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Publicações - 2011

Educação em Ciências (Educação, História, Sociologia e Filosofia da Ciência e áreas afins)
Título Autores
A Importância da Educação Ambiental com Alunos da Apae de Tangará da Serra-
MT

Elza de Souza Ramos, Francieli Santos Rossi

Aplicação dos Temas Transversais em Escola Pública Estadual de Tangará da
Serra – MT

Dayane Virginia Campos de Brito, Juliane Saldanha
da Silva, Ashbel Perrut dos Santos, Ludymilla
Barboza da Silva

Artrópodes em Comerciais de Tv: Será Que Tudo Que é Mostrado Está Correto? Diones Krinski, Bruna Magda Favetti
Avaliação da Qualidade Ambiental de um Trecho do Córrego Ribeirão Antártico
Como Atividade de Ensino, Pesquisa e Educação Ambiental em Nova
Xavantina/MT

Hilton Marcelo de Lima Souza

Como a Primeira Lei de Mendel é Abordada no Livro Didático do Ensino Médio Luciene Andretti, Valdilene Chagas Barbosa, Acsa
Borghetti Silva, Angélica Massaroli

Como a “água” é Abordada no Livro Didático em Tangará da Serra - MT Angelica Massaroli, Ana de Medeiros Arnt
Concepções de Alunos do 3º Ano do Ensino Médio de Duas Escolas Estaduais
Sobre Parasitas

Miryeli Mello Ribeiro, Keila Siqueira Vila Lopes,
Fabiana Aparecida da Silva

Construção de um Viveiro com Plantas Medicinais da Escola Estadual Ernesto
Che Guevara

Elza de Souza Ramos, Claudinei José Fernandes,
Danieli Maria Galli, Nivaldo Jesus Elias Sarry

Espécies Vegetais Mais Utilizadas em Terreiros de Umbanda e Candomblé no
Município de Tangará da Serra, Mato Grosso, Brasil, Sob a ótica da Etnobotânica

Ralskd da Silva Cariagas, Giliard Balduino, Gizelly
Mendes, Viviane Luiza Hunhoff, Rogério Añez

Experiência em Educação a Distância: das Idéias Preliminares a Realidade Nos
Polos

Ana Maria Alves Pereira, José Antonio Dourado
Teixeira

Índice do Tabagismo no Curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado
de Mato Grosso, Campus Universitário de Tangará da Serra

Roseani Peixoto dos Reis, Keity Natália dos Santos
Pereira, Maysa Teodoro Lemes, Ralskd da Silva
Cariagas, Marinez Cargnin Stieler

O Profissional Biólogo e o Interesse Pela Profissão Na Visão dos Alunos do 3º Ano
do Ensino Médio de Uma Escola Estadual no Município de Tangará da Serra, MT

Talitha Hevilla de Souza, Andrielle dos Anjos
Barbosa, Kecy Sena de Lima, Marcia Margarida
Francisco, Fabiana Aparecida da Silva

Observação da Didática de Professores do Ensino Médio Integrado Técnico em
Informática Numa Turma do 3° Ano em Escola Publica Estadual, no Município de
Tangará da Serra – MT, Brasil

Juliane Saldanha da Silva, Divina Sueide de Godoi

Perfil dos Ingressantes do Curso de Ciências Biológicas da Universidade do
Estado de Mato Grosso (Unemat), Campus de Tangará da Serra-MT

Monica Laner Blauth, Fabrícia Barcelos de Souza,
Ariane de Faria, Ana de Medeiros Arnt

Práticas Pedagógicas de Professores de Ensino Médio em um Centro de Educação
de Jovens e Adultos, no Interior do Mato Grosso

Patricia Simone Palhana Moreira, Suzam Lenni da
Silva Pereira, Hilton Marcelo de Lima Souza, Ana de
Medeiros Arnt

Projeto de Extensão de Educação Ambiental Comunitária no Bairro Jardim
Renascer, Cuiabá-MT.

Camila Benedita da Silva, Mírian Toshiko Sewo

Relação Aluno e Professor no Ambiente Escolar e Estratégias Didáticas
Utilizadas em Uma Escola Estad

Jessika Mª Apª da Silva Lopes Godoy

Temas Transversais: Como Estão Sendo Abordados? Cintia Graciele da Silva, Franciele do Nascimento
Soares, Daniela Matias dos Santos, Ludymilla Barboza
da Silva

Utilização do Espaço Escolar Por Alunos em Duas Escolas Públicas do Município
de Tangará da Serra-MT

Tatiane Brum, Nathalia Szimanski Silva, Ana de
Medeiros Arnt, Alessandra Regina Butnariu

 
Genética e Bioquímica (Genética, Bioquímica, Biologia Molecular e áreas afins);
Título Autores
Adequação do Protocolo para Análises Citogenéticas em Anfíbios e Répteis. Victor Hugo de Oliveira Henrique, Pabila Stephanie

de Souza, Amanda Guimarães Cardoso, Denyse
Cavalcante Lago, Lenicy Lucas de Miranda Cerqueira

Avaliação da Atividade de Celulase de Fungos Isolados de Solos da Região de
Tangará da Serra - MT

Sarah Szimanski Pazzini, Cíntia Graciele da Silva,
José Carlos Gomes de Araújo

Avaliação do Teor de Proteína em Diferentes Espécies de Peixes de água
Continental da Região do Caparaó Capixaba

Felipe Aparecido Gabriel de Miranda, Gessica
Carvalho da Silva, Thiago Silva de Jesus Ferreira,
Tércio da Silva Souza

Germinação e Organogênese in vitro de Arachis Sp. Suzam Lenni da Silva Pereira, Tatiane Lemos Varella,
Viviane Luiza Hunhoff, Ednamar Gabriela Palú,
Maurecilne Lemes da Silva

Germinação in vitro de Sementes e Aclimatização de Plantas de Pau-de-balsa
Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb. – Bombacaceae

Suzam Lenni da Silva Pereira, Tatiane Lemos Varella
, Viviane Luiza Hunhoff, Ednamar Gabriela Palú ,
Maurecilne Lemes da Silva

Micropropagação e Caracterização Cromossômica do “Híbrido” Cattaleya
violacea “Tipo” X Cattaleya granulosa (Orchidaceae)

Gizelly Mendes da Silva, Ricardo Gallo, Nayara Niele
Sacoman, Isane Vera Karsburg, Maurecilne Lemes da
Silva

 
Meio Ambiente (Botânica, Ecologia, Química Ambiental, Zoologia e áreas afins)
Título Autores
A Biorregião Amazônica Maria Isabel de Araújo, Rosineide da Silva Dias,

Aidson Ponciano Dias
A Diversidade de Macrófitas Aquáticas Nos Corpos de água do Município de Renata Cristina Cavalcante da Rocha, Mara Silvia

Organizadores
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Tangará da Serra MT Aguiar Abdo
Adições à Flora da Amazônia Brasileira: Passifloraceae Juss. Ana Kelly Koch, André Luiz de Rezende Cardoso,

Anna Luiza Ilkiu-borges
Análise de Variáveis Ambientais em Três Fragmentos Florestais no Município de
Tangará da Serra – MT

Nadia Botini, Nayara Magagnin Borges, Aline Marcele
Disperatti dos Santos, Auclar Felipe Botini, Marinez
Cargnin Stieler

Análise Preliminar da Qualidade Ambiental do Córrego Estaca em Tangará da
Serra - MT

Ralskd da Silva Cariagas, Mara Silvia Aguiar Abdo

Análises Estatísticas Aplicadas a Estudos de Estrutura e Composição de
Assembléias de Besouros “Rola-bostas” (Scarabaeidae: Scarabaeinae)

Fabricio Coletti, Alex Jr. M. Barbão, Ricardo José
Silva, Diogo Andrade Costa

Aproveitamento do Couro de Peixe para Confecção de Papel Rosineide da Silva Dias, Aidson Ponciano Dias, Maria
Isabel de Araújo, Ana Maria Alves Pereira

Aspectos Germinativos de Combretum Lanceolatum Pohl. Regiane Costa e Silva, Cátia Nunes da Cunha
Atividade Antibacteriana do Alho (Allium sativum Lineu) Na Forma de Extrato e
In Natura Sobre a Cepa Bacillus thuringiensis Berlinear

Adriana Neves da Silva, Alexandra Prudêncio da
Silva, Karina Augusta Sarto, Selma Baia Batista, Edna
Lopez Hardoim

Atividade Inseticida de Extratos de Annona Mucosa e A. Crassiflora Sobre
Rhodnius Neglectus (Hemiptera: Reduviidae)

Jamile Fernanda Silva Cossolin, ângela Pinheiro
Carneiro, Mônica Josene Barbosa Pereira, Paulo
Teixeira de Souza Junior, Evandro Luís Dall'oglio

Bioatividade de Annona dioica (A. St. Hil. 1825) Sobre Larvas do Aedes aegypti
(Linnaeus, 1762) (Diptera: Culicidae)

Simone Santos de Oliveira, Marilza da Silva Costa ,
Mônica Josene Barbosa Pereira, Paulo Teixeira de
Sousa Júnior, Evandro Luís Dall'oglio

Biologia Reprodutiva de Lepidagathis sessilifolia (Pohl) Kameyama Ex Wassh. &
J.r.i. Wood, (Acanthaceae) em Sub-bosque de Fragmento Florestal do Município
de Tangará da Serra – MT

Grecieli Aparecida Nogueira , Celice Alexandre Silva

Cães Discriminam Expressões Faciais Humanas Larissa de Souza Soares, Eduardo Bessa Pereira da
Silva

Características de Algumas Famílias de Briophyta (Musgo) Depositadas no
Herbário Tang – Unemat, Tangará da Serra- MT

Renata de Souza Costa, Marcos Antônio da Silva
Junior, Mara Silvia Aguiar Abdo

Caracterização Ambiental da Microbacia do Rio Queima Pé em Tangará da Serra
– MT

Benhur da Silva Oliveira, Silva do Nascimento,
Leidimara da Silva Santos, Luciene da Costa
Rodrigues

Censo da Avifauna Na Microbacia do Queima-pé Tangará da Serra - MT Bruno Wagner Zago, Seyla Poliana Miranda Pessoa,
Cleonir Andrade Faria Junior, Maurício Ferreira
Mendes, Josué Ribeiro da Silva Nunes

Composição Florística: um Levantamento Etnobotânico Nos Quintais de Salobra
Grande, Município de Porto Estrela/MT.

Elismara Oliveira dos Passos, Cristiano Neves do
Nascimento, Larissa de Souza Soares, Luciane Alves
Araújo, Tatiane Deoti Pessari

Comunidade de Visitantes Florais em Malvacea Sp., no Pantanal Matogrossense. Jessika Mª Apª da Silva Lopes Godoy, Patrícia Simone
Palhana Moreira, Suzam Lenni da Silva Pereira,
Rogério B.s. Añez

Conhecimento de Plantas Medicinais Entre Moradores do Bairro Cidade Verde,
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

Jaqueline Alves Senabio, Algislayne Fechtner
Coenga, Germano Guarim Neto

Cryptococcaceae: Investigação do Complexo Cryptococcus Isolados do
Microhabitat da Poeira

Diniz Pereira Leite Júnior, Sara de Almeida Alves
Simões, Evelin Rodrigues Martins, Fábio Alexandre
Leal dos Santos, Danielle Aparecida de Figueiredo

Desenvolvimento da Comunidade Zooplanctônica de um Tanque Experimental
Adubado com Esterco de Frango Curtido

Felipe Aparecido Gabriel de Miranda, Gessica
Carvalho da Silva , Thainara Rodrigues Maurício,
Lucas Pedro Gonçalves Junior, Atanásio Alves do
Amaral

Distribuição do Babaçu (Orbignya phalerat) Na área de Pasto e Cerrado Na
Fazenda Porto Alegre, Município de Cáceres, MT

Maysa Teodoro Lemes, Roseani Peixoto dos Reis,
Keity Natália Pereira dos Santos, Manoel dos Santos
Filho

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 Nascimento Soares, Jéssika Godoy,
Cristiano Neves do Nascimento, Rogério Añez

Efeitos da Matriz Agrícola Sobre As Comunidades de Artrópodes em Fragmentos
Florestais em Tangará da Serra - MT

Michele Silva Gonçalves, Valvenarg Pereira da Silva,
Jaqueline Aguilla Pizzato, Sonia Maria de Lima
Santos, Manoel dos Santos Filho

Efeitos de Borda Na Riqueza, Abundância e Composição de Espécies de Besouros
Rola-bostas (Scarabaeidae:scarabaeinae) em Fragmento de Mata Semidecidual
de Tangará da Serra/MT

Lucas Sawaris, Higor Vendrame Ribeiro, Alex Barbão,
Luiz Henrique Argolo Camilo, Ricardo José da Silva

Estrutura Trófica de Bryconops melanurus do Rio águas Claras, Bacia Platina em
Tangará da Serra

Renan de Oliveira, Divina Sueide Godoi, Waldo
Pinheiro Troy, Camila Aparecida Antoniazzi

Fenologia de Floração e Frutificação de Calathea mansoni (Maranthaceae) em
um Fragmento Florestal de Tangará da Serra – MT, Brasil.

Thays de Assis Schvinn, Fernanda Cardoso Furlan,
Celice Alexandre Silva

Ictiofauna Parcial do Rio São José, Município de Tangará da Serra, MT Giliard Balduino, Dioni Araújo, Divina Sueide de
Godoi

Influência da Face de Exposição à Luz Solar Sobre a Incidência e a Severidade
da Ferrugem em Genótipos de Café Conilon

Wagner Nunes Rodrigues, Tafarel Victor Colodetti,
Rodolfo Ferreira de Mendonça, Lima Deleon Martins,
Marcelo Antonio Tomaz

Influência do Efeito de Borda Na Estrutura de Comunidade de Formigas
(Hymenoptera Formicidae) em um Fragmento Florestal de Tangará da Serra, MT,
Brasil.

Juliane Saldanha da Silva, Fernanda Cardoso Furlan,
Thays de Assis Schvinn, Manoel dos Santos Filho

Inventario da Brioflora do Córrego Estaca em Tangará da Serra-MT Marcos Antônio da Silva Junior, Renata de Souza
Costa, Rozineide Pereira Alves de França, Mara Silvia
Aguiar Abdo

Levantamento de Plantas Daninhas em Pastagens Nos Municípios de Mirassol
D’oeste e São José dos Quatro Marcos em época Chuvosa

Natan Ramos Cavalcante, Ronei Ben, Miriam Hiroko
Inoue, Rafael Luiz Pereira, Gustavo Patrick dos
Santos Palermo

Levantamento de Plantas Daninhas em Pastagens Nos Municípios de Mirassol
D’oeste e São José dos Quatro Marcos Na época da Seca

Ronei Ben, Natan Ramos Cavalcante, Miriam Hiroko
Inoue, Rafael Luiz Pereira, Gustavo Patrick dos
Santos Palermo

Levantamento de Plantas Utilizadas em um Terreiro de Umbanda: Iemanjá Amor
e Caridade, no Município de Tangará da Serra - MT

Danilo Souto Ferreira, Michele Silva Gonçalves,
Felipe de Sá Palis, Luciana Talita da Cunha de
Oliveira, Josué Ribeiro da Silva Nunes
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Levantamento Etnobotânico das Plantas Medicinais Conhecidas Pelos Moradores
de Progresso, Distrito do Município de Tangará da Serra-MT, Brasil

Franciele do Nascimento Soares, Jéssica Cocco,
Vanessa Gesso, Heitor Queiroz de Medeiros, Gustavo
Zaniello

Levantamento Preliminar da Avifauna Nos Rios Paraguai e Echu – Cáceres, MT e
Diferenças Na Utilização de Espaço e Picos de Atividade

Taysa Delarcos de Oliveira, Felipe de Sá Palis, Jade
Tayná Ayabe Pereira, Carlos Augusto Queiroz Gurka,
Manoel dos Santos Filho

Levantamento Rapido da Herpetofauna da Reserva Particular do Patrimônio
Natural Lote Cristalino

Cicero Pedro Farias de Sousa, Gleicy Kelly Vieira dos
Santos, Luís Henrique Argollo, Gustavo Rodrigues
Canale, Dionei José da Silva

Lista Preliminar das Macrófitas Aquáticas do Entorno da Floresta Nacional de
Caxiuanã, Pará, Brasil

Ana Kelly Koch, André Luiz de Rezende Cardoso

Materiais Empregados Na Construção de Casas Pau-a-pique Na Comunidade
Saloba Grande, Porto Estrela-MT

Alex Junior Malheiros Barbão, Lucas Leal de
Andrade, Renata Cristina Cavalcante da Rocha,
Elisana M. Peres da Silva, Josué Ribeiro da Silva
Nunes

Morfologia e Morfometria Floral de Dioscorea hasslerana Chodat
(Dioscoreaceae) em Fragmento de Mata Estacional Semidecidual, no Município
de Tangará da Serra

Seyla Poliana Miranda Pessoa, Juliana Queiros de
Moraes, Celice Alexandre Silva , Edinéia Aparecida
dos Santos Galvanin

O Uso de Recursos Naturais no Artesanato em Tangará da Serra – MT Angelica Massaroli, Adriana Fereira Lima, Edilaine
Souza Viana Fernandes, Josué Ribeiro da Silva Nunes

Ocorrência e Interação de Aves no Lago da Antiga Pch em Tangará da Serra – MT Felipe de Sá Palis, Gizelly Mendes, Jair Romano
Junior, Taysa Delarcos de Oliveira, Manoel dos Santos
Filho

Principal Padrão de Subsistência dos Feirantes de Tangara da Serra – MT Nayara Magagnin Borges, Nádia Botini, Karolina
Ascari de Souza, Hevely Loch, Josué Ribeiro da Silva
Nunes

Riqueza e Composição da Avifauna do Distrito de Outeiro, Belém-pa. Lucas Eduardo Araújo Silva, José Luiz Costa de
Paula, Rodrigo Pena

Seleção de Linhagens de Fungos Endofíticos de Vochysia divergens Pohl. para
Prospecção Química de Antimicrobianos

Jaqueline Alves Senabio, Jaqueline Alves Senabio-
Senabio, J, A., Algislayne Fechtner Coenga- Coenga,
A.f., Regiane Costa e Silva- Silva, R. C., Marcos
Antônio Soares - Soares, M. A.

Trichocomaceae: Biodiversidade de Fungos Anamórficos Albergados Na Poeira
de Livros

Diniz Pereira Leite Júnior, Ana Caroline Akeme
Yamamoto, Janaina Vasconcellos Ribeiro de Souza
Amadio, Fábio Alexandre Leal dos Santos, Danielle
Aparecida de Figueiredo

Utilização de Plantas Medicinais Por Moradores do Bairro Jardim Califórnia,
Tangará da Serra – MT, Brasil

Thays de Assis Schvinn, Fernanda Cardoso Furlan,
Juliane Saldanha da Silva, Heitor Queiroz de
Medeiros

Valoração da Casca do Cupuaçu (Theobroma grandiflorum ) para Confecção de
Biojóias.

Rosineide da Silva Dias, Aidson Ponciano Dias, Maria
Isabel de Araújo, Ana Maria Alves Pereira, Angelita
Queiroz Batista

Valoração Econômica dos Impactos Ambientais em Assentamentos Rurais de
Rorainópolis - Rr

Ana Maria Alves Pereira

 
Saúde
Título Autores
Casos de Leishmaniose Tegumentar Americana Notificados no Ambulatório de
Dermatologia Sanitária de Cáceres – MT, no Período de 2004 a 2008

Zenil da Cenceição Mendes, Rosilainy Surubi
Fernandes

Casos de Leishmaniose Tegumentar em Indígenas Paresí no Município de Tangará
da Serra, Mato Grosso no Ano de 2009

Fabiana Aparecida da Silva, Miryeli Mello Ribeiro,
Keila Siqueira Vila Lopes

Casos de Parasitoses Intestinais Entre Moradores do Distrito de São Joaquim do
Boche, Município de Tangará da Serra, Mato Grosso: Extensão Universitária e
Saúde Preventiva

Mayara Rodrigues Pederiva, Rodrigo Casagrande,
Miryeli Mello Ribeiro, Keila Siqueira Vila Lopes,
Fabiana Aparecida da Silva

Consumo de álcool Entre Acadêmicos e Alunos de Ensino Médio, no Município de
Tangará da Serra

Thiago Alves da Fonseca, Fabiana Aparecida da Silva,
Loriane Tagliari Medina

Estudo de Enteroparasitas em Crianças de Uma Creche Municipal no Interior de
Mato Grosso

Claudia Moreira de Lima, Bruna Rodrigues Pessoa,
Cristiane Ferreira Lopes de Araújo

Estudo Sobre o Uso do Método Contraceptivo de Emergência Entre As
Acadêmicas da Universidade Estadual de Mato Grosso-campus de Tangará da
Serra

Lorrayne Jardim Vicente, Andressa Almeida Coelho,
Monique Maira Maciel, Tais Fernanda Garcez, Prof.
Msc. Alex Rodrigues Borges

Exercícios Físicos para Analisar Como é o Bem Estar dos Universitários do
Campus de Tangara da Serra, Mato Grosso, Brasil

Nadia Botini, Nayara Magnanim Borges, Camila
Antoniazzi, Auclar Felipe Botini, Marinez Cargnin-
stieler

Identificação e Prevalência de Dermatofitoses Entre Moradores do Distrito de
São Joaquim do Boche em Tangará da Serra-MT

Keila Siqueira Vila Lopes, Miryeli Mello Ribeiro,
Fabiana Aparecida da Silva, Mayara Rodrigues
Pederiva, Rodrigo Casagrande

Incidência de Enteroprotozoários em Crianças Na Primeira Infância. Bruna Rodrigues Pessoa, Bruna Rodrigues Pessoa,
Cláudia Moreira Delima, Profª Ms.: Cristiane Ferreira
Lopes de Araújo. (Orientadora)

Indução da Conidiogênese de Fungos Anemófilos da Região Urbana de Tangará
da Serra/MT em Meios de Cultura Nutricionalmente Diferentes

Edilaine de Souza Viana , Ilio Fealho de Carvalho,
Hilton Marcelo de Lima Souza

Levantamento Etnobotánico de Plantas Medicinais Utilizadas Pelas Benzedeiras
no Município de Tangará da Serra-MT, Brasil

Andressa Bertoldi, Tatiane Deoti Pelissari, Rafael
Willian , Adielson Gonçalves, Gustavo Zanielo

Plantas Medicinais Utilizadas Por Gestantes Atendidas no Posto de Saúde da
Família (Psf) Bairro Cohab Tarumã no Município de Tangará da Serra, Mato
Grosso

Alexsandra Sibele da Silva do Nascimento, Fabiana
Aparecida da Silva, Karolline Krambeck

Portadores do Hiv e a Toxoplasmose: Casos Notificados no Centro de Testagem e
Aconselhamento e Serviço de Assistência Especializada (Cta/sae), no Município
de Tangará da Serra, MT

Luana Zantedeschi Pintar, Patrícia dos Santos
Pereira, Fabiana Aparecida da Silva

Relação Entre Casos de Dengue e Variáveis Climáticas em Tangará da Serra,
Mato Grosso, Brasil

Rosilainy Surubi Fernandes, Sandra Mara Alves da
Silva Neves, Mônica Josene Barbosa Pereira, Cláudio
Kleber Juiz de Souza

 
Sistemas de Produção Agrícola
Título Autores
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1. Introdução  
 

A maneira como ocorre à ocupação do solo no Brasil geralmente se faz de forma 
desordenada, sem haver uma prévia estimativa dos possíveis impactos sobre os recursos 
naturais. A delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APP) é uma importante 
ferramenta para auxiliar em tomadas de decisão que visam o uso racional dos recursos naturais, 
possibilitando a conservação do conteúdo biológico contido nestas áreas (Andrade et al., 2007). 
Serigatto et al. (2007) destaca que um dos principiais problemas observados na conservação das 
APPs é o contínuo desrespeito aos ecossistemas que as compõem, negligenciando-se a adoção 
de critérios técnicos/científicos, passando ao largo da  legislação pertinente. 

O Cerrado é uma das áreas típica desses descasos sendo consideradas críticas para a 
conservação de várias espécies, devido à alta pressão antrópica a que vem sendo submetido 
(Klink e Machado, 2005) nas quatro últimas décadas. Sua extensão de cerca de 2 milhões de km² 
no Brasil Central, vem sendo substituída pela expansão agropecuária, extração de madeira 
(Marion-Junior e Haridasan, 2005) e plantios de florestas comercial (Vital, 2007) 

O avanço da monocultura no Mato Grosso é caracterizado pelo baixo custo de terras, uso 
de tecnologias modernas (Dias et al., 2009), políticas públicas e incentivos econômicos 
direcionados a ocupação do solo, fomentados pelos diferentes governos, ao longo dos anos (Zilli 
et al., 2003). Uma das principais consequências desses incentivos foi à fragmentação da 
vegetação natural, transformando em ilhas circundadas por agroecossistemas (Brasil, 2002). Além 
disso, ocorreu o aparecimento de grandes áreas degradadas, erosões, solos compactados, 
redução das reservas legais, ausência quase total de mata ciliar e o comprometimento da 
qualidade e da quantidade dos mananciais hídricos (Grossi, 2006). 

Os rios apresentam-se como um dos principais recursos ambientais afetados, por possuir 
sistemas complexos caracterizados como escoadouros naturais das áreas de drenagens 
adjacentes, que em princípio formam as bacias hídricas (Toledo e Nicolella, 2002). Portanto, o 
conhecimento sobre o uso e ocupação da microbacia hidrográfica do rio Queima Pé é relevante, já 
que por sua vez, destaca-se como a principal fonte de abastecimento de água a população da 
cidade de Tangará da Serra, MT. 

Diante dessas informações o objetivo desse estudo foi realizar uma caracterização 
ambiental da Micro Bacia do rio Queima Pé em Tangará da Serra – MT, destacando as principais 
ocupações da área.  

 
2. Material e Métodos 
 

O estudo foi realizado na microbacia hidrográfica do rio Queima-Pé no município de 
Tangará da Serra, MT. A área de estudo compreende 6.110,11 ha-1 com um perímetro de 38 km. 

mailto:benhur.florestal@hotmail.com
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 Segundo a classificação de Köppen a região apresenta clima tipo Aw, com clima tropical 
quente e sub-úmido, com quatro meses de seca (junho a setembro) e precipitação anual de 1.770 
mm com intensidade máxima em janeiro, fevereiro e março. A temperatura média anual varia 
entre 24°C a 38°C, tendo média de 24°C (Ferreira, 2001). O solo da região é classificado como 
Latossolo Roxo, textura média/argilosa, relevo suave ondulado (Moreira, 2007). A microbacia 
hidrográfica do rio Queima-Pé é a fonte de abastecimento de água do município de Tangará da 
Serra. O rio Queima-Pé, principal curso de água da bacia, percorre um trecho de 
aproximadamente 12,5 km, da sua nascente até a lagoa de captação para o abastecimento 
urbano do município. 

Delimitada a área da microbacia através de imagens de satélites (Ikonos e Landsat), foram 
realizadas diversas observações em campo e com o auxilio do GPS esses pontos foram 
demarcados e caracterizados quanto ao seu uso e ocupação. Esta caracterização foi estabelecida 
de acordo com a cobertura do solo no local e nível de degradação ou conservação que a mesma 
se encontrava. 

Para interpretação e quantificação da área de estudo foram utilizadas imagens do satélite 
Landsat – TM 5, banda 3, 4 e 5, resolução espacial de 30 metros, com passagem em 2011, 
geradas pelo Instituto Nacional de pesquisa. Para manipulação da imagem foi utilizado o 
programa Arc Gis 9.3. 
 
 
3. Resultados e Discussão 
 

Com base nos dados obtidos a campo e interpretação da imagem de satélite foi gerado um 
mapa temático de toda a microbacia (figura 1), sendo destacado os principais usos e ocupação do 
solo da microbacia do rio Queima Pé. 
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Figura 1. Mapa de uso e ocupação do solo da Micro Bacia do rio Queima Pé. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Há uma grande diversidade no uso e ocupação do solo da microbacia, destaque para a 

pastagem e a cultura de cana de açúcar, ocupando 44,03% e 22,59% da área total. Grossi (2006) 
apresentou valores superiores para essas culturas em um estudo realizado na mesma microbacia 
em 2004, no estudo a pastagem ocupava 47,97% e a Cana de açúcar 36,69%. Em contraste a 
esse decréscimo há um aumento de área ocupada por vegetação nativa, passando de 8,26% para 
11,37%, sendo possível observar em campo que parte deste aumento equivale a áreas que se 
encontram abandonada e estão em processo de regeneração natural. Vale destacar que essas 
são áreas de preservação permanente que estavam degradadas, a recuperação mostra ser um 
processo representativo e importante, por se tratar de uma micro bacia e a vegetação nativa 
exerce uma importante ação na conservação e proteção corpos d’ água. 

Outro ponto importante observado neste trabalho foi o aumento da área urbana na micro 
bacia, quando comparada ao trabalho realizado por Grossi (2006) no ano de 2004, uma vez que a 
mesma ocupa área de preservação permanente e assim como as outras ocupações irregulares 
(lavoura e pastagem) são os principais agentes degradadores e poluidores dos corpos d’  água. 
Tucci (2003) enfatiza em seu trabalho os processos de urbanização e de obras de drenagem 
urbanas geram intensos processos de degradação ambiental, sendo os recursos hídricos um dos 
que mais sofrem esses impactos, isso devido à forma insustentável e mal planejadas do processo 
de urbanização. Segundo o Código Florestal (Lei n.° 4.771/65) a área de preservação permanente 
deve-se manter intocada e caso esteja degradada deve-se prever a imediata recuperação, vale 
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salientar que a lei não trata em especial a área de preservação permanente em área urbana, 
sendo assim a mesma deve ter os mesmos cuidados. 

Dentre as outras culturas implantadas e outros usos do solo, as áreas com implantação de 
soja (safra) e milho (safrinha) e a área de extração mineral devem também receber atenção, dado 
o impacto que essas culturas causam em todo o processo produtivo, assim como a extração 
mineral que uma grande retirada de solo da área de preservação permanente. Esses dados 
corroboram com dados levantados por Serigatto et al. (2007) que concluíram a existência do uso 
indevido da terra nas áreas de preservação permanente da microbacia do rio Queima Pé e o uso 
antrópico (ilegal) chega a 65% de sua área (preservação permanente).   

Conhecida a importância desta microbacia para o município faz-se necessário um 
planejamento para readequação da mesma quanto sua área de preservação permanente que 
encontra-se em parte degradada e ocupada por culturas agrícolas, pastagem e área urbana, 
assim como um estudo do impacto das culturas implantadas na microbacia, uma vez que a 
mesma é fonte de abastecimento de água do município de Tangará da Serra e atualmente devido 
a todo esse impacto gerado dentro da microbacia atrelado pelas condições climáticas apresenta 
um volume muito baixo de água acarretando em um déficit no fornecimento de água para o 
município. 
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1. Introdução 
 
 Para a formação de futuros professores é fundamental uma visão da atual da educação, 
para isso, os cursos superiores oferecem o estágio de licenciatura com a fase de observação, que 
segundo Oliveira e Freitas (2008), têm por finalidade envolver o aluno na prática da docência, na 
realidade das escolas e levá-lo à reflexão e à apreensão da relação sociedade, escola e 
educação. Através da observação pode-se recolher grande número de informações sobre a 
escola, espaço escolar, professores, funcionários e a convivência entre estes (Lopes, 1999).  

“O estágio é um momento de aprendizagem em que podemos errar na tentativa de acertar, 
indagar e questionar para nos prepararmos adequadamente para o momento em que, como 
profissionais, tomaremos a decisão adequada” (Fernandes e Silva, 2007, p. 3). 

Gaertner e Oechsler (2009), afirmam que é na observação que o estagiário adquire 
subsídios para se tornar um profissional capacitado, através das reflexões que devem surgir a 
partir das práticas observadas. Para que o estagiário possa perceber os erros e acertos das 
diversas maneiras de ensino na atualidade e através deles melhorar o ensino no futuro. 

A observação da didática utilizada nas aulas é de grande importância para o estagiário, 
pois, segundo Arnoni (2003), a especialidade da didática é tornar compreensível ao aluno o que o 
professor pretende explicar, sendo assim, a didática é de grande importância para a prática de 
ensino e aprendizagem. Bini e Pabis (2008), ressaltam que, como professores, é preciso investir 
cada vez mais em conhecimentos e práticas diferenciadas, pois a realidade está mudando a cada 
dia. Com isso é preciso que as aulas sejam acompanhadas da utilização de bons recursos 
didáticos para um melhor aproveitamento do ensino. 

O ensino atual passa por grandes modificações, como exemplo, a integração entre o 
ensino médio e ensino técnico em informática que pode ser observado no município de Tangará 
da Serra em uma escola estadual. 

Segundo Oliveira (2009), o Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997, declarou a 
independência de articulação entre a educação profissional e o ensino médio e a necessidade de 
uma proposta curricular diferenciada entre essas duas formas de educação. Já o Decreto nº 
5.154/04, ao revogar o Decreto já citado, garantiu novamente a educação técnica vinculada à 
educação básica no ensino médio do país. Esse novo modelo, com integração, exige dos 
professores novas estratégias de didática para que o ensino continue com qualidade. 

As observações deste trabalho têm o objetivo de analisar a didática utilizada por diferentes 
professores do ensino médio técnico integrado. 
 
