinco 
benzedoras encontrádas, número pequeno para a cidade. Se faz necessário um levantamento 
detalhado para saber o exato o número de benzedores na cidade. 
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1. Introdução  
 

A soja (Glycine max) é um dos principais produtos agrícolas comercializados no mundo. O 
Brasil está incluso na lista dos cinco países com maior produção (Vilela e Moreira, 2007), e 
atualmente o estado de Mato Grosso é o maior produtor nacional de grãos de soja, responsável 
por mais de 20,5 milhões de toneladas na safra de 2010/11 (IMEA, 2011). 

Durante todo o seu ciclo, a cultura da soja está sujeita ao ataque de diferentes espécies de 
insetos pragas, favorecido pelo aumento da área de plantio (Panizzi e Corrêa-Ferreira, 1980), 
sendo considerado o principal fator responsável pela redução na produção agrícola. 

A utilização de produtos químicos vem sendo o principal método preventivo de controle 
destas pragas. A aplicação excessiva e indiscriminada desses produtos, além de se elevar os 
custos da lavoura, logo começam a aparecer problemas relacionados à resistência de pragas aos 
inseticidas, à destruição de inimigos naturais, ou até mesmo à intoxicação de homens e animais e 
poluição do meio ambiente. 

Seguindo esse raciocínio, a agricultura sustentável apóia-se em práticas que promovam a 
agrobiodiversidade e os processos biológicos naturais, baseando-se na redução do uso de 
defensivos agrícolas (Menezes, 2006). 

Uma alternativa muito importante para a diminuição ou eliminação do uso de inseticidas é 
o controle biológico (Civindanes e Yamamoto, 2002), que mantém a população de pragas abaixo 
do nível de dano econômico e promove o equilíbrio do agroecossistema.  

Esse tipo de controle de pragas já tem ocorrido amplamente na região Sul do Brasil 
(Corrêa-Ferreira e Moscardi, 1996). A exemplo desta região, a implementação de um programa de 
controle biológico na cultura da soja para o estado Mato Grosso pode trazer grandes vantagens, 
colaborando para reduzir significativamente o uso de agrotóxicos e aumentar a produtividade 
agrícola no Estado.  

Apesar da grande importância do Estado de Mato Grosso no quadro da produção nacional 
de soja, ainda são incipientes estudos sobre a ocorrência de insetos pragas e benéficos nesta 
cultura. Tais pesquisas são necessárias, pois, o levantamento destas espécies de insetos é a 
base para que se façam estudos mais aprofundados para a viabilidade do controle biológico. Além 
disto, estudos como estes promovem a descoberta de novas espécies levando ao conhecimento 
da biodiversidade regional dos insetos associados à soja. 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi de avaliar ao longo da safra da soja, a flutuação 
das espécies de pragas desfolhadoras ocorrentes em dois municípios do Estado de Mato Grosso. 

 
2. Material e Métodos  
 

A pesquisa foi conduzida em lavouras de cultivo de soja convencional durante as safras de 

mailto:favettibruna@yahoo.com.br


 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
II BIOTA 

II Ciclo de Estudos em Biologia de Tangará da Serra 
I Ciclo Nacional de Estudos de Biologia 

07 a 11 de Novembro de 2011 
ISSN 2175-6392 

 

Apoio: FAPEMAT                                                                                                                               2 

 

2008/09 e 2009/10 em duas localidades. A primeira, no município de Tangará da Serra, possui 
uma área de reserva de mata semi-decidual submontana (14°39’53”S e 57°24’30”W), e a outra, 
em Nova Marilândia, possui uma área de reserva de cerrado e está a 90 Km do município de 
Tangará da Serra (14°18’44”S e 57°45’18”W).  

Foram realizadas treze (08/09) e sete (09/10) coletas em Tangará da Serra (Área 1) e sete 
(08/09) e três (09/10) em Nova Marilândia (Área 2), em parcelas aleatórias, distribuídas nas áreas 
de estudo, pelos métodos de pano de batida e manual.  

Os insetos capturados foram contados e identificados e, os resultados anotados em uma 
planilha de mão. Os insetos foram encaminhados ao laboratório para manutenção da criação e os 
dados de ocorrência de lagartas foram transformados em porcentagens. 

A temperatura e a umidade relativa (UR) das áreas, durante o período de coleta, foram 
obtidas através de termohigrômetro digital e as médias foram 28,56ºC e UR 59,8% em Tangará da 
Serra e 26,81ºC e UR 67,5% em Nova Marilândia. 

 
3. Resultados e Discussão 
 

Foram coletados na área 01, 238 indivíduos na safra de 2008/09 e 75 em 2009/10, e as 
principais lagartas desfolhadoras foram: Pseudoplusia includens Walker (48,32% e 80%), 
Trichoplusia ni Hübner (23,94% e 6,67%), Anticarsia gemmatalis Hübner (11,76% e 6,67%), 
Spodoptera sp.  (10,50% e 6,67%), sendo que Elasmopalpus sp. (3,78%) e Heliothis sp. (1,68%) 
aparecem somente na primeira safra. Já na área 02, o número de indivíduos coletados foi de 285 
em 2008/09 e 44 em 2009/10, e as espécies nas duas safras foram: Spodoptera sp.  (72,63% e 
4,50%), A. gemmatalis (18,25% e 2,28%), P. includens (5,61% e 93,18%) e T. ni (3,51%) somente 
em 2008/09. 

Entre os desfolhadores encontrados nas duas áreas, P. includens e Spodoptera sp.  foram 
as mais importantes. Ocorreram na safra 2008/09 de novembro a fevereiro na região de Tangará 
da Serra (Figura 01), e dezembro a fevereiro em Nova Marilândia (Figura 02). Em Tangará da 
Serra na safra 2009/10, a distribuição de lagartas também ocorreu de novembro a fevereiro 
(Figura 03), e de novembro a janeiro em Nova Marilândia (Figura 04), e em ambas as safras a 
maior abundância se deu no mês de janeiro nas duas regiões.  
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Figura 01 – Flutuação populacional das principais espécies de lagartas desfolhadoras 

ocorrentes na região de Tangará da Serra durante a safra de 2008/2009. 
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Figura 02 – Flutuação populacional das principais espécies de lagartas desfolhadoras 

ocorrentes na região de Nova Marilândia durante a safra de 2008/2009 
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Figura 03 – Flutuação populacional das principais espécies de lagartas desfolhadoras 
ocorrentes na região de Tangará da Serra durante a safra de 2009/2010 
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Figura 04 – Flutuação populacional das principais espécies de lagartas desfolhadoras 

ocorrentes na região de Nova Marilândia durante a safra de 2009/2010 

 
Pseudoplusia includens predominou em ambas as áreas e safras coletadas, exceto em 

Nova Marilândia na safra 08/09, onde a mais ocorrente foi Spodoptera sp. Resultados similares a 
este, que apresentaram P. includens como uma das mais freqüentes em lavoras de soja, foram 
encontrados no estado de Roraima (Marsaro-Júnior et al., 2010) e São Paulo (Campos et al., 
1997). 

A inversão na ocorrência da principal espécie de Lepidoptera na safra de 2008/09 pode 
estar relacionada a vários fatores, como a distribuição geográfica, o manejo com a intensiva 
utilização de inseticidas, as culturas de entressafra, os cultivos do entorno e a área de mata 
nativa. Em Tangará da Serra, aplicações periódicas de produtos químicos, podem ter favorecido o 
surgimento de indivíduos com resistência do tipo ecológica, uma vez que P. includens tem o 
hábito de permanecer sob as folhas, na região adaxial, impedindo o contato direto com o 
inseticida, justificando o número elevado dessa espécie. A maior abundância de Spodoptera sp. 
em Nova Marilândia, pode ter ocorrido em razão do seu hábito polífago, pois na área existe uma 
grande reserva de cerrado, o que pode ter propiciado a sua permanência na mata em hospedeiros 
alternativos e a possível migração para a soja. 

Foi verificada a ocorrência da espécie A. gemmatalis nas duas regiões e safras. Isso nos 
mostra que esta espécie possui uma vasta distribuição, pois é encontrada no nordeste do país 
(Didonet et al., 1998, 2003), no centro-oeste (Silva, 1977), no sudoeste (Cividanes e Yamamoto, 
2002), no norte (Thomazini, 2001), e no sul do país (Hoffmann-Campo et al, 2000).  

A partir disso, conclui-se que a espécie de lagarta mais abundante na região de Tangará da 
Serra nas duas safras foi P. includens, e, em Nova Marilândia, Spodoptera sp.  na safra 2008/09 e 
P. includens em 2009/10, sendo os maiores picos populacionais no mês de janeiro, em ambas as 
safras.  
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1. Introdução  
 
A leishmaniose é uma antropozoonose que representa importante aspecto clínico e 

epidemiológico (Brasil, 2007). A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 350 milhões 
de pessoas estejam expostas ao risco com registro aproximado de dois milhões de novos casos 
das diferentes formas clinicas ao ano (Brasil, 2007). 

Apresenta em duas formas clínicas: a Leishmaniose Visceral (LV) e Leishmaniose 
Tegumentar Americana (LTA). A LV ou Calazar é uma infecção que atinge os órgãos internos, 
produzem grave moléstia sistêmica que eventualmente poderá causar a morte (Zamith, 1969). A 
apresentação clínica da LTA varia dentro de um espectro amplo, incluindo úlceras cutâneas 
múltiplas ou única, leishmaniose cutânea difusa e lesões mucosas. 

Em 2003 foram notificados 3.859 casos de leishmaniose tegumentar, distribuídos em 93% 
dos municípios, representando o segundo maior registro de casos do país. A incidência foi de 145 
casos/100 mil hab., apresentando um dos melhores indicadores de cura clínica – 80% (Brasil, 
2005. 

De acordo com o Brasil (2004), o Centro-Oeste é a segunda região, depois da Região Norte, 
identificada com as maiores taxas de incidências do País, sendo Mato Grosso com maior número 
de casos autóctones. No Estado, o registro do maior coeficiente de detecção de casos autóctones, 
foi no ano de 1999, com 4.895 casos. Com uma média de detecção de 153,5 casos no período de 
1998 a 2002.  

Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo analisar os casos de leishmaniose 
tegumentar americana notificados no Ambulatório de Dermatologia Sanitária de Cáceres – MT, no 
período de 2004 a 2008.   

 
2. Material e Métodos 

 
2.1 Área de Estudo 

 
De acordo com os resultados preliminares do censo de 2010 do Intituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística-IBGE Cáceres possui uma população de 83.631habitantes, com uma área 
de 24.398Km. 

Segundo Ferreira (1997) a cidade de Cáceres está localizada na Bacia do Alto Paraguai, à 
margem esquerda do rio Paraguai, entre as coordenadas 16º11’42” S e 57º40’51” W 
apresentando altitude de 158m, a extremo norte da planície do Pantanal, distante a 215km da 
capital Cuiabá, com uma altitude de 119m, é uma das principais cidades da zona do Pantanal 
Mato-grossense. 

Cáceres apresenta um clima Tropical quente semi úmido com 4-5 meses seco ao ano com 
temperaturas médias anuais variando entre 22º e 26º, sendo a máxima 30º-34º e mínima 19º-21º. 
Precipitação anual de 1500 mm, com maior intensidade nos meses de janeiro, fevereiro e março. 

mailto:zc-mendes@bol.com.br
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A alternância de estações chuvosas e secas define o clima de caráter estacional, as inundações 
ocorrem normalmente entre os meses de novembro a abril (Ferreira, 1997). 

De acordo com Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) o Municipio de 
Cáceres possui 17 Assentamentos, com o total de 1.606 familias assentadas, com 04 Distritos e 
54 Bairros.  

O Ambulatório de Dermatologia Sanitário fica anexo ao Hospital o Bom Samaritano e está 
localizado no bairro cavalhada no Município de Cáceres-MT, é considerado um hospital de 
referência no Estado de Mato Grosso no tratamento de doenças dermatológicas, principalmente 
casos de Hanseníase, Leishmaniose e Tuberculose. 
 
2.2 Coleta e verificação dos dados 
 

Os dados foram coletados por meio dos livros de registro do ambulatório dermatológico 
sanitário de Cáceres/MT. Os dados dos anos de 2004 a 2008 foram sistematizados no programa 
Excel (2003) de acordo com as seguintes variáveis: zona urbana e rural, faixa etária e sexo. A 
faixa etária dos pacientes foi agrupada entre as seguintes categorias: 1 (0 a 10 anos ); 2 (11 a 20 
anos); 3 (21 a 30 anos); 4 (31 a 40 anos); 5 (41 a 50 anos); 6 (51 a 60 anos); 7 (61 a 70 anos); 8 
(71 a 80 anos) e 9 ( 81 a 90 anos). 
 

3. Resultados e Discussão 
 

Houve no total 126 casos notificados no Ambulatório Dermatológico Sanitário de Cáceres, 
MT ocorridos entre os anos de 2004 a 2008. O ano de 2004 apresentou maior ocorrência de 
casos (34), se comparado aos demais anos. Os anos que apresentaram os menores índices 
foram 2005 e 2006, com 20 casos cada. Silva e Muniz (2009) observaram no estado do Acre 
8.516 casos de leishmaniose tegumentar americana no período de 2001 a 2006. 

A área rural apresentou 61,1% do total de casos notificados e urbana 38,8%. Na zona rural a 
maior incidência foi no ano de 2004 (33%). A derrubada das matas para o cultivo agrícola altera 
extremamente o ambiente, constituindo um fator selecionador de espécies, tornando os vetores 
cada vez mais adaptados aos ambientes artificiais (Freitas et al, 2006). O ano de 2008 apresentou 
maior ocorrência de casos (22%) registrados na zona urbana. Segundo Follador et al (1999) 
mudanças ambientais têm sido associadas a mudanças no perfil epidemiológico da leishmaniose 
tegumentar, com descrições cada vez mais frequentes de surtos em áreas urbanas e peri-
urbanas, sugerindo uma adaptação do vetor a essas regiões  próximas às pequenas porções de 
mata restante do processo de colonização e a criação de animais muito próximos às residências, 
constituem-se fatores influentes na manutenção da leishmaniose. 

De acordo com os dados obtidos, verificou-se que 88,23% dos casos foram de pessoas do 
sexo masculino e 11,76% do sexo feminino, apresentando as maiores ocorrências no ano de 2004 
se comparado aos anos de 2005 e 2009 (Figura 1). Isto corrobora com Freitas et al (2006) que 
observou 84,5% (109) dos casos  do sexo masculino e uma das explicações seria que os homens  
se encontram em áreas que oferecem maior risco, pois residem ou trabalham na zona rural ou 
desenvolvem atividades de lazer que envolve riscos de infecção, como a pesca. Já o trabalho de 
Silva e Muniz (2009) registrou no Acre, na microrregião de Brasiléia maiores concentrações de 
casos entre mulheres (41%) no período entre 2001 a 2006. Com relação a isto, verificou-se uma 
crescente ocorrência da leishmaniose em pessoas com ocupações não-rurais ou não 
determinadas em todo o estado. Essas novas características do comportamento epidemiológico 
da leishmaniose tegumentar americana devem apontar para um novo e preocupante modelo de 
transmissão da doença no estado: a possível aquisição da leishmaniose no espaço peridomiciliar 
ou intradomiciliar. Mulheres, crianças, moradores de zona urbana e indivíduos com ocupações 
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que não necessariamente exigem a entrada na floresta para adquirirem a doença com mais 
freqüência. 

 

 
Figura 1 – Distribuição por gênero dos casos de Leishmaniose 

ocorridos entre os anos de 2004 a 2008. 
 

As idades observadas ocorreram entre 8 a 83 anos, e a faixa etária com maior número de 
ocorrências foi o grupo 6 (51 a 60 anos) que registrou 28 casos e as de menor ocorrência foram 
observados nos grupos 1 ( 0 a 10 anos) com 1 caso  e  9 ( 81 a 90 anos) 1 caso (Fig. 2). Esse 
resultado difere do encontrado por Naifff Júnior et al (2009) em pesquisa realizada no município 
de Rio Preto da Eva, Amazonas, onde houve registro de casos em adultos jovens com idades 
variando entre 20 e 39 anos (40,4%) no período entre abril de 2006 a março de 2007. No trabalho 
de Vieira et al (2007) a maior concentração de casos de LTA se encontrou na faixa etária mais 
produtiva (15-60) e do sexo masculino. Este resultado está relacionado ao caráter ocupacional 
desta epidemia, pois, com a exploração do trabalhador rural, para desflorestamento, capina e 
colheita, incentiva o ‘trabalho volante’ em áreas de desmatamento, levando o trabalhador e a sua 
família para as periferias das cidades. 
 

 

 
Figura 2 – Faixa etária dos pacientes com Leishmaniose tratados no 

Ambulatório Dermatológico Sanitário de Cáceres, Mato Grosso, 
nos anos de 2004 a 2008. 
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Portanto, destacamos que com estudo realizado podemos tecer avaliações quanto a 

incidência desta patologia neste período na cidade de Cáceres, que ocorreu principalmente em 
áreas rurais, atingindo em grande parte pessoas do sexo masculino e de idade entre 51 a 60 
anos.  
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Palavras-chaves: musgos, hypnaceae, stereophyllaceae 
 

As briófitas compõem o segundo maior grupo de plantas terrestres em número de 
espécies, estando somente atrás das Angiospermas. Este grupo apresenta três divisões, sendo 
elas as Anthocerotophyta (antóceros), Bryophyta (musgos) e Marchantiophyta (hepáticas). São 
plantas avasculares, pequenas e com estruturas relativamente simples, independente do seu 
tamanho têm grande valor ecológico, participar dos ciclos do carbono e nitrogênio. As briófitas 
habitam ambientes úmidos e sombrios, desenvolvendo em variados tipos de substratos como: 
solo, rochas, troncos, ramos e folhas de árvores vivas, madeira em decomposição e húmus. O 
conhecimento deste grupo na região Centro-Oeste é escasso, nos Herbário da UNB e UFRJ 
encontram-se poucas coletas realizadas por vários pesquisadores. Porém o estudo deste grupo 
na região de Tangará da Serra é nulo. O objetivo deste trabalho é conhecer a diversidade da 
Brioflora presente na margem direita do córrego Estaca, próximo ao Balneário Biquinha. A área do 
estudo localiza-se na cidade de Tangará da Serra, no bairro Balneário I, na margem direita do 
córrego Estaca, adjacente ao Balneário Biquinha. Este local foi bastante depredado pela 
população que moram na adjacência. Portanto as trilhas apresentam dificuldade para trafegar 
devido a grande deposição de lixo. A necessidade de conhecer a brioflora do local, antes que 
deixe de existir. As coletas foram aleatoriamente sobre diferentes tipos de substratos (liana, rocha, 
solo, tronco morto, tronco vivo), em agosto de 2011. A metodologia de coleta, preservação e 
herborização do material foi baseada na metodologia corrente. Para a identificação foi utilizadas 
chaves e literatura especializada. O resultado foi de 8 famílias, sendo elas: Bartamiaceae:  
Philonotis  cernua (Wilson) D.G. Griffin & W.R. Buck, Dicranaceae, Calymperaceae, Hypnaceae: 
Chryso-hypnum diminutivum (Hampe) W.R. Buck,  Chryso-hypnum elegantulum (Hook.) Hampe e 
Vesícula vesicularis (Schwägr.) Broth. var. vesicularis, Pilotrichaceae: Callicostella pallida 
(Hornsch.) _ngstr., Pylaisiadelphaceae: Taxithelium planum (Brid.) Mitt., Sematophyllaceae: 
Acroporium, Stereophyllaceae: Entodontopsis leucostega (Brid.) W.R. Buck & Ireland e 
Entodontopsis nitens (Mitt.) W.R. Buck & Ireland. O substrato mais colonizado pelas briófitas foi 
solo e o que menos colonizado foi à liana. A espécie Chryso-hypnum diminutivum foi à única 
encontrada em todos os tipos de substratos. Apesar do período de estiagem o nÚmero de 
espécies foi considerável. 

mailto:marcosjunior_volei@hotmail.com
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1. Introdução 
 
Os percevejos pentatomídeos são considerados as pragas mais importantes da cultura da 

soja Glycine max (L.) Merrill, devido aos elevados níveis populacionais que podem atingir e por se 
alimentarem dos grãos, ocasionando a redução da produção, da qualidade das sementes e a 
transmissão de moléstias (Côrrea-Ferreira e Panizzi, 1999; Belorte et al., 2003).  

Com a expansão da cultura da soja para a região Centro-Oeste, a população do percevejo 
marrom, Euschistus heros (F.), aumentou de maneira significativa, parecendo ser uma espécie 
mais adaptada às regiões quentes (Côrrea-Ferreira e Panizzi, 1999). 

Devido às dificuldades de controle dessa praga, tem aumentado, nas últimas safras, a 
freqüência das aplicações de inseticidas químicos, causando efeitos imediatos para reduzir as 
populações de insetos. 

Entretanto, o uso indiscriminado desses produtos químicos acarreta diversos problemas, tais 
como o aparecimento de populações de pragas resistentes, e o desequilíbrio dos insetos 
benéficos, que funcionam como agentes de controle natural, além de graves problemas à saúde 
humana, como intoxicação de aplicadores, alimentar (Borkert et al., 1994; Brechelt, 2004; Palma 
et al., 2010), sendo até mesmo encontrado em leite materno (Palma et al., 2010).  

A fim de minimizar o uso de inseticidas, pode-se empregar alternativas para o controle das 
pragas da soja, com base nos princípios do Manejo Integrado de Pragas - MIP, que leva em 
consideração o nível de dano, o número e tamanho dos insetos-praga e a fase de 
desenvolvimento da soja, informações essas obtidas em inspeções regulares na lavoura, 
utilizando produtos seletivos e o controle biológico (Corso et al., 1999). 

Entre os inimigos naturais do percevejo E. heros, destaca-se o parasitóide de ovos 
Telenomus podisi (Ashmead) (Hymenoptera: Platygastridae), constituindo-se o principal fator de 
mortalidade dessa praga em condições de campo no Estado do Paraná (Corrêa-Ferreira e 
Moscardi, 1995; Pachedo e Corrêa-Ferreira, 2000); no Distrito Federal (Medeiros et al., 1997); e 
no Mato Grosso do Sul (Godoy et al., 2005, 2007).  

Técnicas para a criação massal de E. heros e multiplicação de T. podisi em laboratório 
foram testadas por Silva et al. (2008) e Peres & Corrêa-Ferreira (2004), respectivamente,  
viabilizando a produção desse parasitóide em programas de controle biológico. Porém, são 
restritos os trabalhos de liberações desse parasitóide no campo, e esses se limitam a áreas 
pequenas, de até 5 ha (Venzon et al., 1999; Godoy et al., 2007). 

Portanto, torna-se de grande valia estudos de manejo sustentável para as pragas da soja 
que visem a minimização dos danos ambientais, como o controle biológico, principalmente no 
Mato Grosso, onde há uma grande lacuna provocada pela carência de pesquisas sobre os 
parasitóides nativos e o potencial dos mesmos para o controle de E. heros. 
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Desse modo, esse trabalho teve como objetivo verificar a flutuação populacional de E. heros 
na soja e seus danos nos grãos, em área de MIP com a utilização de parasitóides de ovos, e 
comparar com uma área de manejo convencional (MC). 

 
2. Material e Métodos 

 
2.1. Atividades de Laboratório 

 
As atividades do laboratório foram conduzidas no Laboratório de Entomologia da 

Cooperativa Aliança dos Produtores do Parecis – CAAP. 
A criação do percevejo E. heros teve por finalidade a estocagem dos ovos para 

multiplicação dos parasitóides. Assim, as ninfas de percevejos foram criadas em bandeja plástica 
de 30x20 cm, com uma tampa revestida com voil, e os adultos em gaiolas de madeira, com 100 
casais em cada, de 40x40x80cm, revestidas com telado de voil, em sala climatizada, a uma 
temperatura de 26ºC (± 2°C), umidade relativa de 65% (± 10%) e fotofase de 14 horas. 

A dieta dos percevejos foi composta de sementes secas de soja, amendoim, frutos de 
ligustro e feijão vagem. A água foi oferecida em algodão umedecido. Os substratos oferecidos 
para oviposição das fêmeas foram algodão e tecido de feltro. 

Os ovos foram recolhidos a cada dois dias, sendo 95% destes armazenados em nitrogênio 
líquido e freezer, para posterior multiplicação dos parasitóides. Os 5% dos ovos restantes foram 
destinados à manutenção da colônia, acondicionados em placas de Petri até a eclosão das ninfas. 

Os parasitóides escolhidos para liberação foram T. podisi e Trissolcus urichi Crawford, 
devido a incidência dos mesmos na área de estudo, constatada anteriormente por levantamentos 
e identificação de espécies em ovos de E. heros. 

A multiplicação dos parasitóides ocorreu em sala climatizada, na temperatura de 26ºC (± 
2°C) e fotofase de 12 horas, onde foram utilizados frascos de plástico transparente de 20 cm de 
comprimento por 10 cm de diâmetro, com uma das extremidades fechada com chumaço de 
algodão envolvido por tecido “volta ao mundo”, e a outra extremidade com tela de tecido “volta ao 
mundo” (presa com tira de borracha) permitindo aeração adequada dentro do tubo. 

O mel, para alimentação, foi espalhado com um pincel em finas camadas na porção interna 
e superior do frasco, e na porção central e superior do tubo manteve-se algodão embebido em 
água, com a utilização de um borrifador. 

Em cada tubo com 20 casais de parasitóides, era introduzida uma placa de Petri com 
aproximadamente 1000 ovos de E. heros para parasitismo, sendo essa retirada após 24 horas. Os 
ovos parasitados foram mantidos nas placas, em estufa BOD a 25ºC e fotofase de 12 horas, até a 
emergência dos adultos. 

Após a multiplicação dos parasitóides em laboratório, os adultos foram armazenados em 
potes de 350 ml, contendo algodão umedecido e mel, para posterior liberação em campo. 

 
2.2. Atividades de Campo 

 
O experimento de campo foi realizado na safra 2009/10 com a variedade de soja 8866 M-

Soy, na Fazenda São Paulo, Campo Novo do Parecis, MT. A área foi dividida em duas, uma 
submetida ao MIP (32 ha) e outra ao MC (32 ha). Cada uma dessas áreas foi subdividida com três 
faixas (distantes 133 metros umas das outras), contendo 10 estacas de ferro em cada faixa, 
distantes 60 metros umas das outras, para a realização das amostragens ocorridas 
semanalmente, com pano-de-batida. 
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Os parasitóides foram liberados em fase adulta na área de MIP em dois períodos, iniciando 
na bordadura, em que a média de percevejos foi de 0,1/m e a outra liberação em toda área, 
quando o tempo ficou em condições ideais (pela manhã, com baixa radiação solar e sem chuva), 
sendo que a média de percevejos foi de 2,5 ninfas e 1,8 adulto/m. A quantidade de parasitóides 
adultos liberados foi de 5 mil/ha. 

Próximo ao período da colheita, em cada estação experimental, numa área de 2 ha, dividida 
em 4 faixas (repetições), foram colhidas, manualmente, 50 plantas em cada faixa, e logo após 
retiradas as sementes. Foram separadas aleatoriamente de cada faixa, 50 g de sementes para 
avaliação (visual) quanto a qualidade (sadia, perfurada por percevejo ou rachada pela umidade), e 
mil sementes para a pesagem. 

Para a análise dos dados de abundância de percevejos e de danos nos grãos entre as áreas 
foram realizadas análise de variância, e as médias comparadas pelo teste "t" de Student a 5% de 
probabilidade. 

 
3. Resultados e Discussão 
 
A principal espécie de percevejo que ocorreu durante a safra nas áreas experimentais foi E. 

heros. Na área de MIP essa espécie apresentou 95,81% de frequência, ocorrendo eventualmente 
as espécies Edessa meditabunda (F.) (3,8%) e Chinavia sp. (0,38%), e na área do MC a 
frequência de E. heros foi de 90,22%, de E. meditabunda (9,18%), Chinavia sp. (0,28%) e 
Dichelops sp. (0,28%). 

A chegada dos percevejos nas áreas iniciou-se no estádio fenológico R2 (início da floração), 
sendo que também nessa fase ocorreu a primeira liberação de parasitóides na bordadura da área. 

O número médio (M) de percevejos no primeiro estádio de R6 esteve abaixo do nível de 
dano (recomendado: 2 percevejos/m), sendo nessa fase realizada a segunda liberação de 
parasitóides em toda área do MIP. Mas após uma semana a média de percevejos aumentou, 
ficando acima do nível de dano (M=4,2 percevejos/m no MIP e M=3,1 no MC). Após dois dias 
houve aplicação do inseticida Metamidofós (dose de 0,8 L.ha-1) na área do MC (Figura 1). 

Esse aumento populacional pode ser explicado pela migração de percevejos de áreas 
vizinhas, que estavam sendo colhidas, em busca de alimento. Diante disso, recomenda-se o 
monitoramento de percevejos mais intensificado nas bordaduras das áreas que serão colhidas e 
aplicar, quando for atingido o nível de dano, inseticida recomendado (seletivo), menos agressivo 
aos parasitóides de ovos, e com adição de sal. 

Uma semana antes da colheita (R8) a média de percevejos no MC já tinha aumentado, 
finalizando o levantamento com 2,7 percevejos/m, e na área do MIP com 3,5/m (Figura 1). 
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Figura 1: Número médio do percevejo E. heros durante a safra 2009/2010 nas áreas do MIP e MC 
da Fazenda São Paulo. As setas indicam a data de liberação de parasitóides (MIP) e aplicação de 
Metamidofós (dose 0,8 L.ha-1 no MC).  

 
No período final da fase reprodutiva da soja, o aumento de percevejos é explicado pela 

migração e pela alta taxa reprodutiva dos percevejos, em função do alimento adequado 
encontrado na fase de enchimento de grãos (Corrêa-Ferreira & Panizzi, 1982). 

Assim, ao final da safra, a média de percevejos na área do MIP embora tenha sido acima do 
nível de dano, não oferecia mais riscos à cultura, pois de acordo com Côrrea-Ferreira e Panizzi 
(1999) infestações durante a maturação não reduzem significativamente o rendimento. 

Quanto à qualidade das sementes nas áreas do MIP e do MC, respectivamente, 49,42% e 
49,86% estavam sadias, 32,76% e 28,43% danificadas pelos percevejos e 17,82% e 21,7% 
rachadas devido a umidade. 

Em ambas as áreas foi significativamente maior o número de sementes sadias em relação 
às danificadas pelos percevejos (p<0,001). Na área do MIP a média de grãos sadios foi de 179,87 
(SD=21,9) e de grãos perfurados pelos percevejos 119,5 (SD=16). E, na área do MC, a média de 
grãos sadios foi de 181,5 (SD=13,17) e de grãos danificados foi de 103,5 (SD=12,79). Não houve 
diferença entre as sementes danificadas entre as áreas (p=0,079), como também não houve 
diferença entre as sementes sadias (p=0,88). 

Com relação ao peso das sementes, a média da área do MIP foi de 141,97 g (SD=4,37) e no 
MC foi de 140,82 (SD=4,42), não havendo diferença estatística entre as áreas (p=0,73). 

Desta forma, a utilização de parasitóides de ovos aliada a redução no número de 
pulverizações, possibilitará a sobrevivência, e posterior recolonização dessa área pelos 
parasitóides liberados, como relatado por Corrêa-Ferreira et al. (2000), em microbacias do 
Paraná, onde a utilização de parasitóides permitiu a redução média no número de aplicações de 
inseticidas de 2,8 para 1,2 num período de quatro anos. 

No entanto, a interação entre as espécies T. podisi e T. urichi deve ser melhor estudada 
em laboratório para que se possa avaliar o impacto da liberação nas próximas safras e, 
consequentemente, o seu potencial ao longo do tempo, no controle biológico dos percevejos. 
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Também torna-se fundamental, em outras regiões, a identificação e avaliação do potencial 
das espécies nativas de parasitóides de ovos para que se possa obter sucesso no controle de 
percevejos para a liberação, bem como a presença de vegetação nativa para servir de refúgio e 
facilitar o restabelecimento do equilíbrio entre as pragas e os inimigos naturais. 

Desta maneira, pode-se considerar que a área com MIP, sem a utilização de agrotóxico e 
com a liberação de parasitóides de ovos, foi equivalente à área com a utilização de agrotóxicos, 
com relação a produtividade e a qualidade das sementes, reduzindo o custo do produtor, além de 
não causar impacto ao meio ambiente e na população humana. 
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1- Introdução 
 

Desde o início da existência do homem que tentamos quantificar e estudar tudo ao nosso 
redor. O modo mais simples é quantificar quantos e quais organismos vivem em um determinado 
ambiente, mas o propósito da contagem muitas vezes é inviável ou mesmo impossível, pois não 
conseguimos contabilizar o total de espécies de um determinado espaço. Por isso muitas vezes 
utilizamos amostragens de um todo para representá-lo. 

Além disso, muitos outros problemas podem ser encontrados em trabalhos deste cunho. Um 
dos problemas mais encontrados é que poucos grupos hoje em dia são bem definidos 
taxonomicamente. Por isso, muitas vezes o importante não é o número de indivíduos de uma 
determinada espécie ou o número de espécies de um determinado local e sim a importância de 
cada espécie no ecossistema em que vive. Para isso, as medidas de diversidade podem estimar a 
importância da espécie na comunidade. 

No entanto, todo estudo a ser realizado deve contar com um bom planejamento da 
metodologia a ser utilizada antes da ida do pesquisador a campo. Para Brower et al. (1997), a 
fase do delineamento experimental é a fase mais importante da pesquisa. E a escolha das 
análises a serem usadas para responder os objetivos propostos também é muito importante. Nos 
dias atuais, medidas de diversidade e análises de riqueza são muito utilizadas (Carvalho, 1997; 
Santos, 2003), muitas políticas públicas de projetos de conservação do meio ambiente utilizam 
essas análises para apoiar os dados que subsidiarão as verbas destinadas à preservação 
ambiental ou proteção de espécies (Dias, 2004). 

Recentemente, o tema preservação ambiental está sendo muito discutido e passou a ser 
uma preocupação mundial. A partir disso, muitos pesquisadores passaram a utilizar diversos 
grupos de animais como indicadores de degradação ambiental. No entanto os insetos são os mais 
utilizados, pois respondem prontamente a alterações no habitat. Dentre os insetos um grupo que é 
utilizado freqüentemente como bioindicadores são os besouros rola-bostas (Coleoptera: 
Scarabaeidae: Scarabaeinae), que são insetos detritívoros e desempenham importantes funções 
no ecossistema, além de apresentarem alta diversidade em áreas tropicais e serem de fácil 
captura através de métodos simples e padronizados (Favila e Halffter, 1997). 

Visto a dificuldade de muitos pesquisadores na hora de escolher as análises a serem 
utilizadas nesses tipos de trabalhos, este trabalho teve por objetivo descrever e exemplificar as 
principais análises estatísticas utilizadas em estudos de estrutura e composição de assembléias 
de besouros rola-bostas (Scarabaeidae: Scarabaeinae). 

 
2- Material e métodos 
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Para este estudo foi utilizado um conjunto de dados de besouros rola-bostas coletados entre 
os meses de janeiro e fevereiro de 2010. As coletas foram realizadas em seis fragmentos 
florestais e seis pastagens vizinhas a estes fragmentos. Os pontos de coletas ficam localizados 
nos municípios de Guajará Mirim (latitude 10° 46' 53" S longitude 65° 19' 45" O) e Nova Mamoré 
(latitude 10° 24' 07" S longitude 65° 19' 36" O), Rondônia, Brasil. 
 

3- Resultados e discussão 
 

3.1- Curva de acúmulo de espécies (ou curvas do coletor) e curva de rarefação 
 

As curvas do coletor (Figura 01) são freqüentemente utilizadas em trabalhos de 
levantamento e composição de assembléias e podem nos dar uma noção de quanto o nosso 
esforço amostral se aproximou da riqueza total do local. A curva do coletor trás em seu eixo Y a 
riqueza total de cada local e em seu eixo X o numero de repetições. Neste caso observamos que 
na maioria das curvas visualizadas na figura 01 não estabilizam assíntota, isso ocorre porque em 
muitos grupos de animais assim como os besouros rola-bostas ocorrem em grande abundância 
principalmente em áreas de florestas tropicais. Também pode ser explicado pela grande 
quantidade de espécies raras que são adicionadas com o aumento das amostragens (Magurran, 
1988).  

As curvas do coletor também podem contribuir com uma melhor visualização na riqueza das 
áreas de estudo e na diferenciação de riqueza entre as áreas de fragmentos e pastagens. 
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Figura 01: Curva de acúmulo das espécies de besouros rola-bostas de cada local de coleta, nos 
municípios de Guajará Mirim e Nova Mamoré-RO. 

 
Já as curvas de rarefação (Figura 02) possuem em seu eixo Y a riqueza total do local e em 

seu eixo X a abundância total do local. São bastante utilizadas em estudos de levantamento e 
composição quando o tamanho das amostras ou das repetições é diferente. Contribuem para uma 
melhor visualização da riqueza e abundância entre as áreas de estudo e podem nos mostrar as 
áreas que são mais ricas em comparação com as demais. 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Nova_Mamor%C3%A9&params=10_24_07_S_65_19_36_W_type:city_region:BR_scale:75000
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Figura 02: Curva de rarefação das espécies de besouros rola-bostas coletadas em um fragmento 
de floresta e uma pastagem no município de Guajará Mirim – RO. 
 

3.2- Rank de espécies ou modelos de distribuição de abundância 
 

Nem todas as espécies possuem mesma participação e importância no ambiente onde 
habitam. Algumas espécies de insetos conseguem explorar melhor um recurso ou habitat 
comparados com outras espécies, com isso essas espécies podem se tornar dominantes em 
determinados habitats. Para demonstrar a importância de cada espécie para os ecossistemas 
pode ser utilizado modelos de distribuição de abundância de espécies. Quatro modelos principais 
são propostos: série geométrica, série logarítmica, distribuição log-normal, e o modelo broken 
stick de MacArthur (Magurran, 1988). 

Série geométrica que é encontrada em algumas assembléias de vegetais ou em lugares 
mais pobres é um modelo em que a espécie do topo possui o dobro da abundância da espécie 
abaixo, a segunda espécie possui o dobro da abundância da espécie abaixo e assim por diante. 
Graficamente é representado por uma reta onde os indivíduos são distribuídos de forma menos 
uniforme. Broken stick é um modelo hipotético pouco encontrado na natureza, as abundâncias 
desse modelo são mais uniformemente distribuída comparada com as abundâncias dos outros 
modelos. 

Já os modelos de distribuição log-normal e série logarítmica podem ser observados no 
gráfico da figura 03. No rank de espécies dos fragmentos observamos que algumas espécies são 
dominantes, algumas são intermediárias e a maior parte das espécies é raras, esse modelo de 
distribuição é bem semelhante ao modelo hipotético da série logarítmica. Este modelo é 
comumente encontrada em ambientes mais heterogêneos, onde a maior parte de seus 
constituintes é raros, sendo possível de se observar uma queda mais suave nas abundâncias das 
espécies, fazendo com que sua curva fique com uma inclinação suave. 

No rank de espécies das pastagens observamos uma espécie dominante a maior parte 
intermediária e poucas raras, esse modelo é semelhante ao modelo hipotético da série log-normal. 
Este modelo é comumente encontrado em ambientes mais homogêneos ou com maior nível de 
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perturbações, nestes ambientes esta sujeito a ocorrência de poucas espécies com abundância 
alta, seguidas de uma rápida queda na abundância das demais espécies, sua curva possui uma 
inclinação mais acentuada (Figura 04) (Magurran, 1988). 
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Figura 03: Rank das espécies de besouros rola-bostas coletados com armadilhas pitfall em 
fragmentos florestais e pastagens nos municípios de Guajará Mirim e Nova Mamoré-RO. 

 
3.3- Análise de Similaridade (ANOSIM) 

 
Antes de falar das análises de similaridade temos que ter em mente alguns conceitos sobre 

diversidade β. A diversidade β, ou diversidade diferencial, é uma medida onde a riqueza de 
espécies difere entre comunidades ou amostras ao longo de gradientes. Onde, quanto menos 
espécies as diferentes comunidades compartilham, mais alta é a diversidade β (Wilson e Shmida, 
1984).  

A ANOSIM segundo o procedimento descrito por Clarke (1993) é a maneira mais simples de 
medir a diversidade β entre pares de locais utilizando os coeficientes de similaridade. Estes 
coeficientes comparam as comunidades de forma qualitativa ou quantitativa. Os índices 
qualitativos, ou coeficientes binários variam de 0 (dissimilaridade) e 1 (similaridade). Os mais 
utilizados são o índice de Jaccard e o índice de Sorensen, e são representados pelas fórmulas:  

 
Jaccard Sj      = a 

 (a + b + c) 
 

Sorensen Ss = 2a 

 (2a + b + c)  
 
 

Tendo como exemplo dois locais (01 = A) e (02 = B). O a da formula refere-se ao número de 
espécies encontradas em ambos os locais, o b é o número de espécies encontradas somente no 
local B, c é o número de espécies encontradas somente no local A. Esses dois índices levam em 
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conta presença e ausência das espécies nos locais não levando em conta as abundâncias das 
espécies. 

Além dos coeficientes de similaridades qualitativos temos os coeficientes quantitativos, que 
levam em conta a abundância das espécies e variam de 0 (similaridade) e 1 (dissimilaridade). Um 
dos coeficientes quantitativos mais utilizados é o de Bray & Curtis (1957). É um coeficiente 
fortemente influenciado pelas espécies dominantes, onde as espécies raras influenciam pouco na 
análise. Seu cálculo é baseado nas diferenças absolutas e na soma das abundâncias das 
espécies (Valentin, 1995).   

 
As análises de similaridade são graficamente representadas por análises de agrupamentos 

(dendrogramas), que oferece melhor visualização da similaridade entre locais. 
Na figura 04 temos um dendrograma comparando áreas de pastagens e áreas de 

fragmentos. Podemos observar neste gráfico o agrupamento entre pontos conforme a 
similaridade. Dois grandes grupos são formados: um contendo as áreas de fragmentos e outro de 
pastagens. A composição de espécies dos fragmentos é diferente da composição das pastagens, 
e isso pode ser observado em diversos grupos de organismos. Neste caso para os besouros rola-
bostas não é diferente, pois a maioria das espécies de besouros rola-bostas são especialista de 
habitats (Halffter & Matthews, 1966).  

Estes gráficos também podem nos auxiliar na observação de similaridade entre pontos com 
as mesmas características. Na figura 04, por exemplo, alguns fragmentos como o fragmento 04 
com 05 são mais similares entre si, por isso formam um grupo. O mesmo ocorre em algumas 
pastagens, como as pastagens 02 e 03. 

 

 

Figura 04: Dendrograma da análise de agrupamento comparando a similaridade entre os pontos 
de coleta, por ligação simples (Sorensen) dos pontos de coleta de besouro rola-bostas nos 
municípios de Guajará Mirim e Nova Mamoré-RO. 
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As Análises de Similaridade podem ser utilizadas em estudos que visem a comparação da 

composição das comunidades de organismos de duas ou mais áreas (estudos de impacto 
ambiental, estudos de fragmentação, em diferentes fitofisionomias, etc). 
 

4- Conclusão 
 

Qualquer trabalho com cunho científico tende ser pensado anteriormente a sua execução, 
as análises devem ser pensadas a modo de responder a pergunta do estudo. E algumas analises 
estatísticas podem servir de ferramentas em estudos de conservação, auxiliando na tomada de 
decisões.  
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1. Introdução  
 
Nas últimas três décadas, a utilização de herbicidas vem crescendo progressivamente no 

mundo. Com isso, cresce a importância de saber o destino final dessas moléculas, ou seja, o 
estudo do comportamento dos herbicidas no solo (Zapparoli, 2009).  

O solo é, normalmente, o destino final dos pesticidas aplicados nas culturas de interesse 
agrícola. A persistência destes compostos depende das características físico-químicas 
específicas, embora seja fortemente influenciada por fatores relacionados ao ambiente, ao manejo 
do solo e à dose inicial do produto (Inoue et al., 2000). 

Uma técnica alternativa para determinar o potencial de lixiviação e efeito residual é a 
semeadura de espécies vegetais que apresentam alta sensibilidade ao herbicida de interesse, 
denominados bioindicadores (Blanco et al., 2010). 

Segundo Oliveira Jr. (2007), o herbicida diuron pertencente ao grupo das uréias, inibidor do 
fotossistema II, interrompendo o fluxo de elétrons entre o fotossistema II e I, impedindo a 
realização da fotossíntese, controlando folhas largas, levando a morte da planta. 

Hexazinone pertencente ao grupo químico das triazinonas, sua ação também é no 
Fotossistema II, inibindo o processo de transporte de elétrons da quinona Qa para a Qb 
paralisando a fotossíntese (Oliveira Jr., 2007). Este herbicida está registrado para a cana-de-
açúcar no Brasil, sendo as aplicações desde a fase pré-emergente até o estádio de esporão, 
controlando espécies anuais e perenes (Oliveira Jr. e Constantin, 2001). Segundo Cabral (2002) a 
persistência desse herbicida nos solos é de 1 a 6 meses, de acordo com as doses recomendadas, 
tornando-se móvel e podendo contaminar os lençóis freáticos.  

Dentro deste contexto o objetivo do presente trabalho foi avaliar a sensibilidade das 
espécies vegetais bioindicadoras Cucumis sativus, Brachiaria decumbens, Brachiaria ruziziensis e 
Zea mays, de acordo com os sintomas visíveis e monitorar a dinâmica e persistência das 
moléculas dos herbicidas pré-emergentes diuron e diuron + hexazinone utilizando solo de textura 
argilosa.  

 
2. Material e Métodos 
 
Os experimentos foram conduzidos em casa-de-vegetação na Universidade do Estado de 

Mato Grosso (UNEMAT), no Campus de Tangará da Serra-MT. Para tanto, foram utilizadas 
amostras de solos com textura argilosa provenientes do município de Tangará da Serra – MT 
sendo classificados como Latossolo Vermelho (LV), as características físico-químicas do solo 
encontram-se na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Características físico-químicas das amostras de solos utilizadas nos experimentos. 
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Solo 
pH Al3+ H++Al3+ Ca2++Mg2+ Ca2+ K+ 

CaCl2 H2O ______________________ cmolcdm-3 ________________________ 

LV1/ 4,9 4,2 0,7 4,4 0,7 0,5 0,2 

P C CTC V Areia Silte Argila 

mg dm-3 g dm-3 cmolc dm-3 % g kg-1 

1,2 18,7 5,1 14,7 329 117 554 

1/
LV = Latossolo Vermelho (textura argilosa). Fonte: Laboratório Agro Análise, Cuiabá, MT. 

 

As amostras foram coletadas a uma profundidade de 5-10 cm, removendo os resíduos 
presentes na superfície do solo, e posteriormente peneiradas.  

Adotou-se o esquema fatorial 5 x 4, com delineamento em blocos casualizados com três 
repetições, sendo que os fatores estudados foram as diferentes doses e as plantas 
bioindicadoras, totalizando dois experimentos. Cada experimento foi composto pelos quatro 
bioindicadores e um herbicida (diuron e diuron + hexazinone) em diferentes doses (0; 12,5; 25; 50 
e 100%), em que as doses utilizadas referem-se a dose recomendada do fabricante, dos 
herbicidas diuron (4,0 kg ha-1) e diuron+hexazinone (1,9 kg ha-1). Para a condução dos 
experimentos foram utilizadas as 10 sementes das espécies bioindicadoras (C. sativus, B. 
decumbens, B. ruziziensis e Z. mays) sendo semeadas em vasos plásticos com capacidade de 
250 cm³, contendo o solo de textura argilosa. 

As aplicações dos herbicidas diuron e da mistura diuron+hexazinone foram feitas com um 
pulverizador costal pressurizado por CO2, com bicos tipo leque XR110.02, mantidos à pressão de 
trabalho de 2 kgf cm-2, resultando em volume de calda de 200 L ha-1, com temperaturas inferiores 
à 35 ºC e umidade relativa superior a 60%. 

Decorridos 21 dias após a semeadura (DAS), foram efetuadas às avaliações visuais do 
controle de plântulas bioindicadoras. Utilizaram-se critérios qualitativos de controle, por uma 
escala percentual de notas, em que 0 corresponde a nenhuma injúria na planta e 100%, equivale 
à morte destas (SBCPD, 1995). Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e 
ajuste de regressão. Para análise destes dados foi utilizado o programa Sistema para Análise de 
Variância (Ferreira, 2003). 

    
3. Resultados e Discussão 

 
Os resultados de controle de Z. mays, C. sativus, B. ruziziensis e B. decumbes, com a 

aplicação de diuron (4,0 kg ha-1) nas amostras de Latossolo Vermelho são apresentados na 
Figura 1.  
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Figura 1.  Porcentagem de controle de bioindicadores, em relação à testemunha, com a aplicação 

de 12,5%; 25%; 50% e 100% da dose recomendada de diuron (4,0 kg ha-1).  
 

Nas linhas cheias, o triângulo sólido equivale aos dados observados para Z. mays, o 
quadrado sólido para C. sativus. Nas linhas tracejadas, o triângulo vazio equivale aos dados 
observados para B. ruziziensis, o quadrado vazio para B. decumbes. 

As doses máximas do herbicida diuron não ultrapassaram 40% do controle para Z. mays,( 
Figura 1). Já o bioindicador C. sativus obteve controle excelente (100%) com doses maiores e 
iguais a 50% da quantidade recomendada, isso significa que diminuindo a dose recomendada 
para até 50% é possível obter controle satisfatório. As doses para 75% de controle da B. 
ruziziensis e B. decumbens foi de 100% da dose recomendada. 

Dias et al. (2003), utilizaram a 60% (2,4 kg ha-1) da dose de campo do herbicida diuron em 
duas espécies de capim-colchão (Digitaria ciliaris e Digitaria nuda) proporcionando a redução da 
massa seca em torno de 70 e 90%  para D. nuda e D. ciliaris, respectivamente, e ocorreu 
diferença de sensibilidade entre as espécies, sendo que a espécie D. nuda necessitou de doses 
maiores para apresentar a mesma redução no crescimento. Na figura 1, as doses de 50% (2,0 kg 
ha-1) da recomendação do diuron obtiveram o controle de 100% do C sativus, e apenas 30% de 
controle para o bioindicador Z. mays, havendo também grande diferença de sensibilidade entre as 
espécies avaliadas. 

Inoue et al. (2011), conduziram bioensaios em solo argiloso (43,8% de argila e 43 g dm-3 
de MO) com aplicação do herbicida diuron, observaram que até aos 22 DAA proporcionou 
excelente controle (acima de 90%) para B. decumbens,  na menor dose (1,60 kg ha-1). Com essa 
mesma dose (40%) de diuron em solo argiloso (55,4% de argila e 18,7 g dm-3 de MO), tem-se 
observado um controle inferior (67%) para a B. decumbens (Figura 1).   
 

▲  Ŷ = - 12,67 + 1,162*x - 0,0060*x²  (r² = 0,95) 
 ■   Ŷ = 34,45 - 1,934*x - 0,0127*x²  (r² = 0,96) 
 ∆   Ŷ = 10,81 + 1,462*x - 0,0080*x²  (r² = 0,94) 
 □   Ŷ = 29,44 + 1,293*x - 0,0082*x²  (r² = 0,73) 
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Os resultados de controle de Z. mays, C. sativus, B. ruziziensis e B. decumbes, com a 
aplicação de diuron+hexazinone (1,9 kg ha-1) nas amostras de Latossolo Vermelho são 
apresentados na Figura 2. 
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Figura 2.  Porcentagem de controle de bioindicadores, em relação à testemunha, com a aplicação 

de 12,5%; 25%; 50% e 100% da dose recomendada de diuron+hexazinona (1,9 kg ha-

1).  
 

Nas linhas cheias, o triângulo sólido equivale aos dados observados para Z. mays, o 
quadrado sólido para C. sativus. Nas linhas tracejadas, o triângulo vazio equivale aos dados 
observados para B. ruziziensis, o quadrado vazio para B. decumbes. 

A dose recomendada da mistura diuron+hexazinone, causaram 20% de controle nas 
plantas bioindicadoras de Z. mays, no entanto doses de 50% do diuron+hexazinone (0,95 Kg ha-1) 
proporcionou 100% do controle da plantas bioindicadoras de C. sativus, obtendo controle 
excelente (acima de 90%) para todas as dose avaliadas (Figura 2). Em relação a B. ruziziensis e 
B. decumbes, o controle foi de 66% para 40% da mistura aplicada, obtendo controle em constante 
elevação para as doses superiores (Figura 2). 

Monquero et.al. (2008) utilizaram o C. sativus como bioindicador, avaliando a fitotoxicidade 
após aplicação do diuron+hexazinone (1,17 + 0,33 kg ha-1) em Latossolo Vermelho distrófico (53% 
de argila e 36 g dm-3de MO), observaram que sem a presença de palha na superfície do solo, 
mostrou resultados bastante favoráveis (100%) no controle do bioindicador até 40 DAA. Na Figura 
2, corroborando com esses dados o C. sativus, também apresentou controle bastante favorável 
(100%) com 80% da dose recomendada da mistura (1,52 kg ha-1). 

Cason et al. (2010) realizaram avaliações de porcentagem de controle aos 21 dias após a 
semeadura do C. sativus em Latossolo Vermelho Distroférrico, e verificaram fitotoxicidade nas 
plantas de 80% com aplicação de hexazinone (0,391 kg a ha-1) com simulação de 40 mm de 
chuva, aos 25 cm de profundidade, e no caso do diuron (1,386 kg ha-1) aos 10 cm de 
profundidade o efeito no bioindicador foi de 30% de controle. 

▲  Ŷ = -4,75 + 0,293*x - 0,0004*x²  (r² = 0,78) 
 ■   Ŷ = 86,83 + 0,470*x - 0,0034*x²  (r² = 0,73) 
 ∆   Ŷ = 56,69 + 0,194*x + 0,0010*x²  (r² = 0,78) 
 □   Ŷ = 29,44 + 1,293*x - 0,0082*x²  (r² = 0,73) 
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Araujo et al. (2010), utilizaram uma formulação apresentando uma concentração alta de 
hexazinone, quando comparado ao diuron (1,17 + 0,33 kg ha-1) em Latossolo Vermelho distrófico 
(20% de argila e 22 g dm-3 de MO), então verificaram que a B. decumbens apresentou 
fitointoxicação alta (acima de 80%), de 10 a 20 cm de profundidade, em 72h de chuva após a 
aplicação do herbicida, devido à sensibilidade que a mesma apresenta ao ingrediente ativo do 
herbicida hexazinone. Dados semelhantes foram observados com 80% da dose recomedada, 
controlando 80% do bioindicador B. decumbens (Figura 2). 

Com base nos resultados, foi possível verificar que o bioindicador C. sativus foi a planta 
mais sensível aos herbicidas diuron e diuron+hexazinone, e o Z. mays tem proporcionado o menor 
controle em relação as demais espécies bioindicadoras. De modo geral, as diferentes 
porcentagens das doses recomendadas de herbicidas diuron e diuron+hexazinone em solo 
argiloso, resultaram em diferenças significativas de controle para os quatro bioindicadores 
avaliados. 
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1. Introdução  
O gênero Arachis pertence à ordem Fabales, família fabaceae, subfamília Papilionoideae 

(Cronquist, 1988). As espécies são nativas da América do Sul, ocorrem naturalmente na 
Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai (Lima et al.,2004).  

O amendoim é uma leguminosa herbácea anual de grande importância econômica ao país 
(Fortes, 2004). São utilizadas na produção de óleos, forragem, como planta ornamental e como 
adubo verde e na alimentação pode ser consumido in natura ou industrializado (Santos et al., 
2004).  

A produção brasileira de amendoim na safra 2009/2010, foi de 226,0 mil toneladas, e 
segundo o levantamento feito pela CONAB, em fevereiro de 2011 a produção já alcançou 252,3 
mil toneladas com uma variação de 11,6% a mais do que na safra anterior.  

Por apresentar grande interesse econômico, estudos que envolvam a cultura de tecidos, 
possibilitam produzir grandes quantidades de plantas ao longo de todo o ano, sob condições 
controladas, sem a influência das variações climáticas e com qualidade fitossanitária (Rocha, 
2009). A adição de fitorreguladores em meio nutritivo supri possíveis deficiências dos teores 
endógenos de hormônios nos explantes e estimula certa resposta como alongamento ou 
multiplicação da parte aérea (Grattapaglia e Machado, 1998). 

Em razão disto, objetivou-se neste trabalho à otimização de protocolo para a germinação a 
partir de embriões zigóticos e indução da organogênese a partir de segmento hipocótilo de 
Arachis. 

 

2. Material e Métodos 
 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais, na Universidade do 
Estado de Mato Grosso/UNEMAT, campus Universitário de Tangará da Serra- MT. 

Em condições assépticas em câmara de fluxo laminar, as sementes de amendoim foram 
desinfestadas mediante a imersão em álcool 70% (v/v) por 1 minuto, seguida da imersão em 
hipoclorito de sódio comercial a 2,5% (v/v) com 3 gotas de Tween-20, durante 20 minutos e 
submetidas a 4 enxágües consecutivos em água destilada e autoclavada. Em seguida as 
sementes foram mantidas por 2 horas imersas em água destilada e autoclavada para re-
hidratação e facilitar a retirada dos embriões zigóticos. 

Os embriões zigóticos foram inoculados em meio de cultura, suplementado com sais 
básicos de MS (Murashige & Skoog, 1962), vitaminas B5 (Gamborg et al., 1968), 0,01% (p/v) de 
mio-inositol e 3% (p/v) de sacarose, e 0,28% (p/v) de ágar Merck® como agente gelificante. O pH 
foi ajustado para 5,7 ± 0,1 e autoclavado por 20 minutos (121 ºC e 1,1 atm de pressão).  Foram 

mailto:gotts007@yahoo.com
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adicionados 70 mL de meio de cultura por frasco, os quais foram vedados com filme de PVC, 
tendo um total de 20 frascos com 10 embriões cada. 

 O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado. As culturas foram 
mantidas no escuro a uma temperatura de 27 ± 2 ºC com fotoperíodo de 16 horas de luz e 8 horas 
de escuro com irradiância de 36 µmol m-2 s-1 durante 30 dias, para a germinação in vitro. As 
avaliações foram realizadas após 30 dias de cultivo in vitro, utilizando o critério embriões 
germinados. 

Após a obtenção de plântulas in vitro com aproximadamente 15 cm, foi retirado o hipocótilo e 
cultivado em meio básico de MS nas mesmas condições como citado anteriormente, 
suplementado com diferentes concentrações de Benzilaminopurina- BAP (0,0; 2,5; 5,0; 7,5; 10 mg 
L -1). As placas foram levadas para sala de cultivo nas mesmas condições relatadas 
anteriormente. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com duas 
repetições por tratamento e 20 explante por placa. Foi realizada a análise de variância (ANOVA) e 
teste de comparação de médias através do teste Scott Knott (p < 0,05). A formação de calos e 
brotações foram avaliadas após 30 dias. 

 

3. Resultados e Discussão 
 
A desinfestação das sementes de Arachis sp., foi eficiente com 100% de assepsia (Figura 

1A), não apresentou contaminação. Fortes et al., (2004), estudando a sobrevivência de acessos 
de amendoim na germinação in vitro, verificou que 27 acessos (93% dos acessos estudados), 
apresentaram algum nível de contaminação bacteriana, conforme os mesmos autores esse tipo de 
contaminação é a que mais ocorre no cultivo in vitro.  

Após 5 dias de cultivo in vitro os embriões de amendoim inoculadas em meio de cultura 
apresentaram alongamento do ápice, a germinação ocorreu de forma homogênea após 10 dias de 
cultivo in vitro. A retirada do tegumento pode ter facilitado a germinação do embrião. Conforme Hu 
e Ferreira (1998) a utilização de embriões zigóticos é utilizada para regenerar embriões de 
sementes sem capacidade de germinação, sendo utilizada como fonte de explantes devido a 
elevada totipotência. 
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Figura 1: Diferentes aspectos do cultivo in vitro de Arachis sp. A) Embriões de Arachis em meio 
MS. B e C)- Embriões germinados após 15 e 30 dias de cultivo in vitro respectivamente. D) 
Hipocótilo inoculado em meio de cultura com adição de BAP. 

 
Obteve-se um percentual de germinação de 100%. A utilização do embrião em estudos de 

superbrotamento de amendoim (Arachis hipogaea L.) é favorável ao estabelecimento in vitro 
(Carvalho et al, 2003). Segundo Ribeiro et al., (2010), na micropropagação de mamona (Ricinus 
communis L.) observou-se que a utilização de eixo embrionário possibilita a obtenção de 
explantes de alta qualidade para a multiplicação in vitro, devido a sua natureza juvenil e alto poder 
regenerativo. Com 15 dias de cultivo in vitro, as plântulas já apresentavam raiz (Figura 1B e C).  

O segmento hipocótilo inoculado em meio de cultura, acrescido de fitorreguladores, após 
10 dias de cultivo in vitro, apresentaram formação inicial de calos em todos os tratamentos, 
originaram-se inicialmente nas extremidades do explante e com coloração esverdeada e aspecto 
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compacto. Para a variável formação de calos, após 30 dias de cultivo in vitro, não houve diferença 
significativa entre as diferentes concentrações de BAP utilizado. 

Como pode ser observado na figura 2, as maiores porcentagens de brotações ocorreram 
no meio de cultura suplementado com baixas concentrações de BAP, na presença de altas 
concentrações o fitorregulador se comportou de forma tóxica para o explante, sem formação de 
brotações. O teste Scott Knott, demonstrou que houve diferença significativa entre as diferentes 
doses de BAP, a concentração 5,0 mg L-1, apresentou maior índice de brotações. 

 
 
 

 

Figura 2: Formação de calos e brotações em hipocótilo de Arachis sp.  

 
Furtado et al.,  (2007), em estudo sobre a micropropagação de A. hipogaea, verificaram 

que o regulador de crescimento BAP, obteve maior número de brotação quando comparado com 
Cinetina. 

Organogênese direta foi obtida nas concentrações 0,0; 2,5; 5,0 mg L-1  de BAP, refere-se 
ao surgimento direto de gemas a partir de explantes que apresentam potencial morfogênico mas 
que não expressam (Grattapaglia e Machado, 1998). 