 
  

2. Material e Métodos 

mailto:juh_saldanha1@hotmail.com
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 As observações foram realizadas em uma turma do 3° Ano Integrado Técnico em 
Informática, em uma escola estadual do município de Tangará da Serra – MT, Brasil. Na sala de 
aula sentei-me ao fundo da sala onde pude observar com grande amplitude todo o espaço, assim 
como o comportamento dos alunos e professor. 
 
 

3. Resultados e Discussão 
 
 Os alunos organizam suas cadeiras nas salas de aula, sempre formando os mesmos 
“grupinhos”, só formam filas quando algum professor exige. Os corredores possuem cartazes com 
fotos e recados dos próprios alunos. Ribeiro (2004), afirma que o espaço escolar é constituído por 
múltiplos interesses manifestados e ocultos que podem afetar a vida do sujeito gerando inclusões 
e exclusões.  
 O espaço da escola é grande, murado, com quadra poliesportiva coberta, local para 
estacionamento de automóveis e bicicletas e bancos ao longo do corredor, porém as paredes 
estão riscadas e sujas e as portas e janelas estão quebradas. Ao serem questionados sobre o 
espaço escolar, os professores diziam “ta ruim, mas para que arrumar se vão quebrar tudo”, pois, 
segundo eles, a escola aguarda por uma reforma financiada pelo governo estadual. 
 A escola possui biblioteca, laboratório de Ciências e laboratório de informática, este último 
muito bem climatizado e com quantidade razoável de computadores. A sala dos professores e as 
salas de aula são grandes. O banheiro não oferece nenhum conforto, pois estava muito sujo, não 
possui espelhos, papel higiênico e nem sabonete. 

Ribeiro (2004), nos leva a pensar que a baixa qualidade do ambiente escolar é geralmente 
atribuída a urgência, aos custos implicados e também pela pouca importância dada às escolas 
destinadas às classes populares. 
 O que chamou atenção, no ensino integrado, é a visível separação entre matérias 
convencionais (Português, Matemática, Biologia, entre outras) e as matérias do Ensino Técnico 
em Informática (TCC e informática). 
 Nas matérias convencionais existe grande preocupação com o vestibular e o ENEM 
(Exame Nacional do Ensino médio), vindo da maioria dos professores, pois, durante as 
explicações eles realçavam: “Isso vocês tem que saber por que cai no vestibular”; “Isso é questão 
de vestibular”. Porém essa preocupação ultrapassava o limite, pois diziam que eles só estudam 
determinado conteúdo para conseguirem passar no vestibular.  

Santos (2007), afirma que o currículo das escolas tem-se voltado, quase que 
exclusivamente, para os conteúdos e modelos avaliativos adotados pelas instituições de ensino 
superior às quais almejam direcionar seus estudantes. Esses professores deixam de enfatizar o 
contexto social do conteúdo, deixando aos alunos apenas a parte técnica, sem despertar o 
interesse dos alunos, que observavam as aulas em silêncio e desconcentrados nas explicações. 

De-Nardin e Sordi (2008), relatam que a atenção tem sido alvo de uma diversidade 
incalculável de apelos, situações e informações, gerando certa dificuldade de concentração. Os 
autores ainda afirmam que na busca por novidades, que não param de chegar, a atenção muda 
constantemente de foco, ficando sujeita ao esgotamento em frações de segundos. 

A maioria dos professores utiliza o livro didático da escola e o seguem rigorosamente, a 
exemplo de uma professora que relatou um erro do livro para os alunos, porém logo disse 
“Decorem o que está no livro porque no vestibular cai o que está no livro”. Mesmo percebendo o 
erro, a professora insistiu nele por causa do vestibular.   

O professor deveria ser sujeito da formação, aproximando a linguagem da 
investigação com os problemas da prática, de modo a poder compreender os 
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resultados da investigação e utilizar conscientemente a linguagem científica como 
instrumento de ensino e de aprendizagem promovendo [..] a cultura científica dos 
alunos. (Oliveira et al, 2009, p. 27) 

Nas matérias do ensino técnico, existe despreparo dos professores para o ensinar, pois 
com a falta de professores especializados no ensino técnico, os que estão atuando não possuem 
ensino superior em licenciatura ou cursos de didática, porém, estes visavam o aprendizado, 
tentando demonstrar aos alunos a importância de cada conteúdo no contexto social, falando sobre 
o mundo atual e acontecimentos sociais, sem a pressão do vestibular ou ENEM, assim, os alunos 
discutiam, participavam da aula e faziam perguntas. Segundo Castoldi e Polinarski (2009), os 
alunos motivam-se mais e demonstram um maior interesse quando neles é despertada a vontade 
de querer aprender.  

Segundo Toniazzo (2010), uma aula dinâmica, aparentemente informal e 
descompromissada com livros didáticos, com certeza rende muito mais e gera mais resultados 
positivos do que uma aula formal. Seguindo esse conceito, os professores do técnico utilizavam 
de computadores do laboratório de informática, para os alunos aprenderem na prática. Outros 
levaram textos e pediram que os alunos fizessem pesquisas e debate em sala. 

Bini e Pabis (2008), afirmam que é preciso oportunizar um ambiente democrático e 
propício ao desenvolvimento harmonioso dos alunos, objetivando a participação e a 
responsabilidade de cada um nesse ambiente, pois, quando o mesmo é agradável, a 
aprendizagem ocorre com mais facilidade e torna-se prazerosa. 

Um exemplo da falta de didática foi um professor que iria parar de ministrar as aulaa e iria 
para trabalhar na coordenação, por serem suas duas últimas aulas com aquela turma, ele 
simplesmente não planejou nada, apenas fez a correção das atividades anteriores e disse “Como 
eu vou sair, não vou começar outro capitulo, vou deixar para o novo professor”. Então, no restante 
das aulas ele deixou os alunos conversando e fez dinâmicas, demonstrando falta de 
comprometimento e ética para ensinar, pois desperdiçou duas aulas sem nenhum aprendizado. 
Menegolla e Sant’Anna (2005), afirmam que a educação não pode ser desenvolvida sem uma 
meta, sem um caminho que a direcione para seu fim essencial. E isso só é possível com o 
planejamento de cada aula.  
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1. Introdução 
 
O Pantanal constitui-se um dos maiores sistemas de áreas alagáveis do mundo (Da Silva 

1998). O que favorece a existência de ambientes ricos em tratando de diversidade é a condição 
da área alagada ou sujeita a inundação (Souza eLani, 2004). 

Em se tratando de diversidade de plantas, quase todas as espécies possuidoras de 
estágios florais são polinizadas por animais e, dentre os insetos polinizadores pode-se citar: as 
borboletas, pulgões, mosquitos, vespas e as abelhas, sendo que destes insetos, as abelhas 
ocupam uma posição de destaque como polinizadores (Couto 2006 eBawa 1990 apud Flores e 
Trindade, 2007). Segundo D’Avilla e Marchini (2008), as abelhas são consideradas os 
polinizadores mais eficientes. A biodiversidade de abelhas e plantas é muito grande no país, por 
isso a polinização é um processo chave para a sua manutenção. É tratado também como um 
tema transversal para a sustentabilidade, isto é, a preservação ambiental e a agricultura 
sustentável não existiriam sem a polinização (Viannaet al., 2007). 

Os visitantes florais são animais que geralmente buscam recursos nas flores para si ou sua 
prole. Às vezes uma mesma planta pode receber um espectro grande de visitantes, como é o 
caso de espécies cujas flores oferecem muito néctar; Porém, nem todo visitante floral realiza a 
polinização, ou seja, a correta transferência dos grãos de pólen entre os indivíduos da mesma 
espécie (Santos eKleinert 2007).  

Os vegetais, diferentemente dos animais, nãopodem se locomover em busca de parceiros 
sexuais,assim necessitam desenvolver estratégias parasuperar esse obstáculo, dentre elas 
mecanismosde atração para animais (Ritteret al., 2007). As flores desenvolveram mecanismos 
como pétalas coloridas, odores e recompensa de néctar, pólen, essências e óleos para atraírem 
interessados e obterem polinização. No entanto, nem todo visitante floral é um polinizador 
eficiente (Flores e Trindade 2007).Segundo Weiss (1991) a mudança de cor das flores atua na 
sinalização à longa distância aos polinizadores, dessa maneira podendo trazer benefício a ambos, 
planta e polinizador. As plantas são polinizadas com mais eficiência, enquanto os polinizadores, 
direcionados às flores com recurso, acabam poupando tempo e energia.  

Segundo Machado e Lopes (2002) estudo dos atributos florais, síndromes de polinização e 
de dispersão de uma comunidade vegetal pode fornecer dados para responder a várias questões 
relacionadas à manutenção do fluxo gênico intraespecífico, sucesso reprodutivo, partilha e 
competição por polinizadores e também sobre conservação de habitats naturais afetados por 
processos de fragmentação.  

Silva et al. (2007), relatam que o maior conhecimento sobre as relações entre espécies 
vegetais e seus visitantes florais pode contribuir para o manejo mais adequado de ecossistemas 
alterados e consequente preservação da fauna e flora nativas. Ainda segundo o mesmo autor o 
conhecimento básico dos aspectos ecológicos relacionados com polinização e reprodução de 
plantas pode fornecer informações importantes para o manejo de espécies exóticas. 

mailto:%20jessika_g_lopes@hotmail.com
mailto:%20jessika_g_lopes@hotmail.com
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Lenziet al. (2003), estudando a associação das abelhas silvestres visitantes das flores de 
Schinusterebinthifolius(Anacardiaceae), na Ilha de Santa Catarina (sul do Brasil), constataram que 
as flores de S. terebinthifoliuspresentes na Ilha de Santa Catarina são visitadas por um abundante 
e diversificado número de espécies de abelhas silvestres, em especial da família Halictidae.  

O presente estudo tem como objetivo avaliar a Artropodofauna visitante floral de Malvasp., no 
pantanal mato-grossense. 
 
2. Material e Métodos 
 
 As observações e coletas foram realizadas em indivíduos de Malvasp., situadas na 
Universidade do estado de Mato Grosso (UNEMAT) do Núcleo Pedagógico de Poconé, no período 
das 14:00 às 20:00. Sendo constituídas por uma coleta com três amostras, sendo que a primeira 
amostra foi realizada no período das 14:00 as 16:00 horas, a segunda amostra  das 16:00 as 
18:00, e a ultima amostra foi coletada das 18:00 as  20:00. Os indivíduos foram coletados 
manualmente, com pinça, e com auxílio do puçá. Após coletados os indivíduos foram colocado em 
frascos contendo álcool a 70% e etiqueta.As coletas foram conduzidas para o laboratório de 
Zoologia da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus universitário de Tangará da Serra, 
MT, no laboratório os animais foram identificados até ordem. 

 
3. Resultados e Discussão 
 
 Dentre os indivíduos coletados na primeira amostra, no horário compreendido das 14:00 as 
16:00 horas, percebe-se que hápredominância de  indivíduos da ordem  Himenóptera (figura1). 
Sendo que dentre os indivíduos coletados na ordem Himenóptera, 20 pertencem 
àfamíliaFormicidae, e apenas um da famíliaScollidae. Os outros indivíduos que foram coletados 
em menor quantidade eram das famíliasSaturniidae ePentatomidae. Também foi constatada a 
presença de uma aranha (Figura 1). Tabatinga e Leal, (2007), estudaram influência da presença 
de formigas na ocorrência de visitantes florais em Calotropisprocera, e constataram que as 
formigas estavam entre os organismos mais frequentes nas flores. 
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Figura 1: Abundância relativa de ordens de Artrópodes coletados sobre as flores de Malva sp., em 
Poconé, Pantanal matogrossense, em maio de 2009. 
 
A segunda amostra foi coletada no intervalo de 16:00 as 18:00 horas.Constatou-se que, em 
relaçãoa primeira coleta houve um acréscimo de indivíduos, foram coletados no total 28 
indivíduos. Os indivíduos pertencem às ordens: Hymenoptera, Lepidoptera, Hemiptera,Araneae, 
Coleoptera, Mantodea e Orthoptera (Figura2). Nesta segunda amostra percebe-se que como na 
primeira existe predominância de indivíduos da famíliaFormicidae. A segunda ordem com maior 
numero de indivíduos foi de Coleoptera (Bruchidae e Chrysomelidae). Os indivíduos da Ordem 
Orthoptera coletados pertenciam as famíliasRomaleidae e Gryllidae com 2 e 1 
indivíduosrespectivamente.

 

 
 
Figura 2: Abundancia relativa de ordens de Artrópodes coletados sobre as flores de Malva sp., em 
Poconé, Pantanal mato-grossense, em maio de 2009. 
 

Percebeu-se na terceira coleta, que foi realizada no período da noite (18:00 as 20:00 
horas), que houve uma diferença na predominância dos indivíduos.Nas duas primeiras coletas, 
houve sempre predominância de indivíduos da ordem Hymenóptera, sendo que a maioria era 
composta por formigas. Nesta última coleta a predominância de indivíduos da ordem 
Hymenóptera decresceram, e os da ordem Orthoptera aumentaram em número de indivíduos. 
Sendo que foram coletados 9, 4, 4, 1, 1, indivíduos das ordens Orthoptera, Hymenóptera, 
AraneaeHemíptera eBlattodea, respectivamente (Figura 3).Em estudos realizados por Leite et al. 
(2006) sobre a comunidade de artrópodes em plantas medicinais foram encontrados indivíduos 
das ordens:Hemíptera, Coleóptera, Hymenóptera,Lepidóptera, Orthoptera, Mantódea, Dípterae 
aranhas. 
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Figura 3: Abundância relativa de ordens de Artrópodes coletados sobre as flores de Malva sp., em 
Poconé, Pantanal mato-grossense, em maio de 2009. 

 
 Na última coleta a maior quantidade de indivíduos da ordem Orthoptera, pode ser devido 
ao fato desses indivíduos buscarem alimento nas plantas, assim como os da ordem Blattodea. 
 Os indivíduos visitantes florais de Malva sp., estavam distribuídos em 15 famílias, e um 
grupo de aranhas (Tabela 1). Sendo que 46% dos indivíduos eram da famíliaFormicidae, ou seja, 
quase metade das capturas. As aranhas representaram 10% dos indivíduos capturados, a 
famíliaGrillidae representou 8% das capturas. Os outros 36% ficaram distribuídos nas demais 
famílias apresentadas na Tabela 1. 
 
Tabela 1: Lista de Famílias e um grupo de Aracnídeos, e número de indivíduos coletados por 
horário em flores de Malva sp., em Poconé, Pantanal Mato-grossense, em maio de 2009. 
 
 

  Número de indivíduos coletados 

Família 
14:00 as 16:00 
h 

14:00 as 18:00 
h 

18:00 as 20:00 
h 

Formicidae 20 11 6 

Mantidae 
 

2 
 Romaleidae 

 
3 

 Gryliidae 
 

1 5 

Vespidae 
 

1 
 Gelastocoridae 

 
3 

 Saturniidae 1 
  Pentatomidae 3 
  Scollidae 1 
  Chrysomelidae 

 
2 
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Bruchidae 
 

4 
 Tettigoniidae 

  
4 

Blattidae 
  

1 

Satturnidae 
  

1 

Aphididae 
  

3 

Arachnida 1 3 4 

Total 26 30 24 

 
 
 Concluímos que as formigas foram os artrópodes mais frequente nas flores de Malvasp., 
no período das 14:00 às 18:00 horas, já no período noturno que foi das 18:00 às 20:00 os 
ortópteros foram mais abundantes, possivelmente por ser o horário que saem a procura do seu 
alimento. 
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Palavras chave: Ecologia Humana, feirantes, padrão de subsistência. 
 
A Ecologia Humana considera que enquanto o ser humano não for capaz de cuidar de 
cada metro cúbico de onde vive, nunca poderá participar com êxito da preservação da 
vida e do meio ambiente. Por isso, considera essencial para a sobrevivência individual e 
planetária, dar a todos as bases de uma ética individual para desenvolver uma ética 
global.  Participa da crucial campanha pela preservação do planeta e da humanidade, 
propondo um conhecimento e uma tecnologia que desenvolva uma natural ética individual 
para o maior número de pessoas, no menor tempo e com o mais baixo custo. A partir 
disso é considerada a ciência que estuda as trocas materiais e energéticas entre o ser 
humano e o seu ambiente. São abordados assuntos como padrões de subsistência, para 
identificar em quais padrões as comunidades se encaixam, os quais são: Forrageio, 
Pastoralismo, Horticultura que apresentam menor densidade populacional, sobrevivendo 
da caça, pesca e pequenas plantações, não utilizando maquinários modernos e nem 
agrotóxicos e outro padrão é Agricultura intensiva. O objetivo desta pesquisa foi analisar 
em qual padrão de subsistência os feirantes de Tangara da Serra se encaixam. Para isso 
foi realizado um entrevista informal na feira municipal, com 19 feirantes, onde a idade 
média entre eles foi de 53 anos e somente um nasceu na região Mato-grossense. Os 
entrevistados moram com familiares, variando entre esposa (o), filhos, genros (noras), 
netos e sobrinhos. Desses, alguns colaboram com a despesa da casa, outros são 
somente os feirantes que as mantém. Essa colaboração não se limita apenas em levar 
dinheiro para casa, mas sim no cultivo, onde todos da família se empenham na época de 
plantação, de colheita e de vendas. Pôde ser observado que os feirantes apresentam 
como meio de subsistência a horticultura, onde a principal renda é a venda dos produtos 
plantados em suas roças, alguns ainda possuem árvores frutíferas e criam galinhas e 
porcos para consumo próprio. A renda mensal dessas pessoas varia de acordo com a 
sazonalidade, pois os produtos plantados exigem diferentes solos e climas pra se 
desenvolverem, aumentando dessa forma o custo da produção em determinadas épocas 
do ano. Os produtores atingem uma renda de até dois salários mínimos com a venda de 
seus produtos na feira, já alguns produtores com o auxílio geral da família e a 
aposentadoria chegam a receber no final do mês aproximadamente oito salários mínimos. 
Os principais produtos vendidos na feira são limão, mandioca, maracujá, mamão, colorau, 
alface, jiló, quiabo, tomate, rabanete, banana, batata doce, batatinha, pimentão, abóbora, 
cenoura, abacaxi, couve-flor, couve, brócolis, melancia, queijo, requeijão, dentre outros. 
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1. Introdução  
 
A dengue é transmitida ao homem através da saliva da fêmea do mosquito Aedes aegypti, 

considerado o principal vetor da doença e altamente adaptado a áreas urbanas ampliando os 
fatores de risco para a população (GUBLER, 1998).  

Atualmente, devido à falta de vacinas para a doença, o principal meio de controle é a 
eliminação do mosquito vetor por meio da aplicação de inseticidas sintéticos, produtos que, pelas 
sucessivas aplicações tem causado contaminação ambiental, toxicidade a humanos e surgimento 
de populações do mosquito resistentes a estes pesticidas (LIMA et al., 2003; BRAGA et al., 2004; 
LIMA et al., 2006).            

Os impactos negativos destes inseticidas vêm estimulando pesquisas com produtos naturais 
considerados menos agressivos ao meio ambiente e apresentam baixa toxicidade aos seres 
humanos, e por isso tornar-se uma alternativa no controle do A. aegypti (FURTADO et al., 2005). 

Varias pesquisas demonstram a bioatividade dos extratos vegetais da família Annonaceae 
sobre larvas de A. aegypti, como as espécies Annona crassiflora (LIMA, 2005; OMENA et al., 
2007), Duguetea furfuracea (COELHO, 2006), A. coriacea e A. dioica (MORAES, 2009). No 
entanto, os extratos brutos contêm uma combinação complexa de compostos químicos e a partir 
destes, pode-se proceder fracionamentos a fim de isolar os constituintes químicos que promovem 
a atividade larvicida (SHAALAN et al, 2005).  

Desta forma, a proposta deste trabalho foi verificar a atividade larvicida de extrato bruto e 
fracionado de A. dioica em diferentes concentrações sobre larvas de A. aegypti. 

                                                                                                                                                                          
2. Material e Métodos 
 
Os frutos de A. dioica foram coletados em área de Cerrado na região de Tangará da Serra - 

MT em 2007 e 2008 e levados ao Laboratório de Entomologia do Centro de Pesquisas, Estudos e 
Desenvolvimento Agro-Ambiental (CPEDA), da Universidade do Estado de Mato Grosso-
UNEMAT, campus de Tangará da Serra. Após serem despolpados, as sementes foram secas ao 
sol por 72 horas e depois desidratados em estufa com circulação de ar a 40°C por igual período. 
Posteriormente foram moídas e o pó obtido foi enviado ao Laboratório de Pesquisa em Química 
de Produtos Naturais da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para o preparo do extrato 
bruto e das frações.  

Os bioensaios foram realizados com o extrato bruto metanólico e com frações 
diclorometano, hexânica e metanólica de A. dioica, seguindo a metodologia proposta pela World 
Health Organization (WHO, 2005), com adaptações de Moraes (2009). As larvas utilizadas nos 
bioensaios foram provenientes da criação mantida no laboratório de Entomologia, conforme 
metodologia adaptada de SILVA et al. (1998).   

mailto:siimone_@msn.com


 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 

 

Para cada bioensaio preparou-se uma solução-mãe do extrato bruto e de cada fração na 
concentração de 1000 ppm. A pré-solubilização do extrato e das frações metanólicas foi realizada 
em Dimetilsufóxido (DMSO 2 %), e das frações diclorometano e hexano foi realizada em Tween 
20 (2%).  

A partir destas soluções, uma série de diluições foi realizada de forma decrescente para a 
obtenção de soluções nas concentrações 800, 600, 400 e 200 ppm, e como controle foi utilizado 
DMSO ou Tween 20 (2%). Cada bioensaio foi realizado em quatro réplicas, onde foram 
adicionados 25 mL de solução e 20 larvas de 3° estádio de A. aegypti. 

Os bioensaios foram realizados em delineamento experimental inteiramente casualizado e a 
variável avaliada foi o número de larvas mortas após 24 horas de exposição aos extratos e 
frações. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 
teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. A concentração letal média (CL 50) do 
extrato e das frações foi calculada pela análise de Probit no programa R version 2.12.2. 

 
3. Resultados e Discussão 
 
O extrato bruto metanólico apresentou mortalidade larval inferior a 20% em todas as 

concentrações testadas e não diferiu estatisticamente entre elas ao nível de 5% de probabilidade 
(Tabela 1). A concentração letal do extrato foi CL50 3189.742 ppm (Tabela 1).  

  
Tabela 1: Atividade larvicida do extrato bruto e frações de Annona dioica sobre larvas de terceiro 
estádio de Aedes aegypti, em 24 horas de exposição. 
 

Concentrações 
(PPM) 

Mortalidade de larvas 

Fracionamentos 

Bruto Metanólico Diclorometano Hexâno Metanol 

n % n % n % n % 

1000 2,25 11,25a 2 10a 7,75 38,75a 0,75 3,75a 

800 2,25 11,25a 2,5 12,5a 4,5 22,5b 0,25 1,25a 

600 3,25 16,25a 1,5 7,5a 5,5 27,5b 0 0a 

400 2,5 12,5a 1,5 7,5a 2,25 11,25c 1 5a 

200 2,5 12,5a 1,25 6,25a 3,5 17,5c 0,25 1,25a 

Controle 0  0b 0  0a 0  0d 0  0a 

CL50 3.189 2.538 1.231 5.196 

Porcentagens seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5 % de 

probabilidade. 
 

Estes resultados apresentaram valores de mortalidade larval menores aos 
observados por Moraes (2009) que obteve 95% de mortalidade em 100 ppm do extrato 
bruto metanólico de A. dioica e inferiores também aos resultados de A. coriacea (Moraes, 
2009), A. crassiflora (LIMA, 2005), Annona muricata (BOBADILHA, 2005) e Duguetia 
furfuracea (COELHO, 2006). A baixa mortalidade de insetos com extrato bruto de A. dioca 
neste estudo pode estar relacionada à viabilidade do extrato, uma vez que, decorreu um 

intervalo de 3 anos desde a coleta do material e preparo dos extratos até a realização dos 
bioensaios.  
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  De acordo com Maciel et al (2006) a estabilidade é a capacidade de uma formulação 
manter-se dentro das especificações ao longo do tempo, fatores como temperatura, umidade, 
radiação, luz, ar, pH, propriedades dos solventes e recipientes (frascos de acondicionamento) 
podem afetar componentes de uma formulação, influindo na sua estabilidade. Dentre esses, 
temperatura e umidade são os principais fatores de instabilidade das formulações, pois podem 
facilmente induzir a degradação das substâncias, mesmo em curto prazo (Brasil, 2001). 

Nos bioensaios com fracionamentos, a porção hexânica apresentou maior atividade larvicida 
sobre A. aegypti, pois a concentração de 1000 ppm causou mortalidade de 38,75% das larvas e 
nas concentrações de 800 e 600 ppm atingiu 22,5% e 27,5% de mortalidade, respectivamente. As 
concentrações de 400 e 200 ppm apresentaram mortalidade de 11,25% e 17,5% das larvas, 
respectivamente e CL50 1.231 (Tabela 1). Já as frações diclorometano e metanol não 
apresentaram atividade larvicida em nenhuma das concentrações testadas não diferindo 
estatisticamente do controle (Tabela 1). 

Notou-se que fração hexano de A. dioca obteve apresentaram dose letal menor do que para 
o extrato bruto, (Tabela 1) o mesmo foi verificado por Vasconcelos et al. (2009) também obtiveram 
o valor de dose letal menor para as frações do que para o extrato bruto de Tephrosia toxicaria 
(FABACEAE), com CL50 de 23,99 e 13,80 para as frações hexâno e clorofórmio, respectivamente 
e CL50 47,86 para o extrato bruto etanólico. 

Silva et al. (2004), obteve mortalidade de larvas de A. aegypti em frações de Magonia 
pubescens assim como o extrato bruto verificado anteriormente por Silva et al. (2003), no entanto, 
o valor das doses letais para a fração foi de CL50 3,1 ppm e de CL50 750 ppm para o extrato bruto. 

Apesar da baixa mortalidade provocada pelos extratos e pelas frações deste trabalho, a 
bioatividade de espécies da família Annonaceae pode estar relacionada à presença de 
acetogeninas, que são metabólitos secundários que apresentam alto potencial inseticida e são 
facilmente extraídas pela maioria dos solventes (ALALI et al, 1999) e de acordo com Shaallan et 
al. (2005), a bioatividade dos compostos existentes nestes extratos podem variar de acordo com o 
solvente utilizado, provocando também variação na atividade larvicida por conterem diferentes 
fotoquímicos.  

Com este estudo podemos concluir que o extrato bruto metanólico e a fração hexânica de A. 
dioica apresentaram baixa atividade larvicida sobre A. aegypti. E em posse destes resultados 
verificou-se a necessidade de determinar prazos de validade para os extratos e frações a serem 
testadas, devido à sua a instabilidade ao longo do tempo. 
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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. 

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

CaCl2 H2O ______________________ cmolcdm-3 ________________________ 

mailto:kassio_mendes_06@hotmail.com
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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 

 
As religiões afro-brasileiras surgiram no século XIX a partir de tradições trazidas pelos 

escravos vindos da África (Gomes et al., 2008). Apesar de serem obrigados a seguirem o 
catolicismo, com o batismo e participação nas missas e proibidos de praticar suas religiões, os 
escravos conseguiram desenvolver e transmitir suas tradições religiosas (Negrão, 1994; Oliveira, 
2006; Travassos et al., 2008). Logo, não demorou para se espalhar por todo o Brasil possuindo 
diversas denominações regionais, tais como xangô, tambor de mina, jurema, batuque, candomblé, 
umbanda, entre outros (Prandi, 2004).  

A umbanda brasileira começou a ser formada por volta de 1530, tendo o primeiro terreno 
fundado em 1908 (Gonçalves, 2007). Diferente das demais religiosidades, a umbanda reúne as 
culturas e as tradições religiosas brasileiras. Segundo Silva (2005), a umbanda se originou a partir 
do catolicismo trazido pelos portugueses na época da colonização do Brasil, das crenças dos 
grupos indígenas, do espiritismo Kardecistae e das religiões das várias etnias africanas.  

Na vinda para o Brasil, os negros trouxeram consigo o conhecimento dos poderes das 
plantas, associando assim, os rituais religiosos ao uso das plantas medicinais (Cardoso e 
Nascimento, 2008). Na umbanda as entidades espirituais é que determinam o uso apropriado dos 
elementos das plantas, podendo estas ser ingeridas na forma de bebida, inaladas e usadas em 
banhos. Além disso, as plantas facilitam a comunicação com entidades espirituais (Tucan et al., 
2004).  

O uso de folhas, sementes, raízes, caules e frutos são comuns em cerimônias de Umbanda, 
no entanto, as propriedades curativas e suas respectivas funções em rituais podem variar 
bastante de uma região para outra. Diante disso, esse trabalho teve como objetivo realizar um 
levantamento de plantas que são utilizadas no terreiro de umbanda Iemanjá Amor e Caridade 
(Nação Omolocô), na cidade de Tangará da Serra (MT), na intenção de se conhecer mais a 
respeito dessa religião, além de fornecer dados para uma futura comparação entre as diferentes 
ervas utilizadas pelos demais terreiros de Umbanda brasileiros. 

 
2. Material e Métodos 
 
O Centro de Umbanda Iemanjá Amor e Caridade (Nação Omolocô) é uma instituição sem 

fins lucrativos e está localizado no município de Tangará da Serra - MT. O terreiro conta com 
rezadores, benzedores, Pai e Mãe de Santo e erveiros. Os cultos ocorrem três vezes por semana 
no período da noite e, durante o dia, o Centro atende a população que busca a cura, tanto 
espiritual quanto material.  

Para a coleta de dados foram feitas observações e participações nos cultos. Posteriormente, 
um questionário foi aplicado ao Pai de Santo responsável pelo terreiro, a fim de obter informações 
sobre o uso e a importância das plantas utilizadas nos rituais. Também se buscou conhecer a 

mailto:danilosfe@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 

 

origem dos espécimes vegetais, ou seja, se as mesmas são compradas ou cultivadas e qual o 
custo da aquisição ou manutenção desses materiais. Além disso, foram feitas perguntas sobre a 
origem do conhecimento acerca dos rituais, assim como os trabalhos mais requisitados pela 
população tangaraense. 

A pesquisa foi realizada nos dias 12, 14, 15 e 22 de julho de 2010. Os dois primeiros dias 
foram caracterizados pela observação e participação nos cultos. Esta etapa contou com a 
colaboração de um dos integrantes do terreiro que explicava o significado de cada ritual. No dia 15 
e 22 do mesmo mês foi feita a aplicação do questionário.  

As plantas utilizadas nos rituais foram identificadas, quando possível, até gênero ou espécie. 
Aquelas que não tivemos acesso foram classificadas de acordo com a nomenclatura popular. 

 
3. Resultados e Discussão 

 
As plantas utilizadas nos rituais de Umbanda, bem como suas funções e forma de uso estão 

apresentadas no quadro 1.  
 

Quadro 1 – Informações sobre utilização e forma de uso das plantas nos rituais de Umbanda. 

Planta Etnoindicação Forma de uso 

Abre-caminho Trazer boa sorte Banho e defumação 

Alecrim (Rosmarinus officinale) Acalmar espírito Banho 

Alfavaca (Ocimum basilicum) Melhorar a saúde Chá 

Alfazema (Lavandula sp.) Obrigação de cabeça Defumação 

Apolônia Descarrego e mal olhado Banho 

Ariri Mal olhado Banho 

Arruda (Ruta Graveolens) Quebrante e mal olhado Banho 

Avenca (Adiantum sp.) Obrigação de cabeça Banho 

Boldo (Plectranthus sp.) Acalmar o espírito Chá 

Brilhantina (Pilea sp.) Mal olhado  Banho 

Erva-doce (Pimpinella sp.) Curar vícios  Banho 

Espada de São-Jorge (Sansevieria 
sp.) 

Neutralizar energias negativas Uso externo 

Gameleira (Ficus sp.) Mal olhado Defumação 

Guiné (Petiveria sp.) Descarrego Banho 

Jaborandi (Pilocarpus sp.) Limpeza ou descarrego Banho 

Mamica de porca (Zanthoxylum sp.)  Sacudimento domiciliar Banho 

Manjerona (Origanum sp.) Limpeza ou descarrego Banho 

Nega-mina (Siparuna sp.) Limpeza ou descarrego Banho 

Quebra-demanda  Mal olhado Passe 

São-José  Obrigação de cabeça Uso externo 

 
O custo da manutenção do terreiro e das plantas utilizadas nas cerimônias e rituais é 

irrisório. A maioria das plantas é cultivada no próprio terreiro, no fundo da casa do Pai de Santo, 
onde se encontra Arruda, Alecrim, Alfazema, Avenca, Boldo, Erva-doce, Espada de São Jorge, 
Guiné e Jaborandí.  
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Plantas como a Mamica-de-porca, Gameleira e Nega-mina são coletadas no mato. 
Segundo o entrevistado não é necessário nenhum ritual pra essa coleta. Maciel (2006) diz que 
para se utilizar determinadas plantas deve-se pedir permissão ao orixá, dono da referida planta. 
Segundo a autora, a aroeira é de Ogum, Mamica-de-porca e Avenca é de Oxossi. Possivelmente, 
o entrevistado não se sentiu a vontade em falar sobre tal ritual, ou mesmo optou por não relevar 
informações aos entrevistadores. 

As plantas não disponíveis na horta do terreiro são compradas em uma casa de Umbanda 
na cidade de Tangará da Serra. Nesse local podem ser encontradas as plantas mais utilizadas 
nas cerimônias, trabalhos e banhos. O preço varia de R$ 5,00 à R$ 10,00 o pacote. Além disso, 
podem-se comprar resinas e charutos (tabaco) que são utilizados em todas as cerimônias. 

O terreiro é coordenado pelo Pai e Mãe de Santo, ambos de meia idade, que são 
responsáveis por realizar os trabalhos semanais. Além de fazerem os rituais de cura na população 
frequentadora do centro, eles também realizam a iniciação de jovens como Filhos de Santo. 
Todos esses conhecimentos foram obtidos com os antepassados que também eram praticantes 
da religião. A relativa idade avançada dos responsáveis pelos rituais curativos, juntamente com a 
experiência dos mesmos em curar variadas doenças, faz com que eles se tornem figuras 
respeitadas como mantenedores do saber (Oliveira e Trovão, 2009).  

Os trabalhos mais procurados pela população, frequentadores ou não do centro, são: 
limpeza ou descarrego, neutralização de energias negativas, cura de vícios e a busca de boa 
sorte. Tais “doenças” são curadas com o auxílio das ervas curativas aliadas com rezas e rituais 
realizados pelo Pai de Santo do terreiro. Dentre as plantas mais procuradas para tais rituais 
destacam-se a arruda (Ruta graveolens) e a alfavaca (Ocimum sp.), que são cultivadas no próprio 
terreiro. De acordo com Silva et al., (2000) a R. graveolens destaca-se como uma das plantas 
mais importantes para a cura de “mal olhado” e “quebranto”, visto que ela possui alto poder de 
cura mágico-religioso. De acordo com Oliveira e Trovão (2009) Ocimum sp. é utilizada para a cura 
de mal olhado e espinhela caída, no entanto, o centro de Umbanda Iemanjá Amor e Caridade 
utiliza a planta para melhorar a saúde. Tal fato demonstra as variações existentes entre diferentes 
regiões brasileiras. 

Dentre as famílias botânicas que foram citadas pelos entrevistados, as que apresentaram 
maior representatividade foram as famílias Lamiaceae com cinco espécies e Rutaceae com três 
espécies. As demais famílias apareceram com apenas um representante cada.  

A predominância de Lamiaceae em rituais de umbanda também foi encontrada por Arjona et 
al., (2007) e Lima et al., (2010). Essa família possui ampla distribuição mundial, além de ser rica 
em óleos voláteis e muito utilizada pela medicina popular de diversos países (Simões e Spitzer, 
2004). Dentre todos os indivíduos da família que são utilizados nos rituais, quatro dos cinco 
gêneros citados são exóticos (Lorenzi e Souza, 2008). Este fato revela a ligação da religião com 
os antepassados africanos, que trouxeram estas espécies para o Brasil na busca da manutenção 
de suas religiões. 
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1. Introdução 

A região amazônica é bastante conhecida pelo seu vasto território aquático, formado por 
rios e lagoas de água preta e água branca segundo a classificação de Sioli (1984), em que as 
diferenças se dão na composição químicas dos cursos d’água. Esses ambientes por sua vez, 
alocam uma grande riqueza de espécies de plantas aquáticas, as quais apresentam diversas 
modificações morfológicas e anatômicas para sobreviver em locais inóspitos. 

As plantas aquáticas ou macrófitas aquáticas dependendo do grau de adaptação de cada 
espécie podem estar a variadas distâncias da superfície da água e distribuídas paralelamente à 
margem dos cursos d’água, de maneira organizada, formando uma zonação da margem para o 
interior da água (Scremim-Dias et al. 1999). A partir daí, Irgang et al. (1984) criaram uma 
classificação para as formas de vida ou biológicas dessas plantas, classificando-as em: flutuantes 
livres, flutuantes fixas, submersas fixas, submersas livres, emergentes, anfíbias e epífitas.  

No Brasil, a maioria dos estudos sobre macrófitas aquáticas está restrita às regiões 
Centro-Oeste e Sudeste. Na Amazônia inventários florísticos sobre esse grupo de plantas ainda 
são escassos, destacando-se os trabalhos de Albuquerque e Lisboa (1979) e Albuquerque (1981) 
com as forrageiras aquáticas. Para o estado do Pará, Lins et al. (1989) estudaram as macrófitas 
de uma área do município de Barcarena e Lins et al. (2002) inventariaram as macrófitas dentro da 
Floresta Nacional de Caxiuanã, com o qual compararemos nossos resultados. Contudo, mais 
estudos precisam ser realizados nas áreas alagadas da Amazônia brasileira, pois o conhecimento 
que se tem atualmente sobre as macrófitas aquáticas amazônicas é incipiente quando comparado 
com a extensão de tal bioma. 

Com isso, o presente trabalho tem por objetivo, apresentar uma lista das espécies de 
macrófitas aquáticas que ocorrem no entorno da Floresta Nacional de Caxiuanã, classificando-as 
de acordo com sua forma de vida, além de ampliar o conhecimento sobre tais plantas na 
Amazônia brasileira. 

 
2. Material e Métodos 

 
A Floresta Nacional de Caxiuanã localiza-se distante 400 km de Belém (01º42’30”S e 

51º31’45”W) e abrange uma área de 323.717,7 ha. A vegetação é densa, fechada, com árvores 
em torno de 30-40 m de altura. O relevo é plano a ondulado, sem grandes elevações. O solo das 
áreas de terra firme é do tipo Latossolo Amarelo Distrófico, com textura média a argilosa e os 
terrenos inundáveis apresentam a associação de solos hidromórficos (Lisboa et al. 1997). O 
entorno da FLONA é composto por áreas dos municípios de Gurupá, Melgaço, Portel e Porto de 
Moz sendo estas, distribuídas em Assentamentos, Reservas extrativistas e Quilombos.  

As coletas foram realizadas durante as etapas de campo do Diagnóstico socioeconômico 
da Flona Caxiuanã, coordenado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) financiado pelo 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),como parte do plano de 

mailto:anakbio@gmail.com
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manejo da mesma. A metodologia aplicada foi a de coleta não direcionada-aleatória, em que se 
coletou apenas material fértil (com flor e/ou fruto), percorrendo partes dos rios: Anapú, Bacá, 
Biribá, Camutá do Ipixuna, Camutá do Pucuruí, Camuim, Ipixuna, Majari, Pracupi, Pucuruí e São 
Bento, sendo todos formados por águas pretas segundo a classificação de Sioli (1984). O material 
foi herborizado de acordo com Fidalgo e Bononi (1984) e incorporado à coleção do herbário João 
Murça Pires (MG) do Museu Paraense Emílio Goeldi. 

Para a identificação das espécies foi utilizado bibliografia específica e também comparação 
com exsicatas do herbário MG. As espécies foram classificadas de acordo com sua forma 
biológica segundo Irgang et al (1984) (Fig. 2). As abreviações dos nomes dos autores das 
espécies está de acordo com Brummitt e Powell (1992) e as siglas dos herbários com Holmgren et 
al. (1990). E para os dados sobre a distribuição geográfica dos táxons seguiu-se o Catálogo de 
Plantas e Fungos do Brasil (Forzza et al. 2010).   

 
Figura 2. Categorias de formas biológicas das plantas aquáticas (extraído de: Pott e Pott, 
2000). 
 
2. Resultados e discussão 
  
 A flora de macrófitas do entorno da FLONA de Caxiuanã, encontra-se representada por 18 
famílias, 20 gêneros e 25 espécies (Tabela. 1). As famílias melhor representadas foram 
Onagraceae (4), Pontederiaceae (3), Araceae (2) e Lentibulariaceae (2), as demais apresentaram 
somente uma espécie cada. Os gêneros mais representativos foram Ludwigia L. com quatro 
espécies, Utricularia L. com três e Eichhornia Kunth com duas cada.  

Lins et al. (2002) com inventário das macrófitas de dentro da FLONA de Caxiuanã, 
encontraram 22 famílias e 45 espécies e as mais representativas foram Cyperaceae (11 spp), 
Araceae (10 spp.), Lentibulariaceae (4 spp.) e Mayacaceae (3 spp.), seguidas por Cabombaceae, 
Nymphaeaceae e Onagraceae com duas espécies e as demais com apenas uma cada. As 
famílias Araceae, Cabombaceae, Convulvulaceae, Lentibulariaceae, Nymphaeaeae e Onagraceae 
são comuns para as duas áreas, porém, apenas quatro espécies foram coletadas nos dois locais: 
Montrichardia linifera (Arruda) Schott, Nymphoides indica (L.) Kuntze, Nymphaea rudgeana C.F.W. 
Meyer e Ludwigia torulosa (Ann.) Hara. Em relação à comparação do número de espécies entre 
as duas áreas, deve-se levar em consideração que, no inventário realizado por Lins et al. (2002) a 
amostragem ocorreu em duas épocas do ano (menos chuvosa e mais chuvosa), ao contrário do 
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presente estudo, em que coletamos apenas no período menos chuvoso, o que explicaria em 
partes a menor riqueza do entorno da FLONA.   
 Quanto à forma biológica das espécies foram encontradas sete: flutuantes fixas (5 spp.), 
flutuantes livres (3 spp.), emergentes (3 spp.) e as anfíbias, submersas fixas e submersas livres 
com duas espécies cada. As demais espécies (9) apresentaram-se com mais de uma forma, 
sendo sete, anfíbias e emergentes, uma emergente e epífita e uma emergente e flutuante fixa. 
Lins et al. (2002), observaram seis formas de biológicas, sendo a forma emergente melhor 
representada, com 20 espécies, seguida pela flutuante fixa (6), submersa livre (5), flutuante livre 
(4), submersa fixa (3), anfíbia (2) e outras duas espécies apresentaram-se como anfíbias e 
emergentes, ambas da família Onagraceae. 
 Com relação à distribuição geográfica no Brasil, Utricularia foliosa L. é a espécie que se 
apresenta melhor distribuída, seguida por Ludwigia nervosa (Poir) H.Hara, Eichhornia azurea 
(Sw.) Kunth. e Mikania micrantha Kunth.  As que apresentaram distribuição restrita foram 
Ischnosiphon cannoideus L.Andersson, Habenaria longicauda Hook., Caperonia castaneifolia (L.) 
St.-Hil, Ludwigia torulosa (Arn.) H.Hara e Luziola subintegra Swallen. Dentre as espécies aqui 
inventariadas e seguindo o Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil (Forzza et al. 2010), seis 
destas, são novos registros para o estado do Pará, sendo Caperonia castanaefolia, Cuphea 
melvilla Lindl., Nymphoides indica, Luziola subintegra, Eichhornia crassipes e Salvinia auriculata 
Aubl. Algumas espécimes não puderam ser identificadas a nível específico, por isso, os dados 
sobre a distribuição geográfica não constam na tabela 1.  
  
Tabela 1. Lista preliminar das espécies de plantas aquáticas do entorno da FLONA de Caxiuanã, 
suas formas biológicas (Irgang et al. 1984) e distribuição geográfica (Forzza et al. 2010). A: 
anfíbia; E: emergente; FF: flutuante fixa; FL: flutuante livre; SF: submersa fixa; SL: submersa 
livre; EP: epífita. 

 

Família/Espécie Forma 
biológica 

Distribuição geográfica 

Araceae   

   Montrichardia linifera (Arruda) 
Schott 

E RR, AP, PA, AM, CE, RN, PB, 
PE, BA, SE, ES e RJ 

   Xanthosoma sp. A – E  

Asteraceae   

   Mikania micranta Kunth A AP, PA, AM, AC, MA, BA, 
MT, DF, MS, MG, SP, RJ, PA, 
SC e RS 

Cabombaceae   

   Cabomba sp. SF  

Convolvulaceae    

   Ipomea aristolochiaefolia G. Don  A PA, PB, PE, GO, MS, MG, 
SP, RJ e SC 

Euphorbiaceae   

   Caperonia castanaefolia (L.) St. Hil. E AM, GO e MS 

Fabaceae   

   Neptunia plena (L.) Benth FL PA, AM, AC, MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL e MS 
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Lentibulariaceae   

   Utricularia myriocysta A. St.-Hil. & 
Girard 

SL RR, AP, PA, AM, CE, BA, MT, 
GO, MG e ES 

   Utricularia foliiosa L. SL RR, AP, PA, AM, MA, PI, CE, 
PB, PE, BA, AL, MT, GO, MS, 
MG, ES, SP, RJ, PR, SC e 
RS 

   Utricularia sp. SL  

Lythraceae   

    Cuphea melvilla Lindl. A – E TO, AC, MA, MT, GO, MS, 
MG, SP e PR 

Marantaceae   

    Ischnosiphon cannoideus L. 
Andersson 

E RR, PA, AM e RO 

Malvaceae   

    Hibiscus sp. A – E  

Mayacaceae   

    Mayaca sp. SF  

Menyanthaceae   

    Nymphoides indica (L.) Kuntze FF AM, RO, MA, CE, BA, GO, 
DF, MG, SP, RJ, PR, SC e 
RS 

Nympheaceae   

   Nymphea rudgeana C.F.W. Meyer FF AP, PA, AM, MA, PE, BA, SP, 
RJ e PR 

Onagraceae   

    Ludwigia nervosa (Poir) H.Hara A – E RR, AP, PA, AM, RO, MA, PI, 
PE, BA, MT, GO, DF, MS, 
MG, ES, SP, RJ e PR  

    Ludwigia torulosa (Ann.) Hara A – E RR, AP e PA 

    Ludwigia sp. 2 A – E  

    Ludwigia sp. 3 A – E  

Orchidaceae   

    Habenaria longicauda Hook. E – EP PA, TO, MA e BA 

Poaceae   

    Luziola subintegra Swallen E – FF RR, AP e MS 

Pontederiaceae   

    Eichhornia azurea (Sw.) Kunth FF RR, AP, PA, AM, TO, RO, 
MA, CE, MT, MS, MG, SP, 
RJ, SC e RS 

    Eichhornia crassipes (Mart.) Solms FL AM, MA, PE, BA, MT, DF, 
MS, SP, PR e SC 

    Pontederia sp. FF  
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Salviniaceae   

    Salvinia auriculata Aubl. FL AM, PB, PE, BA, MT, DF, MS, 
MG, ES, SP, RJ, PR, SC e 
RS 
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A partir da necessidade de melhorar a educação, os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais), 
criaram temas que correspondem a questões importantes e presentes na vida cotidiana, com 
objetivos e conteúdos que devem ser incorporados no trabalho educativo da escola. Surgem os 
Temas Transversais divididos em seis áreas: Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, 
Orientação Sexual e Trabalho e Consumo. Esses temas são de grande importância na formação 
do cidadão, e cabe ao professor aproveitar essa oportunidade de ser um bom educador. Este 
trabalho teve como objetivo conhecer o perfil do educador e como os Temas estão inseridos na 
prática de seu ensino, demonstrando as maiores dificuldades de trabalhá-los do ponto de vista do 
professor. Foi realizado questionário com dez professores de uma Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio do município de Tangará da Serra, Mato Grosso. Os resultados foram 
analisados pelo programa STATISTICA. Apenas 40% dos entrevistados tiveram instrução sobre 
esses temas durante a graduação, e com a maioria 60% os temas não foram abordados. Autores 
sugerem que é indispensável que todos os profissionais da educação conheçam os Temas 
Transversais para o terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. Entretanto, a maioria destes 
profissionais não reflete sobre o significado dessas novas diretrizes curriculares e respondem 
mecanicamente às exigências governamentais para a sua implantação, sem questionarem o que 
fazem e porque fazem. Os professores que ministram aulas entre 1 e 3 anos, realizam um 
planejamento semelhante; já os professores que ministram aulas há mais de 10 anos, não fazem 
planejamento de como trabalhar esses temas durante suas aulas, utilizando apenas os 
conhecimentos de suas áreas especificas para abordar os temas. OTema que se destaca é o 
Meio Ambiente, seja ele sozinho ou interligado, as questões ambientais são foco constante de 
preocupação e debates e são importantes para as futuras gerações reaprenderem a viver em 
comunhão com ele. Já os temas Ética e Trabalho e Consumo não foram citados, como temas 
abordados. Os professores foram questionados sobre a dificuldade de trabalhar os temas, onde 
vários fatores foram expostos como a dificuldade de trabalhar com sexualidade e a falta de 
material, alguns professores reclamaram de falta de apoio da escola e outros não indicaram 
nenhuma dificuldade. A sexualidade é um assunto presente em diversas áreas do conhecimento, 
porém não é um assunto fácil ou tranqüilo de ser abordado no ambiente escolar, pois gera muitas 
polêmicas. O conhecimento sobre os reais objetivos dos temas transversais ainda estão 
difundidos nas escolas, assim como a falta de instrução sobre eles durante a graduação de 
professores. O aumento da abordagem desses temas seria um planejamento adequado da escola 
em conjunto com os professores para trabalhar esses temas e maior disponibilidade de materiais 
e informações sobre os Temas Transversais. 

 

mailto:dayanevirginia@yahoo.com.br
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1) Introdução 

Dentre o componente animal dulcícola, os peixes, como vertebrados dominantes, estão 
entre os animais mais diversificados, sendo a análise de seu papel funcional dentro dos 
ecossistemas aquáticos de suma importância em estudos ecológicos. Os peixes desempenham 
complexas organizações no que tange locomoção, reprodução, respiração e órgãos do sentido 
(Freire et al., 2001)   

De acordo com Corrêa et al., (2009) estudos relacionados a estrutura trófica da ictiofauna 
contribuem para o conhecimento básico da biologia das espécies. 

Padrões de distribuição espacial podem influenciar o hábito alimentar da espécie em 
função do qual, ocorre o deslocamento em busca por fontes alimentares (Pereira, 2008). O que 
garante grande heterogeneidade nas comunidades aquáticas, permitindo a existênciadesde 
espécies amplamente generalistas a espécies estreitamente especializadas. 

Apesar de existirem peixes especializados em determinado alimento, a maioria das 
espécies exibe grande plasticidade em suas dietas, mudando sua preferência por determinado 
alimento à medida que crescem, ou migram para ambientes distintos, ou com a disponibilidade de 
alimento (Pereira, 2008). 

Dessa forma, assume-se que “refúgios vegetais” devem, sem equívoco, promover diversos 
micro-habitats e interações ecológicas das mais variadas entre seus componentes, o que vem 
despertando veemente interesse por esse tipo de estudo (Hahn e Crippa, 2006). 

Portanto poucas espécies de peixes apresentam uma dieta estrita, podendo usar 
diferentes fontes alimentares em diferentes locais sendo então, compreensível, que indivíduos de 
uma mesma espécie, tenham comportamentos alimentares diferenciados quando comparados em 
ambientes distintos, assim como por períodos distintos de desenvolvimento. Nesse sentido, uma 
das formas de conhecer a estrutura das assembleias de peixes e como partilham os recursos 
disponíveis em seus hábitats é a análise da estrutura trófica da assembléia (Pereira, 2008). 

É muito comum encontrar hábitos alimentares distintos para uma mesma espécie, 
dependendo do local de captura e das condições hidrológicas no período de amostragem. 
Levando-se em conta que muitos ambientes de água doce se interconectam, principalmente nos 
períodos de águas altas, e que os peixes frequentemente transitam de um local para outro, é 
esperado que estes estejam constantemente sujeitos a uma grande heterogeneidade (Corrêa et 
al., 2009). 

Apesar do crescente número de publicações sobre estrutura trófica de peixes, que é de 
extrema importância para a compreensão de sua função ecológica, é insuficiente a quantidade de 
trabalhos relacionados à análise de conteúdos gástricos da ictiofauna neotropical. 
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Essa falta de conhecimento é agravada pelo fato das amostragens não acompanharem o 
ritmo de desenvolvimento econômico da região, o que acarreta como consequência principal 
alterações do ambiente provocadas entre outros fatores, por desmatamentos e construção de 
barragens, causando muitas vezes a extinção de espécies (Godoi, 2004, 2008). 

Esse fato, somado a quantidade irrisória de trabalhos similares realizados na região de 
Mato Grosso, somado a agressão ambiental sofrida pelos corpos de água e pela necessidade de 
proteção destes, vem demonstrar a necessidade da realização de novas pesquisas buscando um 
maior conhecimento a respeito das espécies encontradas (Godoi, 2008). 

E a partir da análise gástrica de exemplares de Bryconops melanurus do Rio Águas Claras, 
em Tangará da Serra, MT, este trabalho objetiva avaliar o padrão de organização da estrutura 
trófica de peixes, com base no índice alimentar, índice volumétrico e na frequência em que cada 
item ocorre. 
 

2) Materiais e métodos 
 

Mato Grosso destaca-se no senário natural nacional, no que tange a hidrografia, por 
apresentar-se como um grande divisor de águas, com nascentes de rios importantes a três bacias 
hidrográficas: bacia Amazônica, bacia do Prata ou Platina e bacia Tocantina, segundo (Ferreira, 
2001). E a responsável por esta divisão, é uma barreira biogeográfica que compõe-se pelas 
elevadas áreas da Chapada dos Guimarães e a Chapada dos Parecis. É o terceiro estado em 
área da federação do Brasil, com área total de 901.420 km². Encontra-se na região Centro-Oeste 
do país, centro do continente Sul-Americano (Piaia, 2003).  

Nos limites territoriais de Mato Grosso estão contidos três grandes domínios 
biogeográficos: os Cerrados, as Florestas e o Pantanal, os quais se localizam inseridos na região 
de clima tropical e equatorial, apresentando diversidade de paisagens decorrentes da atuação da 
diversidade atmosférica (Piaia, 2003). 
 Tangará da Serra encontra-se sob uma porção desta barreira biogeográfica, onde 
podemos encontrar afluentes que desaguam em ambas as bacias. 

Águas Claras é um rio pertencente à cidade de Tangara da Serra-MT localizado 
geograficamente (14°21'4.51"S; 57°33'7.68"O). Esse é um afluente do rio Sepotuba que desagua 
na Bacia Platina. 

Os peixes analisados fazem parte do acervo do laboratório de Citogenética-Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento Agroambientais (CPEDA) - Unemat, Tangará da Serra. Os 
exemplares foram coletados entre abril eagosto de 2010,através de rede de arrasto e peneiraapós 
foram fixados em formalina 10%, em seguida em álcool 70% e posteriormente foram identificados. 

Os conteúdos estomacais foram examinados com auxilio de estereoscópico e quando 
necessário utilizou-se microscópio usando as objetivas de 4x e 10x, os itens foram identificados 
até o nível taxonômico mais inferior possível. Nestas analises, foram utilizados os métodos de 
frequência de ocorrência (Fi = % de peixes em que cada item ocorreu) e volumétrico (Vi = % do 
volume de cada item em relação ao volume total) (Hynes, 1950 ; Hyslop, 1980 ). O resultado da 
frequência de ocorrência e volume foi combinado no índice alimentar (IAi) de Kawakami e 
Vazzoler (1980 ). Com base nestes dados, a categoria preferencial e o habito alimentar das 
espécies foram indicados pelos valores do IAi ≥0,5 (Gaspar da Luz et al, 2001). A dieta foi 
baseada na analise de conteúdos estomacais de 15 exemplares de 3,4 a 5,7 centímetros de 
comprimento, que continham alimento nos estômagos. 

Após a identificação dos itens alimentares e inclusão destes em categorias pela análise do 
Índice Alimentar (IAi) os espécimes foram submetidos a classificação trófica, podendo pertencer 
as seguintes categorias: 
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1. Herbívoras - flores, sementes, algas e outros vegetais. 
2. Insetívoras - Restos de insetos, coleopteros, hemipteros, larvas de insetos, representantes da 
família araneae, formicidae, grilidae e outros. 
3. Carnívoras – Escamas, pedaços de peixes e partes ou outros animais inteiros. 
4. Detritívoras - Detrito, sedimento e ou matériaorgânicanão identificada. 
5. Onívoras - Itens de origem animal e vegetal com valores do IAi semelhantes. 
 

3) Resultados e discussão 
 

Foram analisados os estômagos de 15 espécimes de B. melanurus onde resto de artrópodes 
teve frequência de ocorrência de 100%, seguidos de formicidae 26,7%. Os representantes de 
artrópodes são quase sempre insetos terrestres, aparecendo apenas poucos não insetos, como 
araneae 13,3%. Escamas tem valor menos significativo ocorrendo em 6,7% do conteúdo 
estomacal, seguidos por grilidae 6,7%, larva de inseto 6,7% e odonata 6,7% (Tabela 1). Essa 
espécie apresentou preferência por alimentos de vários grupos do filo arthropoda, apresentando 
(IAi) superior a 99,3%, e a partir de tal índice, a espécie foi categorizada como insetívora (Tabela 
2). 

Em estudos realizados por Godoi, (2004, 2008), em rio pertencente a Bacia Amazônica, 
Bryconops melanurus apresentou dieta composta somente por insetos, proporcionando uma dieta 
direcionada estritamente por artrópodes. Em reservatório no Suriname, B. melanurus apresenta 
sua dieta composta principalmente por zooplâncton, além de outros invertebrados, como 
artrópodes (Mol, 2007). 

Outro representante deste gênero também segue essa tendência. Segundo dados de 
(Godoi, 2008) Bryconops gracilis também apresentou preferênciaa alimentar por artrópodes como 
himenópteros, coleópteros, formigas e outros. 

 
 
Tabela 1. Frequência de ocorrência em 15 estômagos de Briconops melanurus. Resto de 
artrópodes (R. artrópodes). 

Item Ocorrência Frequência de ocorrência (%)  
R. de artrópodes 15 100,0  
Larva de inseto 1 6,7  
Araneae 2 13,3  
Hemiptera 1 6,7 

 
Formicidae 4 26,7  
Grilidae 1 6,7  
Odonata 1 6,7  
TOTAL 

 
166,7  

 
Como mostram alguns trabalhos realizados a partir de análise de conteúdo estomacal de 

Bryconops, talvez pela abundância, insetos como da família formicidae (Gráfico 1) apresentam 
maior representatividade, sendo importantes em sua dieta. Artrópodes como aracnídeos, apesar 
de não serem insetos, também apresenta maior representatividade em relação aos demais. 
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Gráfico 1. Distribuição da frequência da ocorrência (em porcentagem) que os item 

foram encontrados em Bryconops melanurus. 
Resto de artrópodes apresentou 100% de ocorrência e maior volume contido, 

aproximadamente 95%, com representantes de ao menos setefamílias, se incluirmos coleópteros. 
Como muitas vezes o alimento esta em processo de digestão, para a identificação, são usadas 
estruturas como os élitros que são difíceis para serem digeridos. Claro que as condições em que 
se encontram esses habitats influem diretamente, pois a captura desses artrópodes pelos peixes 
só é permitida com a presença e a maneira em que estão distribuídos tais invertebradosnestes 
nichos. 
 Por isso, juntamente com estudos neste sentido, é necessária a realização de trabalhos 
que, em sua amplitude, possam adicionar ao conhecimento de ecossistemas límnicos, 
informações sobre esses grupos de componentes alimentares utilizados. 
 

Tabela 2. Índice alimentar e índice volumétrico que cada item representa na 
alimentação da espécie Briconops melanurus. Volume total do item nos estômagos (V. 
total), volume multiplicado pela frequência de ocorrência, funciona como variável (V * fo), 
índice alimentar (IAi), categoria alimentar à que pertence (C. a.), resto de artrópodes (R. 
artrópodes). 

Item V. total Volume V * Fo (IAi) C. a. 
R. de artrópodes 0,060 0,952 95,238 99,34% 

 Larva de inseto 0,000 0,000 0,000 0,00% 
Araneae 0,000 0,000 0,000 0,00% 

Insetívora 

Hemiptera 0,000 0,000 0,000 0,00% 
Formicidae 0,001 0,016 0,423 0,44% 
Grilidae 0,000 0,000 0,000 0,00% 
Odonata 0,002 0,032 0,211 0,22% 
TOTAL 0,063 1,000 95,873 100,00% 
 

Os espécimes em geral apresentaram grande preferência por invertebrados em sua dieta, 
mostrando importância no controle populacional destes invertebrados, que ao caírem na lâmina 
d’água servem como fonte de nutrientes aos peixes e outros componentes da ictiofauna (Mol, 
2007). 
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Os hábitos alimentares da ictiofauna, a maneira como os recursos do ambiente estão 
disponíveis e a forma que esses são compartilhados é de suma importância para melhor 
entendimento sobre as assembleias. Informações sobre a organização destes grupos contribuem 
para sua conservação, na medida em que preenchem lacunas, esclarecendo suas relações em 
seu hábitat. 

Estudos mais detalhados sobre estrutura trófica de peixes devem ser realizados para 
melhor compreensão do papel exercido por este grupo nos ecossistemas, contribuindo assim para 
uma melhor abordagem quanto à estrutura desses ambientes aquistas. A falta de estudos 
relacionados em Mato Grosso dificulta a melhor compreensão do comportamento dessas 
populações. 

Os indivíduos mostraram a tendência insetívora, permitindo conhecer seu padrão de 
organização trófica, Além do importante conhecimento sobre a estrutura das assembleias do rio 
Águas Claro. Servindo de base para trabalhos mais específicos que abrangem outros aspectos do 
habitat, visando à importância da preservação de ambientes aquistas.  
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1. Introdução 

 
O milho é um cereal que vem ganhando espaço nas propriedades rurais, sendo considerado 

atualmente como uma opção econômica no verão, pois além de componente básico da 
alimentação animal, é essencial como elemento para a rotação de cultura com a soja. 

O Brasil produziu (56.732,8 mil toneladas) em 2010/11, nesta safra o estado que mais 
produziu milho foi o Paraná com (13.443,3 mil de toneladas), ficando o Mato Grosso em segundo 
lugar no ranque (8.118,1 mil toneladas) (Conab, 2011). 

Com o aumento da área ocupada nos anos recentes, a cultura do milho está sujeita, durante 
todo o seu ciclo, ao ataque de diferentes espécies de insetos pragas.Esta elevada incidência tem 
acarretado o uso intensivo de inseticidas, aumentando os custos de produção, de resíduos tóxicos 
no grão e a ocorrência de intoxicações de homens e animais. 

Desta forma, outros métodos de controle de pragas devem ser usados. Uma alternativa é a 
utilização do controle biológico de pragas, que mantém a população de pragas abaixo do nível de 
dano econômico promovendo assim o equilíbrio do agroecossistema. 

No entanto, para que se tenham resultados efetivos no controle, torna-se importante o 
conhecimento da diversidade de insetos da área a ser cultivada. E, apesar da grande importância 
do Estado de Mato Grosso no quadro da produção nacional de milho, estudos sobre a ocorrência 
de insetos nesta cultura ainda são incipientes. Tais pesquisas são necessárias, pois, o 
levantamento das espécies pragas e de seus inimigos naturais é a base para a aplicabilidade de 
um controle biológico mais eficiente.  

Neste contexto, realizou-se um levantamento dos insetos ocorrentes em uma área de milho 
no município de Tangará da Serra-MT. 

 
2. Material e Métodos 

 
A pesquisa foi conduzida em um cultivo de milho comercial na cidade de Tangará da Serra-

MT (latitude 14°35’39,82”S; longitude 57°28’43,95”O). Os insetos foram capturados durante os 
meses de maio a setembro de 2009, totalizando 12 amostragens, através de coletas diretas, em 
parcelas aleatórias, distribuídas nas áreas de estudo. 

Os insetos coletados no campo foram acondicionados em recipientes plásticos com tampa e 
levados ao laboratório de Zoologia do Centro de Pesquisas, Estudos e Desenvolvimento Agro- 
Ambientais (CEPDA) da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) - Campus de 
Tangará da Serra, para contagem e identificação. 

As espécies que não puderam ser identificadas serão encaminhadas para especialistas no 
Brasil e exterior. 

 
3. Resultados e discussão 

mailto:admarlj@hotmail.com
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Foram coletados 357 insetos inseridos nas ordens Coleoptera, Hemiptera, Orthoptera, 

Hymenoptera, Dermaptera, Diptera, Lepidoptera e Odonata (Tabela 1). Os indivíduos coletados 
que puderam ser identificados são pertencentes a 18 famílias, sendo elas: Coccinellidae, 
Chrysomelidae, Lagriidae, Nitidulidae, Carabidae, Cerambycidae, Lampyridae, Lygaeidae, 
Coreidae, Pentatomidade, Reduviidae, Pyrrhocoridae, Alydidae, Tettigoniidae, Mantidae, 
Formicidae, Torymidae e Forficulidae (Tabela 1). 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1: Porcentagens de ocorrência das ordens e famílias coletadas na cultura do milho no 
município de Tangará da Serra-MT no ano de 2009. 

Ordem 

Nº Total 
de insetos 
nas ordem 

% de 
Indivíduos 
nas Ordem 

Família 
Entomófago 
ou fitófago 

Nº de 
insetos 

% de 
Indivíduos 

nas 
Famílias 

Coleoptera 268 75,30 

Coccinellidae Entomófago 136 38,22 

Chrysomelidae Fitófago 68 19,10 

Lagriidae Fitófago 37 10,40 

Nitidulidae 
Entomófago 
ou fitófago 

15 04,22 

Carabidae Entomófago 02 00,56 

Cerambycidae Fitófago 02 00,56 

Lampyridae Entomófago 01 00,28 

Não Id. 
Entomófago 
ou fitófago 

07 01,96 

Hemiptera 71 19,66 

Lygaeidae 
Entomófago 
ou fitófago 

29 08,14 

Coreidae Fitofago 12 03,38 

Pentatomidae 
Entomófago 
ou fitófago 

12 03,38 

Reduviidae Entomófago 08 02,24 
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Pyrrhocoridae Fitófago 07 01,68 

Alydidae Fitófago 02 00,56 

Não Id. 
Entomófago 
ou fitófago 

01 00,28 

Orthoptera 7 01,96 

Tettigoniidae Fitófago 02 00,56 

Mantidae Entomófago 01 00,28 

Não Id. 
Entomófagoou 

fitófago 
04 01,12 

Hymenoptera 5 01,40 

Formicidae 
Entomófago 
ou fitófago 

03 00,84 

Torymidae 
Entomófago 
ou fitófago 

01 00,28 

Não Id. 
Entomófago 
ou fitófago 

01 00,28 

Dermaptera 3 00,84 Forficulidae Entomófago 03 00,84 

Díptera 1 00,28 Não Id. 
Entomófago 
ou fitófago 

01 00,28 

Lepidóptera 1 00,28 Não Id. Fitófago 01 00,28 

Odonata 1 00,28 Não Id. Entomófago 01 00,28 

Total 357 100,00 18  357 100,00 
 
Percebe-se que a ordem com maior representatividade nas coletas foi Coleoptera (Tabela 

1). Este fato foi observado também na cultura do milho por Silva & Carvalho (2000) na Estação 
Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bem como por Frizzaset 
al. (2003) nas cidades de Barretos-SP, Ponta Grossa-PR, Capinópolis-MG e Santa Helena de 
Goiás-GO. 