Nos explantes inoculados em meio de cultura na ausência de regulador de crescimento, 
observou-se formação de calos e brotações. Carvalho et al., (2006), na regeneração de 
segmentos embrionários, também obteve formação de brotações em meio de cultura sem adição 
de fitorregulador. 

Martinelli et aI., (1985), relata que o regulador de crescimento citocinina, se caracteriza por 
induzir a formação de grande número de brotos e alta taxa de multiplicação.  Furtado et al., (2007) 
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sugerem que uma maior eficiência no superbrotamento é dependente da concentração e 
citocinina utilizada no meio de cultura. 

Desta forma trabalhos que visem à propagação a partir do cultivo in vitro, possibilita o 
desenvolvimento de novas tecnologias para a multiplicação da espécie.  
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O check-list, que é uma listagem de espécies que ocorrem em um determinado local, obtido 
através de levantamentos qualitativos. Em um levantamento qualitativo, o objetivo é conhecer a 
riqueza (número de espécies) da comunidade de aves na área de estudo. Esses levantamentos 
são de fundamental importância, pois, são a base de toda tomada de decisão a cerca de projetos 
de preservação e conservação e, por isso, muito utilizados na elaboração de diagnósticos 
ambientais em um período limitado de tempo. Com isso, o trabalho teve como objetivo realizar um 
inventariamento avifaunístico na área do empreendimento Alpha Ville-Belém, para se conhecer a 
riqueza e composição das espécies na área em estudo, averiguando quais destas são mais 
suscetíveis à perturbação antrópica bem como as que se encontram ameaçadas de extinção. A 
área de estudo compreende cerca de 100 hectares, localizada no distrito de outeiro distando 30 
km do centro comercial de Belém-PA. A coleta de dados foi realizada entre os dias 18 e 22 de 
agosto de 2011 das 6:00 às 11:00 da manhã e à noite entre 19:00 e 21:00 horas, as amostragens 
foram feitas por meio de censos qualitativos com observação audiovisual com utilização de 
binóculos bushnell e gravador digital Roland R05. Foram identificadas 98 espécies pertencentes a 
37 famílias e 16 ordens, as famílias mais representativas foram Tyrannidae (n=9), Thamnophilidae 
(n=8), Trochilidae (n=7), Thraupidae (n=5), Psittacidae (n=5) e Falconidae (n=5) as demais 
famílias variaram entre quatro e uma espécies. As guildas tróficas que tiveram a maior 
representatividade foram insetívora (n=42) e granívora (n=22). Em relação à perturbação 
antrópica, 58,16% das espécies tem o grau de sensibilidade baixo, 30,61% médio e 11,22% alto. 
Das espécies observadas apenas choca-lisa (Thamnophilus aethiops incertus) é considerada 
ameaçada de extinção (em perigo). É um táxon com distribuição restrita a área de endemismo 
Belém, situada no “arco do desmatamento da Amazônia”, no oeste do maranhão e leste do pará, 
a principal ameaça é a perda e descaracterização de seu hábitat. Assim como outros grupos de 
animais, as aves são consideradas bioindicadoras da qualidade ambiental, ajudando a 
compreender a evolução de um sistema e suas interações com o ambiente que o circunda.  A 
área de estudo possui grande importância no cenário conservacionista paraense por ser 
localizada em uma região que sofre grande ação antrópica e ainda apresentar espécies de sua 
formação original. 

mailto:araujosilvaeduardo@gmail.com
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1. Introdução 
 

O Brasil, com suas dimensões continentais e sua heterogeneidade ambiental, possui uma 
enorme biodiversidade, sendo por muitos, considerada a maior de todo o planeta (Mittermeier et 
al., 1997; Rodrigues, 2003; Peixoto e Morim, 2003; Rodrigues, 2005), com cerca de 15 a 20% das 
1,5 milhões de espécies do planeta (MMA, 2002). 

Inserida nesta diversidade, que representa um grande patrimônio nacional, a Amazônia 
tem ganhado grande destaque nos últimos anos, sendo considerada um dos e mais importantes 
biomas do mundo e detentora da maior biodiversidade do planeta. Esta condição fez com que a 
mesma fosse considerada uma das maiores Regiões Naturais (Wilderness Areas) do mundo 
(Rodrigues, 2005). 

Devido à sua baixa mobilidade, e seus sistemas fisiológicos, dependência de habitat 
úmidos e facilidade de estudo, os anfíbios são um grupo de grande importância ecológica, tanto 
por sua grande diversidade quanto pelo fato de corresponderem a um grupo de interface entre a 
água e terra, sendo considerados modelos para estudos sobre impactos ambientais. (Strussmann, 
2000a). 

Em relação aos répteis, pode-se dizer que a sua importância, em estudos ambientais, está 
no fornecimento de relevantes subsídios ao conhecimento do estado de conservação de regiões 
naturais.  

Estes animais, por ocuparem posição ápice em cadeias alimentares (exigindo assim uma 
oferta alimentar que sustente suas populações), funcionam como excelentes bioindicadores da 
saúde dos ecossistemas ou, por outro lado, de diferentes níveis de alterações ambientais (Ávila-
Pires et al., 2007).  

Atualmente, a Amazônia brasileira é considerada um dos biomas com a maior riqueza em 
relação á anurofauna, com mais de 220 espécies de anfíbios correspondente a 25,91% das 
espécies brasileiras (Ávila-Pires et al., 2007). A frequente descrição de novas espécies e a 
necessidade de mais inventários abrangentes e consistentes em distintas regiões geográficas da 
Amazônia (MMA, 2002),sugere que essa riqueza seja ainda maior (Azevedo-Ramos e Gallati, 
2001; Avila-Pires et al., 2007).  

Mesmo com a grande biodiversidade de importância já conhecida através das várias 
pesquisas realizadas, a Amazônia vem sofrendo com constantes agressões antrópicas em função 
dos desmatamentos, construção de estradas, expansão agrícola, construção de hidrelétricas e 
urbanização (Rodrigues, 2003).  

Estas áreas podem abrigar espécies que poderão ser extintas e com elas, levar 
informações biológicas essenciais à compreensão de muitos processos vitais, o que faz das 

mailto:cicero_bio@hotmail.com
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Unidades de Conservação (UC), tais como as Reservas Particulares de Patrimônio Nacional 
(RPPN), áreas de grande relevância para a conservação do patrimônio natural. 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural Lote Cristalino (RPPN Cristalino) é uma das 
primeiras RPPNs criadas na Amazônia mato-grossense, e desde 1997, é exemplo da conciliação 
entre conservação, ecoturismo e atividade sustentável.  

Com a criação da Fundação Ecológica Cristalino – FEC, em 1999, iniciou-se o estímulo e 
aporte a pesquisas sobre a vegetação e fauna do Cristalino, desenvolvimento do ecoturismo, 
atividades de educação ambiental e desenvolvimento sustentável (MMA, 2006).  

Nesse sentido foi realizado o levantamento de anfíbios e répteis como subsídio básico à 
elaboração do seu Plano de Manejo, resultando numa lista de espécie indicativa da biodiversidade 
do local onde é ressaltada a importância do aumento do esforço amostral e de estudos 
complementares, com a herpetofauna.  

Neste estudo estão sendo listados alguns representantes da herpetofauna da Reserva 
Particular do Patrimônio Nacional Lote Cristalino. 

Os espécimes estão depositados na coleção zoológica de Tangará, do Museu de Zoologia 
de Tangará da Serra (MZT) – CPEDA – UNEMAT.  
 
2. Material e Métodos 
 

Este trabalho foi realizado na Reserva Particular do Patrimônio Natural do Cristalino, no 
município de Alta Floresta, extremo centro-norte do estado de Mato Grosso. Com uma área de 
670 hectares, a RPPN Cristalino, foi criada em Abril de 1997 pela Portaria do IBAMA nº 28 e 
abriga o Hotel de Selva Cristalino (Cristalino Jungle Lodge), um empreendimento de ecoturismo e 
de apoio a pesquisas científicas, que opera desde 1992.  
Os trabalhos foram realizados no mês de julho/2009 em três áreas equidistantes cerca de 1000 
metros nas margens do rio Teles Pires. As amostragens foram realizadas em pontos com 
diferentes tipos de vegetação por 10 dias consecutivos em cada ponto. 
As amostragens ocorreram através de armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) e 
registro visual. Foram estabelecidos três trilhas perpendiculares ao Rio Teles Pires, distanciadas 
uma da outra cerca de 1.500 nas quais foram montados 12 conjuntos de armadilhas. 
 As armadilhas foram estruturadas na forma de “Y”, contendo, cada uma, quatro baldes de 
60 litros, distantes cerca de 10 m um do outro, enterrados no solo e interligados com cerca guia de 
lona com 70 cm de altura. Os conjuntos foram dispostos aos pares, distanciando um do outro 50 
metros. Na primeira trilha foram montadas 6 conjuntos de pitfall. O primeiro par foi distribuído 
cerca de 50 metros do rio e 50 metros entre si. O segundo par foram distanciados a 300 metros e 
o terceiro 600 metros. Na segunda trilha foi estabelecido um par de pitfall distante 50 metros do 
rio. Na terceira trilha foram dispostos dois pares de pitfall com o primeiro a 50 metros do rio e o 
segundo a 300 metros. Os baldes permaneceram enterrados até a borda em buracos cavados no 
chão, e interligados na superfície por uma cerca guia de lona plástica preta de 70 cm de altura, 
sustentada por estacas de madeira presa com grampo onde a lona permaneceu esticada com a 
borda inferior enterrada cerca de 5 cm no solo. Procurou-se causar o menor impacto possível no 
local. 

Ao todo foram utilizados 48 baldes, vistoriados pela manhã nos dez dias consecutivos, 
representando um esforço amostral de 480 baldes/dia. 

A metodologia de procura visual objetivou ter uma amostragem que possibilitasse um 
registro mais completo da comunidade, atuando como método complementar às pitfalls, 
queamostra essencialmente espécies que usam o solo com freqüência ( Chechim e Martins, 
2000).  
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A procura visual foi realizada por duas pessoas, caminhando-se lentamente pelas trilhas, 
observando o folhiço e tronco das árvores, até 1,5 m de altura, numa faixa lateral de 5m ao longo 
das trilhas.  

 
Figura 1- A: Pitfall montado no interior da floresta. B: Esquema demonstrando a disposição em Y e 
a área de cobertura das armadilhas de queda. 
 
 
3. Resultados e Discussão 
  

Ao todo foram registradas 103 indivíduos de 44 espécies. Destas,foram 18 espéciesde 
anfíbios representas por cinco famílias e 26 espécies répteis, com uma espécie da ordem 
Crocodilia; 4 Testudines e 21 Squamata (9 Lacertilia e 12 Serpentes). Apesar da riqueza 
encontrada ser baixa para a Amazônia, representa cerca de8,18% do total de espécies 
amazônicas de anfíbios e 10,83% das espécies amazônicas de répteis, levando em consideração 
os dados da herpetofauna amazônica levantados por  Ávila-Pires (2007)(Tabela 1). 

A Tabela1mostra a distribuição dos táxons e a forma de captura em relação as famílias e 
como eles se comportam no gradiente e posteriormente distribuídos em categorias. Capturados e 
Avistados depois Bioindicador da qualidade do ambiente e  finalmente Especialistas e 
Generalistas. 
 
Tabela 1: Relação das espécies da herpetofauna da RPPN Lote Cristalino.Capturados/Avistados 
(Capt/Avis), Abundancia(Abun) e Especialista/Generalista (Esp/Gen). ( * ) Espécies 
bioindicadoras.  

Táxon Capt/Avis Abun Esp/Gen 

ANURA  

Bufonidae 

Rhaebo guttatus* C 3 E 

Rhinella margaritifer C 1 E 

Rhinella marinus C 2 E 

Dendrobatidae 
Colosthetus sp. C 2 E 

Dendrobates castaneoticus* A 5 E 

Hylidae 

Dendropsophus sp. C 1 E 

Hypsiboas albopunctatus C 2 G 

Hypsiboas boans C 1 E 

Hypsiboas fasciatus C 1 E 

Scinax ruber C 1 E 

Leptodactylidae 
Leptodactylus hylaedactyla C 1 E 

Leptodactylus andreae C 2 G 

A 
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Leptodactylus mystaceus C 7 G 

Leptodactylus pentadactylus C 1 E 

Leptodactylus  lineatus C 3 E 

Microhylidae 
Chiasmocleis sp. * C 2 E 

Ctenophryne geayi* C 3 E 

Ceratphryidae Ceratophrys cornuta*  1 E 

REPTILIA  

Crocodilia  

Alligatoridae Caiman crocodilus A 4 G 

Testudines  

Chelidae Phrynops geoffroanus A 7 E 

Kinosternidae Kinosternon scorpioides A 1 E 

Podocnemidae Podocnemis expansa A 1 E 

Testudinidae Geochelone denticulata A 1 G 

Squamata  

Gekkonidae Gonatodes humeralis C 6 G 

Gymnophytalmidae Cercosaura ocellata* C 2 E 

Iguanidae Iguana iguana A 3 G 

Polychrotidae Polychrus marmoratus* A 1 E 

Scincidae Mabuya nigropunctata C 4 G 

Teiidae 

Ameiva ameiva C 5 G 

Kentropyx calcarata* C 3 E 

Tupinambis teguixin C 5 G 

Tropiduridae Uranoscodon superciliosus* A 2 E 

Boidae 

Boa constrictor A 1 G 

Epicrates cenchria C 2 G 

Eunectes murinus A 1 G 

Colubridae 

Chironius aff.Multiventris C 1 G 

Helicops cf. leopardinus C 3 E 

Helicops sp C 2 G 

Leptodeira sp C 1 E 

Leptophis ahaetulla C 1 E 

Liophis reginae C 1 E 

Liophis aff. Typhlus C 1 E 

Oxybelis fulgidus* A 1 E 

Typhlopidae Typhlops reticulatus C 1 E 

TOTAL   103  

 
Para os répteis Gonatodes humeralis, Ameiva ameiva e Tupinambis teguixin foram as 

espécies mais representativas, todas com 5 indivíduos capturados. Com base em dados de 
avistamento, em primeiro lugar estáPhrynops geoffroanus com 7 indivíduos seguido de Caiman 
crocodilus e Mabuya nigropunctata,ambos com 4 indivíduos cada.  
Já para anfíbios os mais representativos em termos de abundância foram Leptodactylus 
mystaceus com 7 indivíduos capturados seguido de Dendrobates castaneoticus,com 3 indivíduos 
capturados e 2 avistados, e Rhaebo guttatus com 3 indivíduos capturados. 

Foram capturados 27 espécies da herpetofauna especialistas de áreas florestadas, sendo 
típicas da floresta amazônica. Destas, 15 pertencem a ordem Anura, 11 a Squamata e 3 
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Testudines. Possivelmente alguma destas espécies são endêmicas da região da bacia 
hidrográfica onde foi realizado este estudo. Ainda, ocorre na área deestudo uma espécie 
endêmica da região leste da floresta amazônica,Dendrobates castaneoticus. (Duellman, 1999). 
Além disso, duas espécies de lagartos coletadas são endêmicas da mesma região (Cercosaura 
ocellataocellata e, Kentropyx calcarata). Além disso os anuros Colostethus sp., Dendrobates sp. e 
Eleutherodactylus sp., e a serpente  Colubridae  não identificada  possivelmente  são  endêmicos  
da  região  de  estudo. ( Ávila-Pires, 2007). 

Por outro lado, as 14 espécies de áreas abertas (Generalistas) são encontradas no 
cerrado3 Anura, 10 Squamata e 3 Testudine. Desta forma, a área de estudo agrega diversos 
componentes, o que é típico de regiões de transição entre biomas, resultando em uma elevada 
diversidade de espécies. 

O baixo número de espécies registradas neste trabalho está diretamente relacionado ao 
fato das amostragens terem sido realizadas apenas no período seco. Silva (2005) afirma que 
répteis e anfíbios são grupos animais cuja atividade está diretamente relacionada a aspectos de 
temperatura e precipitação.Assim o registro e captura de exemplares destes grupos podem estar 
diretamente influenciado pelo período da coleta.O autor ainda sugere que para obter informações 
mais claras a respeito da composição de espécies e abundância de répteis e anfíbios é preciso 
que as atividades de registro e capturas sejam realizadas em vários períodos, procurando cobrir 
as diferentes épocas do ano. 

Das espécies registradas neste trabalho não foram encontradas espécies que se 
encontram na lista oficial do IBAMA de animais ameaçados de extinção. Os anuros são 
reconhecidamente considerados excelentes e importantes bioindicadores, em função da estreita 
relação com micro-ambientes, pois são muito sensíveis a modificações do habitat, a poluentes e a 
modificações climáticas(Strussmann, 2000b). 

A importância dos répteis, em estudos ambientais, está no mantimento de informações e 
conhecimento do estado de conservação de regiões naturais.Por ocuparem posições importantes 
em cadeias alimentares respondem como excelentes bioindicadores dos ecossistemas.  

A presença de espécies crípticas, raras e endêmicas, são fundamentais para a detecção 
do grau de saúde do ambiente, enquanto a presença de espécies tolerantes a perturbações 
ambientais pode indicar diferentes níveis de degradação de fragmentos florestais (Leite et. al., 
1993).  

No caso específico da RPPN Cristalino, nota-se um conjunto importante da fauna de 
répteis e anfíbios, demonstrando que a reserva constitui-se num espaço estratégico para 
manutenção das espécies, visto que o entorno encontra-se fortemente antropizado. 

A riqueza da herpetofauna da regiãonão pode ser amostrada com apenas um 
levantamento rápido, porém essa lista de espécie indica a necessidade de estudos futuros e 
monitoramentos periódicos. O surgimento de novas pesquisas na região promoverá um aumento 
da lista em questão, para que possa ser utilizada á fins de orientação, identificação e de educação 
para turistas e para a população em geral. 
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O uso de plantas com finalidades curativas acompanha os seres humanos desde os 
primórdios da civilização, mesclando-se com sua própria história. Essa prática muitas 
vezes era o único recurso disponível de uma comunidade e grupos étnicos, sendo o 
conhecimento das plantas baseado em informações transmitidas aos descendentes por 
meio da oralidade. Isto ocorre tanto no meio rural como no urbano, onde as 
manifestações podem ser percebidas com maior ou menor visibilidade. O presente estudo 
teve como objetivo verificar o conhecimento sobre as plantas medicinais, entre moradores 
do Bairro Cidade Verde, localizado no município de Cuiabá-MT. Por meio da pesquisa 
qualitativa foram entrevistados 22 moradores, os quais tinham idade entre 37-85 anos e 
com tempo médio de residência no bairro de 35 anos, sendo a maioria de mulheres 
(81,8%). Os dados coletados foram analisados e a relação de plantas citados foram 
classificadas usando como fonte de pesquisa os dados do Banco de Dados do Grupo de 
Pesquisas da Flora, Vegetação e Etnobotânica – FLOVET e do Grupo de Pesquisas em 
Plantas Medicinais–PLAMED. Os moradores que participaram da pesquisa citaram 131 
espécies botânicas. Dentre estas as espécies que tiveram maior ocorrência foram: boldo 
(Plectranthus barbatus Andrews), capim-cidreira (Cymbopogon citratus Stapf.), algodão 
(Gossypium herbaceum L. ), babosa (Aloe vera (l.) Burm.F.), Camomila  (Matricaria 
recutita L.), erva-de-bicho (Polygonum acre H.B.k. ), erva-cidreira (Lippia alba (Mill.) 
Brown) , caninha do brejo (Costus spicatus (Jacq.)SW) e erva de santa Maria 
(Chenopodium ambrosioides L.). Sendo as  folhas a parte da planta mais usada (46%) 
seguidas pela semente (12%) e casca do caule (8%). O modo de preparo mais referido foi 
o chá, de plantas frescas ou secas e a aplicabilidade foi como depurativo do sangue, 
calmante, males do estômago e infecções. Todos os entrevistados usavam algum tipo de 
planta com fins medicinais, porém apenas 31,8% cultivavam algumas espécies em seus 
quintais, sendo que a maioria dos informantes obtinha plantas em chácaras ou adquiriam 
de raizeiros que as comercializam na área urbana da cidade de Cuiabá. Os dados 
possibilitam refletir que mesmo com os avanços da tecnologia a utilização de plantas 
medicinais ainda é muito frequente entre os moradores do bairro Cidade Verde. 
 

mailto:jaquelnesenabio@hotmail.com
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1. Introdução 

 
O Brasil abriga uma das mais diversas avifaunas do mundo, somente no Cerrado, 

considerado como o terceiro bioma mais rico do país, foram registradas 837 espécies de aves, 
sendo 4,3% endêmicas desta região (Silva, 1995; Cavalcanti, 1999; Silva e Bates, 2002). Em 
contrapartida este bioma é o segundo colocado em número de espécies ameaçadas e endêmicas 
ameaçadas.  

As intervenções humanas afetam significativamente nas espécies de aves que habitam 
os ecossistemas naturais brasileiros, suas respostas a essas alterações variam desde aquelas 
que se beneficiam, aumentando suas populações, como o Bentevi (Pitangus sulphuratus), até 
aquelas que foram extintas da natureza, como o Mutum-do-nordeste (Mitu mitu) e a Arara-azul-
pequena (Anodorhynchus glaucus) (Marini e Garcia, 2005).  

As aves desempenham papéis fundamentais no ambiente, atuando principalmente na 
dispersão de sementes e no controle de artrópodes. Estes indivíduos são considerados 
excelentes indicadores de qualidade ambiental, pois são altamente sensíveis a distúrbios 
ocorridos em seu hábitat. Além disso, apresentam fácil e rápida identificação e possuem elevada 
diversidade e especialização ecológica (Dário e Almeida, 2000)  

O censo da avifauna em seus aspectos qualitativos e quantitativos possibilita a 
comparação com levantamentos realizados em outras áreas, em que, um banco comum de dados 
facilita a tomada de decisões para a conservação de espécies e contribui para elaboração e 
implementação do plano de manejo e conservação de uma área (Vielliard, 2000). 

Poucos estudos do censo da avifauna no estado de Mato Grosso foram realizados (Willis 
E Oniki, 1990; Lopes et al., 2009; Purificação et al., 2009; Nunes, 2010). Em se tratando da cidade 
de Tangará da Serra, não foram encontrados registros relacionados com este assunto. Portanto o 
objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento preliminar qualitativo e quantitativo da 
avifauna, na microbacia do rio Queima-pé, oferecendo assim subsídios que auxiliem na 
elaboração e discussão de futuros trabalhos nesta região. 

 
2. Materiais e métodos 
 
2.1. Caracterização da área de estudo 
 
O estudo foi realizado em fragmentos florestais da microbacia do rio Queima-pé, no município de 
Tangará da Serra - MT. O município possui clima tropical quente e sub-úmido, com precipitação 
média anual variando de 1.260,1 mm a 1.815,5 mm e temperatura média entre 24,4 °C e 26,1 °C 
(Dallacort et al., 2010). A região de Tangará da Serra possui duas estações bem definidas, 
ocorrendo chuvas entre setembro e abril, e estiagem entre maio e agosto.  

mailto:brunowzago@hotmail.com
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A vegetação remanescente na região da microbacia do rio Queima-pé é composta em 
quase sua totalidade por matas ciliares dos córregos que formam a microbacia, essas áreas, 
assim como a de entorno, apresentam algum grau de degradação, consequências da ocupação 
urbana, atividades agropecuárias e industriais. A microbacia do rio Queima-pé é a única fonte de 
abastecimento de água do município de Tangará da Serra (Grossi, 2006). 
Foram escolhidas quatro áreas que estão sob pressão exercida pela ação antrópica: Sendo a área 
1 caracterizada pela transição entre APPs e terreno de soja colhida; as áreas 2 e 3, transição 
entre APPs e pastagem ativa e a área 4 se trata de um fragmento florestal circundado por 
pastagem. 
  

 
 

Figura 1. Localização das áreas de estudo pertencentes à 
microbacia do rio Queima-pé. Fonte: Google Earth. 

 
2.2.  Metodologia 
 

O levantamento da avifauna foi realizado nos dias 21 e 22 de junho de 2011, durante o 
período matutino, com um esforço amostral de aproximadamente duas horas por área, através de 
observações diretas e vocalizações das espécies de aves.  
Procurou-se percorrer trilhas a pé em várias localidades das áreas de estudo, a fim de se cobrir 
todos os ambientes presentes. A observação das aves foi feita com o auxílio de binóculos 
(7x50mm) e registros fotográficos com câmera digital Canon Rebel XTI, com 12 megapixels de 
resolução, a identificação das mesmas. A ordenação sistemática das espécies foi efetuada 
através de referências básicas sobre aves encontradas em Sigrist (2006) e Gwynne et al., (2010). 
A nomenclatura utilizada foi de acordo com Comitê Brasileiro de Registro Ornitológico (2011). 
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3. Resultados e discussão 
 

Foram observados 469 espécimes de aves na microbacia do rio Queima-pé em 
aproximadamente 12 horas de esforço amostral, distribuídas em 13 ordens, 27 famílias e 63 
espécies. Tendo maior registro a ordem Passeriforme (n=31); Psittaciformes (n=8), Piciformes 
(n=4) Cuculiformes (n=4) e Columbiformes (n=4); as famílias Tyrannidae (n=8), Psittacidae (n=8) e 
Emberezidae (n=6); as espécies Crotophaga ani (n=64), Primolius maracana (n=63), Columbina 
talpacoti (n=41), Coragyps atratus (n=22), Patagioenas picazuro (n=22) e Pitangus sulphuratus 
(n=22) (Tabela 1).  

  
         Tabela 1: Espécies observadas e sua guilda trófica. Frugívoro (F); Carnívoro (C); Insetívoro (I); Onívoro (O); 
          Necrófago (N); Granívoro (G); Nectarívoro (NC); Frequência (Freq.). 

 

Nome do Táxon Nome popular Guilda 
Freq. 
área 1 

Freq. 
área 2 

Freq. 
área 3 

Freq. 
área 4 

Amazona aestiva Papagaio-verdadeiro F  2   

Ara ararauna Arara-canindé F  2 2 2 

Ara chloropterus Arara-vermelha-grande F 4    

Aramides cajanea Saracura-três-pote C 3 1   

Aratinga aurea Nandaia F 6  1  

Brotogeris chiriri 
Periquito-de-encontro-
amarelo 

F  1   

Brotogeris tirica Periquito-verde F 3    

Bubulcus íbis Garça-vaqueira I 12    

Buteo magnirostris Gavião carijó C 2  1  

Butorides striata Socozinho P   3  

Cacicus solitarius Iraúna-de-bico-branco O 1    

Campephilus 
melanoleucus 

Pica-pau-do-topete-
vermelho 

I 1    

Cantorchilus leucotis Piolho-de-onça I 2  1  

Caracara plancus Carcará N 2 2 3  

Cariama cristata Seriema C    3 
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Cathartes aura 
Urubu-de-Cabeça-
vermelha 

N  1   

Chrysoptilus 
melanochloros 

Pica-pau-verde I 1    

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo O  1   

Columbina picui Rolinha-branca G 2 1 1  

Columbina talpacoti Rolinha-caldo-de-feijão G 6 24 11  

Coragyps atratus Urubu N 10  10 2 

Crotophaga ani Anú-preto I 10 26 16 12 

Cyanoloxia brissonii Azulão O   1  

Dendrocolaptes 
campestres 

Arapaçu I   1  

Elaenia cristata Guaravaca-de-penacho I 3 1   

Euphonia Chlorotica Fim-fim G  3 1 1 

Falco rufigularis Gavião-cauré C  1   

Falco sparverius Gavião-quiri-quiri C 1  1  

Furnarius rufus João-de-barro I 2 1  1 

Gnorimopsar chopi Pássaro-preto O 1 1   

Guira guira Anú-branco I 4   5 

Machetornis rixosa Siriri-cavaleiro I 1 3   

Megarynchus pitangua Neinei I    2 

Myiophobus fasciatus Caga-sebo I 12  2 1 

Myiozetetes similis Bentevizinho I 1 1   

Passer domesticus Pardal O 2  2  

Patagioenas cayennensis Pomba-do-mato G 1 2 7 3 

Patagioenas picazuro Pomba-asa-branca G 8 13  1 

Piaya cayana Alma-de-gato I   2  

Pionus maximiliani Baitaca F 6  4  

Pitangus sulphuratus Bentevi I 2 9 9 2 
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Primolius maracana Maracanã F 42 6 14 1 

Progne chalybea 
Andorinha-doméstica-
grande 

I   1  

Progne subis Andorinha-azul I   9  

Pteroglossus castanotis Araçari-castanho F  4   

Pyrocephalus rubinus Príncipe I  1 1  

Ramphocelus carbo Bico-de-prata I 1    

Saltator coerulescens Sabiá-gongá G  3 1  

Sporophila bouvreuil Caboclinho G   9  

Sporophila caerulescens Coleirinho G 1  1  

Sporophila lineola Bigodinho G 3  1  

Sporophila nigricollis Baiano G 2    

Sporophila sp. Papa-capim G   8  

Tapera naevia Saci I 1    

Taraba major Choca I 1    

Thalurania furcata Beija-flor-tesoura-verde NC   1  

Thraupis sayaca Sanhaço F 2 2 4  

Todirostrum cinereum Ferreirinho-relógio I   2  

Turdus amaurochalinus Sabiá O 1    

Turdus rufiventris Sabiá laranjeira O 3    

Tyrannus melancholicus Siriri I  6 1  

Vanellus chilensis Quero-Quero O 6 3   

Volatinia jacarina Tiziu F 4  4  

 
A abundância de Passeriformes neste estudo corroboram os resultados de Nunes (2010) 

e Purificação et al., (2009). Nunes (2010) afirma que esta é a maior ordem da avifauna brasileira, 
com 1017 espécies, perfazendo em seu estudo um total de 13% destas.  

A família Tyrannidae foi a mais representativa neste estudo e também em estudos 
realizados por Nunes (2010) e Purificação et al. (2009). Estes resultados estão fortemente 
relacionados pelo fato de serem um dos grupos de aves da Região Neotropical com maior número 
de espécies (Sibley e Monroe Junior, 1990) e constituírem a família de aves que mais se veem e 
ouvem no Brasil (Sick, 1997) e ainda por serem capazes de usar virtualmente todos os habitats 
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terrestres, principalmente porque seus vários estilos de investir dão a eles acesso a toda 
superfície, desde o topo das árvores até o solo. Por isso, são particularmente bem sucedidos nos 
mais diversos habitats (Traylor e Fitzpatrick, 1981). 

Foi possível observar maior ocorrência de indivíduos (n=176) e riqueza de espécies 
(n=40) na área 1 (transição entre APP e soja colhida),  tendo destaque para Primolius maracana e 
Myiophobus fasciatus, seguida pela área 3 (transição entre APP e pasto) com destaque para as 
espécies de Crotophaga ani (n=16) e Primolius maracana (n=14), área 2 (transição entre APP e 
pasto) com destaque para a Crotophaga ani (n=26), Columbina talpacoti (n=24) e Patagioenas 
picazuro (n=13). Em contrapartida a área 4 (área florestal), que apresentou um ambiente menos 
impactado pela ação antrópica foi a que apresentou menor abundância de espécies (n=14) e 
espécimes (n=36), tendo destaque Crotophaga ani (n=12) e Guira guira (n=5). 