Nesta ordem a família mais ocorrente foi Coccinelidae (Tabela 1), que possui vários 
membros com potencial de predação. Dentre as espécies desta família que puderam ser 
identificadas, CyclonedasanguineaLinnaeusfoi a mais abundante. Esta espécie juntamente com 
DorulineareEschscholtz, um dermáptero da família Forficulidae, que também foi encontrada, 
alimentam-sede ovos de Lepidoptera e já foram vistas na cultura da soja, e milho (Didonetet a., 
1998; Cividanes, 2002; Guerreiro, 2004). 

Particularmente, D. lineare, é considerada um dos principais predadores da praga chave do 
milho,SpodopterafrugiperdahtimS, tendo um importante papel como agente de mortalidade biótica 
dessa praga (Pasiniet al, 2010). 
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Alguns percevejos predadores como Geocorissp., Zelussp. ePodisussp., coletados na área, 
são controladores de pragas de várias culturas como milho e soja (Cividanes& Yamamoto, 2002; 
Guerreiro, 2004; Watanabe &Morsoleto, 2007; Medeiros et al., 1998) se alimentando 
principalmente dos ovos e indivíduos da fase imatura de lepidópteros. 

DiabroticaspeciosaGermar, um crisomelídeo coletado na área, é uma espécie cuja 
ocorrência foi descrita em soja (Lourençãoet al., 2002), milho, feijão (Marques et al., 1999) e 
acerola (Albuquerque et al., 2002), e o adulto alimenta-se da parte aérea de plantas, enquanto a 
larva, de raízes e tubérculos (Ávila e Parra, 2002). 

As espécies LagriavillosaFabricius, 
LeptoglossuszonatusDallaseEuschistusherosFabriciusforam registradas neste trabalho, sendo 
relatadas também por Albuquerque etal., (2002) associados a aceroleira em Maringá-PR.O 
percevejo L. zonatusna ultimas décadas tornou-se a mais importante praga do milho da família 
dos coreídeos, tendo sido registrado em 14 famílias de algumas plantas frutíferas (Souza & Filho, 
1999).  

Foram encontrados exemplares de Dichelopssp. eNeomegalotomus sp., já citadospor Favetti 
e Butnariu (2011) em lavoras de soja em Tangará da Serra e Nova Marilândia, MT. Espécies do 
gênero Dichelops já foram relatadas atacando as culturas do milho e trigo na fase inicial do 
desenvolvimento destas plantas (Manfredi-Coimbra et al.,2005) 

Estes resultados promovem o conhecimento da biodiversidade regional associada ao milho, 
sendo de extrema importância, pois o levantamento das entomofauna neste agroecossistema é a 
base para que se façam estudos mais aprofundados viabilizando o controle biológico. 
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1. Introdução  
 
Acredita-se que os cães domésticos (Canis familiaris) são descendentes dos lobos (Canis 

lupus), segundo Wayne (1993), embora cães e lobos possuam diferentes comportamentos e 
aparência, estão muito relacionados geneticamente, com semelhança genética de 99,8%. O 
processo de domesticação ocorreu por seleção artificial e cruzamentos seletivos.  

Hare e Tomasello (2005) apontam a existência de um complexo processo de comunicação 
entre humanos e cães que pode ter sido selecionada durante a domesticação. Através de 
informações visuais pode ser transmitido o gênero de um indivíduo, idade, a familiaridade, a 
intenção e o estado mental. Por isso, a habilidade de reconhecer sinais e responder 
adequadamente desempenha um papel importante na comunicação social. Decety e Jackson 
(2006) sugerem que cães são capazes de compreender as emoções devido à sua interação 
social.  

Uma das formas de comunicar emoções é através das expressões faciais. De acordo com 
Darwin (2009), as expressões faciais são reflexos das ações de músculos faciais específicos e, 
além disso, emoções antagônicas são expressas de formas antagônicas. Por exemplo, a posição 
da boca numa expressão de alegria e de tristeza são simetricamente opostas. Schyns et al. 
(2009), afirmam que as interações sociais humanas participaram do processo adaptativo, 
contribuindo em uma rápida identificação de expressões faciais, evoluindo como parte de um 
sofisticado sistema de sinalização. Assim, é possível que estas expressões realizem papéis 
semelhantes em outras espécies que convivem com humanos, como os cães.  

Tomonaga (2007) concluiu que chimpanzés conseguem reconhecer faces humanas, faces 
de cães e caricaturas. Outros testes foram realizados com algumas espécies de primatas não 
humanos, cães, lobos, gatos, golfinhos e focas (Miklósi e Soproni, 2006) para testar a 
comunicação não verbal. Foi possível definir que os animais conseguem perceber o ato de 
apontar dos humanos. Além disso, foi sugerido por Morisaki et al. (2009), ao filmar cães com seus 
donos, em estados emocionais tristes e felizes, que, os cães podem ser sensíveis aos estados 
emocionais de seus proprietários.  

No entanto, a literatura não aponta nenhum estudo comprovando a capacidade de cães em 
discriminar expressões faciais referentes a diferentes emoções de seres humanos. Acredita-se 
que, pelo cão ser um animal social e adaptado à convivência humana, a comunicação não-verbal 
baseada nas expressões faciais lhes ofereça significado e seja discernível. Assim sendo, o 
presente trabalho propõe avaliar se o cão é capaz de diferenciar as expressões faciais humanas. 
Note-se que não há intenção de discutir a interpretação destas expressões pelo cão, apenas sua 
capacidade de responder discriminadamente na presença delas. 

 
2. Material e Métodos 
 
Hanie, é uma cadela Daschund de pelo curto pesando 8 kg e com 2 anos. São cães 

afetuosos, possessivos e inteligentes (Fogle, 2006). Ela é mantida como animal de estimação em 
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Itumbiara, GO, sob condições adequadas de saúde, higiene e alimentação, conforme 
acompanhamento veterinário. A proximidade e criação de vínculo com a experimentadora foi 
crucial para a motivação de Hanie na participação dos testes e bem-estar geral.  

Hanie foi previamente adestrada em um treino básico utilizando petiscos e carinho como 
reforço positivo. Para tanto, ela era alimentada 4 h antes das sessões experimentais, para que 
tivesse maior disposição e saciedade. Os truques ensinados foram sentar-se, deitar-se e fingir de 
morta utilizando comandos verbais. Apenas quando os comandos estavam bem compreendidos é 
que foi dado início ao treino de discriminação de expressões faciais. 

A seguir, Hanie foi adestrada utilizando expressões faciais com todo o conjunto do rosto 
(olhos e boca) como comando. Inicialmente as expressões faciais eram apresentadas seguidas de 
comandos verbais. Os treinos eram realizados com um só comando, durante um período de 20 a 
30 minutos diários, tempo que Hanie começa a demonstrar-se dispersa. Utilizaram-se três tipos de 
expressões: expressão alegre, raivosa e surpresa (sensu Darwin, 2009). Cada expressão 
codificava um comando (ver Figura 1). 
 

                           
Figura 1. Na presença da expressão alegre o sujeito senta-se. 

   

    
Figura 2. Na presença da expressão raivosa o sujeito deita-se. 

 

                                         
Figura 3. Na presença da expressão surpresa o sujeito finge de morta. 

 
Neste teste, Hanie recebeu comandos com expressão facial do rosto inteiro, apresentando-
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se um dos três comandos por vez, aleatoriamente, tendo sido contado o número de acertos. 
Depois disso, foram aleatorizados os mesmos comandos com expressões menos exageradas (ver 
Figura 4). Novamente, o número de acertos foi contado. O número de vezes que um comando 
precisou ser repetido para que o cão atingisse 75% de acerto foi mensurado, os testes eram 
realizados com expressões faciais aleatórias durante um período de 20 a 30 minutos diários. 

   
Figura 4. Expressões sutis: alegre, raivosa e surpresa. 

 
Foi utilizado um biombo (Figura 5), no qual somente os olhos e testa da experimentadora 

ficaram expostos. Foram dados os mesmos comandos de expressão facial por 20 a 30 minutos 
diários. Mais uma vez o número de acertos foi contado. Por fim, o mesmo biombo foi utilizado para 
deixar aparentes apenas nariz e boca da experimentadora, avaliando-se o mesmo número de 
acertos. 

 
Figura 5. Disposição do biombo e do sujeito nos testes com olho e boca. 

 
Para calcular a significância das respostas em relação aos estímulos foi usado o método de 

χ² com nível de significância de 0,01. 
 

 
3. Resultados 
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Hanie mostrou-se altamente habilidosa em diferenciar expressões faciais, as frequências de 
acerto variaram entre 94 e 99% para as expressões faciais exageradas (Figura 6); e entre 96 e 
79% para as expressões faciais atenuadas (Figura 7). Ambos os resultados froam 
estatisticamente significativos com p<0,01. 

 
Figura 6. Frequência de acertos da Hanie para comandos apresentados com todo o rosto e 
expressões faciais exageradas. 

 
 
Figura 7. Frequência de acertos da Hanie para comandos apresentados com todo o rosto e 

expressões faciais sutis. 
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 Com o uso do biombo obtivemos 75 a 100% de acertos (Figura 8) expondo apenas os 
olhos e testa, ou 58 a 97% de acertos (Figura 9) apresentando nariz e boca. Ainda assim, as 
frequências diferiram significativamente do esperado de respostas aleatórias com p<0,01. 
 
Figura 8. Frequência de acertos da Hanie para comandos apresentados com olhos e testa. 

 
 
 Figura 9. Frequência de acertos da Hanie para comandos apresentados com boca e nariz. 
 

 
 
Foi observado nos resultados obtidos em todos os testes que Hanie teve mais facilidade em 

reconhecer a expressão facial surpresa (3,5% de erro ± 4,51) do que as de alegria (19,25% ± 
17,88) e raiva (20% ± 13,04). 
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4. Discussão 
 
Hanie respondeu ao adestramento utilizando diferentes expressões faciais, talvez isso 

ocorra porque cães dão grande atenção à face humana. Os cães apresentam a capacidade de 
diferenciar indivíduos pelo rosto e são sensíveis às emoções de seus donos, essa capacidade é 
útil na interação homem-cão (Racca et al., 2009) (Morisaki, Takaoka e Fugita, 2009). Em um 
estudo com chimpanzés de Hirata et al. (2010) concluiu-se que estes animais dão grande atenção 
a características da face (olhos, nariz e boca). Estes dados podem ser comparados com as 
habilidades caninas à medida que chimpanzés e cães são hábeis em analisar informações 
relacionadas à vida em sociedade, graças à estrutura social destas espécies (Mitsui et al. 2009).  

Nesse estudo observou-se que o indivíduo experimental teve maior índice de acertos com 
expressões mais exageradas do que com expressões sutis, pois nestas o sujeito experimental 
pôde observar com maior clareza cada expressões que resultam em contrações e relaxamentos 
musculares, tendo mais clareza do comando dado e da resposta esperada, ao contrário da sutil 
que pode confundir. Goren e Wilson (2006), ao estudar o reconhecimento de expressões faciais 
em humanos, propuseram que reconhecer e discriminar uma expressão facial vai depender tanto 
da expressão em particular quanto da forma com que ela é exibida. Ainda referente a esse estudo, 
foi observado que as expressões de emoções mais sutis são mais difíceis de discriminar, 
necessitando de um grau médio ou alto de exagero da expressão para que humanos as 
distinguissem melhor.  

Entre as três expressões faciais, a que teve menor índice de erros foi a expressão de 
surpresa, já que nessa expressão tanto os olhos como a boca são bem abertos, ocorrendo melhor 
visualização pelo animal. Em seguida vem a expressão de alegria e a de raiva, é possível que a 
expressão alegre seja mais facilmente diferenciada da expressão de raiva porque nela a boca é 
mais expressiva (se repuxando para trás e para cima) sendo melhor visualizada pelo cão do que a 
raivosa (boca se comprime) em relação ao rosto neutro. Humanos têm maior dificuldade de 
diferenciar a expressão raivosa, tristeza e medo, pois é mais difícil de discriminá-las do neutro, no 
caso da felicidade, as características são mais salientes, portanto não são confundidos (Goren e 
Wilson, 2006). Outra possibilidade é que Hanie é mais frequentemente exposta a expressão feliz 
do que à de raiva, já que segundo Racca et al., (2009) quanto mais familiaridade o cão tiver com a 
expressão, mais fácil será a identificação. 

Hanie obteve maior probabilidade de acerto observando os olhos e testa do que nariz e 
boca. Isto pode ser explicado devido à capacidade destas partes do rosto em passar informações. 
Alguns estudos enfatizam a importância dos olhos no reconhecimento facial, com cães observou-
se que respondem melhor na presença dos olhos do que na ausência (Emery, 2000) (Gacsi et al., 
2004). Da mesma forma ocorre em humanos e macacos, que passam mais tempo observando os 
olhos do que qualquer outra parte de uma fotografia (Keating e Keating, 1982), como uma espécie 
de varredura facial espontânea (Hirata et al., 2009). 

Cães mostram excelente cognição social quando interagem com seres humanos, 
principalmente em situações que interação social e onde habilidades comunicativas são 
necessárias (Lambach et al., 2009). Com a coevolução, cães ficaram mais eficientes em 
comunicar-se com humanos do que macacos, isso explica o fato de cães serem mais experientes 
no reconhecimento de gestos humanos, adquirindo maior experiência e rotinas sociais (Soproni et 
al., 2001). 

Em conclusão, o estudo avaliou um cão quanto à sua capacidade de responder a diferentes 
expressões faciais, indicando que: 1) são capazes de identificar expressões humanas; 2) que o 
conjunto do rosto apresentado exageradamente é mais eficaz na compreensão; e 3) que o cão 
tem maior sensibilidade para a área dos olhos. 
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Vale ressaltar que as respostas do cão para os testes foram restritas somente às sessões, 
não reagindo às expressões cotidianamente. Futuros estudos poderão observar a reação do cão 
às expressões faciais de seus donos e verificar se seus comportamentos estão relacionados a 
estes eventos. Outra possibilidade é tentar mapear as áreas corticais caninas ativadas pela 
observação das diferentes manifestações faciais. 
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Palavras-chaves: Calathea, monocotiledôneas, Zingiberales.  
 
A família Marantaceae é composta por ervas, com caule ereto e rizomas curtos, tuberosos e ricos 
em amido; com folhas simples, inteiras com pecíolo e com venação peninérvea. Suas 
inflorescências geralmente são cimosas, espiciforme ou paniculada apresentando flores vistosas, 
bissexuadas, zigomorfas; um estame, androceu unidos às pétalas; gineceu gamocarpelar, ovário 
ínfero tricarpelar e trilocular; fruto cápsula apresentando sementes com arilo ou baga. O estilete 
fica contido na flor sob pressão por um estaminódio modificado, sendo liberado durante a 
polinização. Calathea sp. é o gênero mais representativo dessa família. No Brasil este gênero é 
muito comum ao longo de todo seu território, sendo um dos principais gêneros nativos. Este 
gênero também é muito utilizado na ornamentação de ambientes. Estudos sobre fenologia de 
floração e frutificação de Calathea sp.são escassos, embora exista uma grande diversidade de 
espécies. Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo, caracterizar a fenologia de floração e 
frutificação de Calathea mansoni em um fragmento florestal de mata estacional semidecidual 
localizado no município de Tangará da Serra – MT. Para os estudos fenológicos, os indivíduos 
foram identificados, etiquetados e acompanhados semanalmente durante o período de floração e 
frutificação da espécie. Foram marcados 22 indivíduos e em cada indivíduo, foi medido o tamanho 
das inflorescências, contado o número de flores abertas e botões por inflorescência e número de 
brácteas por inflorescência. Para o sucesso reprodutivo, foi contado o número de frutos de 15 
inflorescências e número de sementes de 15 frutos. O período reprodutivo de Calathea mansoni 
ocorreu de outubro a fevereiro de 2010 durante a estação chuvosa, sendo a floração entre outubro 
à janeiro e a frutificação foi constatada a partir de novembro. Cada indivíduo produz geralmente 
apenas uma inflorescência por floração, raramente duas. Inflorescências de C. mansoni 
apresentaram em média de 4,26 cm de comprimento (± 0,34). A quantidade de brácteas por 

inflorescência variou de quatro a 22 ( X =9,53, ±4,16). Cada bráctea apresenta duas flores, dessa 

forma, as inflorescências apresentaram de 8 a 44 flores ( X =19,07 ±8,31). Durante os dias de 
observação, foram registradas inflorescências contendo de uma a seis flores abertas por dia 

( X =2,29 ±1,28). A quantidade de botões observados variou de um a três botões por 

inflorescência ( X =1,52 ±0,67). As inflorescências coletadas apresentaram de um a dez frutos 

( X =3,67 ±2,55), sendo apenas um fruto por bráctea. Os frutos apresentaram de uma a três 

sementes ( X =2,20 ±0,86). Alguns dos resultados tais como: média de brácteas, de flores por 
bráctea, flores abertas por dia e frutos são semelhantes a resultados encontrados por autores em 
outras espécies pertencentes à família. Através deste estudo, pode-se ampliar os conhecimentos 
a cerca da espécie, ainda pouco estudada. Estudos assim são de grande importância para 
manutenção e conservação de espécies.  
 
 

mailto:thays_schwinn@hotmail.com
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1 Introdução  
 
A utilização do controle químico de plantas daninhas é, atualmente, uma das ferramentas 

indispensáveis para a cultura de cana-de-açúcar. Durante a aplicação dos herbicidas, parte destes 
é depositada sobre a planta alvo, entretanto, uma quantidade considerável acaba por atingir o 

solo, direta ou indiretamente, podendo ser absorvida pelas plantas, lixiviada e incorporada ao 

lençol freático, ou sofrer degradação (Tanabe et al., 2001; ESALQ, 2002; Vivian et al., 2007). 
Desta forma, o conhecimento dos fenômenos que governam o comportamento dos 

herbicidas é fundamental para a compreensão do seu destino no ambiente, especialmente nos 
solos, no processo de lixiviação (Andrade et al., 2010). 

Segundo Blanco et al. (2010), o estudo do comportamento dos herbicidas nos solos tais 
como, o potencial de lixiviação e o efeito residual, pode ser avaliado mediante o uso de espécies 
vegetais, bioindicadoras, que demonstrem alta sensibilidade ao produto empregado. 

A ametryne é um herbicida pertencente ao grupo das s-triazinas utilizado no controle de 
plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar no Brasil. As propriedades físico-químicas desta 
molécula podem garantir sua persistência por até seis meses no solo. Além disso, é um herbicida 
de caráter básico com pKa em torno de 4,0 (Rodrigues e Almeida, 1995; Inoue et al., 2003). 

O mecanismo de ação deste produto, que causa a inibição da fotossíntese, acontece pela 
ligação dos herbicidas desse grupo ao sítio de ligação 3 e 4 da QB, na proteína D1 do fotossistema 
II, bloqueando o transporte de elétrons de QA para QB. Isto para a fixação de CO2 e a produção de 
ATP e NADPH2. Quando utilizado em pós-emergência, os sintomas visuais do ametryne evoluem 
geralmente para cloroses generalizadas e redução do desenvolvimento das plantas, ou podem ser 
mais acentuados com necroses nos pontos de contato da calda de pulverização com as folhas 
(Pires e Oliveira, 2001; Procópio et al., 2003). 

Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo 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 ametryne, de acordo com os 
sintomas visíveis, utilizando solo de textura argilosa. 

 

2 Material e Métodos 
 
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 – 
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LV, provenientes de Tangará da Serra, MT (EMBRAPA, 1999), cujas características físico-
químicas são apresentadas na Tabela 1. 

 
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 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 (ametryne) 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). 

As aplicações do herbicida ametryne (2,40 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 
 

Ametryne 
 

Acúmulo de matéria seca dos bioindicadores C. sativus, B. decumbens e S. bicolor, após a 
aplicação de ametryne (2,40 kg ha-1) nas amostras de Latossolo Vermelho (Figura 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 

 

0,0 20 40 60 80 100

0

20

40

60

80

100

120

%
 d

e
 i
n

ib
iç

ã
o

 e
m

 r
e

la
ç
ã

o
 à

 t
e

s
te

m
u

n
h

a

Doses recomendadas (%)

 
 
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 ametryne (2,40 kg ha-1) em 
Latossolo Vermelho. Nas linhas cheias, o triângulo sólido equivale aos dados 
observados para C. sativus, o quadrado sólido para B. decumbes. Nas linhas 
tracejadas, o triângulo vazio equivale aos dados observados para S. bicolor. 

 
Aumento demasiado na inibição da biomassa do C. sativus, tem sido evidente com 50% da 

dose (1,20 kg ha-1), para a dose recomendada (2,40 kg ha-1) de ametryne, controlando 40 e 100%, 
respectivamente (Figura 1). Isso significa que, a utilização da dose recomendada é ideal para que 
o ametryne realize o controle efetivo desse bioindicador, ressaltando a grande fitotoxicidade ao 
herbicida. 

Inoue et al. (2011) verificaram que o herbicida ametryne, nas duas doses avaliadas (1,60 e 
2,40 kg ha-1) em Latossolo Vermelho (43 g dm-3 de MO e 43,8% de argila), proporcionou até os 40 
DAA controle acima de 80% em plantas de C. sativus, diminuindo gradativamente após esse 
período.  

O bioindicador S. bicolor não tem apresentado inibição satisfatória da biomassa, nas 
diferentes doses de ametryne, atingindo controle máximo de 28% na dose recomendada, e com 
12,5% da dose recomendada relativamente não tem se observado controle do bioindicador 
(Figura 1). Já Monquero et al. (2008) alcançaram controle eficiente de 100% do S. bicolor até os 
40 DAA com a aplicação da mistura ametryne + clomazone (1,5 + 1,0 kg ha-1) em Latossolo 
Vermelho distroférrico (36 g dm-3 de MO e 15% de argila) e em Latossolo Vermelho distrófico (22 
g dm-3 de MO e 51% de argila) sem palha. 

Na Figura 1, a B. decumbens tem apresentado 56% de controle para a dose recomendada 
de ametryne (2,40 kg ha-1) em Latossolo Vermelho (43 g dm-3 de MO e 43,8% de argila), não 
sendo muito eficiente para avaliar o biomonitoramento de moléculas desse herbicida no solo. Em 

▲  Ŷ = 26,62 - 0,244*x + 0,0052*x²  (r² = 0,98) 

 ■   Ŷ = 12,50 + 0,221*x + 0,0065*x²  (r² = 0,99) 

 ∆   Ŷ = - 4,93 + 0,793*x - 0,0047*x²  (r² = 0,93) 
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contrariedade Silva et al. (2002) observaram que ametryne aplicado em pós-emergência (nas 
doses de 2,50 e 3,75 kg ha-1) em solo Podzólico Vermelho-Amarelo Câmbico, textura franco-
argiloarenosa (2,11% de MO e 34% de argila), propiciou controle acima de 90% em B. 
decumbens.  

Portanto, os resultados obtidos demonstram que a espécie vegetal C. sativus apresentou 
maior sensibilidade a ametryne a partir da aplicação de metade da dose recomendada. Contudo, 
observou-se que as diferentes porcentagens das doses resultaram em diferenças entre os 
bioindicadores, uma vez que, para a menor dosagem utilizada, a B. decumbens foi a que 
apresentou maior fitotoxicidade, e o S. bicolor teve o pior desempenho.   

 

4 Agradecimentos 

 
Os autores agradecem à Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso 

(FAPEMAT) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo 
auxílio financeiro, à Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) pela estrutura física. 

 

5. Referências Bibliográficas 
 

Andrade SRB et al. 2010. Sorção e dessorção do ametryn em Argissolo Vermelho-Amarelo e 

Latossolo Vermelho-Amarelo com diferentes valores de pH. Planta Daninha, 28:177-184. 

Blanco FMG, Velini ED e Batista Filho A. 2010. Persistência do herbicida sulfentrazone em solo 
cultivado com cana-de-açúcar. Bragantia, 69:71-75. 

EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 1999. Centro Nacional de Pesquisa de 

Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Rio de Janeiro: Embrapa Solos. 

ESALQ, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 2002. Dinâmica de defensivos agrícolas 

no solo: aspectos práticos e ambientais. Piracicaba: Apostila, p. 96. 

Inoue MH et al. 2003. Critérios para avaliação do potencial de lixiviação dos herbicidas 

comercializados no estado do Paraná. Planta Daninha, 21:313-323. 

Inoue MH et al. 2011. Efeito residual de herbicidas aplicados em pré-emergência em diferentes 
solos. Planta daninha, 29:429-435. 

Monquero PA et al. 2008. Lixiviação de clomazone+ametryne, diuron+hexazinone e isoxaflutole 
em dois tipos de solo. Planta Daninha, 26:685-691. 

Pires NM e Oliveira WR. 2001. Alelopatia. In: Oliveira Jr RS e Constantin J (Coord.) Plantas 
Daninhas e seu Manejo. Guaíba: Livraria e Editora Agropecuária. 

Procópio SO et al. 2003. Manejo de plantas daninhas na cultura de cana-de-açúcar. Viçosa: UFV. 
Rodrigues BN e Almeida FS. 2005. Guia de herbicidas. 5ed. Londrina: Edição dos Autores. 

SBCPD, Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. 1995. Procedimentos para 
instalação, avaliação e análise de experimentos com herbicidas. Londrina: SBCPD. 

Silva FAS e Azevedo CAV. 2002. Versão do programa computacional Assistat para o sistema 

operacional Windows. Revista Brasileira Produtos Agroindustriais, 4:71-78. 

Silva W et al. 2002. Redução da interferência de Brachiaria decumbens na formação de pastagem 
com Penisetum purpureum através de herbicidas. Planta Daninha, 20:273-281. 

Tanabe A et al. 2001. Seasonal and special studies on pesticides residues in surface eaters of the 
Shinano river in Japan. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49:3847-3852. 

Vivian R et al. 2007. Persistência e lixiviação de ametryne e trifloxysulfuron-sodium em solo 
cultivado com cana-de-açúcar. Planta Daninha, 25:111-124. 

 
 



 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                                                                                                                           5 

 

 



 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 

 

Como a Primeira Lei de Mendel é abordada no Livro Didático do Ensino Médio 
 

Luciene Andretti, Valdilene C. Barbosa, Acsa B. Silva e Angélica Massaroli  
 

 
Autor para correspondência: lucieneandretti@hotmail.com    

 
Palavras-chaves: genética, DNA, educação. 

 
1. Introdução  
 
Atualmente, nas teorias educacionais, considera-se ideal a aprendizagem através da 

experiência, a partir dela, ocorre a sistematização científica do aprendizado, fornecendo ao 
homem resultados práticos para a vida, ajudando-o a compreender a natureza (Veiga et al., 2004). 
Desta forma, os livros didáticos (LD) devem objetivar a compreensão e assimilação do conteúdo 
pelo aluno, além de contribuir em suas experiências cotidianas. 

No Brasil o LD ganhou espaço a partir da década de 30, quando surgiu uma política 
educacional consciente, progressista, com pretensões demográficas e em busca de conhecimento 
científico (Freitag et al.,1997 citado por Silva et al., 2006).  

Desde então o LD passou por diversas funções como apoio didático, estruturador de aulas 
e atualmente em muitas escolas brasileiras desempenha funções de determinar o conteúdo e 
como ministrá-lo. Segundo Oliveira e Hosoume (2008), isso se deve ao fato que na maioria das 
instituições o LD é a principal ferramenta disponível para os professores prepararem suas aulas, 
realizarem pesquisas e se atualizarem.  

Dentre as várias disciplinas, a biologia tem um papel importante na vida das pessoas, pois 
está inserida em todos os lugares desde as descobertas científicas aos meios de comunicação 
(Santos et al., 2007), e dentre os temas abordados pela biologia a Genética busca explicar e 
compreender a grande variação encontrada em todas as formas de vida, o mecanismo e a base 
das diferenças e semelhanças entre indivíduos (Bottino & Burns, 1991), e seu foco é sempre o 
material genético (DNA), seja a nível de molécula, de célula, de organismo, de famílias, de 
populações ou de evolução (Griffits et al., 2006). 

A genética moderna surgiu por volta de 1860, através de experimentos com ervilhas 
efetuados pelo monge Austríaco Gregor Mendel, que expôs suas descobertas sobre os princípios 
fundamentais da herança (Simmons & Snustad, 2001). 

A Primeira Lei de Mendel conclui que cada indivíduo possui dois “fatores” (atualmente 
chamados de genes) que controlam suas características, sendo um herdado do pai e outro 
herdado da mãe. A Segunda Lei de Mendel conclui que a segregação de cada par de “fatores” 
não depende de outro par que determina outra característica (Carneiro et al., 2001). 

Mediante a importância da genética, é necessário que sejam realizadas análises dos livros 
didáticos, visando a melhoria tanto em estruturação quanto em apresentação e sequência de 
conteúdos. Sendo assim o presente trabalho teve por objetivo analisar o conteúdo em relação a 
primeira Lei de Mendel em um livro didático de Biologia para o Ensino Médio utilizado nas escolas 
estaduais do município de Tangará da Serra - MT.  

 
2. Material e Métodos 
 

mailto:lucieneandretti@hotmail.com
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A pesquisa foi realizada com o LD intitulado “Biologia” da autora J. Laurence, volume único 
para o ensino médio lançado em 2005 pela editora Nova Geração. Este livro é utilizado por todas 
as escolas estaduais do município de Tangará da Serra desde seu lançamento.  

Analisou-se o capítulo 35 que vai desde a página 595 até a 605, com o título “Genética: 
Primeira Lei de Mendel”. O capítulo descreve o experimento realizado por Mendel com as ervilhas, 
obtendo resultados importantíssimos para a ciência, além de outros estudos e conclusões sobre 
genética e hereditariedade. 

A linguagem utilizada pela autora foi analisada de forma critica, com o intuito de 
estabelecer se a mesma estaria adequada ao nível de conhecimento e entendimento dos alunos 
do Ensino Médio. Analisou-se também se as informações contidas no livro eram verídicas e 
atuais, pois estas devem ser corretas, ilustradas e atualizadas (Pilleti, 1991), de forma a confirmar 
que se esteja transmitindo aos alunos conteúdos verdadeiros que possam lhes trazer algum 
benefício futuro, como em vestibulares e no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 

As ilustrações e exemplos utilizados pela autora foram analisados para identificar a 
presença de meios que possibilitem melhor assimilação do conteúdo. A análise dos parâmetros 
citados, considerados importantes para assimilação do conteúdo do livro pelos alunos do Ensino 
Médio, foi feita por meio de leitura individual de cada autor, seguida de leitura coletiva. Para 
debate de opiniões, realizou-se discussão em grupo para chegar a conclusões específicas sobre o 
trabalho. 

 
3. Resultados e Discussão 
 
O capítulo analisado corresponde, em parte aos critérios analisados, contendo muitos 

exemplos, atividades, curiosidades, sugestões para pesquisas e exercícios que ajudam no 
aprendizado e prepara o aluno para o vestibular e para o ENEM. 

 A aprendizagem se desenvolve nas dimensões humana, político-social e técnica 
(Masseto, 1994), isto é, o livro deve alcançar o senso-crítico, a interpretação, exemplos práticos 
do dia a dia, para que os objetivos de aprendizagem sejam de fato, consumados. 

As imagens e ilustrações e esquemas representativos vêm acompanhados de legendas de 
boa qualidade, tanto no seu tamanho quanto nas cores, despertam no aluno a curiosidade. Além 
disso, o livro didático disponibiliza em seu texto o espaçamento entre linhas e tamanho da letra 
adequado para uma boa leitura e consequentemente uma melhor compreensão do conteúdo. 

 As principais características que devem estar presente nos manuais escolares são os 
textos, ilustrações, contexto de vida do aluno, estímulo a reflexão, linguagem adequada ao aluno, 
ilustrações de boa qualidade e com legendas, atividades experimentais (Neto & Fracalanza, 
2003), assim, os desenhos, os espaçamentos entre letras, palavras e linhas devem atender a 
legibilidade e ao nível do qual ele foi destinado (Brasil, 2000), o que é de fato alcançado neste 
livro. 

Entretanto, alguns pontos devem ser ressaltados, como a foto de abertura da unidade, que 
é a imagem de um DNA (ácido-desoxirribonucleico) no formato molecular que para os alunos do 
ensino médio é difícil entender, pois até aquele momento estes não aprenderam genética, neste 
caso autora poderia ter colocado a imagem tradicional (esquema) de um DNA, com uma legenda 
explicando a mesma. 

No subitem “O início da Genética” há uma breve introdução da história da genética e de 
Gregor Mendel, enfatizando a preferência pelas ervilhas como objeto de trabalho e andamento de 
suas experiências e resultados. Entretanto, são citados aqui termos como “DNA, RNA e síntese 
proteica” temas que ainda não foram trabalhados e por isso a autora deveria explicá-los de 
maneira sucinta para uma melhor compreensão dos alunos. 
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Em um balão na margem do livro é sugerido ao aluno pesquisar sobre autofecundação, o 
que é de grande importância, pois desperta interesse em pesquisa no aluno, tal incentivo poderia 
ser utilizado quanto aos termos citados acima.  

O subtópico “O trabalho de Mendel e a Primeira Lei” explica detalhadamente o trabalho 
que Mendel realizou a partir de suas ervilhas e determinou sua primeira lei: “Cada caráter é 
determinado por um par de fatores, que se separam na formação dos gametas, que são sempre 
puros” (Laurence, 2005, p. 600). Uma pequena alteração que deveria ser feita é no quadro de 
caracteres da planta de ervilha usada por Mendel, o qual apresenta a forma do fruto (vagem) de 
variável dominante como “liso e estofado” e que poderia ser especificado como liso e inflado ou 
normal, conforme Carneiro et al. (2001). 

Esse subitem explica e utiliza tabela didática, fotografias, experiências e curiosidades para 
melhor entendimento do trabalho de Mendel, além de a linguagem ser objetiva e clara, o que 
auxilia no entendimento do aluno. 

No subtópico “Heredogramas”, há explicações de como um heredograma funciona e como 
é utilizado para representar a descendência da família. Ele é utilizado como uma árvore 
genealógica para facilitar a compreensão e a observação das características passadas de pais 
para filhos, avôs para netos. 

Este tema não foi abordado de forma ampla, pois poderia ter explicado melhor e 
acrescentado outras simbologias utilizadas em um heredograma (por exemplo, figura 1). 
Entretanto, a simbologia abordada foi bem ressaltada nos exercícios, auxiliando na fixação do 
conteúdo escolhido pela autora. 

 
 
 “Cruzamento-teste” é o subtópico que explica que através de cruzamento-teste pode-se 

saber se um indivíduo é homozigoto ou heterozigoto. Sua linguagem é compreensível e o 
conteúdo abordado é correto, sendo importante para auxiliar o aluno a entender melhor indivíduos 
homo e heterozigoto em um cruzamento. 

O subtópico “Exemplo de monoibridismo” explica como o fator Rh é determinado pelo 
genótipo (dominante ou recessivo) e como seu fenótipo se manifesta. A autora utiliza esquemas, 
exemplos e fotografias bem elaboradas para explicar o conteúdo, o qual está presente no 
cotidiano do aluno. 

Na página 597, há uma proposta de atividade, focando as metodologias usadas por 
Mendel. A autora também usa os termos cromossomos homólogos, alelo, meiose e formação de 
gametas, os quais foram estudados pelos alunos nos conteúdo trabalhados no primeiro ano do 

 

Figura 1: Utera R. Heredograma - construído e 

montado, 2010. 

 

UTERA, Rodrigo. Heredograma - construído e montado, 2010. 
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ensino médio, o que faz com que estes se percam em meio aos termos, logo a mesma poderia ter 
solicitado que os alunos revisassem os temas lembrando-os em qual capítulo estavam. 

O quadro “Recorde-se” apresentado na página 598, explica o que são genótipos e 
fenótipos, o que auxilia na compreensão do conteúdo pelo aluno. No quadro “A galinha carijó ou 
pedrês” dá uma boa explicação sobre o genótipo dessa galinha. A imagem da galinha carijó 
poderia estar acompanhada da imagem de uma galinha normal para que se pudesse fazer uma 
breve comparação de ambas. Além disso, a legenda está como “galinha carijó”, enquanto a foto 
mostra um galo. 

A atividade proposta na página 600 para verificar a compreensão do aluno é um ponto 
positivo, pois ajuda a fixar o conteúdo estudado, colocando em prática seu aprendizado. 

No presente trabalho conclui-se que no capítulo 35, referente à Primeira Lei de Mendel, a 
autora auxiliou no entendimento e assimilação de conteúdo para os alunos do ensino médio, 
utilizando linguagem clara, além de quadros e ilustrações que beneficiam o aprendizado do aluno. 
A autora alcançou os alunos visuais e os que entendem lendo, além de oferecer exercícios para 
melhor fixação de conteúdo. 

Alguns conteúdos podem e devem ser mais detalhados para uma melhor compreensão por 
parte do aluno e embora o livro didático seja o recurso mais empregado em sala de aula, os 
professores não devem trabalhar como se estivessem presos a ele ou a como seus conteúdos 
são abordados, pois isto poderia comprometer o processo ensino/aprendizagem. Ao invés disso, o 
professor pode se utilizar de dinâmicas em grupo, filmes (como “Mendel e as ervilhas” - National 
Geographics Channel, “O Óleo de Lorenzo”, entre outros), experiências simples em sala de aula 
ou a longo prazo como trabalhos, entre outros recursos que incentivem os alunos do ensino médio 
nas áreas biológicas. 
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Construção de um viveiro com plantas medicinais da Escola Estadual Ernesto Che 

Guevara 
 

Elza de S. Ramos, Claudinei J. Fernandes, Danieli M. Galli e Nivaldo J. E. Sarry  

   
Autor para correspondência: elza_bio@hotmail.com  

  
Palavras-chave: viveiro, plantas medicinais, escola. 

  
Desde a antiguidade as plantas medicinais já eram utilizadas para a cura de inúmeras doenças. 
Acredita-se que em um passado bastante remoto estes seres humanos buscaram na natureza, 
mesmo que por ensaios e erros alguma forma de minorar seus sofrimentos. Entretanto, esse 
conceito de cura foi sendo substituído pelos medicamentos manipulados em laboratórios por 
bioquímicos, assim essa crença mantida por várias gerações quase se perdeu em meio às 
exigências médicas. Compreendemos o quanto se faz importante resgatar o conhecimento 
popular em relação ao uso de plantas medicinais, foi desenvolvido um projeto com o intuito de 
construir um viveiro na Escola Estadual Ernesto Che Guevara. A pesquisa desenvolveu-se 
inicialmente através do estudo bibliográfico e posteriormente por pesquisa de campo, no qual os 
alunos junto com os educadores visitaram o viveiro municipal. Após esta visita e com a coleta de 
mudas de plantas medicinais foi construído um viveiro na escola. Com a construção do viveiro, os 
alunos puderam associar a terminologia popular à científica, como também permitirá a 
comunidade escolar que conheçam melhor as funções dessas plantas medicinais e trocar 
experiências e conhecimentos trazidos de geração para geração. 

mailto:elza_bio@hotmail.com
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Experiência em Educação a Distância: das idéias preliminares a realidade nos Pólos  

 
Ana M. A. Pereira e José A. D. Teixeira  
 

Autor para correspondência: anamaria.cefetam@yahoo.com.br 

Palavras-chaves: Educação a Distância, Metodologia e Práticas vivenciadas. 

 
 

Este trabalho é o relato de experiência prática na Educação a Distância (EaD) vivenciada, 
desde 2008, como professores. O objetivo geral foi organizar informações para colaborar 
na reflexão sobre as experiências vivenciadas em EAD e de alguns elementos que 
definem sua permanência através do tempo, bem como suas modificações atuais. Para 
isso, identificou-se a necessidade em realizar pesquisas nos contextos bibliográficos e 
escolares de modo que contribuiu quanto à compreensão e condução nas buscas de 
respostas às dificuldades nelas inerentes, utilizou-se a abordagem qualitativa como o 
caminho a trilhar. Entender a prática docente na modalidade de EaD, requereu o resgate 
histórico do processo evolutivo da Educação no Brasil e o papel que o movimentou, 
principalmente a partir da década de 30. Outros fatores determinantes como os aspectos 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 5.692/71. Ao descortinar esse 
processo evolutivo foi possível entender a modalidade de EaD, mesmo com sua 
complexidade e heterogeneidade. Como resultado, evidenciou-se que uma das diferenças 
básica está na forma de mediação pedagógica. Assim sendo, foi possível experimentar 
novas metodologias, ou seja, buscávamos a relação teoria-prática em que o aprendente 
pudesse se questionar sobre a sua realidade e de seus pares refletindo sobre o conteúdo 
estudado, isso foi evidenciado nos fóruns. Enfim, verificou-se a necessidade de investigar 
mais sobre estratégias de motivação e de ensino-aprendizagem que são oferecidas aos 
estudantes. 
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Análise preliminar da Qualidade Ambiental do Córrego Estaca em Tangará da Serra-
MT 

 
Ralskd da S. Cariagas e Mara S. A. Abdo 

 
 

Autor para correspondência: biorals@hotmail.com 
 

Palavras-chaves: avaliação ambiental, protocolo, córrego Estaca 

 
1. Introdução 
 
Os ecossistemas aquáticos vêm sofrendo constantes perturbações que colocam em risco 

sua integridade ambiental e comprometendo também as comunidades bióticas e fatores abióticos 
que dependem direta ou indiretamente de seus recursos (RODRIGUES 2008).  

Tundisi et al (1995) ressaltam a biodiversidade aquática e a limitação da água como 
fatores fundamentais para sua conservação, além do que uma vez poluídos possuem elevados 
custo para a recuperação desse tipo de ecossistema. Contudo um fator que agrava a 
sensibilidade desses ecossistemas é a remoção da vegetação marginal, que atua como barreira 
natural, protege a fauna e a flora local, auxilia o processo de filtragem da água e evita a erosão e 
assoreamento dos rios. 

Construções de represas, introdução de espécies exóticas, crescimento da população 
humana, lançamento de efluentes domésticos nos corpos d’água, a drenagem de áreas alagadas, 
remoção da mata ciliar, exploração de recursos pesqueiros e atividades de agricultura são fatores 
consensuais entre diversos autores como responsáveis pelos impactos causados aos 
ecossistemas aquáticos (Primack e Rodrigues, 2001; Goulart, et al., 2003; Silveira, 2004; Callisto 
et al.,2006; Passos et al., 2007;Tundisi e Matsumura-Tundisi, 2008; Rodrigues, 2008; Paz et 
al.,2008;). 

O Protocolo de Avaliação Rápida de riachos permite a caracterização do estado ambiental, 
a priori, elaborado por Plafkin (1989) e posteriormente adaptado a outras regiões do mundo. Esse 
tipo de protocolo permite o gerenciamento ambiental a baixo custo através de indicadores que 
captam as condições daquele ambiente permitindo a elaboração de medidas de conservação para 
o determinado ambiente (Rodrigues 2008). 

No Brasil Minatti-Ferreira et al, (2006) e Callisto et a.l, (2002) foram os primeiros 
pesquisadores que trabalharam com Protocolo de Avaliação Rápida adaptado para a região 
tropical do país. No entanto, Rodrigues (2008) adaptou o Protocolo de Avaliação Rápida para os 
campos rupestres do estado de Minas Gerais onde o bioma predominante é o Cerrado.  
 O município de Tangará da Serra esta localizado no médio norte do estado de Mato 
Grosso, sobre a influência dos biomas Cerrado e Floresta Amazônica, sendo assim apresentam 
áreas de Ecótono. A cidade de Tangará da Serra se localiza na serra de Tapirapuã a 400 metros 
de altitude. No ultimo censo do IBGE a população registrada foi de 80.000 habitantes. Envolta da 
cidade apresentam agricultura extensiva com monocultura de soja e milho e a pecuária. E neste 
cenário localizam várias nascentes, dentre eles o Córrego Estaca, que formam a bacia do rio 
Sepotuba. O objetivo deste estudo é analisar a qualidade ambiental do Córrego Estaca utilizando 
o Protocolo de Avaliação Rápida. 
 

2. Área de estudo 
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  O córrego Estaca é classificado como primeira ordem, e tem sua nascente na serra 
Tapirapuã, (coordenada) e percorre 15 km até o encontro com o rio Ararão. Ao longo de seu 
percurso, o córrego atravessa área rural e margeia o perímetro urbano de Tangará da Serra 
(Oliveira 2006) 

3. Metodologia 

 Ao longo do córrego Estaca foram avaliados cinco pontos, iniciando próximo a nascente 
(Figura 1). Este levantamento foi feito de acordo com o Protocolo de Avaliação Rápida proposto 
por Rodrigues (2008).  Em todos os pontos amostrados foram realizados registros em 
formulário e fotografado. A cada item do formulário representa um valor, que somados no final 
teremos uma pontuação. Esta deverá enquadrar em uma das condições proposta pelo PAR 
(Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Tabela de valores da qualidade ambiental proposto por Rodrigues (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rios de baixo curso 

Categoria das 
condições 

Pontuação 

Ótima 166 – 220 

Boa 111- 165 

Regular 56 – 110 

Péssimo 0 – 55 
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Figura 1 – Mapa de localização do Córrego Estaca, na cidade de Tangará da Serra, e os cinco 
pontos amostrados (circulo). Fonte:Google earth.  

4. Resultado e discussão 

Ao longo do percurso do córrego Estaca verificamos a presença de solos rasos compostas 
por grandes placas rochosas que formam inúmeras quedas d’água e cascatas em vários trechos 
(Figura 2), e ainda apresenta alta sinuosidade. 
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Figura 2- Vista parcial dos vários tipos de corredeiras do Córrego Estaca, Tangará da Serra, MT. 
Período de estiagem, 2011. 

 O córrego Estaca apresentou os resultados do PAR variando o conceito de qualidade de 
bom a ótimo, de acordo com a tabela 2. 

Tabela 2 – Resultado da aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida no Córrego Estaca, no 
período de estiagem de 2011. 

Local Total de pontos Qualidade Ambiental 

Ponto A 164 pontos Boa 

Ponto B 136 pontos Boa 

Ponto C 165 pontos Boa 

Ponto D 178 pontos Ótima 

Ponto E 180 pontos Ótima 
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Minatti-Ferreira e Beaumord (2004) concluíram em sua pesquisa que a região em menor 
contato com a zona urbana, deveria apresentar um grau de preservação mais elevado do que os 
locais próximos a áreas urbanas. Porém, os resultados deste estudo revelaram através da 
aplicação do PAR, que os trechos avaliados próximos a cabeceira do córrego estão em um nível 
de preservação menor do que aqueles em contato com áreas urbanas. Entretanto esta diferença 
nos resultados não é considerada alarmante, de modo que a menor pontuação atingida foi do 
ponto B com 136, enquadrada na condição de boa qualidade ambiental. 

O córrego Estaca delimita a parte urbana da rural, pois verificamos que a margem direita 
apresenta: sítios e pequenas propriedades de criação de animais, e na margem esquerda 
observamos a presença de vários bairros. O ponto A, foi o mais próximo a nascente do córrego e 
localizado no final do bairro Alto da Boa Vista. O resultado obtido na analise foi 164, considerado 
de boa qualidade ambiental. O parâmetro em que analisa a “Proteção das margens pela 
vegetação” registrou o menor valor em ambas as margens.  

Também foi observado que a margem direita, possui pastagem de gado, que às vezes 
chega próximo leito do córrego servindo como bebedouro e apresentando degradação como o 
desmatamento da mata ciliar, erosão e soterramento de minas naturais de água (figura 3). Nesta 
área, principalmente ao redor dos poços e cachoeira, foi registrada a presença de lixo doméstico e 
pequenas barragens para a formação de poços para fins recreativos. 
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Figura 3: Vista parcial das margens do córrego Estaca como: degradação da mata ciliar, erosão e 
construção de diques no ponto A, Tangará da Serra, MT, 2011. 
 

Nas proximidades dos pontos amostrados B e C, verificamos a presença da implantação 
de dois novos bairros, ocorrendo assim, desmatamentos e muitas construções de casa e 
pavimentação. Na margem esquerda, é evidente a formação de lajedos rochosos, vegetação 
adaptadas com: bromélias (Gravatas), subarbustos e árvores. Durante este estudo a vegetação 
havia sido totalmente queimada. E a margem direita, que é constituída por pastagem, apresentava 
melhor cobertura vegetal. No entanto ambos os trecho apresentaram a menor pontuação no 
parâmetro “Proteção das margens pela vegetação” e “Estado de conservação da vegetação de 
entorno”.  

Acima do ponto B apresenta-se visivelmente comprometida pela ação antrópica. Uma 
estrada atravessa o córrego neste trecho ocorrendo à formação de erosão e conseqüentemente a 
deposição de sedimentos no leito do córrego. Outro fator que chama atenção, é que o local esta 
servindo como deposito de lixo domestico (figura 4).  

O ponto C foi identificado depósito de lixo na parte superior da margem esquerda e 
registrado na margem direita a descontinuidade da vegetação ciliar, causada pelo gado. Neste 
trecho ainda, ocorre o encontro do córrego Buriti com o Córrego Estaca. O Córrego Buriti 
atravessa a cidade de Tangará da Serra, recebendo resíduos de esgoto e lixos domésticos em 
toda sua extensão.  

 

 

Figura 4: Vista parcial da margem esquerda do córrego Estaca com deposição de lixo doméstico. 
Tangará da Serra, MT, 2011. 
 

O quarto ponto de amostragem (D) foi realizado próximo ao bairro Jardim Balneário I, 
atingiu o valor de 178, chegando a ser considerado de ótima qualidade ambiental. Neste trecho o 
córrego apresenta três grandes quedas de água e corredeiras. Os moradores estão mais 
próximos ao córrego, sendo que a mata ciliar faz parte do quintal destes. Porem pode ser 
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considerado melhor conservado, pois os moradores cuidam, não deixando ocorrer o 
desmatamento e evitando a presença de lixo. Entretanto este foi o único ponto onde se observou 
o desvio de água através de um canal edificado que tem como função gerar energia ao balneário 
da Biquinha (ponto E) através de uma roda d’água. 

Finalmente o ponto E, foi o mais próximo à foz do córrego Estaca com o rio Ararão. Neste 
trecho o córrego forma uma curva acentuada, e na sua margem foi construída uma piscina (cerca 
de 768m²). Assim como no ponto A, no ponto E também foi verificada a formação de pequenas 
barragens para fins recreativos.  

Apesar dos resultados terem mostrado que a condição ambiental do córrego Estaca ainda 
é considerada boa a ótima, através da aplicação do protocolo foi possível apontar problemas que 
denunciam que sua integridade, principalmente pela falta de planejamento do zoneamento urbano 
e ausência de fiscalização que se faça cumprir as leis que visam à proteção das APPs no 
município (Figura 9). 

Problemas como lixo doméstico, erosões causadas pela remoção da mata ciliar, comum 
em quase todos os pontos amostrados, modificam rapidamente o cenário e alteram o sistema de 
manutenção das comunidades bióticas presentes no ambiente. Silveira (2004) em seu trabalho de 
biomonitoramento de riacho enfatiza que a mata ciliar propicia alimento e abrigo à biota aquática. 
Além disso, esta região fornece a manutenção das condições de temperatura e umidade e a 
redução de entrada de poluentes e sedimento na calha principal do rio. 

A alteração do canal e construção de barragens também são fatores preocupantes e que 
comprometem os ecossistemas aquáticos e tendo como conseqüência a redução da área de 
drenagem e redução da biota aquática Rodrigues et al. (2010). Para PALMER et al,(2005) áreas 
onde desenvolvem-se atividades agrícolas e o crescimento populacional é mal planejado, 
podemos verificar no trecho estudado, ponto B, é facilmente constatado a presença de alterações 
nos canais. A figura 5 mostra em detalhes a freqüência em que foram encontrados os agentes 
degradadores ao longo do córrego Estaca. 
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Figura 5 - Gráfico de freqüência de ocorrência de fatores degradadores do ambiente presente ao 
longo do Córrego Estaca, Tangará da Serra, MT. Período de estiagem 2011. 

5. Considerações finais 

As condições ambientais apresentadas no baixo curso do córrego Estaca expressaram-se 
com boas condições de conservação, porém, a rapidez com que a ação antrópica esta agindo 
sobre esse ecossistema, a sua condição esta ameaçada. Se nada for feito a tempo os 
componentes bióticos e abiótica do córrego estará comprometida.  

Tangará da Serra é um município rico em recursos naturais, como: nascentes, córregos, 
rios, Cerrado, Floresta, murundum, veredas, entre outros, que evidenciam várias estruturas 
ecológicas de enorme importância ambiental. Infelizmente a falta de administração dos órgãos 
competentes e a falta de planejamento dos produtores que investem na criação de animais, 
colocam tais recursos em risco, ameaçando a integridade dos corpos d’água. 

O uso de PAR como ferramenta avaliativa da qualidade ambiental dos cursos d’água é 
muito importante. Entretanto, há a necessidade da análise da qualidade d’água para obtermos 
uma melhor avaliação. Tais ferramentas são aliadas para a manutenção e conservação dos 
recursos hídricos. 
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Atualmente um  grande número de indivíduos, aparentemente saudáveis compreende um grupo 
populacional muito grande. São especialmente os milhões de pessoas que freqüentam as 
academias, clubes, bosques e parques, além dos que participam de sessões, que realizam 
atividades físicas em busca de um corpo perfeito, de saúde, ou de resultados na melhora do 
desempenho atlético. Este grupamento populacional apresenta certas peculiaridades, quanto às 
suas necessidades, objetivos, preferências e capacidades. A interação mente-corpo está sendo 
cada vez mais alvo de interesse por parte não apenas dos médicos e dos atletas profissionais, 
mas da população em geral.  A prática de atividades físicas tem sido altamente valorizada nos 
dias atuais, tendo em vista os diversos fatores que abalam a estrutura qualitativa da vida humana. 
O stress, questões ligadas ao sedentarismo, má alimentação, entre tantos outros fatores, são 
elementos significativos que impulsionam as pessoas a procurarem válvulas de escape, capazes 
de minimizar esses efeitos deteriorantes da qualidade da existência. A presente pesquisa teve o 
objetivo de analisar se os acadêmicos praticam atividades físicas para seu bem estar. A coleta 
dos dados foi feita através de entrevista direta com os acadêmicos. Depois direcionamos os dados 
de acordo com cada pergunta. Obtivemos 100 questionários respondidos, mas ficamos com os 
dados de somente 66, pois esses eram que nos interessava, já que eram a resposta “sim” na 
pergunta sobre prática de exercícios físicos. Onde foram entrevistados 34 mulheres e 32 homens, 
as idades variaram entre 18 e 35 anos, com isso foi possível verificar que a grande maioria dos 
entrevistados pratica exercícios físicos, o que nos mostra que todos estão conscientes sobre a 
importância deste, onde 34% não praticam e 66% praticam. Já a regularidade dos exercícios 
praticados foi que a maioria faz 50% semanalmente, onde 9% praticam mensalmente, 41% 
mensalmente, e os tipos de exercícios físicos mais praticados pelos entrevistados foram 3% 
praticam dança, 26% musculação, 13% ciclismo, 10% futebol, 35% caminhada, 8% alongamento 
e 5% outros esporte. Considerando os aspectos que permearam os dados coletados nesse 
estudo, há uma grande preocupação em adotar um estilo de vida ativo e saudável, com a adesão 
à prática de atividades físicas diversas. Os motivos mantenedores da prática incidem sobre o 
conquista de melhoria dos níveis qualitativos de existência humana. Além disso, a maioria dos 
sujeitos pesquisados tem uma vasta preocupação com a estética corporal, talvez pela forte 
atuação da mídia atual, impondo corpos malhados e sarados como únicos na conquista de mais 
saúde. Há muitos fatores que levam à aderência e subseqüente manutenção à prática de uma 
atividade física e, os dados obtidos com a pesquisa nos permitem ampliar o conhecimento que 
todos têm uma preocupação em praticar exercícios físicos. 

mailto:nadia_botini@hotmail.com
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A leishmaniose tegumentar americana (LTA) acomete o homem e diversas espécies de animais 
silvestres e domésticos. A Organização Mundial da Saúde incluiu essa doença entre as seis mais 
importantes do mundo. A doença caracteriza-se por apresentar feridas indolores na pele ou 
mucosas sendo dividida em três formas clínicas básicas: leishmaniose cutânea (LC), leishmaniose 
cutaneomucosa (LCM) e leishmaniose cutânea difusa (LCD). A LTA é causada por protozoários 
do gênero Leishmania sp. tendo como vetores as fêmeas de mosquito do gênero Lutzomya. Pode-
se considerar que as comunidades indígenas estão entre os principais grupos sociais vulneráveis 
às doenças infectoparasitárias. O povo Paresí que se autodenomina Haliti (povo verdadeiro) 
habita a região noroeste do estado de Mato Grosso. A população Paresí vive em constante 
contato com a cultura ocidental o que pode influenciar no modo de vida indígena. Nas aldeias a 
agricultura familiar é praticada, tornando-se um meio de subsistência. Muitos animais domésticos 
como cães e gatos fazem parte do cotidiano dos Paresí. O objetivo deste estudo foi descrever a 
frequência dos casos de leishmaniose tegumentar em indígenas Paresí no município de Tangará 
da Serra, MT no ano de 2009. Os dados foram obtidos na Casa de Apoio de Saúde do Índio 
(CASAI) por meio da ficha de investigação fornecida pelo Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN). Para o desenvolvimento desta pesquisa foi submetido um projeto ao comitê 
de ética da Universidade de Cuiabá. No ano de 2009, foram notificados sete casos, sendo seis de 
LC e um de LCM. Um caso de LC foi uma recidiva de uma indígena do sexo feminino de 56 anos 
de idade e o único caso de LCM ocorreu com um indígena do sexo masculino de 50 anos. Neste 
período foi registrado um caso de LC numa criança de um ano de idade, os demais ocorreram em 
indígenas de 13 a 27 anos. Os casos foram diagnosticados por meio de exame clínico e 
laboratorial. Todos iniciaram o tratamento que é acompanhado pela enfermeira e técnicos de 
enfermagem. Entretanto, nos casos de doenças que exigem tratamento prolongado ainda são 
registradas desistência ou tratamento irregular. Isso ocorre para a leishmaniose, pois mesmo com 
o acompanhamento da equipe de saúde, há casos de irregularidade no tratamento. Esse fato 
pode ser explicado por fatores culturais, pois muitos indígenas buscam no Pajé da aldeia a cura 
de doenças por meio de rituais religiosos. Também merece atenção os casos de notificações de 
animais domésticos contaminados com a leishmaniose que vivem na aldeia. Após a realização de 
exames desses animais, algumas famílias não permitem que o animal seja sacrificado e este 
permanece na aldeia mantendo o ciclo epidemiológico da doença. Sugere-se ações frequentes de 
orientação sobre o ciclo epidemiológico e formas clínicas da doença, pois poderá facilitar o 
reconhecimento dos riscos e o diagnóstico precoce da doença. 
 

mailto:fabibrycon@hotmail.com
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1. Introdução  
 
O parasitismo intestinal constitui-se como um dos grandes problemas brasileiros de saúde 

pública. A determinação da dimensão da prevalência das parasitoses intestinais no Brasil tem sido 
buscada desde a década de 40, no entanto, a grande variação de acordo com as condições de 
saneamento básico, nível sócio-econômico, hábitos de higiene, escolaridade, idade, grau de 
informação da população das localidades dificulta a obtenção de um dado abrangente da 
distribuição das enteroparasitoses em todo o país (Basso et al., 2005).  

As parasitoses intestinais são de grande importância, em virtude, da mortalidade resultante e 
dos déficits orgânicos que produzem, sendo um dos principais fatores debilitantes da população, 
sobretudo, atuam comprometendo o desenvolvimento físico e intelectual, particularmente nas 
faixas mais jovens (Pedrazzani et al., 1989). 

As parasitoses intestinais apresentam uma distribuição cosmopolita, sendo que as maiores 
prevalências ocorrem nos países em desenvolvimento, especialmente em áreas onde as 
condições de saneamento e de educação sanitária se mostram deficientes (Santos e Merlini, 
2007). De acordo com Ferreira et al. (2000) em comunidades vulneráveis das periferias dos 
centros urbanos e favelas, mais de 50% dos exames parasitológicos de fezes são positivos para 
um ou múltiplos parasitas, contrastando com pacientes de classe média de áreas urbanas bem 
saneadas, onde esse percentual cai para 1 a 5%.  

Deste modo, ressalta-se a importância da realização de estudos que determinem a 
prevalência de parasitoses intestinais, visando um melhor dimensionamento para a tomada de 
medidas preventivas e combate às mesmas, condizentes com a situação local. Para tanto, 
atividades de extensão universitária tornam-se um mecanismo importante no diagnóstico e 
orientação preventiva dessas parasitoses. Intervenções preventivas possibilitam uma 
sensibilização e consequentemente mudanças de atitudes em relação à saúde. Esta pesquisa 
constituiu uma etapa do projeto de extensão “Saúde na Comunidade Rural: Fortalecendo Ações 
Preventivas” que teve por objetivos diagnosticar os parasitas intestinais e orientar a população 
acerca do tratamento e medidas preventivas. 
 
2. Material e Métodos 

 
A pesquisa foi desenvolvida no período de Abril a Junho de 2011, na comunidade da Escola 

Estadual Antônio Hortolani, Distrito de São Joaquim do Boche, Município de Tangará da Serra, 
Mato Grosso. No mês de Abril, como observado na figura 1, os acadêmicos foram à escola e 
ministraram uma palestra sobre parasitoses intestinais para todos os alunos e comunidade 
externa. A maioria dos pais dos alunos participou da palestra. As palestras foram ministradas em 
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salas diferentes com enfoques direcionados ao público, ou seja, para alunos do ensino 
fundamental, ensino médio e para comunidade. Após a palestra os participantes que tiveram 
interesse em realizar o exame parasitológico de fezes foram direcionados a uma sala para 
preenchimento de ficha e recebimento do coletor de amostra identificado. Foram agendadas as 
datas para entrega da amostra.  

 
Figura 1. Alunos da Escola Estadual Antônio Hortolani e comunidade externa participando 
da palestra sobre parasitoses no Distrito de São Joaquim do Boche, Município de Tangará 
da Serra, Mato Grosso.  
 
As amostras foram levadas ao laboratório de parasitologia da UNIC (Universidade de 

Cuiabá) e processadas segundo os métodos de sedimentação espontânea (método de Hoffman, 
Pons e Janer ou Lutz) e centrífugo-flutuação em sulfato de zinco (método de Faust). O método de 
sedimentação espontânea permite encontrar ovos e larvas de helmintos e cistos de protozoários, 
já o método de centrífugo-flutuação em sulfato de zinco permite o encontro de cistos e alguns 
oocistos de protozoários, bem como, o encontro de ovos leves (Rocha e Mello, 2005). 

Os resultados dos exames foram entregues ao próprio morador e nos casos com resultado 
positivo os mesmos foram orientados sobre as medidas preventivas e encaminhados ao médico 
para receber tratamento adequado. 
 
3. Resultados e Discussão 
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Do público que participou como ouvinte da palestra sobre parasitoses intestinais ministrada 
no mês de Abril e que preencheu a ficha para o recebimento do coletor de amostra identificado, 27 
pessoas entregaram suas amostras para análise. Após a realização dos exames, 21 amostras 
apresentaram resultado positivo (77,77%) e apenas 6 amostras apresentaram resultado negativo 
(22,22%). Dentre as 21 amostras positivas, 7 continham mais de um grupo de parasitas (33,33%). 
Os dados obtidos mostram uma elevada prevalência de parasitoses intestinais nos moradores do 
Distrito São Joaquim do Boche, Município de Tangará da Serra, Mato Grosso. Esses resultados 
podem estar relacionados à precariedade das condições de saneamento básico na localidade, 
pois não há rede de esgoto e a maioria dos moradores consome água não tratada. Conforme Rey 
(2010), a ausência de saneamento básico é um dos principais fatores ambientais que contribuem 
para a disseminação de parasitoses intestinais. 

Quanto às características sociodemográficas, dos 27 moradores participantes da pesquisa, 
observou-se uma maior participação do público feminino em relação ao público masculino, 
prevalecendo-se a faixa etária de 0-10 anos (Tabela 1). Em seus estudos Ludwig et al. (1999) e 
Dias e Grandini (1999) relatam que a maior faixa atingida por parasitoses está entre três e doze 
anos e, à medida que a idade aumenta, tende-se à diminuição da prevalência. As crianças 
costumam ser as mais atingidas pelas parasitoses intestinais, devido, à falta de hábito de lavar as 
mãos após ir ao banheiro e ao ato de levar as mãos sujas à boca ou então manipular alimentos e 
fazer uso deles. 

 
Tabela 1. Distribuição das características sociodemográficas dos 27 moradores do Distrito São 
Joaquim do Boche, Município de Tangará da Serra, Mato Grosso, que participaram da pesquisa, 
sendo N=número de participantes e %=porcentagem de cada grupo. 

Características  N % 

Gênero   

Feminino  17 62,96 

Masculino  10 37,04 

Total 27 100 

   

Faixa Etária   

0 – 10 12 44,44 

11 – 20 4 14,81 

21 – 30 3 11,11 

31 – 40 4 14,81 

41 – 50 0 0 

Acima de 50 4 14,81 

 
 Os resultados obtidos nos exames parasitológicos de fezes realizados apontaram a 
presença de indivíduos parasitados com Entamoeba coli, Giardia lamblia e Taenia sp (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Protozoários e Helmintos revelados pelo exame parasitológico de fezes (método de 
Hoffman e método de Faust) de 27 moradores do Distrito São Joaquim do Boche, Município de 
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Tangará da Serra, Mato Grosso, sendo N= número de amostras positivas por parasitas. 