Crotophaga ani (n=64), Primolius maracana (n=63), Coragyps atratus (n=22), Pitangus 
sulphuratus (n=22), Patagioenas cayenensis (n=13), foram registradas nas 4 áreas de estudos. 
Foi possível analisar que as áreas 1 e 3,  registraram cerca de 10 espécies que só ocorreram 
nestes locais e na área 4, a maioria das espécies encontradas também foram registradas nas 
outras áreas, possivelmente por estar circundada por pastagens. 

Merece destaque a presença de Pyrocephalus rubinus, conhecida popularmente por 
Príncipe, encontradas nas áreas de pastagens da área 2 e 3. Estudos revelam que suas 
populações são migradoras e invadem áreas abertas e antropizadas, principalmente entre 
setembro e outubro, vindas do sul do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, em grupos de até 
centenas de indivíduos se dirigindo ao norte, onde passam o outono e inverno austral (Antas e 
Palo Junior, 2004).  

Em se tratando da guilda trófica, os insetívoros, granívoros e frugívoros foram os mais 
representados, com 23, 11 e 11 indivíduos respectivamente (Figura 1). De acordo com Oliveira e 
Nascimento Junior (1997) o aumento das populações de insetos nestas áreas pode estar 
diretamente relacionado com o crescimento das áreas de plantio e com a maior disponibilidade de 
alimento. 

   
Figura 1: Porcentagens de espécies de aves por Guilda trófica. 
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A partir dos resultados, foi possível analisar que a maioria das espécies observadas são 
características de ambientes alterados, em sua maioria por atividades antrópicas como é o caso 
das áreas de pastagens e agricultura, pois estes oferecem uma vasta fonte de alimento para aves 
insetívoras e granívoras. A região carece de informações sobre a composição de avifauna. 
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1. Introdução 
A comunidade planctônica é constituída de pequenos organismos de natureza 

aquática, que se encontram na base da cadeia alimentar servindo como fonte de energia 
para diversos outros indivíduos.  O plâncton é divido basicamente em fitoplâncton e 
zooplâncton. A comunidade zooplanctônica dulcícola é constituída principalmente por 
protozoários, rotíferos e microcrustáceoscladóceros e microcrustáceoscopépodos. Os 
copépodos constituem uma classe de microcrustáceos, dividida em três ordens: 
harpacticoides, calanoides e ciclopoides, sendo que a primeira é bentônica e as duas 
últimas têm representantes no zooplâncton. Os calanoides são herbívoros, alimentando-
se principalmente de microalgas, mas os ciclopoides são carnívoros (Esteves, 1998; 
Sipaúba-Tavares e Rocha, 2001). 

No Brasil, a prática mais utilizada para a produção de alevinos é a adubação dos viveiros 
antes do povoamento com as pós-larvas, garantindo a disponibilidade de alimento natural 
(Zaniboni Filho, 2000). Várias espécies fitoplanctônicas e zooplanctônicas são cultivadas como 
alimento para pós-larvas de peixes e camarões de água doce(Sipaúba-Tavares e Rocha, 2001; 
Fioresi eSipaúba-Tavares, 2008).Esses organismos têm grande importância na aquicultura, 
principalmente na fase de larvicultura,pois constituem a dieta da maioria das espécies de peixes 
cultivados(Sá-Júnior eSipaúba-Tavares, 1997). 

Embora cada vez mais sejam produzidas rações que visam suprir as necessidades 
nutricionais dos peixes em todos os seus estágios de desenvolvimento, o alimento vivo ainda é 
insubstituível. As larvas de certas espécies de peixes só podem ser criadas quando alimentadas 
com plâncton vivo, porque são dependentes das enzimas digestivas de suas presas (Sipaúba-
Tavares e Rocha, 2001). 

Fontes de alimento vivo são essenciais, na fase larval dos organismos aquáticos (Isiket al., 
1999), pois as enzimas exógenas, contidas no zooplâncton, contribuem para o processo digestivo 
das larvas, no início da vida, inclusive estimulando os grânulos de zimogênio das larvas 
(Dabrowski, 1984,1991; Lauff e Hofer, 1984). Segundo Gerking (1994) as larvas da maioria das 
espécies de peixes são zooplanctófagas, Jana ePal (1987) afirmam que uma quantidade 
insuficiente de zooplâncton em viveiros de cultivo pode levarao canibalismo, em algumas espécies 
de peixes. 

O objetivo desse trabalho foiacompanhar o desenvolvimentoda comunidade zooplanctônica 
deum tanqueexperimental adubado com esterco de aves, visando à alimentação de peixes 
ornamentais. 
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2. Material e Métodos 
 
O experimento foi desenvolvido no mês de agosto de 2011, na Seção de Aquicultura 

do Ifes - Campus de Alegre. O Campus de Alegre localiza-se no km 48 da Rodovia 
Cachoeiro-Alegre, no sul do Estado do Espírito Santo, entre as coordenadas geográficas 
20º 45’ 30” de latitude sul e 41º 27’ 23” de longitude oeste. A altitude é de 108,27 m. O 
clima é Aw (verão quente e chuvoso e inverno seco, com médias anuais superiores a 
18ºC). 

Para o procedimento experimental foi utilizado um tanque de fibrocimento com 
capacidade para 1000L, adubado com 1,2 Kg de esterco de frango curtido. A partir do 
segundo dia após a adubação, 10L de águaforam coletados diariamente, durante 11 dias, 
com um balde graduado, filtrando-se a água em rede de plâncton com malha 25 µm. A 
porção de água que permaneceu no copo da rede de plâncton foi acondicionada em 
frascos de vidro, acrescentando-se igual quantidade de formalina 8%.A contagem foi feita 
sob microscópio biológico de luz direta, com aumento de 40x, em câmara de Sedgewick-
Rafter, contando-se cinco subamostras de 1 mL cada, após homogeneização. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Foiencontrado o protozoário amebóideArcellasp., duas espécies de rotíferos do 
gênero Brachionus e o copépodociclopoideMesocyclops sp., nos estágios adulto e 
náuplio. O cladóceroDaphniasp. foi inoculado propositalmente. Os rotíferos foram os 
organismos mais abundantes e os copépodos adultos foram os menos abundantes. Os 
resultados das contagens encontram-se na Tabela. 
Tabela: Desenvolvimento da comunidade zooplanctônica no período de estudo 

zooplanctonte 
número de indivíduos/dia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Arcella sp. 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 

Brachionus spp. 2 1 3 2 7 7 89 120 310 227 368 

Daphniasp. 19 20 1 2 3 3 3 9 17 62 81 

Mesociclopssp. 1 2 1 1 1 2 1 13 31 0 26 

Náuplio de Mesociclops 20 3 1 5 0 1 14 1 0 13 21 

 
Arcellasp. é um protozoário amebóide que pode ser utilizado em sistemas de cultivo 

como alimento para diversas outras espécies de zooplâncton. Segundo Berket al. (1977), 
ele atua como consumidor de fitoplâncton e tem boa aceitação por algumas espécies de 
cladóceros, copépodos e rotíferos, atuando na transferência de energia para níveis 
tróficos superiores. No presente trabalho, ele desapareceu completamente, após o sétimo 
dia, período em que os rotíferos do gênero Brachionus começaram a se tornar 
abundantes. Esse fato sugere que a Arcellasp. serviu de alimento para o Brachionus, 
conforme relatado em literatura.  
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Os rotíferos do gênero Brachionus são importantes na alimentação de pós-larvas de 
peixes (Soareset al., 1997; Furuyaet al., 1999), e podem ser utilizados como alimento 
complementar na dieta de larvas de camarão (Seixas Filho et al., 1984, 1985, 2000; 
Lovett eFelder, 1988; Thomazet al., 2004) de modo que a obtenção de altas densidades 
se faz necessária para a produção de larvas e pós-larvas.Esses organismos, entre outras 
vantagens, apresentam tamanho adequado, alto valor nutricional e facilidade de cultivo 
em grande escala (Lavenset al., 2000; Barros eValenti, 2003).Os cladóceros são presas 
fáceis, devido ao formato, à pigmentação e ao diâmetro do olho (Lazzaro, 1987). Eles são 
considerados um alimento de alto valor nutricional (Sipaúba-Tavares e Rocha, 2001). 
Quanto aos copépodosciclopoides, eles são carnívoros, e predam as larvas de peixes em 
início de desenvolvimento. Quando presentes em altas densidades podem comprometer a 
sobrevivência das larvas nos viveiros (Fregadolli, 1996). Já os náuplios de copépodos não 
apresentam esse problema e se encontram entre os alimentos vivospreferidos das larvas 
de peixes, sendo facilmente capturados, já que se movimentam lentamente.   

O desenvolvimento doscladócerosdo gênero Daphnianão foi satisfatório, embora 
eles tenham sido inoculados no tanque.Talvez este fato esteja ligado à incapacidade 
dessecladócerode competir com outras espécies ou às condições de qualidade da água, 
que podem ter-se tornado inadequadas para a Daphnia. Os cladóceros em geral e o 
gênero Daphnia em particular são sensíveis à eutrofização, que favorece o crescimento 
de rotíferos e de copépodosciclopoides. A abundânciadesses dois grupos sugere que o 
ambiente estava eutrofizado, portanto inadequado ao desenvolvimento de cladóceros.  

Pomposa (1982)recomenda o usode esterco de aves para estimular o 
desenvolvimento de cladóceros, em viveiros escavados. Sipaúba-Tavares et al. (2010) 
afirma que o uso de fertilizante orgânico influenciou diretamente a diversidade e a riqueza 
de espécies planctônicas em viveiros de cultivo de peixes do IfesCampus de Alegre. No 
presente estudo, o esterco de frango mostrou-se eficiente para o cultivo de rotíferos e de 
copépodosciclopoides, mas não foi eficiente para o cultivo de cladóceros. Isso significa 
que a quantidade de esterco utilizada precisa ser corrigida. 

Os resultados mostram que o plâncton produzido pode ser utilizado para a 
alimentação dos peixes ornamentais, embora haja necessidade de controlar o 
crescimento dos copépodosciclopoides. 
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Adequação do protocolo para análises citogenéticas em anfíbios e répteis. 
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Lenyce Lucas de M. Cerqueira 
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Palavras-chave: cromossomos, cecilias, herpetologia 

Análises citogenéticas constituem ferramentas importantes para a elucidação da estrutura 
genética de populações e identificação de espécies. Dessa forma, o presente trabalho 
teve como objetivo testar e adequar protocolos para análises citogenéticas em espécies 
de uma espécie de cecília (Amphibia, Gymnophiona), três espécies de anuros (Amphibia, 
Anura) e duas espécies de Squamata (Reptilia, Squamata), espécies estas nas quais as 
informações citogenéticas são incipientes ou inexistentes. O método de obtenção de 
cromossomos metafásicos foi padronizado a partir de dois protocolos (in vivo e in vitro) 
com modificações. Na técnica de obtenção direta de cromossomos mitóticos in vivo foram 
testados diferentes tecidos que possuem potencial hematopoiético, tais como, baço, 
fígado, intestino e testículo. Foram testadas diferentes variáveis, tais como: tempo de 
colchicina variando de 40 minutos a 4 e 5 horas e concentração de 0,01 a 0,1%. O tempo 
de hipotonização foi de 30 a 60 minutos. Na técnica in vitro de cultura de sangue 
periférico foram cultivadas 12 a 15 gotas de sangue em 5ml do meio PBMax, mantidas de 
                                          C. Neste caso, a concentração de colchicina 
também variou de 0,01%, 0,025 % e 0,1%. As lâminas foram coradas com Giemsa a 5% 
durante 10 minutos. Pode-se observar que houve diferenças na qualidade do material 
para os dois protocolos utilizados. As melhores preparações de cromossomos 
metafásicos foram obtidas utilizando o método direto in vivo com 5h de colchicina a 0,01% 
e 60 minutos de hipotonização. Utilizando este protocolo, foi encontrado 2n= 32 
cromossomos para a espécie Phalotris matogrossensis (Serpentes, Dipsadidae) e 
procedeu-se a montagem do cariótipo, corroborando com os dados da literatura 
encontrados para o gênero. No protocolo in vitro o material não apresentou boa 
qualidade, provavelmente devido a problemas como o tempo reduzido da cultura (três a 
quatro dias) e contaminação do material. Os dados gerados serão utilizados para analisar 
a composição genética das espécies estudadas.  
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1.Introdução 

Passifloraceae Juss. é composta por aproximadamente 630 espécies e 18 gêneros, 
amplamente distribuída em regiões tropicais e com algumas espécies nas regiões temperadas 
(Judd et al., 2009). No Brasil, está representada por aproximadamente 135 espécies e quatro 
gêneros, sendo Ancistrothyrsus Harms (1sp.) e Dilkea Mast. (3 spp.) de ocorrência restrita à 
Amazônia; Mitostemma Mast. (2 sp.) que ocorre na região Centro-Oeste brasileira e Passiflora L. 
(135 spp. ) distribuído por todo o país (Cervi et al., 2010). Segundo o sistema de classificação 
mais recente (APG III, 2009), a família encontra-se posicionada no clado “FABIDS” na ordem 
Malpighiales.  

Na Amazônia ocorrem 63 espécies, dos gêneros Ancistrothyrsus (1 sp. endêmica), Dilkea 
(3 spp., 1 endêmica) e Passiflora (59 spp., 24 endêmicas) (Cervi et al., 2010). O gênero mais 
representativo da família é Passiflora, com 530 espécies, variando entre ervas lianescentes, 
árvores e cipós lenhosos (Hansen et al., 2006). Estas espécies distribuem-se por algumas áreas 
da América Central, por toda a América do Sul e poucas espécies ocorrem no sudeste da Ásia, 
Austrália e Oceania (Ulmer e MacDougal, 2004). De acordo com o Catálogo de Plantas e Fungos 
do Brasil, este gênero encontra-se representado por 129 espécies distribuídas em todos os 
estados, sendo 83 endêmicas (Cervi et al., 2010).  

A região amazônica abrange países da América do Sul, abrigando 10% da biodiversidade 
do mundo, incluindo espécies de plantas e animais endêmicas e ameaçadas de extinção. Até o 
presente foram registradas cerca de 40.000 espécies de plantas, das quais 75% são endêmicas 
(WWF, 2009). Entre 1999 e 2009 foram descritas 637 novas espécies de plantas, 16 pertencentes 
à Passifloraceae, sendo duas espécies do gênero Dilkea e 16 de Passiflora. Com exceção de 
Passiflora pardifolia Vanderplank, cujo holótipo é do Maranhão, e P. venusta R. Vasques, de La 
Paz, Bolivia, todas as outras espécies foram descritas a partir de plantas coletadas na Guiana e 
Guiana Francesa (WWF, 2009). A representatividade de espécies novas descritas recentemente e 
coletadas nas áreas adjacentes à Amazônia brasileira, demonstra a insuficiência do esforço 
amostral neste bioma no país. 

Em relação aos estudos taxonômicos de Passiflora L. no Brasil, a maioria dos trabalhos 
existentes são voltados para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste como os de Cervi (1982, 
1986, 1991, 1992). Na Amazônia brasileira, há apenas o trabalho de Hopkins e Souza (1999), com 
levantamento da família na Reserva Florestal Adolpho Ducke, em Manaus, onde Passiflora foi 
representado por 16 espécies, Ancistrothyrsus por uma e Dilkea por três. 

Durante consultas realizadas aos acervos de exsicatas dos herbários João Murça Pires 
(MG) do Museu Paraense Emílio Goeldi e da Embrapa Amazônia Oriental (IAN), expedições de 
coleta e levantamento em bibliografia, verificou-se que haviam espécies ainda não reportadas 
tanto para o Brasil, quanto para quatro estados da Amazônia brasileira. 

mailto:anakbio@gmail.com
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Portanto, este trabalho tem objetivo de apresentar novas ocorrências para o Brasil e novos 
registros para a Amazônia brasileira, com base nos acervos dos herbários de dois herbários 
amazônicos e coletas adicionais.  
 
2. Material e métodos 

Foram examinadas exsicatas depositadas nos acervos dos herbários MG e IAN, bem como 
amostras coletadas em diferentes regiões dos estados do Pará e Amazonas. A identificação do 
material se deu por comparação com exsicatas e descrições originais das espécies, além disso, 
recorreu-se à bibliografia específica e confirmações de especialistas. Os espécimes coletados 
encontram-se depositados no herbário MG.  

A terminologia utilizada para estruturas morfológicas seguiu Lawrence (1973) e Radford et 
al. (1974), além de Killip (1938), Cervi (1997) e Ulmer e McDougal (2004). Para as abreviações 
dos nomes dos autores das espécies seguiu-se Brummitt e Powell (1992) e as siglas dos 
herbários estão de acordo com Holmgren et al. (1990). Para os dados sobre a distribuição 
geográfica dos táxons foram utilizados dados compilados de bibliografia específica para a família 
além do Catálogo de Plantas do Brasil (Cervi et al., 2010). As espécies aqui tratadas são 
apresentadas em ordem alfabética, seguidas pela citação do material examinado, distribuição 
geográfica e comentários.  
3.Resultados e discussão 
  No presente trabalho foram tratadas nove espécies, duas de Dilkea: D. acuminata Mast. e 
D. retusa Mart., e sete de Passiflora: P. candida (Poepp. & Endl.) Mast., P. cirrhiflora Juss., P. 
garckei Mast., P. retipelata Mast., P. rubra L., P. spinosa (Poepp. & Endl.) Mast. e P. tholozanii 
Sacco. Destas espécies, P. cirrhiflora e P. garckei apresentam-se como novas ocorrências para o 
Brasil; D. acuminata, D. retusa P. candida, P. retipetala e P. rubra são registradas pela primeira 
vez para o estado do Pará; P. spinosa é citada pela primeira vez para estado do Amazonas e P. 
tholozanii para o estado do Maranhão.  

Dilkea acuminata Mast. Trans. Linn. Soc. London 27: 628. 1871. 

 

BRASIL. PARÁ. Oriximiná, rio Trombetas, fr., 27.V.1978, N.T. Silva e M.R. Santos 4660 (MG). 

 Dilkea acuminata pode ser encontrada na Colombia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, 
Panamá, Peru e Venezuela (Tillett et al., 2003). No Brasil era citada apenas para os estados do 
AC e AM (Cervi et al., 2010), sendo registrada pela primeira vez para o estado do Pará. Pode ser 
diferenciada de D. retusa pela forma das folhas e quando em botão apresenta as sépalas externas 
não se tocam, revelando a nervura central das duas sépalas internas. É um representando do 
subgênero Dilkea que é caracterizado por plantas às vezes arbustivas, mais frequentemente 
lianescentes, com gavinhas de ápice trífido (Feuillet, 2010).  

 

Dilkea retusa Mast. Trans. Linn. Soc. London 27: 628. 1871. 
BRASIL. PARÁ. Óbidos, fr., IV. 2008, L.C.B. Lobato 3491 (MG); Santarém, fl., entre 1998 e 2005, 
O.H. Knowles 1430 (MG).  

Pode ser encontrada na Guiana Francesa, Venezuela e Amazonia boliviana (Feuillet, 
2010). No Brasil era citada apenas para o AC e AM (Cervi et al., 2010) e agora registrada para o 
estado do Pará. Assim como D. acuminata também é alocada no subgênero Dilkea e difere da 
mesma pela forma das folhas e quando em botão as sépalas externas apresentam prefloração 
valvar (Tillett, 2003). 
 Passiflora candida (Poepp. & Endl.) Mast. Trans. Linn. Soc. London, 27: 629. 1871. 
BRASIL. PARÁ: Moju, 18.X.2000, fl., R.S. Secco et al. 973 (MG); Barcarena, 28.XI.2004, fl., L.C.B. 
Lobato 3100 (MG).  
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Pode ser encontrada nas Guianas, Suriname e Venezuela (Ulmer e MacDougal 2004; Funk 
et al., 2007). No Brasil até então, havia sido registrada apenas para o estado do AM (Killip 1938; 
Cervi et al., 2010), e no presente trabalho, P. candida é registrada pela primeira vez para o estado 
do Pará, ocorrendo em dois municípios diferentes, mas que estão localizados na mesma região, 
nas proximidades de Belém. Passiflora candida encontra-se posicionada no subgênero Astrophea, 
supersecção Pseudoastrophea e secção Pseudoastrophea (Ulmer e MacDougal 2004).  
Passiflora cirrhiflora Juss. Ann. Mus. Natl. Hist. Nat., 6: 115. 1805. 
BRASIL. PARÁ: Oriximiná, Porto Trombetas, 22.VI.2011, fl. e fr., J.B.F. da Silva 3557 (MG). 

Espécie endêmica da Guiana Francesa, Guiana e Suriname, ocorrendo também na 
Venezuela (Stephen e Tillett, 2003; Ulmer e MacDougal, 2004). No presente estudo P. cirrhiflora é 
registrada pela primeira vez no Brasil, coletada em área minerada e reflorestada pela Mineração 
Rio do Norte em 1984. Passiflora cirrhiflora está contida no subgênero Deidamioides, secção 
Polyanthea, sendo a única representante de tal secção, diferenciada por apresentar folhas 
compostas por 5-9 folíolos, flores sustentadas nas gavinhas e corona com várias séries de 
coloração amarelo-alaranjada (Ulmer e MacDougal, 2004).   
Passiflora garckei Mast. Trans. Linn. Soc. London, 27(4): 639. 1871. 
BRASIL. PARÁ: São João de Pirabas, 30.XII.2010, fl., A. Cardoso s.n. (MG). 
 Passiflora garckei apresentava-se distribuída pelas Guianas, Suriname e Venezuela e 
costuma ser semi-cultivada por apresentar frutos comestíveis (Killip, 1938; Tillett 2003; Ulmer e 
MacDougal 2004; Funk et al., 2007). No Brasil, é registrada pela primeira vez, coletada próximo ao 
litoral do estado do Pará. Esta espécie é um membro do subgênero Passiflora, supersecção 
Stipulata, secção Granadillastrum.  
Passiflora retipetala Mast., Bull. Misc. Inform. Kew 1893: 12. 1893. 
BRASIL. PARÁ: Oriximiná, Porto Trombetas, 21.VI.2011, fl., J.B.F. da Silva  3555  (MG). 
 Passiflora retipetala é um habitante natural em Trinidad e Tobago, nas Guianas (Ulmer e 
MacDougal 2004), Suriname e Venezuela (Funk et al., 2007). No Brasil era citada apenas para o 
estado do AM (Cervi et al., 2010), sendo no presente trabalho, registrada pela primeira vez para o 
estado do Pará, tendo sido coletada rodoferrovia. em borda de floresta secundária. É uma espécie 
próxima de P. garckei, sendo ambas alocadas na mesma supersecção e secção, principalmente 
por possuírem folhas trilobadas e estípulas oblongovaladas.  
Passiflora rubra L. Sp. Pl. 956. 1753. 
BRASIL. PARÁ: São Félix do Xingú, fl. e fr., J.B.F. da Silva e A.Cardoso (MG). Floresceu em 
cultivo.  
 Esta espécie ocorre na Bolívia, Região Caribenha, Colômbia, Equador, Guianas, 
Honduras, Índias Ocidentais, Peru, Suriname, Estados Unidos e Venezuela (Killip, 1938; Stephen 
e Tillett, 2003; Ulmer e MacDougal, 2004; Funk et al., 2007). No Brasil era encontrada nos estados 
da BA, CE, MA, PE e TO (Cervi et al., 2010). Com o presente estudo, amplia-se a distribuição de 
P. rubra, sendo registrada pela primeira vez para o Pará. Passiflora rubra está posicionada no 
subgênero Decaloba, na supersecção Decaloba, secção Xeragona.  
Passiflora spinosa (Poepp. & Endl.) Mast. Trans. Linn. Soc. London, 27 (4): 630. 1871. 
BRASIL. AMAZONAS: Tabatinga, Assentamento do INCRA, fl., 28.VII.2011, L.E. Araújo-Silva 01 
(MG). 
 Esta espécie pode ser encontrada na Colômbia, Equador e Peru (Ulmer e MacDougal, 
2004). No Brasil, havia sido registrada para os estados do AC, PA, RO e MT, sendo aqui citada 
pela primeira vez para o estado do Amazonas, onde foi coletada na região da tríplice fronteira do 
Brasil com Colômbia e Peru. Passiflora spinosa pode ser diferenciada das demais espécies aqui 
apresentadas pela coloração laranja das flores e corola com tubo bem alongado, o que a 
enquadra no grupo de espécies polinizadas especialmente por beija-flores. Está alocada no 
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subgênero Astrophea, superseção Pseudoastrophea e seção Botryastrophea (Ulmer e 
MacDougal, 2004). 
Passiflora tholozanii Sacco, Ann. XV Congr. Soc. Bot. do Brasil 1: 151. 1967. 
BRASIL. MARANHÃO: Colonia Betel, rio Alto Turiaçu, 22.V.1979, fl., J.Jangoux e R.P.Bahia 793 A 
(MG); Monção, rio Turiaçu, 09.V.1985, fl., W.L.Balée 934 (MG). 

Ocorrendo somente no Brasil, P. tholozanii pode ser encontrada nos estados de RR, AP, 
PA, AM, RO e MT (Cervi e Dunaiski Junior, 2004; Cervi et al., 2010). Com o presente trabalho 
constata-se pela primeira vez a ocorrência de P. tholozanii para o estado do Maranhão. Passiflora 
tholozanii é facilmente confundida com P. araujoi e P. coccinea, pois todas apresentam flores de 
coloração avermelhada e folhas com forma, margem e textura parecidas e estão alocadas no 
subgênero Distephana. Porém estas espécies podem ser diferenciadas principalmente pelo 
número de séries de filamentos da corona, em que P. araujoi e P. coccinea possuem três séries 
diferindo entre si no opérculo e P. tholozanii apresenta corona com apenas duas séries de 
filamentos (Cervi e Dunaiki Júnior, 2004).  
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Índice do tabagismo no curso de ciências biológicas da Universidade do Estado de 

Mato Grosso, Campus Universitário de Tangará da Serra  

 

Roseani P. dos Reis, Keity Natália dos S. Pereira, Maysa T. Lemes Ralskd S. Cariagas e Marinez 

C. Stieler 
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Palavras- chave: Acadêmicos, tabagismo, ciências biológicas 
 
O tabagismo constitui-se, hoje, em sério problema de saúde pública porque, comprovadamente 
afeta a saúde dos fumantes, bem como das pessoas que com eles convivem em ambientes 
poluídos pela fumaça do tabaco. O conhecimento da prevalência do tabagismo é necessário para 
a realização de programas institucionais adequados que visem à diminuição do numero de 
fumantes. Este é a maior causa isolada evitável de doença e morte, ocorrem no mundo 3 milhões 
de óbitos (5% da mortalidade geral) e, no Brasil, 80 a 100 mil mortes (10,9% da mortalidade 
geral), anualmente. Em nosso país, 30 milhões de indivíduos com mais de 15 anos de idade são 
fumantes (32,6% da população), sendo 44,4% mulheres. Nos programas de combate ao 
tabagismo, os profissionais da saúde têm papel muito importante junto à população, por sua 
atuação em ações educativas, a fim de influir no decréscimo do número de pessoas fumantes. O 
objetivo do trabalho foi verificar o índice do tabagismo dos acadêmicos de Ciências Biológicas da 
Universidade do Estado de Mato Grosso Campus de Tangará da Serra. Foram analisadas as 
respostas obtidas a partir de um questionário aberto e fechado, contento oito questões que foram 
distribuídas aos universitários. Na amostra de 40 alunos 15% são fumantes e a maioria destes 
começou a fumar por influencia de amigos, sendo que 7,5% começaram a fumar no Ensino Médio, 
5% no Ensino Fundamental e apenas 2,5% no Ensino Superior A faixa etária dos acadêmicos são 
de16 a 26 anos, sendo 70% do sexo feminino e 30% do sexo masculino. Com base nisso 
observa-se ser interessante implementar programas de combate ao tabagismo mais efetivos nas 
escolas pública e privadas, pois, quando informações são levadas aos alunos e funcionários, 
estas podem trazer resultados apreciáveis na redução de fumantes regulares. 
 

 

mailto:roseanibio@gmail.com
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1. Introdução  
 
Cerca de 975 milhões de pessoas vivem hoje em áreas com risco de contrair dengue 

(Nathan, 2007). Atualmente a dengue é considerada a doença viral transmitida por mosquito mais 
importante do mundo, cuja incidência aumentou 30 vezes nos últimos 50 anos (Galli e 
Chiaravalloti Neto, 2008). 

No Brasil a dengue é uma infecção que vem preocupando as autoridades em saúde pública 
em virtude de sua ampla distribuição e capacidade de ocasionar casos graves e letais, seja na 
forma clássica ou hemorrágica (Beserra, 2008). 
        Segundo Brasil (2009) dentre a região Centro-Oeste, o estado de Mato Grosso apresenta um 
dos maiores índices da doença, sendo que a cidade de Tangará da Serra apresentou um dos 
maiores números de casos de dengue notificados em 2009 (1.875) seguido de Cuiabá (1.787), 
Sinop (1515), Várzea Grande (1.238) e Cáceres (1.549). 

Muitos são os fatores que podem contribuir para a expansão das áreas de ocorrência de 
dengue, como o processo de urbanização, falta de saneamento básico e as variações climáticas. 
Estes últimos são extremamente importantes para o estabelecimento e desenvolvimento de 
inúmeros vetores (Souza, 2008). Estas são caracterizadas pelas precipitações atmosféricas e 
temperaturas elevadas, que em geral mostram relação positiva com a transmissão de dengue 
(Forattini, 2002). Muitos autores relacionaram os altos índices da doença com variáveis climáticas 
(Chowell, 2011; Gharbi et al, 2011; Souza et al, 2007). 

Avaliar estes e outros fatores envolvidos na transmissão da doença é fundamental, pois 
permite identificar áreas geográficas com maior risco de infecção, sendo imprescindível para a 
elaboração de programas preventivos e de controle de dengue (Barcellos, 2005). 

Diante disso, o uso das tecnologias espaciais tornou-se fundamental para aplicação na 
saúde, com destaque para análises da distribuição espacial de endemias (Souza et al, 2010a). 
Sendo assim, a abordagem espacial, através dos programas computadorizados disponíveis, 
permite, na área da saúde, a integração de dados demográficos, econômicos e ambientais, 
promovendo o inter-relacionamento das informações de diversos bancos de dados (Souza et al, 
2010b). 

Souza et al (2009) espacializou os casos de dengue na cidade de Cáceres, MT e observou 
que a parte central da cidade apresentou maiores quantidades de casos da doença. Situação 
semelhante aconteceu no estudo realizado em Goiânia de acordo com Caixeta et al (2007) 
usando o mesmo SIG utilizado por este estudo para a espacialização dos casos de dengue, e em 
Montes Claros (Leite, 2010), mostrando que a densidade populacional é criticamente proporcional 
aos casos de dengue. 

Dessa forma, o conhecimento desta relação através destes fatores poderá propiciar maior 
entendimento sobre a dinâmica de transmissão e, consequentemente, contribuir para o seu 
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controle (Ribeiro et al, 2006). Face ao exposto, este trabalho objetiva analisar a relação dos casos 
de dengue com as variáveis climatológicas como temperatura, pluviosidade e umidade relativa do 
município e Tangará da Serra/ MT no ano de 2009. 
 