 N  % 

Protozoários   

Entamoeba coli* 12 44,44 

Giardia lamblia 15 55,55 

   

Helmintos    

Taenia SP 5 18,51  

*comensal 
  
 Entamoeba coli é um parasito de distribuição geográfica mundial, que habita a cavidade 
intestinal do homem, onde se nutre de bactérias de detritos alimentares, sendo seus trofozoítos e 
cistos eliminados nas fezes (Rey, 2010). Cisto de Entamoeba coli pode ser observado na figura 2. 
Apesar de ser um parasita comensal, a presença de Entamoeba coli indica más condições 
higiênico-sanitárias, devido à transmissão ocorrer pela via fecal-oral e ainda, a provável ingestão 
de água ou alimentos contaminados por dejetos humanos (Silva e Gomes, 2005). Entamoeba coli 
acompanha o homem em todos os lugares de temperatura suficiente para assegurar sua 
evolução, disseminando-se unicamente pela escassez de higiene, independentemente das 
condições externas (Santos e Merlini, 2007). 
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Figura 2. Cisto de Entamoeba coli (seta) em lâmina corada por lugol, observado num 
aumento de 400x. 
 

O gênero Giardia inclui um protozoário flagelado que parasita o homem e vários animais 
domésticos e silvestres. As denominações Giardia lamblia, Giardia duodenalis e Giardia 
instestinalis tem sido empregadas como sinonímia, particularmente para isolados de origem 
humana (Neves, 2005). Em muitos países é o parasito intestinal mais frequente no homem, com 
uma incidência mundial estimada em 500000 casos por ano (Rey, 2010). A infecção por Giardia 
geralmente ocorre pela ingestão de água deficientemente tratada, alimentos contaminados e 
através do contato de pessoa a pessoa. A giardíase, na maioria das vezes, costuma permanecer 
assintomática, contudo, dependendo da carga parasitária o indivíduo pode apresentar cólicas 
intestinais, evacuações frequentes e má absorção de nutrientes, com o consequente 
emagrecimento (Neves, 2005). A prevalência de giardíase no Brasil varia de 4 a 30%, 
acometendo principalmente crianças que frequentam creches e escolas, pois, mesmo uma única 
criança contaminada pode transmitir rapidamente o parasita para as demais e permanecer no 
ambiente servindo como fonte para outras infecções (Mascarini e Donalísio, 2006). 

Durante seu ciclo vital Giardia lamblia apresenta duas formas: o trofozoíto e o cisto. Como 
observado na figura 3, em uma das amostras foi encontrado trofozoíto de Giardia lamblia em 
fezes de consistência normal, o que demonstra que o indivíduo encontrava-se com alta carga 
parasitária, pois, trofozoítos são encontrados, em raras situações, em fezes diarréicas altamente 
parasitadas. 
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Figura 3. Trofozoíto de Giardia lamblia (seta) em lâmina corada por lugol, num aumento de 
400x. 
 
A família taeniidae inclui dois cestódeos que tem o homem como hospedeiro definitivo e 

obrigatório: a Taenia saginata e Taenia solium, popularmente conhecidas como “solitárias” e que 
tem como hospedeiro intermediário respectivamente o bovino e suíno (Neves, 2005). Segundo 
Neves (2005) e Rey (2010), a teníase e a cisticercose são causadas pela mesma espécie, mas 
em fase de vida diferentes. Conforme estes autores, a teníase é uma alteração provocada pela 
presença da forma adulta da Taenia saginata ou Taenia solium no intestino delgado do homem; a 
cisticercose é uma alteração provocada pela presença da larva nos tecidos de seus hospedeiros 
intermediários, ou seja, o bovino e o suíno. Entretanto, larvas de Taenia solium também podem 
ser encontradas em hospedeiros intermediários anômalos tais como o homem e o cão.  

O homem pode adquirir teníase ao ingerir carne suína ou bovina crua ou mal-cozida 
contaminadas por cisticercos. No interior do organismo este parasita apresenta um acelerado 
crescimento, permitido pela espoliação nutricional do hospedeiro, que passa a apresentar 
tonturas, náuseas, vômitos, alargamento do abdômen e perda de peso. 

Foram encontradas cinco amostras com a presença de ovos de Taenia sp, como pode ser 
observado na Figura 4. Não foram encontradas proglotes e ovos indicando somente a presença 
do gênero Taenia, visto que não é possível microscopicamente distinguir os ovos de T. saginata e 
T. solium. 

Indivíduos parasitados por Taenia sp costumam liberar diariamente, por ocasião das 
evacuações, entre 90 mil e 130 mil ovos. A ingestão acidental dos ovos de Taenia sp, observados 
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na figura 4, leva a ocorrência da cisticercose, ou seja, o alojamento das larvas deste parasito nos 
mais diversos locais do organismo, sendo os principais os olhos, sistema nervoso, pele e 
músculos, passando a ser chamadas de cisticercos, provocando lesões graves no hospedeiro 
(Rey, 2010).  

Alguns fatores que contribuem para a dispersão dos ovos de Taenia sp são a 
contaminação fecal do solo, o transporte através do vento, aves, anelídeos e artrópodes como 
moscas, besouros e pulgas (Pfuetzenreiter & Ávila-Pires, 2000). 

 
Figura 4. Ovos de Taenia sp em lâmina corada por lugol, observados num aumento de 
400x. 
 
O combate as parasitoses intestinais envolve ações como implantação de adequado 

saneamento básico, ingestão de água tratada, correta higienização e cozimento dos alimentos, 
adoção de hábitos higiene pessoal, entre outros. No entanto, nenhuma destas ações é 
completamente eficaz, senão houver primordialmente educação sanitária. De acordo com Silva e 
Santos (2001) a implantação de programas dirigidos para o controle das parasitoses intestinais, 
não obtém êxito se houver a falta de projetos educativos com a participação da comunidade, 
considera ainda que, além da melhoria das condições de infra-estrutura geral e das condições 
sócio-econômicas, o engajamento comunitário é fundamental para o sucesso dos programas de 
controle. 
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1. Introdução 
 

A agricultura destaca-se na economia brasileira, com crescimento significativo na produção 
e na produtividade (Perobelli et al., 2007; Silva e Nonnenberg, 2007). Esse avanço deve-se 
principalmente a introdução de novas cultivares, correções e adubações do solo, tratos culturais 
adequados e o emprego de novos implementos e máquinas mais eficientes. Permitindo assim 
elevar os rendimentos das culturas agrícolas do país (Seplan, 2010). Dentre estas culturas, 
destaca-se a cana-de-açúcar, em que o Brasil é o principal produtor mundial (Ibge, 2007). A 
produção de cana-de-açúcar para fins sucroenérgéticos no Brasil atinge uma área de 
aproximadamente sete milhões de hectares plantados, levando a uma produção de mais de 620 
milhões de toneladas por ano (Conab, 2011). Cerca de 90% desta produção advém da região 
Centro-sul do país e 10% da região Norte-Nordeste (Unica, 2005; Conab, 2011). 

A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima para a produção de açúcar e álcool, além 
disso, os resíduos deste processo são utilizados na produção de energia elétrica, fabricação de 
ração animal e fertilizante para lavoura (vinhaça) (Unica, 2005). Estima-se que 55% da cana-de-
açúcar são utilizadas na produção de álcool e 45% na produção de açúcar (Crispim, 2006).  

O Estado de Mato Grosso se destaca por ser considerado o segundo maior produtor 
agrícola do Brasil (Conab, 2011) e contribui com cerca de 2,2% da produção brasileira de cana-
de-açúcar (Seplan, 2008), sendo Barra do Bugres, Denise, Campo Novo dos Parecis, Jaciara e 
Nova Olímpia os municípios que se destacam neste setor.  

Apesar da grande produção de cana-de-açúcar, dados do zoneamento agrícola realizado 
em todo o país, mostrou que o Estado de Mato Grosso possui cerca de 35 mil hectares de áreas 
com alta aptidão para o cultivo de cana-de-açúcar, destes, aproximadamente 5.000 hectares são 
usados atualmente como pastagens e o restante é utilizado para agricultura no geral. Já as áreas 
com média aptidão somam 7 milhões de hectares, sendo 2,5 milhões hectares usados atualmente 
como pastagens e 4,5 milhões hectares utilizados para a agricultura (Manzatto et al., 2009). 

Diante da importância econômica da cana-de-aúcar para o Mato Grosso este trabalho visa 
apresentar dados referentes a evolução desta cultura no Estado, destacando a quantidade de 
área colhida, produtividade e produção. 

 
 
2. Material e Métodos 

 
Este trabalho teve por base o acompanhado da evolução da produção e produtividade da 

cana-de-açúcar no Estado de Mato Grosso do ano de 1995 a 2009. Foram utilizados dados 
secundários obtidos em fontes oficiais dos governos estadual, tais como site oficial da Secretaria 

mailto:cleonir.junior@hotmail.com
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de Planejamento do Estado de Mato Grosso (SEPLAN - MT) e da Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB).  

As análises e discussão dos dados obtidos foram feitas pela equipe executora deste 
levantamento, tendo como embasamento técnico trabalhos científicos sobre o assunto.  

 
 
3. Resultados e Discussão 

 
A cana-de-açúcar se comporta de forma diferenciada em comparação as outras importantes 

culturas como a soja, milho e algodão, por ser de ciclo considerado semi-perene, mantendo uma 
produção satisfatória nas condições atuais por cinco a seis anos (Salomé et al., 2007). Portanto, 
necessita de maiores cuidados desde sua implantação até a colheita, pois falhas ocorridas no 
plantio e/ou em tratos culturais perpetuarão pelas safras futuras. 

O aumento da produção de cana-de-açúcar no Estado de Mato Grosso está diretamente 
relacionado ao aumento da área colhida (Figura 1), mostrando, desta forma, que o uso de novas 
tecnologias em seu processo produtivo não foi tão significativo para o aumento da produtividade. 
Além disso, a crescente transformação da colheita manual em colheita mecanizada obrigou que o 
espaçamento entre linhas no plantio de cana-de-açúcar fosse aumentado para que diminua o 
impacto das máquinas sobre as soqueiras, garantindo uma boa safra no ano seguinte e, 
consequentemente, reduzindo a população de plantas.ha-1 (Benedini e Conde, 2008).  

 

 
Figura 1: Produção e área colhida de cana-de-açúcar no Estado de Mato Grosso de 
1995-2009. Fonte: CONAB e SEPLAN-MT. 
 
A análise de correlação mostrou que há uma forte ligação entre o aumento da área colhida e 

a produção anual, apresentando um coeficiente igual a 0,9643, partindo do pressuposto que 
quanto mais próximo de 1, mais forte é a correlação entre as variáveis. Através da linha de 
tendência, traçada por “ y ” em é possível afirmar, utilizando o valor de inclinação que para 

cada 1.000 ha colhida aumenta-se 69.740 toneladas de cana-de-açúcar (Figura 2). 
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Figura 2: Análise de regressão e correlação entre produção e área colhida anual de 
cana-de-açúcar. 
 
A produtividade média dos canaviais brasileiros aumentou de 61,5 toneladas por hectare em 

1990 para 78,8 toneladas em 2007, totalizando um aumento de aproximadamente 25% (Ibge, 
2007). No entanto, no Estado de Mato Grosso não houve um grande aumento na produtividade de 
cana-de-açúcar, fato este que pode ser observado no comparativo entre o ano de 1995 e 2009, 
em que a produtividade média passou de 70 ton.ha-1 para 76 ton.ha-1, mostrando um aumento 
menor que 10% (Figura 3). 

 
Figura 3: Flutuação da produtividade de cana-de-açúcar no estado de Mato Grosso 
de 1995-2009. Fonte: CONAB e SEPLAN-MT. 
 
O baixo crescimento da produtividade pode ser explicado pelo fato do estado possuir 

apenas 30 mil hectares de alta aptidão agrícola para a cultura da cana-de-açúcar, em que 
aproximadamente 20% destas áreas são ocupadas por pastagens, e sua área plantada 
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ultrapassando 200 mil hectares (Manzatto et al., 2009). Assim, a maioria dos canaviais mato-
grossense encontra-se em áreas de média ou baixa aptidão agrícola para seu cultivo. 

Ao contrário das outras culturas como soja, milho e algodão, a cana-de-açúcar no Estado de 
Mato Grosso não obteve um acréscimo significativo em sua produtividade nos últimos 15 anos 
(Figura 4). 

 
Figura 4: Comparação da evolução percentual da produtividade de quatro culturas (Soja, Milho, 
Cana-de-açúcar e Algodão). Fonte: CONAB e SEPLAN-MT. 
 

Apesar dos investimentos na melhoria dos cultivares de cana-de-açúcar, no Estado de Mato 
Grosso a cultura parece ter chegado ao seu limite máximo de produtividade nas condições em 
que é implantada, podendo ser a flutuação da produtividade uma resposta às variações 
pluviométricas e envelhecimento dos canaviais. 

Além dos fatores de manejo que influenciaram na sua produtividade, a cana-de-açúcar 
sempre esteve em pauta nas discussões governamentais, tendo sido influenciada por programas 
públicos para o incentivo da sua produção, principalmente pelo setor alcooleiro. Prova disso é a 
criação do Proálcool em 1975, que teve como objetivo a substituição do uso de combustível de 
origem fóssil (gasolina) por combustíveis renováveis. Porém, a partir de 1985, com as alterações 
sofridas no preço do petróleo, provocando a redução da diferença do preço entre o álcool e a 
gasolina, e problemas na rede de distribuição de combustíveis ocasionaram uma mudança no 
rumo da política energética brasileira, gerando, dessa forma, uma queda na produção de etanol e 
uma consequente queda na produção de cana-de-açúcar. Apesar disso, no ano de 2003, com a 
criação dos carros bicombustíveis, os incentivos para a produção de álcool voltaram a ser pauta 
das discussões governamentais, influenciando novamente no crescimento da produção de cana-
de-açúcar (Satolo e Diehl, 2008). 

Desta forma, podemos concluir que a produção de cana-de-açúcar no Estado do Mato 
Grosso teve altas e baixas, isso porque foi influenciada diretamente pelas políticas públicas de 
incentivo para a produção de açúcar e álcool. Já se tratando da produtividade, foi possível notar 
que diferentemente das outras culturas, a cana-de-açúcar não obteve tanto sucesso, por essa 
razão, para aumentar a sua produção teve-se que aumentar a área plantada. Apesar disso, é 
importante salientar que a maior parte das áreas que atualmente plantam cana-de-açúcar eram 
áreas de pastagens degradadas, o que pode ter diminuído seu impacto sobre o ambiente, uma 
vez que não foi necessária a abertura de novas áreas para o seu plantio. 
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1. Introdução 
  

Dentre o complexo de percevejos fitófagos ocorrentesem lavouras de soja, 
Euschistusheros F. é, atualmente, a espécie mais abundante, predominando desde o Norte do 
Paraná até as regiões centrais do Brasil (Panizzi e Niva 1994; Corrêa-Ferreira e Panizzi, 
1999).Por estar bem adaptada a climas quentes, esta espécie é considerada praga chave em 
lavouras de soja no estado de Mato Grosso (Degrande e Vivan, 2011). Este percevejo causa 
danos diretamente nos grãos e vagens, tornando-as chochas e enrugadas, e,consequentemente, 
reduzindo a produção e qualidade das sementes (Panizzi e Slansky Junior, 1985; Côrrea-Ferreira 
e Panizzi, 1999), podendo ocasionar perdas superiores a 30% na produção (Degrande e Vivan, 
2011). 

Para o controle deste percevejo comumente são utilizados inseticidas químicos, porém,o 
uso contínuo destes pesticidas temacarretadodiversos problemas, como contaminação ambiental, 
desenvolvimento de populações de percevejos resistentes aos inseticidas, presença de resíduos 
tóxicos nos grãos, intoxicação dos aplicadores e diminuição dos inimigos naturais (Sosa-
Gomezetal., 2001; Peres e Corrêa-Ferreira, 2006). 
 Diante de todos estes problemas ocasionados pelo uso destes produtos químicos, uma 
alternativa viável para o controle deste percevejo, seria a utilização de extratos de plantas 
inseticidas, estes apresentam baixa toxicidade e pouca persistência no ambiente (Costa et al., 
2004). Neste contexto as plantas das famílias Annonaceae surgem com alternativa promissora 
para o controle deste percevejo, uma vez que possuem em sua composição acetogeninas,que 
são compostos que apresentam alto potencial inseticida (Jacobson, 1989; Alali et al.,1999). 
 Frente à necessidade da busca de métodos alternativos que preconizem uma agricultura 
menos impactante ao meio ambiente, este trabalho tem por objetivo verificar a ação inseticida do 
extrato bruto hexânico de Annona mucosa sobre ninfas de terceiro ínstardo percevejo marrom E. 
heros. 
 
 

2. Material e Métodos 
 
O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Entomologia no Campus universitário de 

Tangará da Serra- Universidade do Estado de Mato Grosso (CUTS/UNEMAT).  
Material vegetal e preparação do extrato: Os frutos de A. mucosa foram coletados em 

pequenas propriedades localizadas no perímetro urbano da cidade de Tangará da Serra.As 
amostras destinadas as exsicatas das plantas foram coletados conforme FIBGE (1992), 
identificadas por especialistas e estão depositadas no Herbário TANG, no CUTS/UNEMAT.  Para 

mailto:felipeb.magalhaes@hotmail.com
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a obtenção do extrato, foram utilizadas as sementes dos frutos maduros de A. mucosa, 
quepermaneceram em estufa com circulação de ar, por 72 horas a 40ºC para secagem. Depoisde 
secas foram trituradas em moinho tipo faca obtendo-se o pó para a obtenção dos extratos. O pó 
das sementes foi misturado com hexano, na proporção de 500g por 1500 ml. Essa mistura foi 
deixada por sete dias em recipiente de vidro com tampa para percolação. Após esse período, a 
mistura foi filtrada e, em seguida, evaporada em rotavapor. A partir deste extrato, foram feitas as 
diluições para as concentrações desejadas. 

Obtenção das ninfas: As ninfas foram obtidas da criação de percevejos do laboratório de 
Entomologia,os percevejos da criação eram  mantidos em potes plásticos e alimentados com 
vagem de feijão amendoim e soja. O desenvolvimento das ninfas foi acompanhado diariamente, 
desde a eclosão, até o 3º ínstar, quando foram utilizadas no bioensaio. 

Bioensaio: Para a realização do bioensaio foi utilizado o delineamento inteiramente 
casualizado, com cinco tratamentos e quatro repetições. Cada repetição possuía 10 ninfas de 3º 
ínstardo percevejo E. heros. As aplicações do extrato vegetal foramrealizadas com o auxilio de 
uma micropipeta na dosagem de 5 µL nas seguintes concentrações: 1%, 2%, 4% e 8%, como 
controle utilizou-se Tween20 (20%), sendo o extrato aplicado no dorso das ninfas.  Após a 
aplicação as ninfas foram colocadas em potes de plásticos de 175 ml, com uma vagem de feijão 
para alimentação, os potes com as ninfas permaneceram em sala com temperatura de 
aproximadamente 26°C ±2°C,umidade relativa de 33,5% efotofase12horas. 

A avaliação da mortalidade foi realizada diariamente, durante um período de 15 dias, 
sendo anotado o número de ninfas mortas em todos os tratamentos. Os dados do experimento 
foram submetidos à análise de variância, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% 
de probabilidade. 

 
 

3. Resultados e Discussão 
 

O extrato hexânico de sementes de A. mucosa se mostrou eficientena mortalidade das 
ninfas de E.heros, apresentando uma mortalidade de 100%, nas concentrações 2, 4 e 8% e de 
67,5% na concentração 1% (Tabela 1). Resultadossemelhantes foram encontrados por Cordeiro 
(2007), que avaliando o extrato hexânico de Annona crassiflora, sobre ninfas do 
percevejoDichelopsmelacanthus DescritoreE. heros, nas concentrações 8, 4 e 2%, obteve 
mortalidade de 98, 90 e 98% respectivamente, para D. melacanthus, e de 64, 56 e 56%, 
respectivamente, para E. heros,commortalidade de 90% sobre ninfas de D. melacanthus e 79% 
sobre ninfas de E. heros, nos cinco primeiros dias. 

Souza et al. (2007) mostraram que o extrato etanólico de Annonacoriaceapossui ação 
inseticidasobreD.melacanthus,sendo que nas concentrações 4 e 8% a mortalidade obtida foi de 
100%, ecom o extrato hexânicodesta mesma planta a mortalidade foi de 78, 86 e 68% nas 
concentrações 8, 4 e 2%, respectivamente. Nesse estudo a mortalidade nas maiores 
concentrações ocorreu em um período de 9, 10 e 12 dias nas concentrações 8%, 4% e 2%, 
respectivamente, sendo que na concentração 8% o pico de mortalidade foi de 70% nos primeiros 
5 dias após a aplicação do extrato. 

Abudulai et al. (2003), testando a formulação de Nim (Neemix®) sobre ninfas do percevejo 
Nezaraviridula L., obteve resultados semelhantes, com mortalidade de 100% nas maiores 
concentrações (5 e 20%), após 5 dias de aplicação. 
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Tabela 1. Médias de Mortalidade de ninfas (%) deEuschistus 
heros, submetidas a diferentes concentrações do extrato bruto 
de Annona mucosa. 

 
 
 
 
 
 
  

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre 
si pelo teste de Tukey (P<0,05).  
 

O extrato de A. mucosa influenciou no desenvolvimento das ninfas, sendo observado que 
elas não conseguiam romper e eliminar a cutícula, e acabaram morrendo. Este padrão de 
mortalidade também foi observado por Ribaet al. (2003), testando a influência de azadiractina, 
sobre ninfas de quinto ínstar de N. viridulanas concentraçõesde 20 e 50%,produzindo alta 
mortalidade durante a ecdise de 100 e 86%, respectivamente,e apesar de amenor concentração 
ter atingido uma mortalidade superior,essanão diferiu estaticamente da maior 
concentração.Abudulai et al.(2003) verificaramque o processo de muda das ninfas de N. viridula 
foram interrompidas nas duas maiores concentrações (5 e 20%) de Neemix®, consequentemente 
matandoas ninfas. Peres e Corrêa-Ferreira (2006), também evidenciaram através da aplicação do 
óleo comercial de Nim (Dalquímica e Turfal),nas concentraçõesde 0,5 e 5%,sobre ninfas de 
terceiro ínstarde E. heros, queessas tiveram dificuldade de romper e eliminar a exúviao que gerou 
sua morte. 

As ninfas submetidas aos extratos apresentaram enfraquecimento, dificuldades de 
locomoção e morreramcom uma coloração escura e desidratada, como se estivessem 
esmagadas, diferentemente das ninfas do controle que após a morte apresentavam aspecto 
normal.Este enfraquecimento das ninfas foi evidenciado em estudo realizado por Abudulaiet al. 
(2003), no quala partir do segundo dia, após a aplicação de Neemix® nas concentrações 5 e 20%, 
as ninfas estavam enfraquecidas e acabaram morrendo sem mesmo romper e eliminar a exúvia.  

Diante destes resultados, o extrato hexânico de A. mucosa se torna uma alternativa para o 
controle de ninfas de terceiro ínstardo percevejo E. heros, sendo necessários estudos em campo 
para que se possa utilizá-lo no manejo integrado do percevejo E. heros. 

 
 

4. Referências Bibliográficas 
 

Abudulai M et al. 2003. Antifeedant and Toxic Effects of a Neem (Azadirachtaindica A. Juss)-
Based Formulation Neemix® Against Nezara viridula (L.)(Hemiptera: Pentatomidae). Journal of 
Entomological Science, 38: 398-408.  

Alali FQ et al. 1999. Annonaceous Acetogenins: Recent Progress. Journal of Natural Products, 62: 
504-540.  

Tratamentos 
Média de 

Mortalidade 
(%) de 

mortalidade 

Concentração 8,0% 10 a 100% 

Concentração 4,0% 10 a 100% 

Concentração 2,0% 10 a 100% 

Concentração 1,0% 6,75 b 67,5% 

Controle 2,75 c 27,5% 

C.V. 7,75 % - 



 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 

 

Corrêa-Ferreira BS e Panizzi AR. Percevejos da soja e seu manejo.Londrina: Embrapa-CNPSo, 
1999, 45p. (Circular técnica, 24). 

Cordeiro, J.R. 2007. Atividade inseticida de extratos das sementes de Annona sp. em ninfas de 
Dichelops melacanthus (Dallas, 1851) e Euschistusheros (Fabricius, 1794) (Hemiptera: 
Pentatomidae). Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso), curso de Agronomia, 
Universidade do Estado de Mato Grosso. 

Costa ELN et al. 2004. Efeitos, aplicações e limitações de extratos de plantas inseticidas. Acta 
BiologicaLeopoldensia.  26: 173-185.   

Degrande PE e Vivan, LM. 2011.Pragas da soja. In: Fundação MT.Boletim de Pesquisa de 
Soja11:239-297 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – FIBGE 1992. Manual técnico da 
vegetação brasileira. Rio de janeiro, 1:92 (manuais técnicos em geociências).  

Jacobson  M. 1989.Botanical Pesticides: Past, Present and Future. In: Insecticides of Plant Origin. 
Arnason, J.T.; Philogene, B.J.R.; Morand, P. (ACS Symposium Series: Washington,DC 387). p. 
1-10.  

Panizzi AR e Niva CC. 1994. Overwintering strategy of the brown stink bug in northern 
Paraná.PesquisaAgropecuáriaBrasileira, 29:509-511. 

Panizzi AR e Slansky Junior, F. 1985. Review of phytophagous pentatomids (Hemiptera: 
Pentatomidae) associated with soybean in the Americas. Florida Entomology, 68:184-214. 

Peres WAA e Corrêa-Ferreira BS. 2006.  Potencial do óleo de Nim como inseticida vegetal no 
controle dos percevejos-pragas da soja (Hemiptera: Pentatomidae). In: I Congresso Brasileiro 
de Agroecologia, 2003, Porto Alegre - RS. Revista Brasileira de Agroecologia. 1:1651-1655. 

Riba M et al. 2003. Influence of Azadirachta on development and reproduction of Nezara viridula L. 
(Het., Pentatomidae). Journal of Applied Entomology, 127:37-41. 

Sosa-Gomez DR et al. 2001. Insecticide resistance to endosulfan, monocrotophos and 
metamidophos in the neotropical brown stink bug, Euschistus heros (F.).Neotropical 
Entomology,30:317-320. 

Souza EM et al.  2007. Avaliação da atividade inseticida dos diferentes extratos das sementes de 
Annona coriacea sobre Dichelops melacanthus (Dallas, 1851).  In: Resumos do V CBA - 
Manejo de Agroecossistemas Sustentáveis, 2007. Revista Brasileira de Agroecologia, 2: 1107-
1110. 

 



 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 

 

Práticas pedagógicas de professores de Ensino Médio em um Centro de 
Educação de Jovens e Adultos, no interior do Mato Grosso  

 
Patricia S. P. Moreira, Suzam L. da S. Pereira, Hilton M. de L. Souza e Ana de M. Arnt  

 
Autor para correspondência: patriciapalhana@gmail.com  

 
Palavras-chaves: EJA, professores, estratégias didáticas. 

 
1. Introdução  
 
Ainda nos dias atuais existem milhões de pessoas analfabetas ou analfabetos funcionais, 

que não puderam estudar na idade regular, e que procuram a escola para tentar compensar o 
tempo perdido. No entanto, a maior parte desses alunos não consegue se ajustar no sistema 
educacional das escolas ditas regulares, uma vez que os jovens e adultos que retornam para a 
escola possuem uma visão de mundo muito diferente em relação aos alunos que estão na escola 
em idade regular. 

Apesar das dificuldades encontradas por jovens e adultos que retornam ao sistema de 
ensino, a educação de jovens e adultos no nosso país não é recente, pois desde o Brasil-Colônia 
já se falava de educação de adultos, por meio da catequese que era realizada por padres 
católicos. Neste tempo, já se registravam experiências voltadas a esse campo educativo (Sales, 
2007; Eugênio, 2004). 

Pensando em atender de forma diferenciada esse público de alunos, em 28 de janeiro de 
2008, foi criado pelo Decreto nº 1.123 os Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs que 
têm como finalidade constituir uma identidade própria para esta modalidade e oferecer formas 
diferenciadas de atendimento que compreenda a educação formal e informal integrada ao mundo 
do trabalho ao longo da vida e a necessidade de reconhecer as especificidades dos sujeitos e dos 
diferentes tempos e espaços formativos (CEJA- Antonio Casagrande, 2008).  

Como podemos perceber a educação de jovens e adultos tem uma longa história no Brasil, 
no entanto, a criação destes centros especializados em atender ao público em questão é recente. 
Segundo Arroyo (2006) o campo da EJA ainda não é um campo consolidado em áreas de 
pesquisas, tampouco na área de formação de educadores e intervenções pedagógicas.  

Para o autor, o perfil do educador de jovens e adultos e sua formação encontram-se ainda 
em construção, pois não há políticas fechadas para a formação de educadores para a modalidade 
EJA, esta precisa ser construída. Para a formação desses profissionais é essencial que o mesmo 
esteja por dentro dessa política que envolve a EJA. 

Ferreira (2008), no seu discurso referente à qualificação dos professores na modalidade de 
ensino EJA, nos deixa claro a necessidade de uma mudança nos cursos de licenciatura. Uma vez 
que este tema acaba sendo pouco abordado durante a formação desses profissionais, que muitas 
vezes tem dificuldades em trabalhar com esse público. 

O professor da EJA deve, também, ser um professor especial, capaz de identificar o 
potencial de cada aluno e o seu perfil torna-se muito para o sucesso da aprendizagem do aluno 
adulto que vê seu professor como um modelo a seguir (Santos, 2003). 

Diante do que foi exposto acima é importante que investigações acerca da consolidação 
desta modalidade de ensino sejam realizadas para que medidas de políticas sócio-educacionais 
sejam aplicadas. Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo investigar as metodologias 
utilizadas pelos professores, bem como sua percepção em relação aos seus alunos, em um CEJA 
no interior do Estado de Mato Grosso. 

mailto:patriciapalhana@gmail.com
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2. Metodologia  
 
A escola pesquisada se tornou Centro de Educação de Jovens e Adultos no ano de 2008. O 

CEJA possui 14 salas de aula, uma quadra poliesportiva que não é coberta, um refeitório, um 
pátio arborizado, uma biblioteca, e um laboratório de informática. Atualmente a escola tem 
aproximadamente 1400 alunos, e o seu funcionamento ocorre nos turnos matutino, vespertino e 
noturno. O interesse de investigar o sistema da educação de jovens e adultos surgiu durante as 
observações do estágio de licenciatura, que foi realizado em um CEJA. 

Após as observações realizadas no CEJA durante o estágio de licenciatura, retornamos a 
escola com o objetivo de realizar uma pesquisa com os professores do CEJA. 

A pesquisa foi realizada através de questionários compostos de perguntas abertas e 
fechadas, a respeito das metodologias utilizadas pelos professores, e sobre qual percepção os 
mesmos tinham sobre os seus alunos. 

Participaram da pesquisa 16 professores do CEJA, estes fora escolhidos aleatoriamente, 
durante o período matutino e noturno. 

 
3. Resultados e Discussão 
 
Todos os professores que participaram da pesquisa afirmaram que utilizam metodologias 

diferenciadas com seus alunos do CEJA, que o próprio sistema do CEJA propõe aulas 
diferenciadas e que em sala de aula sempre procuram trabalhar o conteúdo de forma que possam 
chamar a atenção dos alunos, pois os professores entendem que muitos vieram do trabalho e 
estão exaustos.  

Os conteúdos são baseados em temas geradores, como por exemplo, “qualidade de vida” 
que é o tema gerador do CEJA pesquisado, sendo assim, as metodologias e conteúdos sempre 
parte desse tema principal, sempre fazendo o máximo possível para que o conteúdo e a 
aprendizagem tenham algum significado para o aluno no seu cotidiano. Esse tema gerador é 
trabalhado por área de forma interdisciplinar e procura sempre trabalhar com a realidade do aluno. 

As ideias de temas geradores foram criadas especificamente para a educação de adultos, e 
foi sistematizado e colocado em prática por Paulo Freire. No trabalho com temas geradores os 
educandos e educadores buscam as palavras e temas geradores relacionados com a vida 
cotidiana do aluno e do grupo social que ele pertence. Neste processo as palavras e os temas 
geradores são transformados em instrumentos de aprendizagem, os quais apontam um trabalho 
de problematização desta realidade que os envolvem (Santos e Godinho, 2005). 

Os professores sempre buscam partir da realidade dos alunos, e dos conhecimentos que 
eles já trazem consigo, para posteriormente iniciar a explicação do conteúdo. Sempre fazendo 
uma relação do conteúdo ministrado como o dia-a-dia, tentando relacionar as atividades em sala 
de aula com as experiências do cotidiano de cada aluno. 

Muitos professores afirmaram utilizar a metodologia do arco, que consiste em trabalhar os 
conceitos curriculares em situações da realidade do educando, através da problematização 
contextualizando com a realidade.  

A base para a aplicação da metodologia da problematização é o Arco de Maguerez, que foi 
criado na década de 70, e divulgado por Bordenave e Pereira em 1989, essa teoria é aplicada 
como um caminho de Educação Problematizadora, que foi inspirado em Paulo Freire (Colombo e 
Berbel, 2007). 

Também foi citado a Dialogicidade, que sempre busca mostrar a realidade vivida pelos 
alunos, realizando dinâmicas educativas, trabalhando com músicas, imagens, aulas de campo. A 
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dialogicidade que foi proposto por Paulo Freire, consiste em processos participativos que implicam 
ouvir os sujeitos envolvidos no ato educativo (Possani, 2010). Segundo Soares (2006) a 
dialogicidade Freireana é uma categoria indispensável na EJA. 

Além das práticas pedagógicas, tendo o aluno como foco principal no processo de ensino e 
aprendizagem, sempre considerando que em uma sala diversificada, na qual os alunos têm uma 
faixa etária diferente entre si, à aula deve ser planejada com uma metodologia diferenciada. 

Segundo os professores a própria história de vida desses alunos, permite planejar e aplicar 
aulas que não vem de “cima para baixo”, mas de forma coletiva, tanto entre os próprios alunos, 
quanto com os professores. São trocas de leituras; discussões; relatos; manifestações culturais, 
sociais, políticas e econômicas. 

Os resultados demonstraram que os professores estão atentos quanto às necessidades dos 
seus alunos, eles se sentem mais comprometidos, devidos a história de vida de cada um. Em 
suas respostas os professores deixaram bem claro que os seus alunos do CEJA, são alunos com 
vontade de aprender, e que algumas vezes têm muitas dificuldades e alguns demoram muito para 
aprender, no entanto a vontade que eles têm de aprender e de estudar supera qualquer 
dificuldade que possam ter. E mesmo diante das dificuldades eles têm a mesma capacidade de 
aprender em relação a quaisquer outros alunos, e que a capacidade de superação é essencial, 
pois alguns alunos estavam fora da escola, a mais de trinta anos, e mesmo assim não desistiram.  

Os resultados obtidos neste trabalho corrobora com os de Cunha et al., (2009) em seu 
estudo sobre o trabalho pedagógico com os professores da EJA, para eles os professores 
também deixam bem claro que entendem que seus alunos são pessoas que não tiveram ou não 
aproveitaram as oportunidades de estudarem no tempo hábil. 

São alunos que retornam a escola para aprender mais ou porque o mercado de trabalho 
exige, e esses alunos ao retornarem depois de anos para a sala de aula, trazem uma grande 
experiência de vida que os professores devem aproveitar ao máximo. Para Serafim e Silva (2005) 
o retorno desses alunos a vida escolar pode ser justificado com base na tentativa de inserir-se ou 
manter-se no mercado de trabalho. 

Segundo os professores esses alunos aprendem mais nessa fase de vida, do que na 
adolescência. Devido à formação consciente das realidades que passaram. São vencedores, pois 
muitos ficaram longos períodos sem estudar e retornam com muito entusiasmo e dedicação 
superando várias dificuldades. E justamente por ter ficado muito tempo longe da escola 
necessitam de uma atenção especial. 

Esses alunos são pessoas com um vasto conhecimento, são compreensivas, batalhadoras, 
e tem sede por conhecimento, e não estão na escola para brincar ou passar o tempo, voltam à 
escola para tentar recuperar o tempo perdido. 

Para uma maior reflexão sobre esses jovens e adultos vencedores, deixamos aqui uma frase 
de uma das professoras do CEJA, sobre o que ela pensa dos seus alunos: “Penso que são os 
melhores alunos de todos os tempos, porque são únicos, singulares, cada um (a) com suas 
peculiaridades, as quais nos permitem trabalhar cada vez com mais confiança e prazer. São 
batalhadores, heróis e heroínas, poetas e poetisas enfim... arquitetos, engenheiros, matemáticos, 
músicos...” 

Os professores da escola pesquisada deixaram bem claro que entendem que seus alunos 
são pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na idade regular,  e que eles tem muita 
vontade de aprender e são comprometidos com a escola. E conforme os professores esses 
alunos têm a mesma capacidade de aprender, em relaçao àqueles que estão na idade regular. 
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1 Introdução 
 
 A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, 
nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, políticas e religiosas 
(Diretrizes Educacionais, 1998). Nessa perspectiva, os temas transversais são importantes para a 
formação em todos os aspectos de uma sociedade. Uma vez que a transversalidade aparece hoje 
como um princípio inovador nos sistemas de ensino de vários países. 

Nesse contexto, os temas transversais caracterizam-se por um conjunto de assuntos que 
aparecem transversalizados em áreas determinadas do currículo, que se constituem na 
necessidade de um trabalho mais significativo e expressivo de temáticas sociais na escola. Alguns 
critérios utilizados para a sua constituição se relacionam à urgência social, a abrangência 
nacional, à possibilidade de ensino e aprendizagem na Educação Básica e no favorecimento à 
compreensão do ensino/aprendizagem, assim como da realidade e da participação social. São 
temas que envolvem um aprender sobre a realidade, na realidade e da realidade, preocupando-se 
também em interferir na realidade para transformá-la (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998) 

Os temas transversais incluem Ética, Meio ambiente, Saúde, Pluralidade cultural e 
Orientação sexual. Eles expressam conceitos e valores fundamentais à democracia e à cidadania 
e correspondem a questões importantes e urgentes para a sociedade brasileira contemporânea, 
presentes sob várias formas na vida cotidiana (PCNs,1998). Vale lembrar que esses temas devem 
ser abordados nas disciplinas de modo que, os docentes possa transpassar por todas as 
disciplinas do currículo escolar de acordo com a proposta do PCNs. 
 Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo investigar como os temas transversais 
estão sendo trabalhados em sala de aula pelos docentes do Centro Municipal de Ensino 
Fundamental Dom Bosco, na cidade de Tangará da Serra – MT. 
 
2. Materiais e Métodos 

 
O presente estudo foi realizado no Centro Municipal de Ensino Fundamental Dom Bosco, 

localizado na Avenida Ismael José do Nascimento, no bairro Jardim Tangará II. As unidades 
amostrais foram os docentes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, pois esses docentes devem 
trabalhar no decorrer de suas aulas com os temas transversais que envolvem assuntos que são 
importantes no cotidiano dos alunos. 
 Nesta pesquisa foi utilizado como método de coleta de dados um questionário contendo 
dezessete perguntas. Os questionários foram aplicados por três acadêmicas do Curso de Ciências 
Biológicas, nos horários matutino e vespertino, somando um total de sete questionários. Das 17 
(dezessete) questões, 10 (dez) fechadas e 7 (sete) abertas.  

mailto:cintiagraciele@hotmail.com
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A partir dos dados obtidos com a aplicação dos questionários, foi realizada análise 
estatística de agrupamento hierárquico e gráficos de distribuição para os dados quantitativos com 
o auxílio do software estatístico Statistics 18. 
 
3. Resultados e Discussão 
 
3.1 Caracterização 

A partir da pesquisa realizada com os professores da Escola Municipal Dom Bosco, 
constatamos que 42,85% são interinos e 57,14% são efetivos na escola. 

No entanto, cabe a esses professores direcionar os temas transversais, promovendo o 
ensino-aprendizagem, orientações e ainda estimular esses jovens a descobrir suas próprias 
habilidades e competências, com os diversos temas propostos. Já que o papel de todo educador 
está em realizar tarefas que faça com que, o aluno apreenda os conhecimentos de modo que, ele 
venha utilizá-lo não só no âmbito escolar, como também na sua vida social.  

Nesse contexto, estar na posição de professor efetivo ou interino o comprometimento 
diante da gestão escolar e com os alunos são iguais, não existe melhor ou pior professor, os 
deveres com a comunidade escolar continuam sendo os mesmos. Segundo Lima (2009), o 
docente primeiramente precisa estar comprometido consigo mesmo, isto é, honrar a profissão 
digna de docente que optou na sua vida profissional, nessa mesma dimensão o autor nos revela 
que, o professor educador, deve lidar com os educandos de modo dinâmico, estimulante, como se 
os alunos fossem o centro de seu esforço docente. 

Dessa forma, o professor necessita proporcionar uma visão de múltiplos olhares, capazes 
de explorar o universo escolar com intuito de gerar discussões que provocam dúvidas e assim 
aprendizagem. 
     No gráfico (1), veremos que esses professores lecionam em até 3 escolas. Como nos 
aponta o gráfico, muitos professores optam trabalhar em duas escolas outros em até 3 escolas, ou 
seja, de manhã, tarde e noite, certamente isso não foi uma escolha fácil, mas sim, uma alternativa 
que lhes obrigaram, como por exemplo, o baixo salário, que os força a escolherem até três 
jornadas de trabalho para assim conseguirem sobreviver dignamente.  
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Gráfico 1:  Número de escolas que os docentes lecionam. 
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Mas e daí, como fica a educação olhando por este cenário? Em que momento o docente 
fará seus planejamentos. De acordo com Sant’anna et.al (1995),   o planejamento é visto como 
um processo que exige organização em suas ações, fazendo com que o professor elabore suas 
aulas, para posteriormente aplicá-las, vindo a alcançar o que se pretende atingir. Pensando neste 
aspecto, planejar significa ter em mãos ferramentas pré-estabelecidas no qual o professor deve 
transmitir aos alunos saberes que os torne a cada dia cidadões, capazes de levar esse 
conhecimento a diante. Para Lopes (1991) o professor, tem como papel principal promover o 
desenvolvimento do educando, estimulando o aprendizado, uma vez que, o docente deve ser 
capaz de mostrar suas próprias atitudes e habilidades, buscando assim, inovações no ambiente 
escolar. 

E sabendo dessa importância, do professor para a escola, é significativo ressaltar que 
muitos docentes apesar de gostar da sua profissão se sentem sobrecarregados com sua alta 
carga horária (Gráfico 2) que pode chegar até 60 horas semanais e devido o excesso de trabalhos 
escolares poderá causar cansaços físicos e mentais, podendo desencadear até uma Síndrome de 
Burnout em razão do desgaste profissional e emocional. Segundo Batista et.al (2010), a Síndrome 
de Burnout é considerado um problema psicossocial provocado em resposta de estresse crônico 
entre pessoas, ocorridos em um ambiente de trabalho, podendo afetar qualquer profissional que 
estão constantemente envolvidos com outras pessoas, tais como: professores, psicólogos, 
policiais, médicos etc. 
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Gráfico 2:  Carga horária semanal dos docentes. 

  
 No entanto, percebe-se atualmente que os professores estão saindo das universidades 
mais jovens e os recém formados muitas vezes apresentam resistência a sala de aula e mais uma 
vez pelo motivo principal da profissão, o baixo salário, que não os atrai, e com isso alguns buscam 
até uma nova carreira profissional. Por outro lado, como mostra o (Gráfico 3) nos mostra que 
nesta escola possui tanto professores jovens como também outros com mais de trinta anos nesta 
carreira docente, outros com dez e assim por diante, possuindo uma vasta experiência adquirida 
pelos caminhos já traçados.  
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Gráfico 3. Idade dos professores entrevistados. 

 
3.2 Análise dos discursos 
 
 A análise entre o planejamento pedagógico escolar e o planejamento docente para 
abordagem dos temas transversais. Observou-se dois agrupamentos de padrões de respostas 
conforme Gráfico 4. 
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Gráfico 4: A escola trabalha os temas transversais X Como  

é realizado o seu planejamento para trabalhar os TTs. 

 
 O primeiro agrupamento é constituído pelos professores (P7, P6 e P5), nele constatou-se 
as seguintes afirmações: 
 “Como leciono Língua Portuguesa, tenho maior facilidade para trabalhar textos de vários 
estilos, portanto procuro “a dedo” textos voltados para: ética, saúde, meio ambiente, orientação 
sexual... e consequentemente, já estou trabalhando os temas transversais” (P6). 
 “Procuro associar todas as disciplinas” (P5). 
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 O segundo agrupamento reúne os professores (P4, P3, P2 e P1), e apresenta as seguintes 
declarações: 
 “O planejamento fica a nosso critério, é trabalhado no decorrer das aulas” (P4). 
 “O meu planejamento para trabalhar estes temas são no decorrer das aulas, onde há 
necessidade de abordar. As aulas que dá para explorar mais o assunto eu exploro, mais vai 
depender do conteúdo que está sendo estudado” (P3). 
 “No decorrer das aulas, através das palestras com assunto da mídia como: caso do 
assassinato dos 13 adolescentes, bullin, etc.” (P2). 
 “Montado com especificações, cronograma de ações” (P1). 
 Esses discursos permitem inferir que o agrupamento formado pelos professores (P7, P6 e 
P5) trabalham os temas de modo interdisciplinar, usando entre outros alguns textos, 
contemplando assim a proposta dos PCNs, no referente aos Temas Transversais, pois de acordo 
com os PCNs, tais temas devem ser inseridos transversalmente e interdisciplinarmente no 
currículo estudantil, ou seja, não como uma área de conhecimento específico, mas como 
conteúdo a ser ministrado junto com os demais componente curriculares. 
 Ainda, segundo os PCNs, cabe aos professores organizar tais conteúdos em torno de 
eixos temáticos escolhidos de modo que as diversas áreas digam respeito aos diferentes aspectos 
que compõe o pleno exercício da cidadania. 
 Já o segundo agrupamento de docentes que trabalham os temas na medida em que os 
assuntos vão surgindo no decorrer das aulas, demonstram que não há um planejamento 
específico para abordá-los. 
 A falta de planejamento dificulta a concretização das propostas dos PCNs que afirma que 
o papel da escola ao trabalhar esses temas é facilitar, fomentar e integrar as ações de modo 
contextualizado, através da interdisciplinaridade e transversalidade, buscando não fragmentar em 
blocos rígidos os conhecimentos, para que a educação realmente constitua o meio de 
transformação social, para tanto é necessário haver um planejamento de suas práticas 
pedagógicas e em que momento do calendário haverá a inserção de tais temas. 
 Assim constata-se que a escola trabalha os temas transversais, mas não cumpre 
adequadamente as propostas dos PCNs, já que os docentes não planejam em conjunto como os 
temas transversais serão abordados durante as aulas. 
 
4 Considerações Finais 

 
Diante do exposto, concluímos que dos professores entrevistados 42,85% lecionam em 

duas escolas, possuindo carga horária semanal de 40 horas.  
Portanto os resultados obtidos das análises dos dados nos apontam que os docentes não 

planejam suas aulas, devido ao excesso de trabalho semanal, pois os temas transversais são 
abordados, porém, sem planejamento antes das aulas, se tornando desvinculados das propostas 
dos PCNs. 
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A Reforma Agrária tem sido realizada no Brasil através do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA, desde 1970, por meio do assentamento de famílias em áreas da 
União. No caso específico de assentamentos localizados em áreas de floresta tropical, constata-
se que o INCRA tem adotado o mesmo procedimento usado em outras regiões do Brasil, que é o 
de incentivar a agricultura de subsistência em escala familiar. Porém, especificamente na 
Amazônia, esse procedimento requer o desmatamento e a queima da floresta, o que gera 
considerável impacto ambiental. Uma constatação disso é o Relatório de Desmatamento na 
Amazônia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA, de outubro de 2008, que identifica o 
INCRA como o maior responsável no aumento do desmatamento da floresta Amazônica para o 
período analisado. Neste sentido, a pesquisa se propôs a valorar economicamente os impactos 
ambientais decorrentes das atividades produtivas em dois assentamentos rurais localizados na 
rodovia BR-174, no município de Rorainópolis (RR), propositalmente escolhidas por terem 
características distintas de floresta tropical, situadas próximas ao núcleo urbano e terem o mesmo 
tempo de existência. Na pesquisa utilizou-se o Método de Valoração Contingente que se baseia 
na disposição a pagar (DAP) e a receber (DAR) dos indivíduos no que diz respeito a valorar os 
ativos e passivos ambientais gerados nos empreendimentos. A pesquisa constituiu-se da 
aplicação de 55 questionários nas unidades familiares para valorar a DAP decorrente dos 
impactos ambientais relacionados às atividades da agricultura familiar de subsistência praticada 
na região, como por exemplo, cultivo de milho, arroz e mandioca. De acordo com os dados 
obtidos, a Área um contou com 25 entrevistados e apresentou uma DAP de 79,08/família/ano e 
total de R$ 1.977,00/ano; a Área dois contou com 30 entrevistados e apresentou uma DAP R$ 
87,84/família/ano e total de R$ 2.635,20/ano. Esses resultados refletem o baixo nível de renda 
observado na região, em média de um salário mínimo associado a um baixo nível de informação 
atualizada sobre a população local, a respeito da rentabilidade obtida com alternativas de 
exploração sustentável da floresta ainda intacta. Nesse sentido, sugere-se que seja realizado um 
trabalho de criação de um banco de informações, apoio técnico e financeiro desde o início do 
assentamento das famílias. Isso poderia ser viabilizado na região através de uma parceria entre o 
INCRA, IBAMA, a EMBRAPA e o BASA. É um desafio para a gestão pública dar continuidade ao 
processo de fixação das famílias que se envolveram de forma integral e consciente, e não permitir 
que percam as esperanças, diante das dificuldades enfrentadas. 
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1. Introdução 
 

          São inúmeras as oportunidades de investigação dentro da comunidade escolar, 
principalmente quando o sistema educacional continuamente demonstra falhas, como escolas mal 
equipadas, com a estrutura decadente, além da falta de professores preparados para lidar com a 
grande diversidade cultural que vaga por seus corredores. 
 “Grande parte dos educadores entende que hoje a mais importante função da escola é 
desenvolver o desejo de aprender” (Menezes, 2007 p.1) e tendo a instituição escolar em seu 
ambiente, pessoas com historias e realidades sociais distintas, que se encontram diariamente, 
compartilhando um mesmo objetivo – o de estudar – e também procurando saciar necessidades 
que são particulares de cada um (Dayrell, 2005).  

Os educadores têm com toda essa diversidade social, ferramentas que se bem 
empregadas, podem produzir aulas dinamizadas e diferenciadas de forma a valorizar os saberes 
que cada aluno traz consigo, contudo, “a escola é vista como uma instituição única, com os 
mesmos sentidos e objetivos, tendo como função garantir a todos o acesso ao conjunto de 
conhecimentos socialmente acumulados pela sociedade. Tais conhecimentos, porém, são 
reduzidos a produtos, resultados e conclusões, sem se levar em conta o valor determinante dos 
processos” (Dayrell, 2005, p. 4), o que transforma o ato de aprender em algo desempolgante e 
entediante, e estes conjuntos de conhecimentos prontos são incapazes de manter no educando o 
interessado em aprender. 
 Portanto, “é preciso que os educadores se predisponham a rever e reavaliar certas 
tradições pedagógicas que por si só parecem insuficientes para responder aos novos e 
inquietantes desafios pedagógicos da atualidade (Santos, 2003, p. 146), e dentre estes, os 
educadores devem rever como é estabelecida a relação professor-aluno. As relações mantidas 
cotidianamente entre todos os indivíduos que fazem daquele ambiente são o que definem e 
direcionam os trabalhos realizados dentro da comunidade escolar e “quando se assume que o 
processo de aprendizagem é social, o foco desloca-se para as interações e os procedimentos de 
ensino tornam-se essenciais” (Tassoni, 2000, p.13) 
 E por ser um processo social se faz imprescindível reconhecer quais as aspirações do 
educando a fim de convidá-lo a se interessar por determinados conteúdos, no entanto, para que 
este reconhecimento seja efetivo o diálogo é indispensável. Nesse sentido, Santos (2003) discorre 
sobre a falta de diálogo dos professores para com os alunos e sobre como isso afeta o andamento 
das aulas, seria preciso então “repensar as relações comunicantes no interior da sala de aula, o 
que passa por avaliar as didáticas, as metodologias e as práticas de ensino quanto aos propósitos 
e ao real valor que essas disciplinas encerram” (p. 145). 
 Essas avaliações em geral devem abranger a forma como o professor planeja suas aulas e 
constitui uma das grandes problemáticas da educação, já que do jeito como estas aulas vem 
sendo planejadas, o que existe na realidade, é uma exclusão quase que automática da 
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participação do aluno, onde “a metodologia utilizada pelo professor tem-se caracterizado pela 
predominância de atividades transmissoras de conhecimentos, com pouco ou nenhum espaço 
para discussão e análise crítica dos conteúdos” (Lopes, 1994, p. 56). 
  Além disso, segundo Arnt (2004) a falta de planejamento vem fragmentando o ensino, de 
forma que o conteúdo ao ser ministrado tem pouca ou nenhuma relação com os subseqüentes e 
menos ainda com contexto social no qual os indivíduos se inserem. Acreditamos que é a partir 
desta falta de relação entre os conteúdos, que os alunos ficam questionando o porquê de se 
aprender algo que no fim, não vai servir para nada em sua vida.  
  Por estas razões que os objetivos deste trabalho incluem a investigação da relação 
professor-aluno e quais as estratégicas didáticas utilizadas pelos professores a partir do 
estabelecimento destas relações, visto que, indubitavelmente um fator depende do outro para a 
efetiva qualidade da aula, inserindo o aluno como ser participante da construção do seu saber.   
 
2. Material e Métodos  
 

Para o desenvolvimento desta pesquisa realizamos a observação do espaço escolar, 
inspiradas nas ferramentas metodológicas da etnografia. A etnografia, segundo André (1995), é 
usada na educação para termos uma investigação mais aproximada entre o aluno e seu cotidiano 
escolar, em  que utilizamos como ferramenta para anotar nossas observações o diário de 
campo.  

As observações foram feitas numa escola estadual de ensino fundamental localizada no 
município de Tangará da Serra – MT, do dia 28 de fevereiro ao dia 04 de março de 2011. 
Apresentamo-nos à coordenação como estagiárias e entregamos a carta de apresentação e um 
documento testificando nossa presença na escola 8 h por dia durante o período de estágio, 
completando uma carga horária de 40 h.  

Primeiramente realizamos a observação da estrutura escolar, onde visitamos a biblioteca, 
a sala de vídeo, o espaço multifuncional para alunos e um laboratório de informática, a cozinha, e 
a quadra de esporte. Após este momento a coordenadora nos acompanhou até as turmas onde 
seriam realizadas as observações em sala de aula e nos apresentou aos professores e alunos 

Observamos turmas do 6º ao 9º ano e procuramos nos sentar ao fundo da sala buscando 
não dispersar a atenção dos alunos em relação à nossa presença e também para facilitar a 
visualização de toda turma. 
 
3. Resultados e Discussão 
 
           Durante as aulas observadas percebemos que as estratégias didáticas utilizadas pelos 
professores se concentram em torno do modelo de educação em que o professor é o transmissor 
do conhecimento e os alunos meros receptores. Essa educação centrada no professor retira do 
aluno a liberdade de participação deixando a aula monótona e desinteressante, portanto fica 
explicita a falta de estratégia didática dos professores.  

Como exemplo, para melhor ilustrar essas ocasiões, numa aula de geografia o professor 
pediu que os alunos se organizassem em círculo, afim de, promover uma discussão sobre o tema 
abordado. No entanto, o professor confirmou a falta de preparo quando limitou a aula somente à 
acreditamos leitura do conteúdo do livro, não estimulando a turma a participar.   

 
Para que os alunos se tornem críticos, reflexivos e ativos na construção do seu 
conhecimento se fazem necessário a utilização de estratégias de ensino e 
aprendizagem mais efetiva. A utilização de recursos didáticos assim como 
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pedagógicos, procura aproximar o aluno do conteúdo aprendido (Silva, 2010, 
p.01). 

           Lopes (1994) há 17 anos comentou sobre o desacordo mantido entre a educação e a 
realidade do social na qual a escola está inserida, dessa forma, os professores planejam suas 
aulas não relacionando o conteúdo às necessidades para formação do aluno como cidadão, 
mesmo sendo discutido esse tema há alguns anos, ainda encontramos as mesmas falhas em 
relação à educação. Conforme observa Assis, (2008, p.3). 
           

O planejamento é um conjunto coordenado e organizado de ações que 
visam alcançar a realização de determinados objetivos, ou seja, é o ato 
que realizamos uma previsão do que se deseja realizar. Podendo ser 
criado em um determinado tempo que se deseja realizar. 
 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Ciências (PCN) “O 
professor tem que saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 
adquirir e construir conhecimentos e questionar a realidade formulando-se problemas e tratando 
de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade 
de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação”.  

 
FALTA DE DIÁLOGO EM SALA DE AULA  
 
           Para começarmos a discutir sobre a relação professor-aluno descreveremos um episódio 
observado. Numa das vezes em que a professora solicitou a uma das alunas que mostrasse a 
tarefa de casa, por exemplo, a aluna respondeu: “eu não fiz por que eu não quis e não gosto da 
matéria” e logo após rindo e sussurrando para suas colegas disse também: “nem da professora”. 
A professora não conseguiu se conter e revidou às provocações da aluna dizendo: “e eu reprovo 
você porque eu quero e também não sou obrigada a gostar de você muito menos te agüentar em 
sala de aula” (Diário de Campo, 2011, p.01 ).  
           Logo após nesta mesma aula a professora “cutucou” outro aluno com uma caneta e 
perguntou se ele tinha feito a tarefa, o aluno então, olhou para a professora demonstrando raiva, 
respondeu que não havia feito a tarefa e revidou a “cutucada” que a professora lhe deu, em 
seguida, ela perdeu todo o domínio da sala e procurou a coordenação da escola para ajudá-la. A 
coordenadora a perguntou aos alunos o que havia ocorrido, após ouvir a resposta dos alunos, 
concordou que a professora foi quem estava errada e que a agressão havia partido dela, sem 
saber que atitude tomar perante este fato a coordenadora deixou a sala sem falar nada para o 
aluno. Segundo Nascimento (2007/2008), se o professor deixar claro seus objetivos e a forma que 
irá lecionar no decorrer do ano isso evitaria alguns transtornos, a falta de diálogo entre professor e 
aluno é um dos principais problemas apresentados nas escolas, pois  uma comunicação para ser 
considerada  boa não depende do fato em que o aluno só tenha que aprende mas que também 
haja  respeito e cooperação entre o professor e  aluno. 
 
RELAÇÃO DOS PROFESSORES COM OS DIFERENTES ALUNOS  
             

Em uma determinada turma podemos notar diferentes tipos de aluno, os que: não 
atrapalham a aula, mas não faz as tarefas em sala; que bagunçam, mas cumprem as atividades 
exigidas; caminham pela sala e conversam com os colegas; terminam tudo rápido e, sem ter o 
que fazer, atrapalham os outros; os que interferem na aula e não fazem nada e, também, aquele 
aluno que faz todos os exercícios e fica quieto em seu lugar e vimos que o professor então se 
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dedicava quase com exclusividade aos alunos que fazem os exercícios e ficam quietos não se 
preocupando com o aprendizado dos demais. Segundo Aquino (1998, p.3). 

 
É tarefa de todos nós (principalmente os educadores) garantirmos uma 
escola de qualidade e para todos, indisciplinados ou não, com recursos ou 
não, com pré-requisitos ou não, com supostos problemas ou não. A 
inclusão, pois, passa a ser o dever "número um" de todo educador 
preocupado com o valor social de sua prática e, ao mesmo tempo, cioso 
de seus deveres profissionais. 

 
Mesmo tento essa variedade de comportamentos entre os alunos, o docente tem que 

sempre procurar uma metodologia que irá abranger de uma forma eficaz os conteúdos passados 
em sala de aula buscando sempre um melhor desenvolvimento e aprendizado do aluno. 

Observamos também que os professores muitas vezes não se preocupam com o 
comportamento do aluno em sala de aula, presenciei quatro brigas com violência verbal e 
corporal, em que o professor não se pronunciava em nenhum momento, e ainda me relatou: “por 
mim deixa eles se matarem eu só quero saber do meu, que caí na minha conta todo mês, pois 
não agüento mais esta turma” (Diário de Campo, 2011, p. 09). 

 
Não se pode conceber a questão da violência no contexto escolar como se 
estivéssemos analisando a violência na família, nas prisões, nas ruas, e como se 
todas elas fossem sintomas periféricos de um mesmo “centro” irradiador; 
regionalizar o epicentro do fenômeno, situando-o no intervalo das relações 
institucionais que o constituem. No caso da escola, a tarefa passa a ser rastrear, 
no próprio cenário escolar, as cenas constitutivas assim como as nuanças dos 
efeitos de violência que lá são testemunhados (AQUINO, 1998, p.11/12). 

 
Os professores, não podem deixar de se preocupar com o aluno, ele tem como função, 

ensinar e fazer com que o aluno se torne um cidadão capaz de utilizar os conhecimentos 
adquiridos na escola para sua vida. O fato de do professor não intervir nas atitudes agressivas de 
seus alunos, sem tomar nenhuma providência, pode contribuir para que estes alunos no futuro 
não tenham limites, com a conseqüente falta de respeito a si e ao próximo.  
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Palavras-chaves: casca, aproveitamento, biojóias. 
 
 
O cupuaçu (Teobroma grandiflorum) é uma árvore de porte pequeno a médio que pertence a 
mesma família do cacau e pode alcançar até 20 metros de altura. O seu fruto mede de 12 a 15 cm 
de comprimento e tem de 10 a 12 cm de diâmetro possui uma casca com 6 a 7 mm de espessura, 
apresentando em média peso de 1 kg, sendo 30% de polpa e 35 sementes, amadurecem nos 
meses chuvoso de janeiro a abril. Dos frutos é retirada a polpa que e aproveitada nos diversos 
seguimentos da cadeia produtiva, na alimentação como sulco, bala, doces, salames, pudim, 
licores entre outros. As amêndoas são aproveitadas para fabricação do cupulate. O povo Ticuna 
utiliza as sementes do cupuaçu para dores abdominais. A casaca é utilizada como adubo, pois é 
rica em potássio, sendo aproveitada também no artesanato para embalagem embora em pouca 
quantidade. Mesmo assim ainda existem grande quantidades de resíduos desta matéria prima que 
pode ser aproveitada em diversos seguimentos dentre eles geração de energia. Na busca de 
inovar e minimizar o desperdício da casca do cupuaçu foram desenvolvidas algumas peças 
utilizando este tipo de resíduos. Para confecção das biojóias foram coletadas cascas, as quais 
foram secas em estufas e selecionadas de acordo com seus tamanho sendo desenvolvidas peças 
com diferente design tais como modelos de folhas, flores, coração, muiraquitã, pingo d’água, meia 
lua, etc. Depois de secas as peças são modificadas em sua coloração, através de: tingimento com 
corantes sintéticos e naturais, cozimento e/ou imersão em óleos, ação térmica, como pirógrafo e 
aquecimento, amadurecimento controlado e envelhecimento, graças a sua micro porosidade 
imprimindo qualidade no produto final. Após esta etapa utilizou-se sementes de açaí, patoá, jarina, 
madeira metal e corda de tucum para valorar mais as os resíduos selecionados. Cada peça 
passou por um criterioso processo de acabamento. As peças selecionadas foram: Colar, brincos e 
pingentes. Analisando o processo de confecção em geral a casca do cupuaçu e de fácil 
trabalhabilidade, recebe bom acabamento e o custo de confecção e baixo em relação ao outros de 
fabricação de biojoias. O conhecimento agregado poderá ser utilizado tanto por artesãos e 
empreendedores, como pelos participantes da atividade familiar, assim como, o conhecimento de 
indicadores, possibilitando desta forma, um ganho de eficiência da produção e a otimização dos 
recursos financeiros, além disso, o aproveitamento da casca do cupuaçu e fundamental para uma 
maior otimização dessa espécie como um todo. 
 
 

 
 
 

 

mailto:rosedias10@gmail.com
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Levantamento preliminar da avifauna nos rios Paraguai e Echu – Cáceres, MT e 
diferenças na utilização de espaço e picos de atividade 
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Queiroz Gurka, Manoel dos Santos Filho 
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Palavras-chave: aves, pantanal, riqueza. 
 

As aves formam o grupo mais conhecido e estudado da região neotropical. Devido à sua 
estreita relação com os outros seres vivos e ao fato de muitas espécies serem sensíveis à 
distúrbios ambientais, este grupo representa um importante indicador da diversidade e qualidade 
ambiental. O Brasil abriga a segunda maior riqueza de aves do mundo, o que é explicado, dentre 
outros motivos, pela alta heterogeneidade de habitats encontrados no país. O Pantanal é um 
mosaico de ecossistemas sendo considerada a maior planície alagável do planeta. Milhares de 
aves oriundas do Hemisfério Norte e Sul, utilizam a planície pantaneira como um sítio de 
invernada e como sítios de forrageio favoráveis à sua sobrevivência. Nesse sentido, o presente 
trabalho teve por objetivo avaliar a riqueza e composição da comunidade de aves entre os Rios 
Paraguai e Echu, em uma área de Pantanal, no município de Cáceres - MT, buscando evidenciar 
possíveis diferenças no uso de espaço e atividade entre os períodos matutino e vespertino. O 
trabalho foi realizado na Fazenda Porto Alegre, situada no Município de Cáceres - MT entre as 
coordenadas 15º45´05” S e 57º32`02” O. Foram realizadas observações nos rios Echu e Paraguai 
durante dois dias 10 e 11 de outubro de 2010, num trecho de, aproximadamente 1 km de 
extensão para cada rio, com auxílio de um barco a motor. Esse procedimento foi utilizado nos 
períodos matutino e vespertino. Foram identificadas 47 espécies de aves no rio Echu e 38 no 
Paraguai, sendo muitas delas comuns aos dois rios, com o índice de Sorensen igual 0.44, ou seja, 
aproximadamente 50% das espécies ocorreram em ambos os rios. Somadas, as riquezas dos 
dois rios foi de 65 espécies, distribuídas em 32 famílias, sendo nove dessas aquáticas. A 
diferença numérica entre os dois rios foi pequena e, em alguns casos, áreas com um grau maior 
de interferência humana ou áreas com perturbações intermediárias podem apresentar uma 
elevação na riqueza quando comparadas com áreas intactas. Muitas vezes, as áreas impactadas 
sofrem um acréscimo na quantidade de habitats, conferindo vantagens a algumas espécies e 
influenciando na diversidade do ambiente (Hipótese da Perturbação Intermediária). Isso pode 
explicar essa maior riqueza no rio Echu em relação ao Paraguai. A riqueza de aves, no geral, foi 
considerada alta, que pode ser explicada pela região do Pantanal ser caracterizada por um 
mosaico de vegetações e a riqueza estar relacionada, dentre outros fatores, às características 
ambientais locais, como matas ciliares, cerrado, campos secos ou úmidos. Os picos de atividade 
das aves se concentraram principalmente no período matutino, horário em que a maioria das 
espécies é muito mais ativa na procura por alimento ou parceiros. Além disso, como a 
temperatura é mais elevada no período vespertino, algumas aves procuram microhabitats com 
temperaturas mais amenas. A quantidade e qualidade de recursos ofertados para os vários 
grupos de animais e a heterogeneidade de habitats dessa região contribuem para a manutenção e 
equilíbrio de vários taxa de seres vivos. 
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Biologia Reprodutiva de Lepidagathis sessilifolia (Pohl) Kameyama ex Wassh. & 
J.R.I. Wood, (Acanthaceae) em sub-bosque de fragmento florestal do município de 

Tangará da Serra – MT 
  

Grecieli A. Nogueira e Celice A. da Silva 
 
  

Autor para correspondência: grecielinogueira@hotmail.com  
 

Palavras-chave: biologia floral, sistema reprodutivo, visitantes florais. 
  