2. Material e Métodos 
 
Local de estudo 
 

A área do município de Tangará da Serra situa-se entre os paralelos 14º35’ e 14º39 e entre 
os meridianos 57º 29' e 57º 32', na região Sudoeste do Estado de Mato Grosso (Figura1),  com 
uma população de 83.431 habitantes (IBGE, 2007). Segundo a classificação de Köppen o clima é 
tropical úmido megatérmico (AW) com altas temperaturas, chuvas no verão e seca no inverno. A 
temperatura média anual, precipitação e umidade relativa do ar são respectivamente, 24ºC, 
1.500mm e 70% a 80% (Dallacort et al, 2010).   
 
 
 

 
Figura 1. Mapa de localização da cidade de Tangará da Serra. 
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Coleta de dados 
 

Os dados de precipitação, temperatura e umidade foram obtidos estimados pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais- INPE disponíveis no website do Sistema de Informações 
Ambientais- SISAM. Os casos - notificados de dengue foram angariados na Secretaria de Saúde 
de Tangará da Serra através do programa SINAN (Sistema Nacional de Agravos e Notificações). 

Utilizou-se o Arcgis 9.2 para a elaboração dos mapas temáticos referentes aos casos de 
dengue confirmados no município no ano de 2009. Foi aplicado correlação de Spearman através 
do programa R 2.1.3 for Windows entre as variáveis climáticas e os casos de dengue. Como é 
grande a quantidade de bairros na cidade, estes estão representados no mapa de localização por 
números sendo alguns mencionados no texto nominalmente seguido de seu respectivo código 
(figura1), exemplo: Centro (64).  
 

3. Resultados  
 

No total foram notificados 1486 casos confirmados de dengue na cidade de Tangará da 
Serra. Os meses que apresentaram maiores números de casos foram abril e maio com 503 e 306, 
respectivamente. Os valores de temperatura máxima ocilaram entre 25,2ºC a 30,4ºC, a 
temperatura média 21,3ºC e 26,8ºC e as mínimas 18,4ºC e 23,2ºC. A temperatura máxima 
apresentou correlação negativa com casos de dengue (Tabela 1). Neste ano as temperaturas  
favoráveis a proliferação do mosquito estiveram entre 20,9ºC e 26,8ºC. 

A umidade e precipitação apresentaram médias de 77,08ºC e 216,17ºC respectivamente 
(Tabela 1).  

 
 
Tabela 1. Análise descritiva e correlação entre casos de dengue e fatores climáticos da cidade de 
Tangará da Serra, em 2009. 
 

Variáveis 
Média + DP Min - Max   Casos de dengue 

       R2 (p>0,05) 

Temperatura Máxima - (ºC) 27,8 + 1,56 25,2 – 30,4 -0,81 (0,001) 

Temperatura Média (ºC) 24,22 + 1,22 21,5 – 26,0 -0,75 (0,004) 

Temperatura Mínima (ºC) 21,4 + 1,33 18,2 – 22,7 -0,30 (0,335) 

Umidade Relativa (%) 77,08 + 12,3 49,4 – 88,9 0,55 (0,062) 

Precipitação (mm) 216,17 + 176,4 0,1 – 546,9 0,19 (0,549) 

 
A cidade apresenta 101 bairros cadastrados na Secretaria Municipal de Planejamento, e os 

bairros que exibiram as maiores incidências da doença foram: Centro (64) com 184 casos, 
seguidos de Jardim Tangará II (51) 87 e Jardim Tarumã (86) 73 (Figura 1). Houve bairros que não 
apresentaram casos de dengue como o Jardim Industriário (1), Porto Seguro (2), Jardim São José 
(52). 
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Figura 2. Casos de dengue em Tangará da Serra no ano de 2009. 
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4. Discussão 

 
Tangará da Serra apresenta clima favorável para proliferação do mosquito Aedes aegypti, no 

entanto a precipitação não correlacionou com casos de dengue, porém ocorreu precipitação 
favorável para o desenvolvimento do A. aegyti. Os maiores números de casos da doença 
ocorreram no final do ciclo de chuvas, nos meses de abril e maio. Resultados semelhantes foram 
obtidos por Silva (2007) na cidade de Jataí/GO onde a proliferação do mosquito vetor da dengue 
ocorreu no final do período chuvoso, entre os meses de janeiro e março.  

As temperaturas máxima e média correlacionaram negativamente com a incidência da 
doença, indicando que estas duas variáveis se projetam em direções diferentes. Assim estes 
resultados são diferentes do trabalho de Glasser e Gomes (2002) e Mena et al. (2001) que 
verificaram correlação positiva entre  temperatura e o estabelecimento do mosquito da dengue, 
onde áreas que apresentaram maiores velocidades na expansão de A. aegypti, foram as que 
apresentaram temperaturas entre 16ºC a 18ºC.  

Casos da doença ocorreram em todos os meses, entretanto com número reduzido nos 
meses de seca. Este padrão também foi descrito por Serpa et al. (2006) em 2002 e 2003 na 
cidade de Potim/SP., indicando que nestes períodos mecanismos como criadouros artificiais 
contribuíram para proliferação da doença mesmo em meses considerados não epidêmicos. 
Forattini e Brito (2003) mencionaram que a existência de reservatórios domésticos pode fornecer 
condições propícias à manutenção de populações de A. aegypti, mesmo em períodos de baixos 
índices pluviométricos.  

No Centro e em bairros adjacentes de Tangará da Serra, observou-se maiores números de 
casos de dengue, o que possivelmente indica que essas localidades apresentam aspectos que 
influenciam na presença do mosquito, como sua extensão e número de pessoas. A elevada 
incidência de dengue nestes locais pode ser ocasionada pela sua densidade populacional. 
Segundo Costa e Natal (2008) os centros urbanos, em geral, são polos regionais de 
desenvolvimento geradores de um fluxo de pessoas que pode representar um fator de difusão do 
vírus da dengue.   

Alguns bairros mais afastados da cidade também foram atingidos pela doença, o que pode 
estar associado ao fato da pessoa ser acometida na área onde localiza o seu trabalho. Segundo 
Araújo e Nunes (2005) nas áreas periféricas da cidade e nas ocupações desordenadas, 
geralmente localizadas em terrenos inadequados para a habitação humana, predominam a falta 
de higiene e de noções mínimas de bem-estar, favorecendo a proliferação dos vetores da dengue. 

Pode-se concluir que entre as variáveis climáticas estudadas, a temperatura apresentou 
relação com incidência de dengue na cidade de Tangará da Serra no ano estudado.  

Houve ampla distribuição de casos de dengue, concentrando-se na área central da cidade. 
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A presente pesquisa foi desenvolvida na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), 
localizada no município de Tangará da Serra – MT. Esta traz algumas considerações sobre a 
importância de trabalhar a Educação Ambiental com alunos portadores de deficiências físicas e 
intelectuais. O objetivo desse trabalho é entender como a Educação Ambiental é abordada em 
instituições que atendam alunos portadores de necessidades especiais e se as metodologias 
adotadas diferem-se daquelas apresentadas no ensino regular. Visto que, a Educação Ambiental 
é uma forma abrangente de educação, possibilitando que as informações e conhecimentos 
alcancem vários cidadãos em diversas regiões do planeta. Além disso, com o passar dos anos, os 
educadores entenderam a importância do desenvolvimento da Educação Ambiental no ambiente 
escolar, para a conscientização dos alunos sobre a preservação do meio em que vivem, tornando-
os indivíduos responsáveis e preocupados com as destruições que ocorrem a sua volta e, 
infelizmente, são ocasionadas por aqueles que dependem da natureza para sobreviver. Essa 
compreensão permite a eles, refletirem sobre a necessidade de revermos e mudarmos alguns dos 
nossos atos. A metodologia utilizada no desenvolvimento desse trabalho baseou-se na pesquisa 
qualitativa, no qual foram realizadas entrevistas com os docentes, em que os eles exploram suas 
opiniões sobre a Educação Ambiental e por fim, foram feitas observações em sala de aula para 
verificarmos quais metodologias foram utilizadas pelos educadores na abordagem do assunto. 
Diante os dados pesquisados, compreendeu que falta clareza sobre o real conceito de Educação 
Ambiental, assim a prática fica um tanto quanto incoerente. Essa situação pode ser revertida se os 
educadores tiverem maior apoio pedagógico através de debates, palestras, cursos que expliquem 
melhor essa terminologia e sua adequação no sistema educacional. 
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1. Introdução  
 

A agricultura representa um marco na evolução humana, considerada por muitos como 
chave do entendimento do inicio da civilização, sendo que passou de uma atividade de obtenção 
alimentícia de consumo próprio (subsistência) para uma atividade econômica de interferência no 
desenvolvimento e crescimento de uma região (agronegócio). No Brasil, este setor é responsável 
pela arrecadação em torno de R$ 350 bilhões, correspondente a 29% do PIB. A maior parte deste 
montante refere-se a negócios fora das porteiras, abrangendo o suprimento de insumos, o 
beneficiamento e processamento das matérias-primas e a distribuição dos produtos. Estes são 
pontos que reforçam a importância do agronegócio no Brasil, além de sua grande competitividade, 
utilização de alta tecnologia e gerador de empregos e riquezas para o país (Stefanelo, 2002). 

Cortez (2008)caracteriza essa competitividade do Brasil e coloca em condições para 
ocupar um maior espaço no cenário internacional de produção de alimentos e biocombustíveis 
devido aos fatores climáticos favoráveis à produção, tais como abundância de chuvas e de sol, 
além de uma temperatura alta estável ao longo do ano, notadamente na região do Cerrado, à 
tecnologia desenvolvida pelos centros de pesquisas, à grande abundância de terras para o cultivo, 
à boa qualidade dos solos, e à topografia plana, entre outros. 

Segundo Figueiredo et al. (2005) dentro do cenário nacional, ganha destaque o Estado do 
Mato Grosso, tanto pelo desenvolvimento de suas atividades agrícolas quanto por sua liderança 
nacional em termos de produtividade de grãos, em destaque o cultivo da soja, o qualo sustenta 
com o titulo de maior produtor nacional. Figueiredo et al. (2005) destaca ainda a produção de 
milho, algodão e cana-de-açúcar no estado, ambos sendo bem representativos no âmbito 
nacional. 

Segundo o IBGE (2009), a produção agrícola de Mato Grosso em 2008 representou 10,8% 
do valor total produção nacional, que foi de R$ 148,4 bilhões, resultado de uma colheita total, 
entre lavouras temporárias e perenes, de 145,4 milhões de toneladas. O valor total da renda 
agrícola de Mato Grosso em 2008 foi de 16,02 bilhões de reais. 

Diante dessas informações, este estudo se propõe a analisar os números apresentados 
pela Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso (SEPLAN, 
2010) em relação à produção de milho, área plantada e fatores que estão atrelados ao aumento 
da produtividade desta cultura. Essa análise comparativa torna-se importante, pois, segundo 
dados do Ministério da Agricultura a produção mato-grossense de milho e soja deverá crescer, até 
2020, 94,3% e 55,6%, respectivamente. Estes dados fazem parte de pesquisa realizada pela 
Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) que aponta cenários de produção, participação no 
mercado mundial e dados regionais de 23 produtos da pauta agropecuária do País.  

mailto:gotts007@yahoo.com
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Dessa forma, identificar de que modo está ocorrendo a produtividade de milho e quais os 
fatores que estão levando sua ascensão, poderá contribuir significantemente para que o estado de 
Mato Grosso permaneça como um dos maiores produtores deste grão. 

 
2. Material e Métodos 
 

O estudo caracterizou-se como bibliográfico, sendo o mesmo sistematizado e desenvolvido 
com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material 
acessível ao público em geral. As principais informações utilizadas foram coletadas junto ao banco 
de dados da SEPLAN, mas precisamente ao anuário voltado aos aspectos econômicos do Estado 
de Mato Grosso e da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). O mesmoapresenta a 
produção, produtividade, área plantada, e demais informações relacionadas às culturas 
implantadas na região. 

 
 
3. Resultados e Discussão 
 

O Estado de Mato Grosso é ocupado por três biomas, o Amazônico, Pantanal e Cerrado. O 
Cerrado ocupa aproximadamente 40% do território do estado e devido as características 
edafoclimáticas esse bioma apresenta grande potencial para o cultivo agrícola assim como para a 
pecuária. Destacando-se como um dos maiores produtores de soja, Mato Grosso vem se 
despontando também no cenário nacional de produção de milho, alternando entre a quinta e 
quarta posição dos maiores produtores deste grão. No estado o milho é usado como cultivo de 2° 
safra, geralmente sucedendo o cultivo de soja, isso devido a vários fatores, desde o aspecto 
econômico até fisiológico (climático). 

O Brasil e principalmente Mato Grosso vem passando por um embate quanto a produção 
agropecuária, devido a abertura de área (desmatamento) para produção. Consequentemente 
quanto maior a área maior será a produção, porém devido às questões ambientais essa forma de 
aumentar a produção vem sendo criticada, surgindo assim pesquisas para que se aumente a 
produtividade e sem a abertura de novas áreas.  

A figura 01 relaciona em quantidade a produção com área plantada no estado de Mato 
Grosso entre os anos de 1997 a 2011. O mesmo demonstra que a produção teve aumento 
significativo se comparado com o crescimento de área plantada, ou seja, o que possivelmente 
levou a ascensão da cultura foram fatores como, cultivares adaptadas, melhorias quanto à 
conservação do solo, implantação de sistemas de plantio direto, entre outros. Não sendo utilizado 
especificamente o desmatamento para tanto. 

A figura 02 apresenta a produtividade média do cultivo de milho no estado durante o 
mesmo período, onde nota-se que a partir do ano de 2001 a cultura obteve um aumento na 
quantidade por sacas, mantendo-se com algumas oscilações, porém não tendo diminuído a 
quantidade até o ano de 2011.   
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Figura 1. Gráfico relacionando em quantidade a produção com área plantada no estado de Mato 
Grosso,entre os anos 1997-2011. Fonte: SEPLAN-MT (2010) e CONAB (2011). 

 

 

Figura 2. Produtividade média do cultivo de milho no estado de Mato Grosso,entre os anos 1997-2011. 
Fonte: SEPLAN-MT (2010) e CONAB (2011). 

 
Conforme Figuras 1 e 2, o crescimento na produtividade do milho no estado de Mato 

Grosso não está exclusivamente relacionado com a área de produção. Neste sentido torna-se 
notório que outros aspectos podem estar atrelados, assim como o espaçamento utilizado no 
plantio, as pesquisas desenvolvidas por instituições responsáveis e universidades, a fim de 
aprimorar as técnicas utilizadas, formas de conservação do solo, novas cultivares e o 
melhoramento genético. 
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O uso de espaçamento reduzido e maior densidade de plantas na cultura do milho já vêm 
sendo estudado há muito tempo, porém apenas recentemente vem sendo adotada de forma mais 
ampla pelos agricultores. Resultados de ensaios conduzidos nas regiões sul, sudeste e centro-
oeste do Brasil relatam ganhos de até 14% com a adoção desta prática. Já na região norte pouco 
se sabe a respeito desta questão (EMBRAPA, 2005). 

Neste cenário, pesquisas desenvolvidas por universidades e instituições da área buscam 
ações que possam fomentar o aumento da produtividade do milho. A Embrapa Milho e Sorgo, por 
exemplo, desenvolve ações estratégicas de transferência de tecnologia. A proposta é aumentar a 
produtividade de milho no Brasil a partir do uso adequado de conhecimentos disponíveis e já 
validados, o que passa, seguramente, pela constante atualização de extensionistas (EMBRAPA, 
2011). 

Ao dar continuidade nos fatores que podem levar ao aumento da produtividade do milho, 
torna-se relevante citar a conservação do solo. Este item trata-se do uso da terra para a produção 
de maiores colheitas e, ao mesmo tempo, diminuir a perda de produtividade. Para melhorar a 
qualidade do solo pode-se utilizar técnicas como correção e adubação e plantio direto.É 
importante que essas técnicas sejam utilizadas corretamente, para evitar a degradação física, 
química e biológica do terreno. O preparo do solo tem por objetivo básico tornar boas as 
condições de germinação, emergência e o estabelecimento das culturas. O solo também tem que 
ter ótima infiltração de água, de modo a reduzir a enxurrada e a erosão. Essas medidas devem 
ser sempre conjuntas, que contemplem não somente o solo, mas a água, o planejamento 
integrado, visando uma boa produção e também relações de menores impactos com o sistema 
(Moraiset al, 2006). 

O processo erosivo é uma das principais causas de deterioração do solo, por ocasionar 
perdas à produção e ao ambiente (Souzaet al, 2010).Segundo Moraiset al, 2006 com a introdução 
do sistema de plantio direto como uma prática conservacionista, osagricultores começam a utilizar 
em suas diferentes regiões. Na safra 2001/2002, estimou-se que mais de 14 milhões de hectares 
foram cultivados sob plantio direto, no Brasil, algo em torno de 30% da área total utilizada com 
culturas anuais. Dentre as vantagens estão, a reduçãoda erosão, diminuiçãodos impactos no meio 
ambiente e aumentoda renda do agricultor, pois a partir de alguns anos os gastos com adubação 
e correção do solo diminuem drasticamente. 

Permanecendo dentro do contexto de se atingir uma boa produtividade, um dos passos 
importantes na produção do milho é a escolha das sementes. O rendimento da lavoura de milho é 
o resultado do potencial genético da semente e das condições climáticas do local de plantio, além 
do manejo da lavoura. De modo geral, a cultivar é responsável por 50% do rendimento final. 
Portanto, a escolha correta da semente pode ser a razão do sucesso ou insucesso da lavoura. 
Estão no mercado brasileiro mais de 275 tipos cultivares de milho, a escolha é baseada no gosto 
pessoal, disponibilidade e preço pode não ser a melhor. Desta forma, pode-se afirmar que existem 
cultivares adaptadas a qualquer região do País e a qualquer sistema de produção, sendo 
provavelmente o insumo moderno de uso mais generalizado na cultura do milho. A escolha de 
cada cultivar deve atender a necessidades específicas, pois não existe uma cultivar superior que 
consiga atender a todas as situações. Na escolha da cultivar, o produtor deve fazer uma avaliação 
completa das informações geradas pela pesquisa, assistência técnica, empresas produtoras de 
sementes, experiências regionais e pelo comportamento de safras passadas (Moraiset al, 2006). 

Diante dessas informações percebe-se que, mesmo o milho sendo hoje o cereal mais 
expressivo cultivado no país, deve existir uma grande preocupação em desenvolver ações e 
estudos que ajudem a maximizar a produção e produtividade. Os itens elencados acima são 
considerados cruciais para que ocorra um aumento da produtividade, consequentemente, a 
produção do milho no Brasil sem grandes aumentos de área plantada.  
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1. Introdução     
 

A doença de Chagas é uma doença parasitária, causada pelo protozoário Trypanosoma 
cruzi, onde afeta aproximadamente 16 milhões de latinos-americanos em áreas endêmicas (Dias, 
2001). Os insetos vetores desta doença são percevejos hematófagos da subfamíla Triatominae 
conhecidos popularmente por barbeiros (Tartarotti et al., 2004). 

Não existem vacinas para o controle da doença de Chagas, portanto a principal forma de 
controle da doença é por meio da interrupção do ciclo de vida do protozoário T. cruzi, pelo 
combate ao inseto vetor. Este controle se dá através do tratamento químico, utilizando inseticidas 
dos grupos piretróides e organofosforados (Silveira, 2000; Vassena e Picollo, 2003).  

A utilização de inseticidas sintéticos no controle do vetor da doença de Chagas causa 
contaminação ambiental, poluição da água e do solo, além de comprometer a saúde humana, 
devido a problemas de intoxicação, decorrente da aplicação em larga escala destes produtos 
(Rissato et al., 2004; Siqueira e Kruse, 2008).  

O uso de inseticidas botânicos no controle dos triatomíneos tem sido empregado nas duas 
últimas décadas devido estes apresentarem atividade tóxica sobre insetos, além de não causarem 
contaminação ao meio ambiente, aos seres humanos e terem baixo poder residual (Colom et al., 
2008).  

As espécies da família Annonaceae apresentam em sua composição uma classe de 
substâncias bioativas, derivadas de ácidos graxos de cadeias longas denominadas acetogeninas, 
com propriedades pesticidas, citotóxica, antitumoral, antimicrobiana, inibidora de apetite, entre 
outras (Alali et al., 1999; Nascimento et al.,2003). Pesquisas utilizando espécies desta família no 
controle de percevejos triatomíneos foram desenvolvidas por Carneiro (2010), utilizando extratos 
de Annona coriacea sobre Rhodnius neglectus e Parra-Henao et al. (2007) utilizando extrato de A. 
muricata sobre R. prolixus e R. pallescens.  

Apesar das propriedades inseticidas da família Annonaceae serem estudadas para controlar 
insetos vetores, ainda são incipientes pesquisas que relatem a bioatividade dos extratos de A. 
mucosa e A. crassiflora sobre a mortalidade em triatomíneos. Neste contexto, este trabalho teve 
como objetivo avaliar a atividade inseticida de extratos de A. mucosa e A. crassiflora sobre R. 
neglectus. 

                                                                                                                                                                                                   
2. Material e Métodos 
 
As espécies vegetais utilizadas nos bioensaios foram Annona mucosa e A. crassiflora, 

pertencentes a família Annonaceae. Os frutos e folhas de A. mucosa foram coletados em área 
urbana nas proximidades de Tangará da Serra-MT e os frutos de A. crassiflora coletados em 
áreas de cerrado pertencentes ao município de Nova Marilândia-MT. Para a obtenção dos 
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extratos, as partes vegetais foram retiradas, secas em estufa de circulação forçada de ar a 40ºC, 
e em seguida moídas em moinho do tipo faca. Os extratos brutos de A. mucosa foram obtidos a 
partir da percolação de 500g do pó de sementes e folha a 1500ml dos solventes hexano (semente 
de A. mucosa), metanol (folha de A. mucosa) por um período de 07 dias, seguido de filtragem e 
destilação em rotavapor, originando desta forma os extratos brutos. O extrato bruto diclorometano 
de A. crassiflora (semente) foi fornecido pelo Laboratório de Química e Produtos Naturais da 
Universidade Federal do Mato Grosso (LPqPN-UFMT). 

Ninfas de 5º estádio de R. neglectus foram obtidas de uma colônia mantida no interior de 
estufa do tipo BOD a temperatura de 28ºC e umidade relativa de 60 a 70% de U.R. e fotoperíodo 
de 12 horas, alimentadas semanalmente em galinhas (Gallus gallus). 

Os testes que avaliaram a bioatividade dos extratos de A. mucosa e A. crassiflora em ninfas 
de 5º estádio de R. neglectus foram realizados, de acordo com metodologia adaptada de Fournet 
et al. (1996), onde ninfas com 7 a 10 dias, após emergirem foram alimentadas 24 horas antes de 
receberem a aplicação dos extratos. Para cada espécie de anonácea foram utilizadas as 
concentrações de 25, 50, 100 e 200 mgL-1. Como grupo controle foi utilizado Tween 20® (10%) 
para o extrato bruto hexânico (EBHEX) de sementes de A. mucosa, Dimetilsulfóxido (10%) para o 
extrato bruto metanólico (EBMEOH) de folhas de A. mucosa e Tween 20® (20%) no extrato bruto 
diclorometano (EBDCM) de sementes de A. crassiflora. Os bioensaios foram conduzidos em 
delineamento inteiramente casualizado, com quatro réplicas, sendo 10 ninfas por repetição. Foram 
realizadas aplicações tópicas de 1µL, para cada concentração, no dorso de cada inseto com o 
auxílio de uma micropipeta (Fournet et al. 1996).  

Após a aplicação tópica, os insetos foram acondicionados em potes de polietileno, forrados 
com papel filtro, revestidos internamente com uma sanfona de cartolina, tampados com tecido de 
algodão e vedados com o auxílio de elásticos. A mortalidade dos insetos foi avaliada diariamente 
por 30 dias. 

Os dados dos bioensaios foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 
3. Resultados e Discussão 
 
De maneira geral, os extratos de sementes hexânico de A. mucosa e diclorometano de A. 

crassiflora apresentaram atividade inseticida sobre ninfas de 5º estádio de R. neglectus ao nível 
de 5% de probabilidade. No entanto, o extrato metanólico da folha de A. mucosa não apresentou a 
atividade inseticida sobre os insetos (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Mortalidade de ninfas de quinto estádio de Rhodnius neglectus (Hemiptera: Reduviidae) 
submetidos a diferentes concentrações de extratos vegetais de espécies da família Annonaceae.  

Tratamento 
EBHEX A. mucosa EBMEOH A. mucosa EBDCM A. crassiflora 

semente folha Semente 

    Mortes 

Concentração média ± EP (%) média ± EP (%) média ± EP (%) 

0 mgL-1 2,50 ± 0,29 d (25) 0,00 ± 0,00 a (0) 1,75 ± 0,85 b (25) 

25 mgL-1 5,00 ± 0,71 c (50) 0,75 ± 0,48 a (7,5) 8,50 ± 0,29 a (85) 

50 mgL-1 7,00 ± 0,41 b (70) 0,00 ± 0,00 a (0) 10,00 ± 0,00 a (100) 

100 mgL-1 9,75 ± 0,25 a (97,5) 0,25 ± 0,25 a (2,5) 10,00 ± 0,00 a (100)  

200 mgL-1 10,00 ± 0,00a (100) 0,75 ± 0,48 a (7,5) 10,00 ± 0,00 a (100) 
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Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade. EP = erro 
padrão da média. (%) = porcentagem de ninfas mortas em cada concentração. 

 
A bioatividade do extrato bruto hexânico de semente de A. mucosa diferiu estatisticamente 

do controle em todas as concentrações testadas, onde as concentrações de 100 e 200 mgL-1 
foram responsáveis pela mortalidade de 97,5 e 100% das ninfas, respectivamente, sendo 
estatisticamente iguais quando comparadas entre si e diferentes ao serem comparadas com a de 
50 mgL-1 (70% de ninfas mortas), que por sua vez diferiu da concentração de 25 mgL-1, com 
mortalidade de 50% das ninfas. Parra-Henao et al. (2007) obteve mortalidade de 50% das ninfas 
de 4º estádio de R. prolixus e R. pallescens utilizando 10,20 mgL-1 e 44,80 mgL-1 de extrato 
etanólico de semente de A. muricata, respectivamente, e mortalidade de 95% das ninfas destes 
percevejos, utilizando 17,40 mgL-1 e 117,40 mgL-1do referido extrato. 

Neste trabalho o extrato bruto metanólico das folhas de A. mucosa não apresentaram 
atividade biocida significativa sobre ninfas de 5º estádio de R. neglectus. Resultados semelhantes 
foram obtidos por Coelho et al. (2009), ao testar várias espécies do Cerrado, sendo cinco da 
família Annonaceae sobre ninfas de primeiro estádio de Dipetalogaster maxima, por meio de 
aplicação tópica, na concentração de 50 mgL-1. Foram testados os extratos etanólico da casca da 
raiz e madeira da raiz de A. crassiflora e etanólico da folha de Xylopia aromatica, que causaram 
mortalidade em 5, 10 e 5% dos insetos, respectivamente; E os extratos hexânico da raiz de 
Cardiopetalum calophyllum; hexânico e etanólico da madeira da raiz de Duguetia furfuracea; e 
hexânico da folha de X. emarginata, não apresentaram atividade inseticida sobre D. maxima. 

O extrato diclorometano de A. crassiflora apresentou bioatividade significativa logo na 
primeira concentração testada, e diferiu estatisticamente do controle, obtendo mortalidade de 85% 
das ninfas de 5º estádio de R. neglectus na concentração de 25 mgL-1. Nas demais concentrações 
o extrato causou mortalidade em 100% das ninfas. Desta forma, este extrato foi o biocida mais 
eficiente no controle de R. neglectus. Este resultado é satisfatório, em comparação com o 
resultado obtido por Carneiro (2010), na qual ninfas de 5º estádio da mesma espécie, submetidas 
a concentração de 200 mgL-1 do extrato bruto metanólico de A. coriacea diferiu estatisticamente 
do controle, causando mortalidade em apenas 36,6% das ninfas.  

Neste trabalho podemos observar que os dois extratos de semente pesquisados 
apresentaram efeito biocida em todas as concentrações testadas sobre R. neglectus, com 
exceção do extrato bruto metanólico da folha de A. mucosa que não diferiu estatisticamente entre 
as concentrações e o controle. Este resultado é semelhante ao encontrado na pesquisa de 
Bobadilla et al. (2005), onde extrato etanólico de folha de A. muricata apresentou baixa 
bioatividade em larvas de Aedes aegypti quando comparado com extratos etanólicos de flores e 
sementes da mesma espécie vagetal. Estes resultados se justificam possivelmente por a semente 
ser constituída de tecido de reserva, acumulando maior quantidade de substâncias bioativas. 

Através dos resultados deste trabalho podemos concluir que os extratos brutos hexânico de 
A. mucosa e diclorometano de A. crassiflora extraídos das sementes apresentaram bioatividade 
em ninfas de 5º estádio de R. neglectus, resultando em mortalidade significativa. Desta maneira, 
pesquisas adicionais devem ser conduzidas, com o intuito de isolar estas substâncias bioativas 
para que possam ser utilizadas futuramente no controle do vetor da doença de Chagas.  
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O método contraceptivo de emergência, conhecido como “pílula do dia seguinte”, tem como 
objetivo prevenir uma gestação indesejada, quando ocorre a falha de algum outro método de 
prevenção ou o não uso. Primeiramente, a pílula deve ser ingerida até 72 horas após o ato sexual 
desprotegido. O índice de falha no uso desta pílula é de 2% até 24 horas após a relação, 15% de 
25 e 48 horas e 42% de 49 e 72 horas. O mecanismo de ação deste método depende da altura do 
ciclo em que a mulher toma o medicamento, ou seja, utilizado antes da fecundação, deixa o muco 
cervical localizado no canal do colo do útero mais espesso, impossibilitando a passagem do 
espermatozóide, também pode agir impedindo a liberação do óvulo através da sobrecarga de 
progesterona, portanto se for utilizado após a fecundação impedirá a nidação do zigoto. Devido a 
sua grande carga hormonal a pílula pode desregular o ciclo menstrual e causar tontura, enjôo, 
náusea e inchaço. Este trabalho visa analisar o uso do método contraceptivo de emergência entre 
as acadêmicas da Universidade Estadual de Mato Grosso – Campus de Tangará da Serra, 
observando as consequências físicas diante da utilização do método e o conhecimento sobre o 
mesmo. A pesquisa é de caráter quali-quantitativa com a aplicação de um questionário 
estruturado com 10 questões aplicado em a uma amostra de 200 acadêmicas da Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Campus de Tangará da Serra dos diferentes cursos de graduação, 
visando analisar o uso do método da “pílula do dia seguinte”. Após a aplicação do questionário os 
dados foram tabulados e os resultados expressos em porcentagem. Diante da pesquisa realizada 
os dados encontrados foram que 76,5% das acadêmicas entrevistadas possuem uma vida sexual 
ativa, dentre estas, 63% fazem o uso de métodos contraceptivos, sendo que o mais utilizado é o 
contraceptivo oral com 40%, seguidos de preservativo 7%, preservativo aliado ao contraceptivo 
oral 4%, DIU 2%, contraceptivo injetável 2% e laqueadura 1%. Das entrevistadas, 55% nunca 
fizeram o uso da “Pílula do dia Seguinte”, já 36% usaram de 1 a 3 vezes a pílula, 6% de 4 a 6 
vezes, e 4% mais que 6 vezes. Dentre as que fizeram o uso, 52% sofreram alterações no ciclo 
menstrual e apenas 20% procuraram ajuda médica. Quanto à opinião sobre método ser abortivo 
ou não o resultado encontrado foi que 33,5% consideram abortivo, 65% não consideram e 1,5% 
não souberam opinar. Já quanto à eficácia 65,5% consideram eficaz, 33% não consideram e 1,5% 
não souberam opinar. Diante dos dados obtidos podemos considerar que diversas acadêmicas 
fizeram o uso da “Pílula do dia Seguinte”, sendo que destas, a maioria sofreu algum tipo de 
alteração no ciclo menstrual e não teve acompanhamento médico, constatando-se um uso 
indiscriminado do medicamento sem o devido conhecimento sobre seus efeitos no organismo e 
seu modo de ação. 
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Conhecer expectativas e percepções dos acadêmicos quanto ao curso de graduação é importante 
para se aprimorar e propor disciplinas e atividades extracurriculares que atendam melhor os 
alunos ingressantes na Universidade. Assim, neste trabalho buscamos conhecer o perfil de 
acadêmicos do 1o e 2o semestres de 2008, a partir de um questionário com 18 questões. Foram 
respondidos 29 questionários no 1º semestre e 12 no 2o. No curso de Biologia há predominância 
de alunas (88%), a idade varia de 17-36, sendo 31% ≤ 18 anos; 61% = 19-29 e 8% ≥ 30. A 
maioria (68%) é do MT e, desses, apenas 23% são de Tangará da Serra. Os naturais do PR são 
16%, 5% do MS e um estudante do PA, RN, GO e RS. 51% moram na cidade há ≤ um ano e, com 
uma exceção, se mudaram para estudar. Desses, 48% moram com amigos, 33% sozinhos, 14% 
com família e 5% com namorado. Com uma exceção, todos que moram na cidade ≥ um ano vivem 
com familiares e apenas um se mudou para estudar. Ciências Biológicas foi a 1ª opção de 56% e 
a escolha justificou-se pela identificação com a matéria e uma resposta indicou a influência do 
professor. 27% fazem Biologia por falta do curso desejado. 73% estão satisfeitos com o curso, 7% 
em parte e 29% não estão. Dos satisfeitos, 34% reconhecem a amplitude do campo de trabalho e 
apenas três fazem referências específicas: Meio Ambiente, Genética e Zoologia. A justificativa dos 
não-satisfeitos é a falta de disciplinas específicas (58%), desânimo pela dificuldade e esperavam 
mais do bacharelado (20%). Apenas um aluno do 2o semestre não gosta do curso pela falta de 
infraestrutura da instituição. Quando questionados sobre os projetos de pesquisa dos professores, 
13% não os conhecem. No 1º semestre 37% dos acadêmicos participam de projetos e, destes, 
nas áreas de controle biológico (72%), comportamento animal (10%) e zoologia (18%) enquanto 
apenas um do 2o semestre é voluntário de projeto. Isso pode ser decorrência da divulgação no 
acaloramento ou interesse da turma, já que 41% dos acadêmicos do 2o semestre preferiam outro 
curso, contra 20% dos do 1o semestre. A maioria (80%) alega falta de projetos para participar. 
Quando questionados sobre atividades que gostariam de participar, 12% não sabem; 19,5% 
pedem cursos, estágios, projetos sem dizer a área; 17% pedem atividades de campo ou 
dinâmicas, 9% se interessam por microbiologia e vírus, sem dizer a atividade; 12% em genética, 
biotecnologia, engenharia ou melhoramento genético e biocombustível; 5% em botânica; 5% em 
criação de parasitóides, enquanto biologia marinha, questões sociais, ecologia, estágio em 
indústria, piscicultura, plantas medicinais e saúde foram pedidos uma vez. Mesmo com a 
dificuldade de descrever ou especificar as atividades desejadas, é possível observar que os 
estudantes gostariam de mais disciplinas específicas no início do curso além de mais atividades 
de campo. Além disso, uma maior divulgação das atividades de pesquisa e extensão para 
ingressantes do curso seria importante. 

mailto:monicablauth@uol.com.br
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1. Introdução 

 

O uso de plantas medicinais é um costume antigo passado ao longo das gerações e muitas vezes 
é a maneira mais prática e acessível que algumas pessoas, ou até mesmo comunidades inteiras 
têm, para curar doenças. Este modo de tratar e curar enfermidades, utilizando plantas medicinais 
é tão antigo quanto a espécie humana (Maciel et al., 2002), e no passado, as plantas eram o 
principal meio terapêutico conhecido para o tratamento de doenças da população (Arnous et al., 
2005).  

Em nosso país, a utilização de plantas para cura, é resultado da influência das culturas 
indígena, africana e européia (Borba e Macedo, 2006). Segundo Jorge (2009), entre os índios, o 
pajé ou feiticeiro utilizava plantas entorpecentes para sonhar com o espírito que lhe revelaria a 
erva que servira para curar o enfermo. 

Lorenzi e Matos (2008) relatam que os conhecimentos do Pajé sobre as ervas e seus usos 
eram aprendidos e aprimorados de geração em geração, conhecimentos estes que foram 
absorvidos pelos europeus que passaram a viver no Brasil e distribuíram esses conhecimentos 
em vários locais e por várias gerações. 
Praticamente toda literatura científica concorda com o modo de preparo e a finalidade de plantas 
medicinais que são utilizadas em várias localidades do mundo (Arnous et al., 2005). Esta 
concordância de conhecimento popular e literatura faz despertar o interesse de diversos 
profissionais, como afirma Maciel et al. (2002), este tipo de cultura medicinal, desperta de maneira 
indireta, interesse de pesquisadores em estudos multidisciplinares, como na área da botânica, 
farmacologia e fitoquímica, que juntas enriquecem conhecimentos sobre a rica flora medicinal que 
o mundo apresenta. 
O reconhecimento e a melhor atenção para a etnobotanica, ou seja, as formas locais de manejar e 
usar os recursos botanicos são importantes para propósitos de conservação (Albuquerque e 
Andrade, 2002). Segundo Amorozo (2002), a cada dia percebe-se que a exploração da natureza 
por povos tradicionais pode nos fornecer informações para estratégias de explorar 
sustentavelmente a longo prazo. 
 Apesar da grande importância do conhecimento popular sobre o uso de plantas no 
tratamento de doenças, Arnous et al. (2005), afirmam que as informações técnicas ainda são 
insuficientes para a maioria das plantas medicinais, de modo a garantir qualidade, eficácia e 
segurança de uso das mesmas. 
Estudos etnobotânicos se fazem muito importantes, pois além de resgatar o conhecimento e 
maneiras específicas para preparar a planta a ser utilizada, também é uma forma de se registrar a 
cultura local (Silva, 2009). 
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 Tendo em vista a importância de estudos etnobotânicos e a escassez destes para a cidade 
de Tangará da Serra – MT, o presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento 
etnobotânico de informações sobre o uso de plantas medicinais pelos moradores do bairro Jardim 
Califórnia. 
 

2. Material e Métodos 
 
O presente estudo foi realizado no bairro Jardim Califórnia localizado no município de 

Tangará da Serra (Imagem 1), MT. O município foi emancipado em 13 de maio de 1976, está 
localizado a sudoeste do Estado de Mato Grosso, limitando-se com vários municípios, dentre eles 
Campo Novo do Parecis, Sapezal, Barra do Bugres e Nova Olímpia (Oliveira, 2004).  

O levantamento etnobotânico sobre o conhecimento a respeito do uso de plantas 
medicinais foi realizado com 20 moradores do bairro no mês de junho de 2011. Os dados foram 
coletados através de entrevistas semi-estruturadas baseadas em questionários pré estabelecidos 
com questões abertas e fechadas (Ludke e André, 1986). 

Para identificação das espécies foi utilizado o livro Lorenzi & Matos (2008) utilizando-se do 
nome popular e fotos das plantas citadas nas entrevistas. 

 
Imagem 1: Cidade de Tangará da Serra, com bairro em estudo destacado em vermelho. 
 

3. Resultados e Discussão 
 

Os 20 entrevistados apresentavam idade superior á 40 anos, tendo o mais velho 83 anos de 
idade. 55% pertenciam ao sexo feminino e 45% ao sexo masculino. Segundo Guarim-Neto (2006), 
os saberes sobre o tratamento de enfermidades que atingem as pessoas é geralmente visto em 
conversas com as pessoas mais idosas. 
 Quanto ao estado de origem dos entrevistados, oito responderam ser do Paraná, sendo 
este o estado mais representativo, seguido de três de São Paulo, três de Minas Gerais, três de 
Goiás, e um de Paraíba, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul respectivamente. 
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O nivel de escolaridade dos entrevistados variou, a maioria (40%), não completou o ensino 
fundamental, seguido por 35% dos entrevistados que possuem ensino médio completo, 15% 
ensino fundamental completo, e 10% não frequentaram a escola (Tabela 01).   
Pilla et al. (2006), encontraram em sua pesquisa, dados semelhantes quanto ao grau de 
escolaridade, onde a maioria dos entrevistados não apresentava ensino fundamental completo. 
Estes autores ainda ressaltaram que o grau de escolaridade não teve influência sobre o uso de 
plantas medicinais, pois todos os entrevistados apresentaram conhecimentos parecidos tanto no 
uso quanto no tratamento; o mesmo ocorreu nesta pesquisa. 
 A entrevista obteve uma variedade de profissões, sendo 4 aposentados, 4 trabalhadores 
de viveiro, 4 trabalhadores de serviços gerais, 2 comerciantes, 3 do lar, 1 vendedor, 1 trabalhador 
com reflorestamento e 1costureira.  
  
 
Tabela 01: identificação dos entrevistados quanto idade, sexo, nível de escolaridade e profissão. 

ENTREVISTADO IDADE SEXO ESCOLARIDADE PROFISSÃO 

1 45 F 5ª série do Fundamental Viveiro  

2 51 M Ensino médio completo Reflorestamento 

3 50 M 4ª série do Fundamental Serviços gerais 

4 50 M 4ª série do Fundamental Viveiro  

5 44 F Ensino médio completo Viveiro  

6 41 F 5ª série do Fundamental Viveiro  

7 66 M 2º série do Fundamental Aposentado 

8 57 M Ensino fundamental completo Comerciante 

9 49 F Ensino médio completo Serviços gerais 

10 79 F 3ª série do fundamental Aposentada 

11 54 F Ensino médio completo Comerciante 

12 46 F Ensino fundamental completo Do Lar 

13 76 M * Aposentado 

14 44 M Ensino médio completo Vendedor 

15 42 F Ensino médio completo Do Lar 

16 61 F * Costureira 

17 83 M 4ª série do Fundamental Aposentado 

18 67 M Ensino fundamental completo Serviços gerais 

19 59 F 4ª série do Fundamental Do Lar 

20 46 F Ensino médio completo Serviços gerais 

* Não frequentaram a escola. 
 
 A pesquisa mostrou um vasto conhecimento das pessoas sobre o tratamento de doenças à 
base de plantas, ao todo foram listadas 90 etnoespécies com diversas finalidades (Tabela 02).  
 
Tabela 02: Plantas citadas nas entrevistas, gênero e etnoindicação. 

 Nº 
CITAÇÕES 

ETNOESPÉCIE GÊNERO ETNOINDICAÇÃO 
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1 Ababangai Oroxylum Diarréia 

1 Abacate Persea Pele ficar bonita 

1 Abacaxi Ananas Visão 

1 Abobora Cucurbita Vermífugo 

1 Açafrão Curcuma Regular a menstruação 

2 Açaí Euterpe 
Contra mordida de cobra/ 

Deixa o cabelo bonito 

1 Acajurana Acajurana Cicatrizante 

1 Acapora Sambucus Laxante 

1 Acerola Malpighia Gripe 

1 Agrião Nasturtium Gripe 

3 Alcachofra Cynara Digestivo/ Desintoxicante 

2 Alecrim Rosmarinus Coração 

1 Alfarrobeira Ceratonia Falta de apetite e anemia 

1 Alfavaca Ocimum Anemia 

1 Algodão Gossypium Infecção 

3 Alho Allium 
Retarda o envelhecimento/ 

pressão/ 
 Limpa o sangue 

1 Amora preta Rubus  Osteoporose 

1 Anador Atremisia Dor de cabeça 

1 Andiroba Carapa Repelente 

1 Angico vermelho Anadenanthera Infecção 

1 Anis-estrelado Illicium Regula a menstruação 

1 Arnica Solidago Antiinflamatório e cicatrizante 

1 Arruda Ruta Massagem 

1 
Árvore da 
castidade 

Agnus Insônia 

1 Aspargo Asparagus Aumenta a imunidade 

1 Avenca Adiantum Bronquite 

9 Babosa Aloe 

Para tudo/ Depurativo/ 
Cicatrizante/  

Purifica o sangue/ Estômago e 
Cabelo/ 

 Bronquite/ Desintoxicante 

3 Barbatimão Stryphnodendro 
Todas as doenças/ Sangue e 

pressão/ Hemorragia. 

1 Buxa paulista Luffa Sinusite 

5 Boldo Plectranthus Estômago 

1 Cabelo do milho Zea Infecção 

1 Café Coffe Energético 

2 Calêndula Calendula Cólica menstrual/ Estômago 

2 Camomila Mitricária Calmante/ Cólica 
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2 Canela Cinnamomum Parto/ Gripe e digestão 

6 Capim Cidreira Cymbopogon 
Ulcera/ Calmante/ Dor de 

barriga 

1 Cana de macaco Costus Gripe 

1 Carqueja Baccharis Estômago 

1 Chapéu de couro Echinodorus Usar no banho 

1 Cordão de frade Leonotis Epilepsia 

1 Dedaleira Digitalis Asma 

1 Douradinha Policourea Desintoxicação 

2 
Erva de santa 

Maria 
Chenopodium 

Cicatrizante, analgésico/ 
Compressa para dores 

1 Erva de são João Hypericum Ansiedade 

1 Erva Tostão Boerhavia Infecção urinária 

1 Espinheira-santa Maytenus Intestino 

2 Eucalipto Eucaliptus Bronquite/ Gripe 

1 Feijão Phaseolus Emagrecer, intestino e diurético 

1 Fava Pterodon Diabete 

1 Funcho Foeniculum Calmante 

2 
Gabiroba/ 
Guavira 

Campomanesia Dor muscular/ Diarréia 

1 Gengibre Zingiber Gripe 

1 Graviola Annona Fígado 

1 Guaco Mikania Tosse 

6 Hortelã Mentha Gripe/ Vermífugo 

1 Ipê roxo Tabebuia Câncer 

1 Jabuticaba Myrciaria Câncer 

1 jatobá Hymenaea Xarope 

1 Jurubeba Solanum Ajuda na digestão 

3 Laranja Citrus 
Estomago e Solta intestino/  

Infecção urinaria/ Gripe 

1 Linhaça Linum Intestino 

1 Louro Laurus Fraqueza 

1 Maçã Malus Calmante 

1 Macela Achyrocline Digestiva 

1 Malva Malva Desinfecção 

2 Mamão Carica Bronquite/ Vermífugo 

1 Manga Mangifera Anemia 

1 Mangerona Origanum Cólicas 

1 Mangue branco Laguncularia Disenteria 

1 Manjericão Boerhavia Infecção e bactericida 

2 Maracuja Passiflora Dor de cabeça/ calmante 

1 Melão São Momocardia Dengue 
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Caetano 

1 Mirra Tetradenia Infecção 

1 Nim Azadirachta Repelente 

1 Noz moscada Nux Estomago 

1 Paineira Ceiba Depurativo 

1 Papoula Papaves Nervosismo 

1 Paratudo Tabebuia  Vermes, diabetes, estômago 

5 Poejo Mentha Bebê criar resistência/ Gripe 

2 Quebra pedra Phyllantus Rim 

1 Quinquina Cinchona Malária 

2 Romã Punica Dor de garganta 

1 Rúcula Eruca Estimula o apetite 

1 Salsaparrilha Smilax Reumatismo 

1 Sangra d'água Croton Infecção 

1 Sete dor Plectranthus Dor de cabeça 

2 Tansagem Plantago Infecção/ Purifica o sangue 

1 Tomilho Thymus Estomago 

1 Uva Vitis Hemorragia 

1 Verbasco Buddleja Garganta inflamada 

 
 

A gripe foi a enfermidade que mais apresentou etnoespécies para seu tratamento, 
totalizando 10% das etnoespécies listadas, seguida por 8,9 % de etnoespécies para curar 
infecções, destas, 2,3% específicas para infecção urinária. 7,8% das etnoespécies citadas são 
utilizadas para o tratamento do estômago. Os resultados concordam com a pesquisa de Souza et 
al., (2007) onde o maior número de etnoespécies foi citado para o tratamento da gripe e catarro 
com a indicação de sete espécies. 
 A etnoespécies mais citada pelos entrevistados foi a Babosa (Aloe vera) sendo também a 
planta com maior número de etnoindicações, sendo elas: para todas as doenças, como 
depurativo, cicatrizante, purificador de sangue, para o estômago, bronquite, desintoxicação e para 
o cabelo. Palharin et al., (2008) relatam que desde a antiguidade, os judeus e muçulmanos tinham 
a babosa como uma proteção para todos os males, e até penduravam ela em suas casas para 
garantir a proteção. 
 Hortelã e capim Cidreira foram citados por 6,7% dos entrevistados, sendo respectivamente 
indicados para Gripe/ Vermífugo e Ulcera/ Calmante/ Dor de barriga. Silva (2009) também 
encontrou estas etnoespécies dentre as mais citadas pelos moradores dos bairros Jardim Rio 
Preto e Vila Nazaré em Tangará da Serra – MT, Brasil. A etnoindicação da hortelã para dor de 
barriga também foi comum na pesquisa de Pilla, et al., (2006).    
O milho foi indicado para infecção, porém, foi apontada uma parte específica dele, o “cabelo do 
milho”. Segundo Arnous et al., (2005) o aproveitamento adequado dos princípios ativos de uma 
planta exige o preparo correto, ou seja, para cada parte a ser usada, grupo de princípio ativo a ser 
extraído ou doença a ser tratada, existem formas de preparo e uso mais adequados.  
Ainda é muito comum o uso de plantas medicinais no tratamento de doenças, principalmente pela 
fácil acessibilidade à esse recurso, porém, os medicamentos sintéticos não são deixados de lado. 
É necessário que se incentive trabalhos etnobotânicos, para que seja obtido conhecimento 
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popular sobre o uso sustentável de plantas, como este se faz e também para que não se perda 
tantas informações importantes para a própria ciência. 
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1. Introdução  
 

Fragmentação de habitat é o processo no qual um habitat contínuo é dividido em manchas, 
ou fragmentos, mais ou menos isolados por uma matriz diferente da vegetação original (Fahrig, 
2003). A fragmentação de habitat causa muitas mudanças no ambiente, como resultado da perda 
de hábitat e insularização  (Fischer e Lindenmayer, 2007). A fragmentação expõe os organismos 
que estão dentro de um fragmento às condições diferentes da matriz, causando os chamados 
efeitos de borda (Fahrig, 2003). O efeito de borda afeta diretamente a qualidade no habitat e do 
microhabitat, pois altera as condições físicas do fragmento, como temperatura, umidade, e 
aumenta a penetração de vento e da radiação solar (Laurance et al., 2002). Estas alterações 
influenciam na composição das assembléias de espécies, levando muitas vezes a modificações 
na composição de espécies da borda com o interior dos fragmentos  (Laurance et al., 2001; 2007).  

 As conseqüências da fragmentação de habitat para as comunidades naturais são diversas 
e variam em função do táxon estudado (Fischer e Lindenmayer 2007).  Freitas et al., (2008) 
sugere o uso de plantas e/ou animais como bioindicadores  de qualidade de habitat. Os insetos 
são um dos grupos mais utilizados como bioindicadores de perturbação ambiental (Uehara-Prado 
et al., 2009). Entre os insetos, os besouros rola-bostas (Coleoptera:Scarabaeidae:Scarabaeinae) 
são freqüentemente utilizados como indicadores de biodiversidade e perturbação ambiental 
(Barlow et al., 2010). Estes besouros respondem prontamente a alterações e modificações no 
habitat causadas pela fragmentação (Nichols et al., 2007) 

Em escala local, a composição das assembléias de espécies de besouros rola-bostas 
demonstra uma alta dependência com as variáveis microclimáticas, tais como, temperatura e 
umidade, tanto do solo quanto do ar (Matinez e Montes de Oca, 1994). Estas variáveis ambientais 
estão relacionadas diretamente com a cobertura e estrutura da vegetação. Embasado nestes 
pressupostos, este trabalho teve por objetivo analisar os efeitos da mudança das variáveis 
ambientais ao longo do gradiente de borda sobre a riqueza, abundância e composição de 
espécies de besouros rola-bostas em um fragmento de Mata Semidecidual Submontana no 
município de Tangará da Serra /MT. 
  

2. Material e Métodos  
 
Área de estudo: Os estudos foram conduzidos em um fragmento de Mata Semidecidual 
Submontana com contado savânico de 76ha, pertence a  Fazenda Rosa Branca. O fragmento 
está localizado nas coordenadas 14° 33’ 59” S; 57° 52’ 21”W com 302 metros de elevação, no 
município de Tangará da Serra /MT (figura 01).  
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Figura 1 - 
Localização do fragmento de Mata Semidecidual em Tangará da Serra/Mato Grosso – Brasil. 
Pontos brancos indicam localização aproximada das armadilhas de coleta.  
 

Coleta dos besouros rola-bostas: Os besouros rola-bostas foram coletados utilizando pitfall 
com isca, fezes humanas frescas com fezes suínas, exposta por um período de 48 horas durante 
o mês de fevereiro de 2011. As armadilhas foram distribuídas em dois módulos de amostragem 
(grids), com 20 armadilhas cada em cinco transectos paralelos com distância de 50m entre si. Em 
cada transecto foram instaladas 4 armadilhas distanciada 100m entre si (Figura 01). Os besouros 
rola-bostas coletados, foram identificados até espécie e posteriormente depositados na Coleção 
Entomológica da UFMT/Cuiabá com duplicatas depositadas no Laboratório de Entomologia da 
UNEMAT, Tangará da Serra /MT.  

Coleta das variáveis ambientais: A estrutura de vegetação foi mensurada através da 
contagem do número de árvores e palmeiras acima de 15 cm de diâmetro a altura do peito. A 
abertura de dossel foi estimada usando um esferodensiômetro.  A serapilheira foi coletada 
utilizando uma caixa graduada de 22,5cm X 32cm X 32cm (adaptado de Silva 2005). Para aferir a 
abertura do sub-bosque, foi utilizado um poste de PVC graduado de 2,5m, com 25 seções de 10 
cm, posto na vertical nos pontos de coleta de cada trilha e examinado por um observador 
localizado a 20m adentro da mata (adaptado de Barlow e Peres, 2004). 
Análise dos dados: Para análise dos dados, foi somada a riqueza e a abundância de besouros 
rola-bostas para os dois módulos de amostragem. Para analisar o efeito da distância da borda 
sobre a riqueza e abundância foi usado regressão linear. Os dados de abundância de espécies 
foram transformados por Log +1.  

Para testar o efeito das variáveis ambientais ao longo do gradiente de borda foi utilizada 
regressão múltipla com os locais de coleta, padronizadas pelo desvio padrão da média, como 
variável resposta e como variável preditora as variáveis ambientais. Para testar os efeitos sobre 
cada variável foram realizadas regressões lineares. Para testar o efeito das variáveis ambientais 
sobre a riqueza e abundância foi utilizada regressão linear múltipla.  

Para detectar mudança na composição de espécies entre os locais de coleta foi utilizado 
Análise de Similaridade (ANOSIM) com índice de distância de Bray-Curtis. Posteriormente, foi 
utilizado um teste de Mantel para testar o efeito das variáveis ambientais sobre a composição de 
espécies.  Os dados das variáveis ambientais foram padronizados pelo desvio padrão da média. 
As variáveis ambientais foram transformadas em uma matriz de distância com índice de distância 
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euclidiana. Os dados de composição foram transformados em matriz de distância utilizando índice 
de Bray-Curtis.  
  

3. Resultados  
 

A borda do fragmento apresentou maior riqueza, com 24 espécies, seguida pelos pontos 
de 50m e 100m com 22 e 20 espécies respectivamente.  As menores riquezas foram encontradas 
nos pontos mais ao interior do fragmento, 17 espécies nos pontos de 150m e 19 espécies nos 
pontos de 200m. Não foi observada diferença significativa para riqueza nem para abundância ao 
logo do gradiente borda interior do fragmento. 

As variáveis ambientais mudam ao longo do gradiente de borda para o interior do 
fragmento (Figura 2-B). Porém quando analisamos as variáveis ambientais separadamente, 
apenas a cobertura de dossel apresentou diferença significativa entre a borda e o interior do 
fragmento. Foi observado um aumento da cobertura do dossel para o interior do fragmento. O 
volume de serapilheira apresentou uma redução para o interior do fragmento. Enquanto a 
complexidade horizontal tende a aumentar para o interior do fragmento (Figura 02-A).      
 
 
Figura 2 – A) Efeito de borda sobre as variáveis ambientais: Cobertura de dossel; Volume de 
Serapilheira; Complexidade horizontal e número de arvores (lenhosas). Dados e submetidos a 

ana
lise 
de 

regr
ess
ão 

line
ar. 

B) Regressão múltipla com as quatro variáveis ambientais.  
 

Quanto aos efeitos das variáveis ambientais isoladamente sobre a riqueza de espécies de 
besouros rola-bostas. Não foi observado efeito significativo para nenhuma variável ambiental 
isoladamente.  Foi observada uma tendência no aumento da riqueza com o aumento da cobertura 
do dossel. Para abundância foi observado uma relação positiva da cobertura de dossel e um efeito 
negativo do número de lenhosas sobre o número de indivíduos de besouros rola-bostas coletado 
(Figura 3). 
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Figura 3 - a) parciais da regressão múltipla da riqueza de besouros rola-bostas com as variáveis 
ambientais: cobertura de dossel; complexidade horizontal; lenhosas e serapilheira, R2= 0,06; F= 
0,64; P = 0,63. b) parciais da regressão múltipla da abundância, padronizado por log+1, com as 
variáveis ambientais, R2= 0,24; F=2.84; P=0,04.  
 

Não foi observada diferença na composição de espécies de besouros rola-bostas ao longo 
do gradiente de borda (R observado=0.06; P =0,74). As variáveis ambientais analisadas não 
demostraram efeito significativo sobre a composição de espécies de besouros rola-bostas. O 
Teste  de Mantel não detectou efeito significativo da mudança das variáveis ambientais com a 
mudança na composição de espéces de besouros rola-bostas (r=0,12; P=0,66).  
 

4. Discussão  
 

Foi observada uma redução da riqueza para o interior do fragmento. Esta redução pode 
ser explicada pelo uso da borda e dos pontos mais próximo a borda por espécies que transitam 
entre ambientes abertos e fechados. Canthon histrio (LePeletier e Serville, 1828) é uma espécie 
típica de Cerrado e de áreas abertas. As modificações das condições ambientais na borda 
puderam permitir a penetração e permanência de novas espécies. Isto leva a uma redução da 
similaridade na composição de espécies entre a borda e o interior do fragmento (Laurance et al., 
2001).  

A mudança das variáveis ambientais ao longo do gradiente de borda demonstra a 
existência de variação de condições ambientais ao longo deste gradiente. Nossos resultados 
demonstram uma redução significativa da cobertura do dossel. Esta variável esta relacionada 
diretamente com a presença de árvores altas com copas fechadas. A redução da cobertura do 
dossel demonstra que as áreas mais próximas a borda apresentam redução no número de 
árvores adultas. Laurance et al., (1997) afirma que as áreas de borda tendem a perder as árvores 
maiores e apresentar um maior número de recrutamento de plântulas e de árvores jovens.   

Nenhuma variável isoladamente teve efeito sobre a riqueza de espécies de besouros rola-
bostas. O aumento da abundância com o aumento da cobertura do dossel demonstra uma relação 
de maior abundância para locais com maior número de árvores de grande porte. Estes resultados 
demonstram que as variáveis ambientais analisadas exerceram efeito sobre a riqueza e 
principalmente sobre a abundância dos besouros rola-bostas. Isto deve ao fato que em escala 
local, as variáveis ambientais são importantes para estes insetos, dando suporte para reprodução, 
nidificação, forrageamento e desenvolvimento das espécies (Halffter, 1991).  

A mudança das variáveis ambientais analisadas não levou a alteração significativa na 
composição de espécies. Provavelmente isto ocorreu pelo fato das variáveis ambientais terem 
mudados pouco ao longo do gradiente analisado. Apenas cobertura de dossel apresentou uma 
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variação significativa. Assim, não houve resposta pelos besouros, pois os componentes 
formadores do seu nicho multidimensional não foi fortemente alterado. Ou por que as variáveis 
analisadas neste trabalho podem não ser as principais variáveis formadoras do nicho 
multidimensional dos besouros rola-bostas.  

Concluímos que os besouros rola-bostas sofreram poucos efeitos de borda. Estes efeitos 
não provocaram mudanças significativas na riqueza, abundância e na composição de espécies 
dos besouros rola-bostas para o fragmento de mata semidecidual analisado.    
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1. Introdução 
 

Um dos problemas consequentes da degradação pelo manejo inadequado das pastagens 
é a infestação por plantas daninhas, as quais possuem grande capacidade de interferir com as 
gramíneas cultivadas como pastagem (Tuffi Santos et al., 2004). 

O levantamento de plantas daninhas em pastagens é importante na obtenção do 
conhecimento sobre as populações e a biologia das espécies encontradas, constitui-se numa 
importante ferramenta para o embasamento técnico, auxiliando tanto na implantação, recuperação 
ou manejo de condução das pastagens (Peixoto et al, 1982). 

O objetivo deste trabalho foi identificar a flora infestante na época de estação chuvosa 
localizada nos municípios de São José dos Quatro Marcos e Mirassol D’Oeste, localizada no 
sudoeste do estado de MT. 
 
2. Material e Métodos 
 

Os levantamentos foram realizados nos municípios de São José dos Quatro Marcos e 
Mirassol D’Oeste, ambos situados no sudoeste do estado de Mato Grosso, em pastagens de 
Brachiaria spp. As atividades de levantamento foram realizadas em uma etapa: Entre os meses de 
fevereiro e março de 2011, que define o período em que ocorre maior incidência de chuvas na 
mesorregião do Estado. As coletas de dados foram realizadas em 10 propriedades, sendo 5 
localizadas em Mirassol D’Oeste (A) e 5 em São José dos Quatro Marcos (B). Foi utilizado o 
método dos quadrados isolados, possuindo cada propriedade 12 parcelas aleatórias, totalizando 
120 parcelas em cada estação. A área de cada parcela foi delimitada por uma linha de barbante 
com uma haste fixada a cada 8 metros constituindo uma área de 64 m-2, totalizando 768 m-2 em 
cada propriedade. Em cada parcela foi realizada a contagem e identificação das espécies 
invasoras. 

Os dados obtidos foram analisados de acordo com a metodologia proposta por Brandão e 
Laca (1998), em que se calcula a densidade de plantas (número de plantas por unidade de área 
em cada espécie), freqüência (intensidade de ocorrência da planta na área, medida em 
porcentagem) e abundância das espécies (espécies encontradas concentradas somente em 
determinados pontos). A partir desses cálculos foi determinada a análise de frequência relativa, 
densidade relativa e abundância relativa, representando a importância de determinada espécie em 
relação à somatória dos valores de importância dentro da área em estudo.  
 
3. Resultados e Discussão 
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Na (Tabela 1), foram encontrados nos levantamentos realizados em época chuvosa entre 
os meses de fevereiro, março e abril 69 espécies daninhas pertencentes a 23 famílias botânicas 
distintas. As famílias Asteraceae e Fabaceae apresentaram o maior número de espécies. 
 
Tabela 1 - Espécies de plantas daninhas encontradas no levantamento fitossociológico em 
pastagens, durante a época chuvosa, organizadas por família, nome científico e nome popular. 
 

Família Nome científico Nome vulgar 

Amaranthaceae Amaranthus hibridus  Caruru 
 Alternanthera tenella Apaga-fogo 
 Cyanthula próstata Carrapicho-rabo-de-raposa 
 Gomphrena celosioides Perpétua 
Arecaceae Astrocaryum vulgare Tucum-bravo 
Boraginaceae Heliotropium elongatum Crista-de-galo 
Caesalpinoideae Bauhinia forticata Pata-de-vaca 
 Chamaecrista rotundifolia Erva-de-coração 
 Senna obtusifolia Fedegoso 
Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides Ambrisina 
Commelinaceae Commelina benghalensis Trapoeraba 
 Murdania nudiflora Trapoerabinha 
Asteraceae Acanthospermum hispidum Carrapicho-de-carneiro 
 Blainvillea rhomboidea Picão-grande 
 Chaptalia integerrima Lingua-de-vaca 
 Crepsis japônica Barba-de-falcão 
 Elephantopus mollis Erva-grossa 
 Galinsoga parviflora Fazendeiro 
 Parthenium hysterophorus Coentro-do-mato 
 Synedrellopsis grisebachii Agriãozinho 
 Vernonia ferruginea Assa-peixe 
 Xantium strumarium Carrapicho-bravo 
Convolvulaceae Ipomoea grandifolia Corda-de-viola 
Cruciferae Lepidium virginicum Mastruz 
Cucurbitaceae Cucumis anguria Maxixe 
Cyperaceae Cyperus difformis Junquinho 
 Cyperus esculentus Tiriricão 
 Cyperus ferax Junquinho (RS) 
 Cyperus iria Tiririca-do-brejo 
 Cyperus polystachyos Três-quinas 
 Cyperus sesquiflorus Capim-de-cheiro 
 Rynchospora nervosa Tiririca-branca 
Euphorbiaceae Chmaecrista hirta Erva-de-santa-luzia 
 Chamaesyce prostata Quebra-pedra-rasteira 
 Croton lundianus Gervão-branco 
 Euphorbia heterophylla Amendoim-bravo 
 Ricinus communis Quebra-pedra 
Gramineae Dactyloctenium aegyptium Capim-pé-galinho 
 Digitaria insularis Capim-amargoso 
 Paspalum notatum Grama-batatais 
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Labiatae Marsypianthes chamaedrys Alfavaca-de-cheiro 
Malvaceae Sida cordifolia Malva-branca 
 Sida rhombifolia Guanxuma 
 Sida urens Guanxuma 
Mimosoideae Acacia plumosa Arranha-gato 
 Leucaena leucocephala Leucena 
 Mimosa pudica Dormideira 
 Mimosa ramosissima Juqueri 
Palmae Attalea phalerata Bacuri 
Fabaceae Aeschynomene americana Angiquinho 
 Aeschynomene histrix Sensitiva 
 Crotalaria incana Crotalaria 
 Crotalaria lanceolata Crotalaria 
 Desmodium barbatum Barbadinho 
 Desmodium incanum Carrapicho-beiço-de-boi 
 Indigofera hirsuta Anileira 
 Stylosanthes viscosa Meladinha (RS) 
 Zornia latifolia Erva-de-ovelha 
Piperaceae Pothomorphe umbellata Pariparoba 
Polygalaceae Polygala violacea Roxinha 
Rubiaceae Diodia teres Mata-pasto 
 Spermacoce capitata Poaia-da-praia 
 Spermacoce latifolia Erva-quente 
 Spermacoce verticillata Falsa-poaia 
 Richardia brasiliensis Poaia-branca 
Solanaceae Solanum grandiflorum Fruta-de-lobo 
 Solanum palinacatum Arrebenta-cavalo 
 Solanum sisymbrifolium Joá-bravo 
Verbenaceae Starchytarpheta cayennensis Gervão 

  
Na (Tabela 2), cujo levantamento foi realizado em época chuvosa, apresenta um número 

total de espécies elevado por região. No município de Mirassol D’Oeste (Região A) 47 espécies 
distintas, e na região B (Quatro Marcos) 49 espécies, evidenciando que as duas áreas estão mais 
equilibradas em relação ao número de espécies, porém a ação da chuva trouxe um maior índice 
de infestação da flora daninha, que pode ser explicado pelas condições climáticas favoráveis. Tal 
fato é apontado por Carvalho e Nakagawa (2000), citando que o número de espécies no período 
primavera-verão é maior comparado ao período outono-inverno, condicionados provavelmente 
pelos mecanismos de sobrevivência das espécies, sendo eles sementes ou tubérculos que podem 
ficar dormentes por períodos não favoráveis à germinação e desenvolvimento.  
 
Tabela 2 - Número total de espécies de plantas daninhas organizadas por família, encontradas em 
pastagens nas regiões A e B, em época chuvosa. 
 

Número de espécies de plantas daninhas 
Família Região A (Mirassol 

D’Oeste) 
Região B (Quatro 

Marcos) 
Total 

Amaranthaceae 4 4 4 
Arecaceae 0 1 1 
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Boraginaceae 0 1 1 
Chenopodiaceae 0 1 1 
Caesalpinoideae 2 2 3 
Commelinaceae 1 2 2 
Compositae 7 5 10 
Convolvulaceae 0 1 1 
Cruciferaceae 0 1 1 
Cucurbitaceae 0 1 1 
Cyperaceae 4 7 7 
Euphorbiaceae 3 4 5 
Gramineae 1 3 3 
Labiatae 0 1 1 
Malvaceae 3 3 3 
Mimosoideae 4 2 4 
Palmae 1 0 1 
Papilionoidae 7 6 9 
Piperaceae 1 0 1 
Polygalaceae 1 2 1 
Rubiaceae 4 2 5 
Solanaceae 3 0 3 
Verbenaceae 1 0 1 

Total 47 49 69 

 
Na região A (Mirassol D’Oeste), em época chuvosa, os resultados do levantamento 

demonstraram, que a espécie Desmodium incanum ocorreu com maior grandeza possuindo um 
IVI de 32,64, freqüência de 73,33% e densidade de 0,4685 plantas m-2 encontrados nas parcelas 
(Quadro 1). A espécie Sida cordifolia obteve o segundo maior IVI, com 23,61; e sua freqüência foi 
igual a 73,33%, e densidade 0,2992 plantas m-2.  
 
 
 
Quadro 1 - Relação das espécies de plantas daninhas encontradas em pastagens na região A, em 
época chuvosa. 
 

Espécies 
N° 

Fre. Den. Abu. Frr. Der. Abr. IVI 
ind. 

Synedrellopsis grisebachii 32 6,67 0,0083 8,00 0,69 0,33 1,30 2,32 

Euphorbia heterophylla 142 21,67 0,0370 10,92 2,26 1,45 1,78 5,48 

Aeschynomene americana 17 3,33 0,0044 8,50 0,35 0,17 1,38 1,90 

Alternanthera tenella 621 25,00 0,1617 41,40 2,60 6,34 6,73 15,67 

Acacia plumosa 6 6,67 0,0016 1,50 0,69 0,06 0,24 1,00 

Solanum palinacatum 98 21,67 0,0255 7,54 2,26 1,00 1,23 4,48 

Vernonia ferruginea 276 28,33 0,0719 16,24 2,95 2,82 2,64 8,41 

Attalea phalerata 4 6,67 0,0010 1,00 0,69 0,04 0,16 0,90 

Crepsis Japonica 2 1,67 0,0005 2,00 0,17 0,02 0,33 0,52 

Desmodium barbatum 799 20,00 0,2081 66,58 2,08 8,15 10,82 21,06 
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Digitaria insularis 204 23,33 0,0531 14,57 2,43 2,08 2,37 6,88 

Cyperus sesquiflorus 458 48,33 0,1193 15,79 5,03 4,67 2,57 12,27 

Desmodium incanum 1799 73,33 0,4685 40,89 7,64 18,35 6,65 32,64 

Xanthium strumarium 33 3,33 0,0086 16,50 0,35 0,34 2,68 3,37 

Acanthospermum hispidum 25 3,33 0,0065 12,50 0,35 0,26 2,03 2,63 

Cyanthula próstata 54 6,67 0,0141 13,50 0,69 0,55 2,19 3,44 

Amaranthus hybridus 284 21,67 0,0740 21,85 2,26 2,90 3,55 8,71 

Crotalaria incana 149 15,00 0,0388 16,56 1,56 1,52 2,69 5,77 

Mimosa pudica 17 3,33 0,0044 8,50 0,35 0,17 1,38 1,90 

Chamaecrista rotundifolia 184 18,33 0,0479 16,73 1,91 1,88 2,72 6,51 

Zornia latifólia 40 10,00 0,0104 6,67 1,04 0,41 1,08 2,53 

Chamaecrista hirta 64 13,33 0,0167 8,00 1,39 0,65 1,30 3,34 

Elephantopus mollis 39 6,67 0,0102 9,75 0,69 0,40 1,58 2,68 

Spermacoce latifólia 125 18,33 0,0326 11,36 1,91 1,28 1,85 5,03 

Spermacoce verticilata 189 33,33 0,0492 9,45 3,47 1,93 1,54 6,94 

Sena obtusifolia 149 31,67 0,0388 7,84 3,30 1,52 1,27 9,09 

Solanum grandiflorum 3 1,67 0,0008 3,00 0,17 0,03 0,49 0,69 

Starchytarpheta cayennensis 131 21,67 0,0341 10,08 2,26 1,34 1,64 5,23 

Croton lundianus 67 13,33 0,0174 8,38 1,39 0,68 1,36 3,43 

Sida rhombifolia 246 36,37 0,0641 11,18 3,82 2,51 1,82 8,15 

Sida urens 59 8,33 0,0154 11,80 0,87 0,60 1,92 3,39 

Solanum sisymbrifolium 22 10,00 0,0057 3,67 1,04 0,22 0,60 1,86 

Mimosa ramosissima 527 61,67 0,1372 14,24 6,42 5,38 2,32 14,12 

Leucaena leucocephala 39 15,00 0,0102 4,33 1,56 0,40 0,70 2,66 

Chaptalia integérrima 41 15,00 0,0107 4,56 1,56 0,42 0,74 2,72 

Sida cordifolia 1149 73,33 0,2992 26,11 7,64 11,72 4,24 23,61 

Diodia teres 169 18,33 0,0440 15,36 1,91 1,72 2,50 6,13 

Stylosanthes viscosa 47 10,00 0,0122 7,83 1,04 0,48 1,27 2,79 

Pothomorphe umbellata 4 3,33 0,0010 2,00 0,35 0,04 0,33 0,71 

Gomphrena celosoides 231 20,00 0,0602 19,25 2,08 2,36 3,13 7,57 

Spermacoce capitata 26 6,67 0,0068 6,50 0,69 0,27 1,06 2,02 

Polygala violácea 209 33,33 0,0544 10,45 3,47 2,13 1,70 7,30 

Aeschynomene Histrix 141 26,67 0,0367 8,81 2,78 1,44 1,43 5,65 

Rhynchospora nervosa 214 23,33 0,0557 15,29 2,43 2,18 2,48 7,10 

Cyperus iria 140 20,00 0,0365 11,67 2,08 1,43 1,90 5,41 

Murdania nudiflora 290 45,00 0,0755 10,74 4,69 2,96 1,75 9,39 

Cyperus polystachyos 237 25,00 0,0617 15,80 2,60 2,42 2,57 7,59 

Total 9802 960,00 2,5526 615,18 100,00 100,00 100,00 300,00 

N° ind. = número de indivíduos; Fre = freqüência; Den = densidade; Abu = abundância; Frr. = 
freqüência relativa; Der. = densidade relativa; Abr. = abundância relativa; IVI = índice de valor de 
importância. 
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Em época chuvosa, a espécie Sida cordifolia demonstrou maior importância na área, 

apresentando um IVI de 34,21, freqüência de 70,00% nas parcelas, densidade 0,48 plantas m-2 e 
o maior índice de abundância com 43,69 (Quadro 2). Resultados semelhantes encontraram 
Carvalho e Pitelli (1992), em trabalhos de levantamento fitossociológico em pastagem realizado no 
período de maio de 1981 a dezembro de 1982, obtendo a espécie Sida cordifolia como a mais 
freqüente nas áreas e períodos estudados. Em seguida a espécie Desmodium incanum 
apresentou o segundo maior IVI com 31,38; freqüência nas parcelas de 66,67%, densidade 0,43 
plantas m-2 e abundância com 40,98. Pode-se apontar a espécie Sida rhombifolia como a que 
apresentou maior índice de abundância com 59,00; podendo ser apontada como a espécie mais 
presente em reboleiras.  
 
Quadro 2 - Relação das espécies de plantas daninhas encontradas em pastagens na região B, em 
época chuvosa. 
 

Espécies 
N° 

Fre. Den. Abu. Frr. Der. Abr. IVI 
ind. 

Aeschynomene americana 136 13,33 0,04 17,00 1,90 1,41 2,06 5,36 

Aeschynomene histrix 13 6,67 0,00* 3,25 0,95 0,13 0,39 1,48 

Alternanthera tenella 254 23,33 0,07 18,14 3,32 2,62 2,20 8,14 

Amaranthus hybridus 252 16,67 0,07 25,20 2,37 2,60 3,05 8,03 

Astrocarym vulgare 2 1,67 0,00* 2,00 0,24 0,02 0,24 0,50 

Bauhinia forticata 3 1,67 0,00* 3,00 0,24 0,03 0,36 0,63 

Blainvillea rhomboidea 17 5,00 0,00* 5,67 0,71 0,18 0,69 1,57 

Chamaecrista hirta 303 31,67 0,08 15,95 4,50 3,13 1,93 9,57 

Chamaesyce próstata 32 1,67 0,01 32,00 0,24 0,33 3,88 4,44 

Chenopodium ambrosioides 33 3,33 0,01 16,50 0,47 0,34 2,00 2,81 

Commelina benghalensis 24 11,67 0,01 3,43 1,66 0,25 0,42 2,32 

Crotalaria Incana 190 33,33 0,05 9,50 4,74 1,96 1,15 7,85 

Crotalaria Lanceolata 214 16,67 0,06 21,40 2,37 2,21 2,59 7,17 

Cucumis anguria 5 1,67 0,00* 5,00 0,24 0,05 0,61 0,89 

Cyathula próstata 3 1,67 0,00* 3,00 0,24 0,03 0,36 0,63 

Cyperus difformis 20 1,67 0,01 20,00 0,24 0,21 2,42 2,87 

Cyperus esculentus 3 1,67 0,00* 3,00 0,24 0,03 0,36 0,63 

Cyperus Ferax 5 1,67 0,00* 5,00 0,24 0,05 0,61 0,89 

Cyperus iria 65 15,00 0,02 7,22 2,13 0,67 0,87 3,68 

Cyperus polystachyos 482 25,00 0,13 32,13 3,55 4,98 3,89 12,43 

Cyperus sesquiflorus 126 18,33 0,03 11,45 2,61 1,30 1,39 5,30 

Dactyloctenium aegyptium 274 18,33 0,07 24,91 2,61 2,83 3,02 8,46 

Desmodium Incanum 1639 66,67 0,43 40,98 9,48 16,94 4,96 31,38 

Digitaria insularis 98 13,33 0,03 12,25 1,90 1,01 1,48 4,39 

Euphorbia heterophylla 327 21,67 0,09 25,15 3,08 3,38 3,05 9,51 

Galinsoga parviflora 5 6,67 0,00* 1,25 0,95 0,05 0,15 1,15 
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Gomphrena celosioides 128 13,33 0,03 16,00 1,90 1,32 1,94 5,16 

Heliotropium elongatum 24 1,67 0,01 24,00 0,24 0,25 2,91 3,39 

Indigofera hirsuta 113 15,00 0,03 12,56 2,13 1,17 1,52 4,82 

Ipomoea grandifolia 57 11,67 0,01 8,14 1,66 0,59 0,99 3,23 

Lepidium virginicum 18 1,67 0,00* 18,00 0,24 0,19 2,18 2,60 

Marsyianthes chamaedrys 63 5,00 0,02 21,00 0,71 0,65 2,54 3,91 

Mimosa pudica 92 5,00 0,02 30,67 0,71 0,95 3,71 5,38 

Mimosa ramosissima 658 38,33 0,17 28,61 5,45 6,80 3,47 15,72 

Murdania nudiflora 231 11,67 0,06 33,00 1,66 2,39 4,00 8,04 

Parthenium hysterophorus 196 13,33 0,05 24,50 1,90 2,03 2,97 6,89 

Paspalum notatum 68 3,33 0,02 34,00 0,47 0,70 4,12 5,29 

Polygala violácea 11 5,00 0,00* 3,67 0,71 0,11 0,44 1,27 

Rhynchospora nervosa 695 53,33 0,18 21,72 7,58 7,18 2,63 17,40 

Richardia scabra 3 1,67 0,00* 3,00 0,24 0,03 0,36 0,63 

Ricinus communis 18 6,67 0,00* 4,50 0,95 0,19 0,55 1,68 

Rumex acetosella 40 13,33 0,01 5,00 1,90 0,41 0,61 2,91 

Sena obtusifolia 113 13,33 0,03 14,13 1,90 1,17 1,71 4,77 

Sida cordifolia 1835 70,00 0,48 43,69 9,95 18,96 5,29 34,21 

Sida rhombifolia 59 1,67 0,02 59,00 0,24 0,61 7,15 7,99 

Sida urens 128 15,00 0,03 14,22 2,13 1,32 1,72 5,18 

Spermacoce verticillata 6 3,33 0,00* 3,00 0,47 0,06 0,36 0,90 

Synedrellopsis grisebachii 51 8,33 0,01 10,20 1,18 0,53 1,24 2,95 

Vernonia ferruginea 544 31,67 0,14 28,63 4,50 5,62 3,47 13,59 

Total 9676 703,33 2,52 825,61 100,00 99,99 100,00 
299,9

9 

N° ind. = número de indivíduos; Fre = freqüência; Den = densidade; Abu = abundância; Frr. = 
freqüência relativa; Der. = densidade relativa; Abr. = abundância relativa; IVI = índice de valor de 
importância; (*) = Menor que 0,01. 
 

Em geral, as duas áreas apresentaram-se infestadas com plantas daninhas, reduzindo 
assim, a capacidade de suporte animal da pastagem e impedindo o aproveitamento adequado das 
áreas de pastejo. Em época chuvosa, a região B apresentou maior número de espécies em 
relação à região A, onde na região (A) a espécie Desmodium incanum foi mais intensa. Na região 
B a espécie Sida cordifolia obteve maior importância. 
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1. Introdução 

Nas últimas décadas o que mais tem preocupado ecólogos e biólogos da conservação é a 
destruição em massa do meio ambiente causada por atividades antrópicas. O resultado dessa 
degradação são manchas de vegetação com diferentes formas e tamanhos circundadas, 
frequentemente, por matrizes agropastoris ou urbanas (Tabarelli et al., 2009).A fragmentação de 
hábitats consiste em uma das maiores ameaças a biodiversidade, levando o deslocamento ou até 
mesmo a extinção de populações de plantas e animais (Fearnside, 2006; Laurance, 2010). 

O rápido avanço agrícola tem sido apontado como o principal responsável peladegradação 
da cobertura vegetal (Queiroga, 2000). Neste contexto, o estado de Mato Grosso se destaca 
sendo considerado o estado da amazônia legal que apresenta uma das maiores taxas de 
desmatamento (INPE, 2011), possuindo cerca de 320.000 Km2 ocupados com produção 
agropecuária (FAMATO, 2011). 

Apesar da preocupação dos impactos da agricultura, principalmente das 
grandesmonoculturas, sobre o meio ambiente, são escassos os trabalhos que demonstram os 
efeitos dessas atividades sobre as comunidades biológicas. Essa situação ainda é mais agravante 
para comunidades de artrópodes edáficos, onde a falta de informações é especialmente notória 
(Dinize Kitayama, 1998). 

Os artrópodes de solo representam uma grande parte da diversidade do planeta e 
desempenham importantes papéisnos ecossistemas,atuando na decomposição da matéria 
orgânica, ciclagem de nutrientes, polinização, regulação de populações microbianas e como fonte 
de alimento para os demais níveis tróficos (Culiket al., 2006). Além disso, estes indivíduos são 
considerados excelentes indicadores ambientais, podendo responder mais rapidamente a 
mudanças no hábitat do que outros grupos animais(Hiltye Merenlender, 2000; Wink et al., 2005). 

Diante da grande importância dos artrópodes para o funcionamento dos ecossistemas e da 
falta de informações sobre os efeitos das atividades agrícolas sobre as comunidades 
biológicas,este trabalho tevecomo objetivo comparar a diversidade de artrópodes edáficos em 
matriz agrícola,borda e interior de fragmentos florestais em Tangará da Serra - MT. 

2. Material e Métodos 
 

Este trabalho foi desenvolvido na micro bacia do Rio Queima Pé, localizado no município de 
Tangará da Serra - MT. Para tal, foram selecionados quatro fragmentos florestais localizados nas 
seguintes matrizes: área 1 (14°38’20.96”S e 57º30’38.96”W) pastagem, 2(14º38’11.15”S e 
57º30’09.11”W)cultura de soja abandonada, 3 (14º38’43.95”S e 57º30’41.06”W) pastagem 
abandonada e 4 (14°38'11.65"S e 57°34'01.18"W) área de cultivo de soja.Cada uma das quatro 
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áreas foi subdivida em três pontos de coleta: interior do fragmento, área de borda e área agrícola. 
O primeiro fragmento tinha 1,4 ha, o segundo 8, o terceiro 5 e o quarto 4 ha.  

A captura dos artrópodes foi feita através de armadilhas de queda(Pitfall)confeccionadas 
com garrafaspetde 2,5 litros. Em cada ponto de coleta foram instaladas nove armadilhas 
equidistantes 20 metros uma das outras.Cada recipiente teve cerca de um terço do seu volume 
preenchido por solução de formalina a 10%, a fim de conservar os artrópodes, e detergente 
líquido para quebrar a tensão superficial. Após um período de dez diaso material foi recolhido e 
levado para o laboratório de Entomologia da Universidade do Estado do Mato Grosso, Campus de 
Tangará da Serra, onde os artrópodes foramtransferidos para recipientes plásticos etiquetados 
contendoálcool 70%. Omaterial foi triado com auxílio de lupas e pinças,identificado em nível de 
ordem e agrupados em morfo-espécies. 

Foi realizado o Índice de Shannon-Wienner (H’)a fim de verificar diferenças significativas na 
diversidade de artrópodes nos diferentes ambientes estudados (matriz, borda einterior do 
fragmento). Fez-se uma Análise de Regressão para verificar correlações entre o tamanho dos 
fragmentos com a riqueza e abundância dos artrópodes. Todas as análises foram feitas através 
do programa PAST versão 1.82 (Hammer et al., 2001). 

3. Resultados 

Nas coletas realizadas foi amostrado um total de 5.072 indivíduos, distribuídos em 145 
morfo-espécies pertencentes a 12 ordens (Tabela 1). As ordens que apresentaram maior riqueza 
foram Hymenoptera, Orthoptera e Araneae, com 35, 26 e 20 morfo-espécies, respectivamente. 
Quanto à abundância destacam-se Hymenoptera (n= 2.938), Juliformia (n=1.180)e Coleoptera (n= 
338). 
Tabela 1. Número de morfo-espécies e indivíduos encontrados em cada ordem. 

Ordem 
Nº de morfo-

espécies 
Nº de 

indivíduos 

Hymenoptera 35 2.938 

Orthoptera 26 167 

Araneae 20 67 

Hemiptera 18 338 

Coleoptera 17 325 

Diptera 9 23 

Blattodea 9 18 

Lepidoptera 4 4 

Juliformia 2 1.180 

Isoptera 2 6 

Scolopendromorpha 2 4 

Scorpiones 1 2 

Total 145 5.072 

A área 3 que possuia matriz de pastagem abandonafoi a que apresentou maior riqueza com 
67 morfo-espécies, seguida da 1 com 59, a 4 com 48 ea 2 com 38 morfo-espécies (Figura 
1).Dentre as áreas, a que apresentou maior riqueza de artrópodes no interior do fragmento foi a 1 
com 26 morfo-espécies. A área 3 se destaca por possuir a maior riqueza no ambiente agricultável 
com 44 morfo-espécies. 
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Figura1. Comparação das morfo-espécies encontradas nas diferentes áreas e ambientes. 

As matrizesagrícolas obtiveram maior riqueza e abundância de artrópodes com total de 74 
morfo-espécies e 2.667 indivíduos.As ordens mais representativas foram Hymenoptera e 
Orthoptera com 22 morfo-espécies e Araneae com 11 morfo-espécies. Nas áreas de borda foram 
encontradas 66 morfo-espécies e 1.447 indivíduos e no interior do fragmento 51 morfo-espécies e 
958 espécimes (Figura 2). 

 
Figura 2. Número de morfo-espécies dentro de cada ordem nos diferentes ambientes de estudo. 

De acordo com o índice de Shannon-Wienner, a diversidade de artrópodes foi maior nas 
matrizes agrícolas (H’= 2,48), seguido do interior dos fragmentos (H’= 2,01).A área de borda 
apresentou a menor diversidade (H’= 1,57). 

A análise deregressão linear indicou uma correlação negativa e não significativa entreo 
tamanho dos fragmentos e a riqueza (R2= 0,30; r= -0,55; F18,51= 0,87; p= 0,44)ea abundânciade 
artrópodes (R2= 0,77; r= -0,88; F18,51= 6,9; p= 0,11) (Figura 3). 
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Figura 3. Regressão linear entre o tamanho dos fragmentos e a riqueza (A) e a abundância de 
artrópodes (B). 

4. Discussão 

No presente estudo, Hymenoptera foi representada predominantemente pela família 
Formicidae, o que pode ter influenciado fortemente na elevada riqueza e abundância dos 
indivíduos dessa ordem, uma vez que essa famíliaé altamente dominante nas comunidades 
ecológicas, podendo ocupar todos os espaços disponíveis devido seu excelente poder de 
colonização (Oliveira et al., 2006; Silva et al., 2006;Rovedder et al., 2008). 

Na área 3 foi possível observar uma elevada riqueza de artrópodes na matriz de pastagem. 
Este resultadofoi influenciado pela grande quantidade de morfo-espécies pertencentes às ordens 
Orthoptera, Hymenoptera e Hemiptera, as quais possuem representantes que podem ter sido 
atraídos pela maior quantidade de alimento disponível nesta área, tais como gramíneas e outras 
plantas pioneiras. Estes resultados se assemelham com os encontrados por Pereira et al. (2010), 
onde as áreas de pastagens, quando comparadas com área úmida, mata secundária e mata 
primária, obteve maior riqueza de morfo-espécies da ordem Hymenoptera devido a grande 
quantidade de biomassa presente no local. 

A maior riqueza encontrada no interior do fragmento da área 1está relacionadacom a 
presença de morfo-espécies das ordens Coleoptera, Blattodea, Araneae, Hemiptera, Diptera e 
Hymenoptera que ocorreram somente neste local.Além disso, muitos dos artrópodes da borda 
também foram coletados no interior do fragmento, contribuindo para a elevada riqueza nesta área. 

A diversidade nas matrizes agrícolas foi maior que nos demais ambientes provavelmente em 
função das ordens Hymenoptera, Orthoptera e Araneae. Resultados semelhantes foram 
encontrados por Cividanes et al.(2009), onde  os principais grupos de artrópodes edáficos 
encontrados em culturas agrícolas pertenciam as ordens Hymenoptera, Araneae, Orthoptera e 
Coleoptera. O mesmo autor ainda ressalta que esses organismos são muito importantes para os 
sistemas de produção, uma vez que reduzem as populações de pragas nessas áreas. 

Apesar da riqueza e abundância de artrópodes terem sido maiores nas áreas de borda do 
que no interior dos fragmentos o índice de Shannon indicou que a diversidade nesta última área 
foi maior.Este resultado está relacionado com a distribuição mais uniforme dos indivíduos entre as 
morfo-espécies no interior dos fragmentos. Na borda, a distribuição apresentou uma grande 
variaçãocom algumas morfo-espécies das ordens Juliformia e Hymenoptera dominantes sobre as 
demais com867 e 252 indivíduos, respectivamente. Em contrapartida, Isoptera 
eScolopendromorpha foram representadas por apenas um indivíduo em cada morfo-espécie e 
Blattodea, Scorpiones e Lepidoptera por somente dois. 
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Embora a abundância de artrópodes não tenha sido influenciada 
significativamentepelotamanho dos fragmentos pode-se observar uma altacorrelação negativa 
entre essas variáveis (r= -0,88).A alta densidade populacional de artrópodes nos fragmentos 
menores pode estar relacionada com o hábito mais generalista de algumas espécies. Tais 
organismos são mais tolerantes a ambientes degradadas e, consequentemente,apresentam um 
maior sucesso na ocupação dessas áreas (Primack e Rodrigues, 2001).Quanto ao tamanho dos 
fragmentos e a riqueza de artrópodes, também pode-se observar que o número de espécies 
tendeu a aumentar em fragmentos menores, entretanto, a correlação entre essas duas variáveis 
foi fraca (r= -0,55).  

Através deste trabalho pode-se verificar uma maior riqueza e abundância de artrópodes nas 
matrizes agrícolas.Estes resultados foram influenciados,principalmente, pela presença de 
algumasmorfo-espécies de Hymenoptera, Orthoptera e Hemiptera. Além disso, muitos indivíduos 
coletados no interior dos fragmentos também foram encontrados na borda e na matriz, indicando 
que este ambiente está dominado, em sua maioria, por espécies mais generalistas, o que é 
comum em áreas degradadas.  

5. Agradecimentos 

 
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio 

financeiro que proporciona o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas,e aos acadêmicos do 
Mestrado em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola pelo auxílio no campo e no laboratório. 

 
6. Referências Bibliográficas 

Cividanes FJ, Barbosa JC, Martins ICF, Pattaro F, Nunes MA e Santos RS. 2009.Diversidade e 
distribuição espacial de artrópodes associados ao solo em agroecossistemas. Bragantia, 68: 
991-1002. 

Culik MP, Martins DS e Ventura JA. 2006. Collembola (Arthropoda: Hexapoda) communities in the 
soil of papaya orchards managed with conventional and integrated production in Espírito Santo, 
Brazil. Biota Neotropica, 6:1-8. 

Diniz IR e Kitayama K. 1998. Seasonality of vespid species (Hymenoptera: Vespidae) in a central 
Brazilian cerrado. Revista de Biologia Tropical, 46: 1-5. 

Famato (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso). 2011. Apresentação 
Geral Mato Grosso. http://www.famato.org.br/site/index.php. Acesso em: 10 set. 2011 

Fearnside PM. 2006. Desmatamento na Amazônia: dinâmica, impactos e controle. Acta 
Amazonica, 36: 395-400. 

Hammer O, Harper DAT e Ryan PD.2001. PAST: Palaeontologia statistics software package for 
education and data analysis. Palaeontologia Electronica, 4: 9. 

Hilty J e Merenlender A. 2000. Faunal indicator taxa selection for monitoring ecosystem health. 
Biological Conservation, 92: 185-197.  

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). 2011. Monitoramento da cobertura florestal da 
Amazônia brasileira por satélites. http://www.obt.inpe.br/deter/. Acesso em: 13 set.2011. 

Laurance WF. 2010. Habitat destruction: death by a thousand cuts. In: Sodhi NS e Ehrlich PR (ed). 
Conservation Biology for All. Oxford: Oxford University Press, p. 73-86. 

Oliveira CM, Resck DVS e Frizzas MR. 2006. Artrópodes edáficos: influência dos sistemas de 
preparo do solo e de rotação de culturas. 1 ed. Embrapa: Boletim de Pesquisa e 
Desenvolvimento 160. 

 



 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
II BIOTA 

II Ciclo de Estudos em Biologia de Tangará da Serra 
I Ciclo Nacional de Estudos de Biologia 

07 a 11 de Novembro de 2011 
ISSN 2175-6392 

 

Apoio: FAPEMAT                                                                                                                           6 

 

Pereira LR, Lázari PR, Costa MS e Santos MF. 2010. Estudo preliminar da riqueza eabundância 
da entomofauna edáfica no Sítio Duas Irmãs, Cáceres – MT. Anais 3ª Jornada Científica da 
UNEMAT. Cáceres – MT.  

Primack RB eRodrigues E. 2001.Biologia da Conservação. 1ed.Londrina: Planta. 
Queiroga JL. 2000. Efeito de borda em fragmentos de cerrado em área de agricultura do 

Maranhão, Brasil.Dissertação de Mestrado, Curso de Pós-Graduação em Agronomia, UEL, 
Londrina. 

Ratter JA, Ribeiro JF e Bridgewater S. 1997. The Brazilian Cerrado Vegetation and Threats to its 
Biodiversity. Annals of Botany, 80: 223-230. 

Rovedder APM, Eltz FLF, Drescher MS, Schenato RB e Antoniolli ZI. 2008. Organismos edáficos 
como bioindicadores da recuperação de solos degradados por arenização no Bioma Pampa. 
Ciência Rural, 39:1061-1068. 

Silva RF, Aquino AM, Mercante FM e Guimarães MF. 2006. Macrofauna invertebrada do solo sob 
diferentes sistemas de produção em Latossolo da Região do Cerrado.Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, 41:697-704. 

Tabarelli M, Pinto SR e Leal IR. 2009. Floresta Atlântica nordestina: fragmentação, degeneração e 
perda de biodiversidade. Ciência Hoje, 44: 36-41. 

Wink C, Guedes JVC, Fagundes CK e Rovedder AP. 2005. Insetos edáficos como indicadores da 
qualidade ambiental. Revista de Ciências Agroveterinárias, 4: 60-71. 

 



 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
II BIOTA 

II Ciclo de Estudos em Biologia de Tangará da Serra 
I Ciclo Nacional de Estudos de Biologia 

07 a 11 de Novembro de 2011 
ISSN 2175-6392 

 

Apoio: FAPEMAT                                                                                                                           1                                                                          

 
Incidência de Enteroprotozoários em Crianças na Primeira Infância. 

  
Bruna R. Pessoa, Cláudia M. Lima e Cristiane F. L. de Araújo 

 
 
 

Autor para correspondência: brunapessoa2010@hotmail.com 
 
Palavras-chaves: positividade, prevenção, protozoários intestinais. 

 
As infecções por enteroprotozoários representam um dos mais frequentes agravos à saúde em 
todo o mundo, a prevalência dessas parasitoses é maior em regiões menos desenvolvidas, neste 
contexto encontra-se o Brasil e o interior do Mato Grosso, onde esta pesquisa foi realizada. Este 
trabalho teve como objetivo mostrar a incidência de positividade de cistos de enteroprotozoários 
em crianças na primeira infância. No período de junho a julho de 2011, foram examinadas 84 
amostras de fezes de crianças na faixa etária de 0 a 5 anos da creche municipal de Nova Olímpia, 
MT. A pesquisa por cisto de protozoários foi realizada através de exame microscópio do 
sedimento obtido das fezes. Os resultados obtidos foram avaliados por análise percentual paralelo 
aos exames. Após o diagnóstico, os exames foram entregues e na oportunidade foi realizada 
palestra com as crianças e seus responsáveis quanto aos meios de prevenção às parasitoses. 
Das 84 amostras examinadas, 54 estavam contaminadas (64,3%) e nelas foram encontrados 
cistos de Entamoeba histolitica em 7 amostras (8,33%) e cistos de Giardia intestinalis em 21 
amostras (25%). O estudo mostrou a incidência de enteroprotozoários na faixa etária em estudo, 
de acordo com os resultados observou-se um alto índice de Giardia intestinalis, causador da 
giardíase que está entre as doenças negligenciadas, por ser um problema de saúde pública fica 
clara a necessidade de políticas sanitárias para a prevenção e combate às parasitoses apontando 
os danos que uma pessoa parasitada pode apresentar, tais como transtornos intestinais (diarreia 
e vômito), podendo interferir no rendimento escolar. 
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1. Introdução  
 

A qualidade ambiental em bacias hidrográficas é aspecto fundamental para a manutenção 
da vida aquática e humana, uma vez que a dependência da água é um fator intrínseco à 
sobrevivência. No entanto, os ecossistemas aquáticos vêm sofrendo uma série de impactos 
antropogênicos que alteram o seu funcionamento e paisagem, prejudicando, assim, a saúde 
ecológica de riachos (Minatti-Ferreira e Beaumord, 2006). 

Diante dos problemas ambientais existentes a avaliação da integridade ambiental dos 
corpos d’água torna-se o passo inicial para o planejamento de programas de manutenção e 
preservação ambiental (Rodrigues et al., 2008; Minatti-Ferreira e Beaumord, 2004). Atualmente, 
esta avaliação tem se pautado na análise ecomorfológica, através da aplicação de protocolos de 
avaliação rápida (PARs), análises da água e estudo de comunidades biológicas, principalmente 
macroinvertebrados bentônicos. A presença ou ausência de alguns grupos de macroinvertebrados 
refletem as condições da qualidade ambiental local (Goulart e Callisto 2003; Queiroz, et al., 2009). 
Todos os métodos mencionados são simples, podem apresentar baixos custos e a taxonomia de 
macroinvertebrados já é bem conhecida, com chaves de identificação de fácil manuseio. 

Alguns pesquisadores relatam que estudos ambientais podem ser utilizados como uma 
ferramenta em atividades de ensino, pesquisa e educação ambiental com a sociedade. Callisto et 
al., (2002) obtiveram resultados satisfatórios em uma pesquisa sobre qualidade ambiental de 
córregos com estudantes, demonstrando  a importância e validade em estudos desta natureza.  

Desta forma, a inserção da comunidade nesses estudos pode ser uma ferramenta que 
auxilie na sensibilização da busca de um ambiente saudável, além de cooperar com a formação 
de saberes até então distantes das pessoas em meio às barreiras existentes ainda hoje entre a 
comunidade científica e a sociedade. 

Para Callisto e França (2004, p.3):  
a participação dos estudantes nestas atividades desenvolvem progressivamente o 
conhecimento e adquirem ferramentas para enriquecerem seu posicionamento 
frente às questões propostas, considerando o princípio de uma visão integrada 
dos problemas ambientais.  

 Diante desta realidade, este trabalho de pesquisa objetivou realizar uma avaliação da 
qualidade ambiental de um trecho do córrego Ribeirão Antártico no município de Nova 
Xavantina/MT como uma atividade de ensino, pesquisa e educação ambiental com estudantes do 
ensino básico, visando à integração dos conhecimentos técnico-científicos com a comunidade 
escolar. 

 
2. Material e Métodos 

 
A avaliação da qualidade ambiental foi realizada com alunos do ensino fundamental de 

uma escola pública do município de Nova Xavantina/MT como uma atividade de pesquisa e 



 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
II BIOTA 

II Ciclo de Estudos em Biologia de Tangará da Serra 
I Ciclo Nacional de Estudos de Biologia 

07 a 11 de Novembro de 2011 
ISSN 2175-6392 

 

Apoio: FAPEMAT                                                                                                                           2 

 

ensino a cerca do tema transversal “Meio Ambiente - Qualidade ambiental”. Após debater sobre 
esta temática em sala de aula, foi proposto analisar a qualidade ambiental de um corpo d’água, 
visto que a região é rica em recursos hídricos. A área estudada compreende uma região de 
cabeceira do córrego Ribeirão Antártico localizado a 13 km do centro da cidade, pertencente à 
Bacia do Rio Ribeirão Antártico, Leste de Mato Grosso, que é afluente da margem direita do Rio 
das Mortes. O córrego perpassa diversas fazendas que apresentam a pecuária como principal 
atividade econômica. 
 Em três trechos do córrego, distantes aproximadamente 100 metros um do outro, foi 
aplicado o Protocolo de Avaliação Rápida da diversidade de hábitats utilizado por Callisto et al., 
(2002). As pontuações obtidas refletem as condições ecológicas dos trechos de bacia, onde: 
valores de 0 a 40 pontos representam trechos “impactados”; valores entre 41 e 60 pontos 
representam trechos “alterados”; e acima de 61 pontos, trechos naturais. 
 A análise dos aspectos físico-químicos da água foi obtida através do “EcoKit”, cedido pelo 
Laboratório de Águas da Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT/Nova Xavantina, que 
compõem-se de frascos e reagentes, acompanhado de um folheto explicativo sobre o modo de 
uso. Seu baixo custo, fácil entendimento e aplicabilidade prática nas análises o tornam uma 
técnica de grande aceitação nos segmentos envolvidos com programas de formação de agentes 
para conservação de bacias hidrográficas no estado de São Paulo (Hermes et al., 2004). Os 
aspectos analisados através do Ecokit foram: pH, oxigênio dissolvido e turbidez. A temperatura da 
água foi amostrada através de um termômetro digital. Foi coletada apenas uma amostra de água 
do córrego, devido a proximidade dos trechos analisados. 
 Para análise da composição da biota de invertebrados aquáticos foram realizadas coletas 
através de um coletor manual com 0,50mm de malha sendo 2 amostras por local, além de 
amostragens aleatórias de pedras encontradas no sedimento. O material foi raspado através de 
pequenas escovas, peneirados e os invertebrados encontrados foram armazenados em uma 
solução de álcool a 85% para posterior identificação. 
           Com auxílio de um guia, os macroinvertebrados foram identificados através de um 
estereomicroscópico, ao nível taxonômico de Ordem e revisado juntamente com um pesquisador 
treinado. Em seguida, os dados do protocolo de avaliação e análise da água foram interpretados 
juntamente com a abundância dos grupos de macroinvertebrados, para verificar a relação entre 
estes organismos e a qualidade ambiental (baseado em Goulart e Callisto, 2003). 
 

3. Resultados e Discussão 
 
3.1. Avaliação ecomorfológica da qualidade ambiental 
 
Os trechos analisados do córrego Ribeirão Antártico estão localizados em região 

geograficamente montanhosa, em áreas de cabeceira. Possuem mata ciliar em toda sua extensão 
na margem esquerda, sedimento rico em pedras e seixos, exceto no ponto 3 onde o sedimento 
predominante é arenoso, com presença de follhiço. No ponto 2, em sua margem direita, há um 
pequeno trecho sem mata ciliar, região utilizada para atividades de lazer.  

Os trechos 1, 2 e 3 do córrego apresentaram respectivamente 94, 89 e 83 pontos. A média 
da pontuação obtida foi de 88.6, ambiente assim classificado como natural/preservado, segundo o 
protocolo de avaliação aplicado. Este resultado já era esperado, uma vez que a localidade é longe 
da atividade de pecuária e o riacho apresenta vegetação ciliar circundando grande parte do trecho 
analisado. Desta forma, foi possível verificar que o protocolo de avaliação rápida da diversidade 
de hábitats, embora não tenha sido adaptado à região e aplicado por estudantes sem prévio 
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treinamento, apresenta resultados que demonstram a realidade da situação ambiental do pequeno 
trecho do corpo d’água analisado.  

O uso de protocolos de avaliação tem demonstrado bons resultados por diversos 
pesquisadores. Callisto et al., (2002) também realizaram a aplicação do mesmo protocolo da 
avaliação de riachos na região de Minas Gerais e Rio de Janeiro e obtiveram bons resultados, não 
encontraram diferenças significativas entre os resultados da aplicação do protocolo comparando-
se estudantes com um treinamento prévio e estudantes sem treinamento, evidenciando a 
acessibilidade e eficiência desta técnica. Santos e Oliveira (2001) conseguiram, através do uso de 
um protocolo de avaliação rápida na região de Goiás, verificar qual região da bacia e cursos 
d’água necessitam de maior atenção, por estarem mais impactados. Dillenburg (2007) aponta a 
importância do uso desta técnica que permitiu analisar os diferentes estágios de alteração 
ambiental encontrado em trechos do rio Sanga Mineira/PR e a influência da ocupação humana na 
qualidade do ambiente natural.  
 

3.2. Análises da água e da comunidade de macroinvertebrados aquáticos 
  

Quanto aos aspectos físico-químicos da água do córrego, o pH apresentou-se levemente 
ácido (6,0), oxigênio dissolvido entorno de 8,0 a 9,0 mg/L, turbidez abaixo de 10UNT e 
temperatura entre 28° a 30°. Estes resultados enquadram-se nos valores para água de classe 2, 
da resolução CONAMA 357/05, indicando o estado de conservação do ambiente. 

Pimentel (2009) realizou análises da água em córregos da região de Nova Xavantina/MT 
utilizando técnicas laboratoriais e aplicação do Ecokit, com o objetivo de comparar os valores 
entre os diferentes métodos. Em suas análises, os resultados do pH não apresentaram diferença 
significativa, já para oxigênio dissolvido verificou-se diferença entre algumas amostras. No 
entanto, relata que o método é viável em estudos que envolvam educação ambiental em bacias 
hidrográficas. Sette e Sala (2007) reafirmam que o Ecokit é uma ferramenta de cunho didático de 
grande importância e ainda que não ofereça alguns detalhes importantes, é ideal para estudos 
iniciais de planejamento, manejo e conservação de cursos d’água. 

A comunidade de macroinvertebrados foi representada neste trabalho por 137 
macroinvertebrados, pertencente a 10 ordens taxonômicas, sendo que dentre os trechos 
analisados, o Trecho 1 apresentou maior quantidade de indivíduos. A ordem mais abundante foi 
Ephemeroptera (59), seguido de Coleoptera (19) e Trichoptera (17) (Figura 1).  

Goulart e Callisto (2003) classificam os macroinvertebrados em três grupos, relacionados à 
tolerância frente as adversidades ambientais: organismos sensíveis ou intolerantes (ordens 
Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera) organismos tolerantes (ordens Diptera, Heteroptera, 
Odonata e Coleoptera) e organismos resistentes (Diptera, principalmente Chironomidae e 
Oligochaeta). 

Neste trabalho, os representantes das ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera 
(EPT) correspondem a 65% do número total de indivíduos encontrados, dando destaque à ordem 
Ephemeroptera (43%), representada por organismos que possuem preferência por locais 
conservados e com boa oxigenação. Buss et al., (2002) afirma que Ephemeroptera apresenta alta 
riqueza em locais com excelente qualidade ambiental e com menores níveis de degradação. 
Segundo Bispo e Crisci-Bispo (2006) e Salles et al., (2004) um dos fatores que favorecem na 
abundância de imaturos de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera é a cobertura vegetal e 
estrutura do canal dos riachos, com presença de diversos tipos de substratos, fatos estes que 
corroboram com os resultados encontrados entre a comunidade  de macroinvertebrados e os 
valores do protocolo de avaliação rápida. 
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Os dados obtidos, juntamente com as conclusões deste trabalho foram apresentados pelos 
estudantes, juntamente com professor responsável durante a Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia no ano de 2009. 

 
Figura 1. Macroinvertebrados coletados trechos do Córrego Ribeirão Antártico localizado na em 
Nova Xavantina/MT. 
 

A aplicação do protocolo de avaliação rápida somada ao conhecimento de alguns aspectos 
físico-químicos da água e dos diversos tipos de macroinvertebrados presente no sistema foi 
eficiente nesta atividade didática, alcançando o objetivo de realizar uma atividade de pesquisa e 
ensino que levassem os estudantes da educação básica a um contanto com conhecimentos 
específicos que enriquecem a construção de saberes a cerca da temática qualidade ambiental, 
levando ao desenvolvimento de ações que visem um aperfeiçoamento no trabalho do tema 
educação ambiental na escola. 
 Ao término deste trabalho, os alunos puderam perceber que o local de estudo está com 
suas condições ambientais ainda preservadas. Atividades como estas, que inserem a sociedade, 
a partir do envolvimento dos estudantes do ensino básico em uma avaliação ambiental, podem 
auxiliar na tomada de decisões e ações que viabilize a implantação de programas de comitês de 
bacias hidrográficas na região.  
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1. Introdução  
 

A produção de soja no Brasil encontra-se distribuída em todas as regiões do país, sendo o 
Centro Oeste a região que apresenta-se como a maior produtora do país. Com grande destaque 
para Mato Grosso, que contribui com 29,4% da produção nacional, ocupando o primeiro lugar em 
área cultivada no Brasil e como uma das mais produtivas (Imea, 2011).  

A partir da década de 70 mediante os incentivos do Governo Federal, foram criadas 
condições necessárias, como: infraestrutura, pesquisa, crédito e financiamento das safras, para a 
implantação e consolidação da produção agrícola comercial e empresarial que hoje encontra-se 
instalado nas terras do cerrado em Mato Grosso (Moreno e Higa, 2005). A característica que 
tornam a produção agrícola matogrossense singular no cenário nacional é o tamanho das 
propriedades, em que na maioria são empresas rurais que possuem áreas superiores a 1.000 ha-1 
(Santos, 2005). 

Esses fatores foram importantes para a elevação da produtividade média do grão de soja 
no Estado do Mato Grosso que no início da exploração da cultura, era em torno de 1.452 kg ha-1 
foi sendo incrementada em mais de 110%, com previsão na safra 2010/2011 de mais de 3.100 kg 
ha-1 (Conab, 2011). O significativo aumento na produção e produtividade do grão de soja no Mato 
Grosso e o modelo de desenvolvimento estão relacionados com as vastas áreas aptas para 
plantio, amplos chapadões com relevo plano e por possuir um clima com duas estações bem 
definidas: uma estação seca pronunciada e o período chuvoso que inicia em outubro e estende-se 
até abril (Silva, 2006). 

Baseado nestas informações o presente trabalho teve como objetivo realizar levantamento 
da área cultivada, produção e produtividade do grão de soja no estado de Mato Grosso no período 
de 1995 a 2011, destacando às principais regiões produtoras e relacionar com os fatores que 
influem na produção. 

 
2. Material e Métodos 
 

O levantamento de dados foi referente aos anos de 1995 a 2011, obtido através de revisão 
bibliográfica de revistas científicas e redes eletrônicas. As principais informações utilizadas foram 
coletadas junto ao banco de dados da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação 
Geral (Seplan, 2010) Anuários Estatísticos do Estado de Mato Grosso, Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab, 2011), do Sistema Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 
Recuperação Automática – SIDRA (Ibge, 2011), e Instituto Mato-Grossense de Economia 
Agropecuária (Imea, 2011). Os mesmos apresentam a produção, produtividade, área plantada, e 
demais informações relacionadas às culturas implantadas na região. 
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3. Resultados e Discussão 
 

A área plantada de soja em Mato Grosso na metade da década de 90 era de pouco mais 
de 2,3 milhões de hectares, no último ano registrou um pico de 6,4 milhões (Tabela 1). Isso 
significa um incremento de área plantada de quase 270% em um ciclo de 17 anos. 
Simultaneamente ao incremento da área plantada, a produção saltou de 5.4 milhões de toneladas 
para 20.5 milhões. Essa ascensão representa um aumento de 380% na produção do grão no 
estado.  

Esse crescimento ocorreu gradativamente e tornou-se mais evidente de 2000 a 2005 
(Figura 1). Em 2006 e 2007, respectivamente, houve uma queda em áreas plantadas passando de 
6,1 milhões de hectares para 5,8 e 5.07 milhões. Aliado a redução de áreas plantadas pode ser 
observado também que nos anos 2006 e 2007 ocorreu um decréscimo acentuado e crescente, 
cerca de 12,2% e 14%, respectivamente, em relação à safra de 2005. De acordo com Melo (2011) 
a interrupção do crescimento da produção do grão de soja nesse período esta relacionada com a 
crise econômica internacional (ainda não inteiramente resolvida) de setembro de 2008. Após esse 
período, mais precisamente nos dois últimos anos ocorreu crescimento tanto em áreas plantadas 
como em produção. 

 
 Tabela 1 – Mato Grosso. Soja: área plantada, produção e produtividade ‐ 1995 a 2011. 

Safras Área plantada (ha) Produção (t) Produtividade (Kg) 

1995 2.322.825 5.491.426 2.364 
1996 1.956.148 5.032.921 2.573 
1997 2.192.514 6.060.882 2.764 
1998 2.643.389 7.228.052 2.734 
1999 2.635.010 7.473.028 2.836 
2000 2.906.448 8.774.470 3.019 
2001 3.121.353 9.533.286 3.054 
2002 3.818.231 11.684.885 3.060 
2003 4.413.271 12.965.983 2.938 
2004 5.263.428 14.517.912 2.758 
2005 6.106.654 17.761.444 2.909 
2006 5.811.907 15.594.221 2.683 
2007 5.075.079 15.275.087 3.010 
2008 5.659.149 17.802.976 3.146 
2009 5.831.468 17.962.819 3.080 
2010* 6.217.450 18.814.693 3.026 
2011* 6.411.940 20.566.781 3.208 

 Fonte: dados coletados no Ibge (2011) e *Imea (2011). 
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Figura 1 – Apresenta a evolução da produção e áreas plantadas da cultura soja no estado 
de Mato Grosso no período de 1995 a 2011. Fonte: dados coletados no Ibge (2011) e Imea 
(2011). 

 
 

A produtividade da soja no estado (Figura 2) também tem destaca no cenário nacional, 
uma vez que é uma das melhores. Algumas características como: a incorporação de tecnologias 
ao processo de produção; a modernização da atividade rural (Dias et al., 2009), em decorrência 
da expansão da indústria de máquinas e implementos; o melhoramento genético de cultivares 
resistentes (Santos, 2005; Correia e Durigan, 2006; Hamawaki et al., 2007), obtidos por intermédio 
de pesquisas; a utilização de técnicas de manejo e fertilidade do solo compatível a cultura (Urano 
et al., 2006); distribuição temporal (Brandt et al., 2006) e espacial (Bianchi et al., 2010) dos 
cultivares; tratamentos químicos preventivos e de controle de ervas, pragas e doenças (Fagan et 
al., 2010); como também a demanda de consumo do produto ou do seu subproduto (Miura et al., 
2000; Jaekel et al., 2010), contribuiu para a elevação da produção do grão garantindo a primeira 
colocação no país. 
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Figura 2 – Apresenta a evolução da produtividade da soja no estado de Mato Grosso no 
período de 1995 a 2011. Fonte: dados coletados no Ibge (2011) e Imea (2011). 

 
Na figura 3 é possível observar 11 (onze) municípios maiores produtores de soja do 

estado, nos dois últimos anos. Na primeira colocação destaca-se o município de Sorriso que 
apresenta-se como o maior produtor de soja do estado em extensão de área plantada. Essa 
colocação é evidente no cenário matogrossense desde as primeiras safras (Ibge, 2011). Na safra 
de 2010/2011 superou a produção anterior que era de 1,9 milhões de toneladas e passou para 
mais de 2 milhões de toneladas, com uma produtividade média 3.488 Kg ha-1, esse crescimento 
representou um incremento de 10% na produção (Imea, 2011). 

Na segunda colocação encontra-se o município de Nova Mutum com safras que variaram 
de 950 milhão de toneladas, há um pouco mais de 1,1 milhões, com produtividade média de 3.300 
Kg ha-1. Campo Novo dos Pareci e Sapezal ocupam a terceira e quarta posição, respectivamente, 
seguindo com produtividade de 3.120 Kg ha-1 e 3.030 Kg ha-1. É importante destacar que de 
acordo com dados coletados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o 
município de Sapezal desde a safra 2003/2004 até a penúltima safra, como pode ser observado 
na figura 3, ocupou a segunda colocação. Na última colocação aparece o município de Ipiranga do 
Norte, com aumento de produtividade, de 3.120 Kg ha-1 para 3.450 Kg ha-1 (Imea, 2011). 

De acordo com Imea (2011) as variações da produtividade da soja em diversas regiões do 
estado de Mato Grosso estão relacionadas com fatores climáticos. A influência das variáveis 
climáticas sobre a produção de soja na região é discutida também por Santos (2005), no qual 
conclui que nos anos em que o ritmo climático mantém-se dentro de seu comportamento habitual, 
os produtores conseguem programar suas safras e alcançam produtividade melhores, pois em 
condições favoráveis é possível programações das operações agrícolas na época em que estas 
precisam ser realizadas.  

A fim de minimizar essa interferência e por a soja ser uma cultura de verão, com ciclo 
fenológico que se estende de 90 a 150 dias, no Mato Grosso é recomendado o plantio no período 
que se estende de setembro a dezembro e a colheita de janeiro a março. Essas orientações são 
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apresentadas no Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos de Mato Grosso no diário oficial da 
união Portaria 222/2010 (D.O.U. 15/07/2010). Este é utilizado como instrumento de ferramenta 
técnico-científica de auxílio à política agrícola e gestão de riscos na agricultura. Tem como 
principal objetivo analisar o clima, solo e planta e quantificar o risco de perda das lavouras com 
base no histórico de ocorrência de eventos climáticos adversos, principalmente a seca.  

 

 

Figura 3 – Apresenta onze municípios maiores produtores de soja nas safras 2009/2010 e 
2010/2011 da cultura soja no estado de Mato Grosso. Fonte: IMEA (2011). 
 
Outras estratégias também são utilizadas a fim de minimizar a interferência climática na 

produção da soja. Santos (2005) destaca que a aplicação de herbicidas dessecantes na época da 
maturação fisiológica da soja, nivela o estágio de maturação das plantas e garante à colheita 
antecipada, essa estratégia adianta em até dez dias o início da colheita.  

O arranjo de plantas no stand também influi em maior proporção para a habilidade 
competitiva da soja, pois o espaçamento reduzido entre fileiras proporciona cobertura precoce do 
solo pela oleaginosa, reduz a população e a matéria seca das plantas daninhas (Bianchi et al., 
2010). Com o advento da soja transgênica propiciou redução da competição com plantas 
daninhas por espaço e nutriente, em decorrência de sua resistência a glyphosate, tornando o 
controle facilitado (Correia e Durigan, 2010). Hamawaki et al. (2007), infere que a adoção de 
métodos inovadores, no programa de melhoramento de soja da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), possibilitou a identificação de genótipos altamente produtivos indicadas para 
Mato Grosso. Por exemplo, a cultivar UFUS-Imperial, alcançou índices de produtividade recordes, 
com médias de 4.800 kg ha-1, em Campo Novo dos Pareci e Sinop. Recomenda sua semeadura 
no período de 20 de outubro a 15 de dezembro, com densidade populacional de 220 a 250 mil 
plantas por hectare. 

Além de todas as vantagens técnicas e tecnológicas apresentadas acima, desenvolvidas 
para ampliar a produtividade do grão de soja, sua comercialização é também um dos fatores que 
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motivam sua produção. A comercialização da soja é o maior complexo agroindustrial gerador de 
divisas do país. Isso deve-se ao fato da soja ser mais completa como alimento, devido suas 
características nutricionais (Miura et al., 2000).  

Contudo, é possível dizer que a produção e produtividade do grão de soja no estado de 
Mato Grosso tem se destacado no decorrer dos anos, devido à ótima adaptação da cultura aos 
fatores climáticos do estado e aos avanços tecnológicos e industriais que vem ocorrendo nas 
últimas décadas. 
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Cryptococcus spp são fungos leveduriformes capsulado de distribuição cosmopolita causador da 

Criptococose. No meio ambiente o fungo é encontrado principalmente em substratos de origem 

animal e vegetal. A infecção humana ocorre através da inalação de propágulos de origem sexual 

presentes no ambiente. Neste trabalho foram realizados 84 coletas com auxílio de swab, sobre 

poeira encontrada em livros em três bibliotecas da cidade de Cuiabá/Mato Grosso. O material 

coletado foi semeada em agar Sabouraud para crescimento primário, e após observação das 

características compatíveis com colônias de aspecto cremoso a mucoide, as colônias foram 

isoladas em agar Níger indicado para a verificação da atividade da fenoloxidase das espécies 

patogênicas C. neoformans e C. gattii, e após cultivados a temperatura 37º C por 5-7 dias. A 

identificação das amostras isoladas foi realizada através da observação microscópica em 

preparações a fresco coradas pela tinta da China e testes adicionais em meio CGB (L-

Canavanina-glicina-azul de bromotimol), caldo de uréia e testes para assimilação de carboidratos 

(auxanograma). Das 84 (78,6%) amostras coletadas da poeira de livros, foram isoladas 18 

(21,4%) amostras positivas totalizando 41 UFC’s. A espécie mais frequentemente isolada foi C. 

gatti 15 (36,6%); seguido de C. terreus, 12 (29,2%); C. luteolus 4 (9,8%); C. neoformans e C. 

uniguttulatus com 3 (7,3%) respectivamente e C. albidus e C. humiculus  com 2 (4,9%) dos 

isolados respectivamente. A alta biodiversidade de leveduras do gênero Cryptococcus spp, 

isolada de diversas fontes ambientais nas áreas urbanas do Brasil, sugere a possibilidade de 

indivíduos imunocomprometidos e até mesmo hígidos entrarem em contato com múltiplas fontes 

de inoculação diariamente ao longo de suas vidas. De acordo com novas pesquisas e 

descobertas, as leveduras tem se mostrado cada vez mais hospedadas em diversos tipos de 

ambientes e substratos, contribuindo e realizando seu papel na microbiota destes; como 

comensais, decompositores e patógenos. No estudo da criptococcose, e seus agentes patógenos 

a levedura Cryptococcus spp. é importante o conhecimento e a vigilância extensiva dos 

reservatórios e fontes de infecção, estes parâmetros ajudam e fornecem assim, dados 

epidemiológicos para a implantação de programa de prevenção e terapia efetivas. O estudo ora 

apresentado se reveste de importância, pois relata a associação deste fungo isolado da poeira e 

sua relação com este biótopo. 

 