1. Introdução  
 

Representantes da família Acanthaceae são ervas de base lenhosa, eretas ou prostradas, 
subarbustos, arbustos ou raramente, árvores de pequeno porte (Barroso et al., 1991). As folhas 
são geralmente simples, opostas, sem estípulas, de margem inteira ou menos frequentemente 
serreada; inflorescência racemosa ou paniculada, geralmente espiciformes e com brácteas 
vistosas. Os frutos são cápsulas com deiscência explosiva, ou raramente drupa (Braz et al., 2002). 
Possui distribuição predominantemente pantropical, com cerca de 200 gêneros e 3000 espécies. 
O Brasil constitui um de seus principais centros de diversidade dessa família, com 
aproximadamente 40 gêneros e 500 espécies, ocorrentes tanto em áreas abertas quanto florestais 
(Souza e Lorenzi 2005). 

Espécies dessa família possuem alto valor ornamental, quer pelas brácteas, pelas flores e, 
em certos casos, pelas folhas variegadas. Como por exemplo, a tumbérgia (Thumbergia 
grandiflora), a sanquésia (Sanchezia nobilis), o camarão-amarelo (Pachystachys lutea) e o 
camarão-vermelho (Justicia brandegeana) (Barroso et al., 1991). 

Lepidagathis sp é um gênero composto por ervas, subarbustos ou arbustos, decumbentes, 
eretos ou semi-escandentes, de distribuição pantropical com cerca de 100 espécies. No Brasil 
ocorrem cerca de 16 espécies a maioria nas regiões Centro Oeste e Sudeste (Kameyama 2006).   

Estudos sobre a biologia reprodutiva de espécies de Acanthaceae são poucos e recentes. 
A fenologia de floração, biologia da polinização e reprodução de Ruellia brevifolia foi 
acompanhada em mata semi - decídua de Campinas - SP (Sigrist e Sazima, 2002). Segundo 
essas autoras, nessa espécie foram detectadas a presença de flores casmógamas (polinização na 
antese) e cleistógamas (polinização sem antese). Beija-flores e borboletas foram os principais 
polinizadores dessa espécie. 

Foram objetivos deste estudo, analisar a fenologia reprodutiva, descrever a biologia e 
morfometria floral, analisar o sistema e o sucesso reprodutivo por meio de polinizações manuais, 
verificar os visitantes florais e, dentre eles, os possíveis polinizadores. 

 

2. Material e Métodos  

 
2.1 - Área de estudo  
 O estudo foi conduzido no período de março de 2009 a maio de 2010 em sub-bosque de 
fragmento florestal (cerca de 18 ha) de floresta estacional semidecidual (IBGE, 1992), localizado 
no município de Tangará da Serra, (14º04’S e 57º03’W) região sudoeste do estado de Mato 
Grosso. O clima da região é o tropical úmido com temperatura média anual de 24,4°C. A 
precipitação média anual é de 1,500mm e a umidade relativa do ar varia de 50-80% (Vela et al., 

mailto:grecielinogueira@hotmail.com
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2006). A estação chuvosa estende-se de outubro a abril e a estação seca de maio a setembro. Os 
solos da região são do tipo areno-argilosos, distróficos ou de baixa fertilidade. Atualmente, a 
vegetação original da região encontra-se fragmentada circundada por grandes monoculturas de 
soja e milho. 
 
2.2- Espécie Estudada 
 Lepidagathis sessilifolia é um subarbusto anual de cerca de 0,5 à 0,8m de altura e folhas 
opostas (Fig. 1A), que habita o sub-bosque e borda de fragmentos florestais dos estados de 
Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás (Profice et al. 2010). Suas inflorescências 
espiciformes são terminais (Fig. 1A), constituída por brácteas róseas, vistosas (Fig. 1B-C) que 
sustentam cálice esverdeado dialissépalo e de simetria zigomorfa. (Fig. 1C). A corola é tubular, 
zigomorfa, branco-róseas (Fig. 1C). Apresentam estames didínamos (Fig. 1D), com anteras 
basifixas e rimosas (Fig. 1E), o ovário é súpero com estilete terminal (Fig. 1D-F), o fruto é do tipo 
capsular (Fig. 1G) que abriga até quatro sementes discóides (Fig. 1H). 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 1.  Lepidagathis sessilifolia : A. Hábito; B-C. Morfologia do cálice e corola; D. Corola aberta 
evidenciando os estames didínamos e pistilo; E. Anteras basifixas; F. Ovário súpero com estilete terminal; 
G. Fruto capsular; H. Semente. 
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2.3- Fenologia reprodutiva 
Foram identificados, etiquetados e demarcados aleatoriamente 20 indivíduos adultos no 

interior e borda da mata, durante o ano de 2009. 
Neles foram contados: o número de inflorescência por indivíduo, o número de botões e de 

flores abertas por inflorescência. No período de frutificação foi contado o número de frutos e o 
número de sementes por frutos produzidos.  

Espécimes testemunhos de L. sessilifolia estão depositados no Herbário do Instituto de 
Botânica da Universidade de São Paulo – USP.  
 
2.4- Biologia e morfometria floral  

O estudo da biologia floral foi registrado em 16 flores de 16 indivíduos diferentes. A 
longevidade floral foi observada em 10 indivíduos nas fases de botão em pré-antese até o estado 
de senescência. A receptividade do estigma foi testada em botões em pré-antese e flores abertas, 
de seis indivíduos diferentes usando peróxido de hidrogênio 3% (Dafni, 1994).  

Na morfometria floral foram coletadas 10 inflorescências e estocadas em álcool 70%, 
posteriormente foram medidas com auxílio de paquímetro, papel milimetrado e esteriomicroscópio, 
os seguintes parâmetros: Comprimento da inflorescência do cálice e da corola das brácteas do 
estame, anteras e pistilo.  

Para testar a viabilidade dos grãos de pólen, foram coletados 25 botões florais. Estes 
botões foram estocados em álcool 70%, todas as anteras de cada botão foram maceradas em 
lâmina, sobre uma gota de carmim acético posteriormente foram observadas em microscópio 
óptico (Radford et al. 1974).  
 
2.5- Sistema reprodutivo 

As flores foram submetidas aos seguintes tratamentos: autopolinização manual, 
polinização cruzada e controle (condições naturais). Em cada tratamento foram utilizadas flores de 
10 indivíduos diferentes. As inflorescências foram previamente ensacadas, utilizando-se sacos do 
tipo organza. No experimento de autopolinização manual as flores foram marcadas no dia anterior 
à antese e polinizadas no dia seguinte, com o pólen da própria flor. 

No experimento de polinização cruzada as flores também foram marcadas no dia anterior à 
antese e polinizadas no dia seguinte, com pólen de outras flores de indivíduos diferentes. 

Algumas inflorescências tiveram seus pedicelos marcados para a observação da 
polinização em condições naturais (controle). Foram também registrados o número de 
frutos/indivíduo e o número de sementes/fruto nos três tratamentos. 
 
2.6- Visitantes florais  

Os visitantes florais, foram acompanhados durante o dia, no período de 06:30 - 15:30 hs, 
durante três manhãs consecutivas e duas tardes alternadas, por meio de observações visuais 
direta e registros fotográficos. A cada dia de observação foi registrado: o horário da visita, o 
número de flores visitadas por indivíduo, a duração das visitas, o comportamento dos visitantes e 
o recurso floral coletado. Espécimes testemunhos estão depositados no Museu de Entomologia da 
Universidade Federal de Viçosa – UFV. 
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3- Resultados 
  
3.1- Fenologia reprodutiva 

A floração de L. sessilifolia no ano de 2009 ficou restrita aos meses de março e abril, 
durante a estação chuvosa. A frutificação iniciou no final de abril estendendo até julho durante a 
estação seca.  

A média e desvio padrão de botões fechados foi 5,5 ± 2,12, flores abertas 3,0 ± 0,00 
números de frutos produzidos 49,5 ± 7,77 e de sementes por fruto 27,5 ± 9,19. 
 
3.2- Biologia e morfometria floral  

A antese ocorreu entre 7:00 - 9:00 hs, período em que os lobos da corola encontravam-se 
todos abertos. A senescência se deu após 24h ou 48h. 

O teste de peroxidase constatou que o estigma encontrou-se receptivo em ambas as fases 
da floração (pré-antese e antese) período em que as anteras também estavam liberando grãos de 

pólen. A viabilidade nos grãos de pólen foi alta  X = 92,5 ± 8,48. 

 
Tabela 2- Números médios e desvio padrão das estruturas de L. sessilifolia em fragmento florestal 
no município de Tangará da Serra- MT. 
 

Estruturas 
 

Variação    

 

 
D.P.  

Comprimento/ (cm) 
Inflorescência  

 
3,2 - 6,8 

 
5,95 

 
0,49 

Corola  
 

3,0 - 3,8 
 

3,35 
 

0,21 

Lobos da corola  
 

0,4 - 0,6 
 

0,50 
 

0,00 

Bráctea externa 
 

2,2 - 2,4 
 

2,25 
 

0,07 

Bráctea lobada externa  
 

1,6 - 1,9 
 

1,80 
 

0,00 

Cálice interno  
 

1,3 - 1,8 
 

1,30 
 

0,00 

Estame superior 
 

1,1 - 1,7 
 

1,55 
 

0,21 

Estame inferior 
 

0,9 – 1,5 
 

1,35 
 

0,21 

Antera  
 

0,2 - 0,4 
 

0,20 
 

0,00 

Pistilo    2,3 - 3,4   3,10   0,42 

 
3.3- Sistema Reprodutivo 

Os resultados dos tratamentos realizados em flores de L. sessilifolia apontaram que na 
autopolinização e polinização cruzada as taxas de frutificação foram similares, visto que em 
condições naturais a taxa na produção de frutos foi bem maior, isso revela que os polinizadores 
da espécie estão presentes e efetuando o fluxo gênico. 
 
3.4- Visitantes florais 
  A abelha Partamona helleri foi o único visitante floral observado em 18 horas de 
observação, sendo considerado como polinizador efetivo da espécie. Esta abelha foi observada 
fazendo repetidas visitas nas plantas acompanhadas durante o estudo.  P. helleri iniciava suas 
atividades logo após a abertura das flores, o horário de visita ficou restrito ao período da manhã 
das 7:00 às 09:00 hs, não sendo verificada nenhuma visita durante as observações no período da 
tarde.  

X
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4. Discussão 
 
 Os episódios reprodutivos de L. sessilifolia ocorreram uma vez por ano, com curta duração 
(dois meses) na estação chuvosa. Padrão fenológico semelhante foi observado em duas espécies 
de Acanthaceae estudadas na Reserva Florestal Mata do Paraíso em Viçosa – MG, por Braz et 
al., (2000). 
 As características florais (corola zigomorfa, flores sésseis, estames didínamos e antese 
diurna) observadas em L. sessilifolia é similar às encontradas em duas espécie de Ruellia 
menthoides e Ruellia brevifolia por Lima et al., (2005).  
 L. sessilifolia apresenta autocompatibilidade, evidenciado no tratamento de autopolinização 
manual, o fato de o estigma apresentar-se receptivo e haver liberação de grãos de pólen antes 
mesmo da antese, além da inexistência de uma hercogamia entre os órgãos reprodutivos pode 
favorecer essa estratégia reprodutiva. A formação de frutos e sementes no tratamento controle 
foram superiores aos demais tratamentos. Este resultado pode ter sido favorecido pela 
autocompatibilidade apresentada pela espécie e posição de estigma e anteras, tal como 
observado em flores de Ruellia brevifolia (Sigrist e Sazima 2002). Em tratamentos de 
autopolinização realizado nas espécies de Ruellia: menthoides, brevifolia e subsessilis, Lima e 
Vieira (2006) verificaram que em todas as espécies tratadas houve formação de frutos e com 
resultados similares, confirmando a autocompatibilidade na família Acanthaceae.  

Em L. sessilifolia, o único polinizador efetivo observado para espécie foi à abelha 
Partamona helleri.  Embora haja uma baixa diversidade de polinizadores diurnos no local de 
estudo, a antese da flor por um período de 24-48 horas não deve ser negligenciada e o número de 
polinizadores pode estar subestimada, pois não houve observações noturnas. A disponibilidade de 
polinizadores diurnos e noturnos sugere a possibilidade de doação e recebimento de pólen 24 
horas por dia, aumentando assim o sucesso reprodutivo da espécie (Jennersten, 1988). Beija - 
flores e borboletas têm predominado como polinizadores efetivos para espécies de Acanthaceae 
(Sigrist e Sazima, 2002, Braz et al., 2000, Faria e Araújo, 2007 e Lima e Vieira, 2006).  

Concluímos que L. sessilifolia floresceu durante a estação chuvosa e frutificou no período 
de transição da chuva para a seca, produziu flores do tipo casmógamas, sugerindo uma 
cleistogamia. A antese ocorreu pela manhã com duração de 24-48 horas, sendo polinizada 
somente por abelhas pertencente ao gênero Partamona, embora a freqüência desses insetos 
tenha sido baixa na área de estudo esse episódio não influenciou no sucesso reprodutivo da 
espécie, mostrando a independência de polinizadores por uma eficaz autocompatibilidade. A 
presença da cleistogamia em L. sessilifolia deve ser melhor investigada.  
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1. Introdução 
 
As briófitas (do grego bryon: “musco”; e phyton: “planta”) são plantas criptogamas de porte 

pequeno e vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados.São formada basicamente 
por rizóides, caulóides e filóides. As briófitas não possuem vasos condutores e a água absorvida é 
transportada de célula para célula o que delimita o desenvolvimento da planta por ser um 
processo lento (Michel, 2001). 

Embora terrestres, possuem estrita dependência da água, inclusive para a reprodução 
sexuada, pois seus gametas masculinos (anterozóide flagelado) dependem da água para fecundar 
os gametas femininos (oosfera). Ao contrário das demais plantas terrestres, as briófitas possuem 
a geração gametofitica e haplóide dominante. Possuem duas estratégias reprodutivas: sexuada e 
assexuada (Costa et al, 2010).  

As briófitas são classificadas em três grupos: hepáticas, antóceros e musgos e contribuem 
significativamente para a diversidade vegetal. São importantes em algumas partes do mundo 
pelas grandes quantidades de carbono que armazenam, desempenhando, desse modo, papel 
importante no ciclo global do carbono (Raven et al, 2001). Além disso, essas plantas têm a 
capacidade de reter água, e assim ajudam na qualidade do solo mantendo-o úmido, evitando a 
erosão e servindo de substrato para o desenvolvimento de outras plantas, são bioindicadoras por 
serem sensíveis às variações ambientais (Lisboa & Ilkiu-Borges 1995). Na medicina, é utilizadas 
por terem propriedades antissépticas, diuréticas, antibióticas e antitumorais (Ando e Matsuo 
1984). 

O Centro-Oeste brasileiro possui poucos estudos sobre as briófitas (Câmara, 2004). Soma-
se a isto o fato de que o cerrado vem sendo devastado de forma acelerada sendo substituído por 
monoculturas (Câmara, 2004 e 2007). Entretanto algumas coletas e estudos estão sendo 
realizados por pesquisadores da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) no 
município de Tangará da Serra. As coletas estão sendo depositadas no acervo do Herbário TANG 
existente na mesma instituição. O presente estudo tem como objetivo mostrar as características 
básicas das quatro famílias mais representativas dentro do acervo da coleção da brioflora. 

 
2. Material e Métodos 

 
A coleção de briófita do Herbário TANG é constituída 150 espécimes coletas de vários 

lugares da diferentes na região, abrangendo 19 famílias já identificadas. Para a escolha das 
famílias foi feita um lista das famílias apenas de musgos, onde as quais tivessem maior ocorrência 
na coleção. Foram revisadas as identificações das plantas selecionadas no intuito de comprovar a 
veracidade dos dados da coleção. Para revisão foram refeitas as lâminas e utilizando chaves de 
identificação, lupa e microscópio para visualização das mesmas. 

 

mailto:rebio2009@hotmail.com
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3. Resultados e Discussão 
 
Após a revisão da coleção de brioflora do Herbário TANG, verificamos que as famílias mais 

represetativas são: Hypnaceae Shimp., Sematophyllaceae Broth, Stereophyllaceae  W.R. Buck & 
Ireland.e Leucobryaceae Schim. Nesta ordem iremos descrever cada família. Segundo o estudo 
de Soares (2008), sobre a brioflora do parque ecológico Águas Claras no Distrito Federal, dentre 
as 15 famílias e 24 espécies coletadas duas das mais representativas foram Hypnaceae e 
Sematophyllaceae com três espécies em cada família. Yano e Camara (2004), verificaram em sua 
pesquisa de levantamento das Briophytas de Manaus, a ocorrência de 15 famílias distribuídas em 
41 espécies dentre elas Sematophyllaceae com 8 espécies, Leucobryaceae com 4 espécies, 
Hypnaceae com 4 espécies e Stereophyllaceae com apenas 1 espécie. Corroborando com este 
estudo onde essas famílias são mais ocorrentes. 
 
Hypnaceae 

Esta família é caracterizada por apresentar gametófitos pequenos, delicados, geralmente 
aplanados, ramificação pinada (em forma de pena) ou subpinada . Filídios simétricos ou 
assimétricos, ovolado-lanceolados, acuminados, costa curta e dupla ou ausente, celulas lineares 
lisas ou papilosas nos ângulos apicais, as células alares (células da base do fílidio) diferenciadas 
(Yano et al, 2007). 

O gênero mais freqüente de Hypnaceae na coleção foi Chryso-hypnum Hampe, com duas 
espécies C. dimunutivum (Hampe) W.R. Buck, e C. elegantum (Hook.) Hampe. 

 

 
Figura 1- A- Vista parcial do gametófito de Chryso-Hypnum diminutivum; B- O esporófito com 
peristômio duplo evidente. C- Filídio, a seta mostra costa dupla restrita a base característico dessa 
família; D- células proradas característico da espécie  
 
 Sematophyllaceae 

A família Sematophyllaceae é caracterizada por gametófitos pequenos e robustos, em 
densos tufos ou tapetes. Caulídios prostrados a ascendentes, pinados ou irregularmente 
ramificados, homômalos ou secundiformes. Filídios ovalados, acuminados; costa ausente ou curta 
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e dupla; células lineares, lisas ou papilosas, as alares diferenciadas, num conspícuo grupo de 
células geralmente infladas, amarelas ou alaranjadas (Yano et al, 2007). 

Os gêneros mais ocorrido foram Acroporium Mitt. e Taxithelium Spruce ex Mitt.  

 

 
Figura 2- A- Vista parcial do gametófito de Acroporium sp com ramificação pinada; B- Filídio com 
costa ausente e células alares evidente. 
 
Stereophyllaceae 

Possui gametófitos medianos a moderadamente grandes, protrados, complanados a 
teretes. Filídios lanceolados a ovalados às vezes côncavos; ápice obtuso a longo- acuminados 
geralmente imbricados quando secos simétricos ou raramente assimétricos; costa simples se 
extendendo, células alares bem diferenciadas (Yano et al, 2007). 

As espécies mais abundantes dessa família foram Entodontopsis nitens (Mitt.) W.R. Buck 
& R.R. Ireland, e E. leucostega (Brid.) W.R. Buck & Ireland. 

 

   
Figura 3. A – Vista parcial do gametófito de Entodontopsis leucostega; B- células alares desiguais; 
C – Filídio com costa simples subpercurrente. 
 
Leucobryaceae 

Esta família é mais diferenciada com relação as outras famílias citadas. Os gametófitos 
com 5-200 mm de altura, verdes-esbranquiçados a albino-acinzentados devido ao grande número 



 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 

 

de células hialinas (leucócitos). Filídios patentes ou eretos, crispados ou flexuosos a falcados 
unilateralmente, clorocistos 3-5 angulares conforme o gênero; camada de leucocisto que podem 
ser encontradas marginando a costa desde a base até o ápice (Yano et al, 2007). 

Os gêneros de Leucobryaceae encontrados foram Ochrobryum ssp Mitt e Leucobryum 
ssp.Hampe. 

 

 
 
Figura 4. A - Vista parcial do gametófito; B- Capsula de esporófito com opérculo; C – Filídio – 
células hialinas da região basal; D- Filídio – células hialinas da região apical. 

 
Das outras famílias de briófitas existentes no Herbário TANG encontramos as seguintes: 

Musgos: Bartramiaceae Schwägr., Bryaceae Schwägr., Calymperaceae Kindb., Entodontaceae 
Kindb., Erpodiaceae Broth., Fabroniaceae Schimp., Fissidentaceae Schimp., Neckeraceae 
Schimp., Orthotrichaceae Arn., Polytrichaceae Schwägr., Pterigynandraceae Schimp., 
Pterobryaceae Kindb., Thuidiaceae Schimp. Hepáticas: Jubulaceae H. Klinggr., Lejeuneaeceae 
Cas.-Gil. Antócero: Notothyladaceae K. Müller. 

Visto que mesmo em tão pouco tempo de existência da brioflora do herbário TANG, já 
possui 150 espécimes distribuídas em 19 famílias identificadas entre musgos, hepáticas e 
antóceros. Esses resultados mostram que o processo de coleta e identificação das plantas estão 
sendo rápidos isso devido ao trabalho em grupo entre os pesquisadores da UNEMAT 
interessados na brioflora de Mato Grosso.  
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Regularmente, o interior dos tecidos e órgãos de plantas são colonizados por fungos endofíticos 
que desempenham diversas funções nesta interação mutualística, consequentemente, a infecção 
causada pelo endofítico não resulta em sintomas aparentes ao hospedeiro. Vochysia  divergens é 
uma espécie vegetal comumente encontrada no Pantanal e é considerada uma espécie invasora 
pelos agricultores. A comunidade endofítica desta planta ainda é pouco estudada e em 
consequência, o potencial biotecnológico dos seus endofíticos precisa ser determinado. Fungos 
endofíticos são excelentes candidatos para a bioprospecção de compostos antimicrobianos 
utilizados na medicina. O teste de inibição de crescimento bacteriano por confronto com fungos é 
rápido e eficaz para selecionar linhagens capazes de sintetizarem compostos inibidores. O 
objetivo deste trabalho foi selecionar linhagens de fungos endofiticos presentes em raízes 
Vochysia divergens que possuam antibiose contra bactéria patogênica. Foram utilizadas 12 
linhagens de fungos endofíticos e a linhagem patogênica de Staphylococcus aureus. Depositadas 
no banco de microrganismos do Laboratório de Biotecnologia e Ecologia Microbiana – LABEM – 
do Instituto de Biociências. Na capela de fluxo laminar o patógeno, S.aureus, foi inoculado em 
tubo de ensaio contendo 5 mL de caldo nutriente e levado para mesa agitadora por 24 h a 
125rpm. Os fungos endofíticos foram mantidos em placas de Petri contendo meio ágar batata 
dextrose (BDA) e após a inoculação as placas foram incubadas em temperatura ambiente por sete 
dias. O patógeno, S.aureus, foi inoculado em placas de Petri contendo meio ágar nutriente 
utilizando a técnica de swab, em seguida foram  inoculados discos de meio de cultura com 5 mm 
de diâmetro dos  distintos grupos de fungos endofiticos. Das doze linhagens de fungos 
endofíticos, cinco apresentaram capacidade de inibir o crescimento de S. aureus evidenciado pela 
formação do halo de inibição de que variou de 1,7 cm a 2,6 cm. As outras linhagens de fungos 
não foram capazes de inibirem o crescimento ao ponto de observarmos a formação de halos. As 
morfoespécies de fungos endofíticos das raízes de Vochysia divergens são capazes de inibirem o 
crescimento de S. aureus indicando a possibilidade de utilizá-las em programas de bioprospecção 
de compostos antibacterianos. Estudos futuros serão necessários para identificação das espécies 
fúngicas bem como extração, purificação e determinação das estruturas e propriedades dos 
compostos antibacterianos. 

mailto:jaquelnesenabio@hotmail.com
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1. Introdução 
 
 O Brasil é um dos países de maior diversidade genética vegetal, contando com mais de 
550.000 espécies catalogadas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE 
(Brasil, 1998), já foram identificadas na Amazônia legal em torno de 650 espécies vegetais 
farmacológicas e de valor econômico, sendo que 397 desse total foram identificadas em Mato 
Grosso. De acordo com Guarim Neto (2006) a riqueza e diversidade florística do Estado de Mato 
Grosso provêm da presença de suas três grandes formações biogeográficas: o cerrado, o 
pantanal e a floresta. 
 O uso de plantas na medicina popular no Brasil é o resultado de uma série de aculturações 
de técnicas utilizadas pelos portugueses, pelos indígenas e pelos negros (Gomes et al., 2008; 
Pires et al., 2009). A essa relação Berg (1998), definiu Etnobotânica, caracterizando-a como 
estudo do uso físico mais o uso cultural dos produtos de origem vegetal pelo homem. 
  Segundo Scudeller et al. (2009) é provável que a utilização de plantas como medicamentos 
seja tão antiga quanto o próprio homem e que o uso das mesmas esteve muito tempo associado a 
práticas mágicas, místicas e ritualísticas. 
 Dentre as culturas que utilizam as plantas em rituais estão as religiões afro-brasileiras que 
cultuavam os deuses africanos, utilizando as plantas em busca de vibrações e irradiações 
energéticas, com fins terapêuticos, místicos e como oferendas às entidades espirituais de suas 
crenças (Gomes et al., 2008). 
 As religiões afro-brasileiras constituem um fenômeno relativamente recente na história 
religiosa do Brasil, segundo Jensen (2001) o primeiro terreiro de candomblé apareceu no ano de 
1830 na Bahia e é caracterizado por ser uma religião de origem africana, com seus rituais e 
sacrifícios, que cultuam Orixás, Vodus e Inkices, que podem variar dependendo das nações de 
origem bantu (Oxalá, 1994). Já a umbanda, segundo Marques (2008), teve seu primeiro centro 
fundado em 1920 e é a união do catolicismo branco, a tradição dos orixás da vertente negra, 
símbolos, espíritos e rituais de referência indígena, inspirando-se, assim, nas três fontes básicas 
do Brasil mestiço (Prandi, 2004). 
 Há muitas similaridades entre candomblé e umbanda e uma delas é o uso de plantas em 
seus rituais. De acordo com Pires et al., (2009) o uso de espécies vegetais associadas à práticas 
de rituais envolve um processo de conhecimento mítico-ritual que, por sua vez, caracteriza-se 
como a base fundamental do funcionamento do culto nos terreiros, como as obrigações para cada 
orixá, as iniciações e uma variedade de ritos particulares, seguindo uma estética ritual meticulosa. 
Desta forma este trabalho teve como objetivo analisar quais as etnoespécies vegetais mais 
utilizadas em terreiros de umbanda e candomblé, no município de Tangará da Serra, Mato 
Grosso, Brasil bem como os habituais meios para obtenção, as partes usadas e o emprego das 
plantas. 

mailto:biorals@hotmail.com
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2. Material e Métodos 
 
 Os dados foram coletados em Junho de 2011, em cinco (cinco) terreiros de umbanda e 
candomblé, presentes nos bairros: Centro, Jardim Europa, Jardim Olímpico e Jardim dos Ipês, no 
município de Tangará da Serra, Mato Grosso, Brasil. 
 Os terreiros foram visitados aleatoriamente e as informações foram obtidas através de 
observação participante, contatos informais e entrevistas semi-estruturadas com os pais e mães-
de-santo, principais responsáveis pela administração dos terreiros (Ludke e André, 1986). Os 
roteiros de entrevistas constaram de questões abertas e abordaram aspectos sócio-culturais e o 
conhecimento etnobotânico dos pais e mães-de-santo. 
 Com base nas informações obtidas, foi elaborada uma listagem das etnoespécies citadas 
pelos entrevistados e a frequência de ocorrência das mesmas. 
 
3. Resultados e discussão 
 
 Foram visitados cinco terreiros, sendo que três destes eram de umbanda e dois de 
candomblé, somando juntos cerca de 450 seguidores assumidos o que reflete em cerca de 0,48% 
dos habitantes do município. Este percentual de seguidores é bastante expressivo quando 
associado ao percentual nacional de frequentadores (0,34%).  
 Esse percentual municipal observado contradiz o que Pierucci (2004) relata ao analisar o 
Censo Demográfico realizado em 2000, onde ele constatou uma lenta, gradual e contínua perda 
de seguidores no conjunto dos cultos afro-brasileiros nas duas últimas décadas do século XX. 
 Quanto às associações entre religiões e plantas, Camargo (1997) afirma estar nas religiões 
de origem e influência africana como candomblé e umbanda, a maior incidência quanto ao uso de 
plantas, tanto nas cerimônias religiosas como nos rituais de cura. Foram citadas 89 etnoespécies, 
sendo que as mais citadas pelos entrevistados foram o alecrim e o manjericão (5 vezes cada), 
seguidas por: colônia, espada de são jorge, quebra demanda, eucalipto, pelegum e alfazema, 
citadas quatro vezes, conforme disponível na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Listagem de etnoespécies citadas pelos informantes e seus respectivos valores de 
freqüência, no Município de Tangará da Serra-MT, 2011. 

Etnoespécies Número de vezes citadas Frequência relativa de citação 
% Abranda fogo 2 2,25 

Abre caminho 1 1,12 
Alecrim 5 5,62 
Alevante 3 3,37 
Alface 2 2,25 
Alfavaca 3 3,37 
Alfazema 4 4,49 
Amendoeira 2 2,25 
Araripe 1 1,12 
Ariri 1 1,12 
Arnica 1 1,12 
Arrebenta cavalo 1 1,12 
Arruda 3 3,37 
Aroeira 3 3,37 
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Assapeixe 1 1,12 
Avenca 2 2,25 
Barbatimão 1 1,12 
Babosa 2 2,25 
Bambú 1 1,12 
Benjamin 1 1,12 
Boldo 3 3,37 
Bredo-roxo 1 1,12 
Caferão 2 2,25 
Cajú 2 2,25 
Cançanção 1 1,12 
Canela 1 1,12 
Capim limão 1 1,12 
Capim santo 1 1,12 
Casca de alho 1 1,12 
Catinga de mulata 1 1,12 
Cidreira 1 1,12 
Comigo ninguém 
pode 

2 2,25 
Confrei 1 1,12 
Embaúba 1 1,12 
Erva de Santa Maria 1 1,12 
Espada de São Jorge 4 4,49 
Espinheira 1 1,12 
Eucalipto 4 4,49 
Fedegoso 1 1,12 
Figueira branca 3 3,37 
Folha da fortuna 2 2,25 
Folha de batata doce 1 1,12 
Folha de cará 1 1,12 
Folha de pitanga 3 3,37 
Folha de ypê 1 1,12 
Gameleira 2 2,25 
Gameleira preta 1 1,12 
Gengibre 1 1,12 
Jenipapo 1 1,12 
Gerbão 1 1,12 
Gonçalinho 1 1,12 
Guiné 1 1,12 
Hagaponto 1 1,12 
Hortelã 2 2,25 
Hortelã gordo 2 2,25 
Jaborandi 3 3,37 
Jarrinha da europa 1 1,12 
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Jureminha 1 1,12 
Lágrimas de Sta 
Luzia 

1 1,12 
Lança de São Jorge 1 1,12 
Laranjeira 2 2,25 
Limão 1 1,12 
Lírio 1 1,12 
Lixeira 1 1,12 
Louro 3 3,37 
Mamica de porca 2 2,25 
Mamona roxa 1 1,12 
Mangueira 2 2,25 
Manjericão 5 5,62 
Manjerona 1 1,12 
Manoca 2 2,25 
Mastruz 1 1,12 
Milho-arroz 1 1,12 
Negra-mina 2 2,25 
Urtiga 2 2,25 
Pata de vaca 3 3,37 
Peregum 4 4,49 
Pimenta 1 1,12 
Colônia 4 4,49 
Quaresmeira 1 1,12 
Quebra demanda 4 4,49 
Rosas 1 1,12 
Sabugueiro 1 1,12 
Saião 2 2,25 
Santa Barbara 4 4,49 
São Gonçalo 1 1,12 
Cipestre 1 1,12 
Vassorinha 1 1,12 
Verbena 1 1,12 
Total 89 100% 

 
 Os entrevistados adquirem as plantas principalmente através da extração em matas e 
bosques, no cultivo das mais comuns em seus terreiros ou residências, podendo ainda recorrer ao 
comércio local para aquisição das plantas necessárias, como é afirmado por Pires et al., (2009), 
onde relata que o crescimento demográfico acelerado das grandes e médias cidades e a 
diminuição de áreas de floresta, leva os terreiros a cultivarem suas plantas em seus quintais ou 
buscam estas em outros locais como “casas de folhas”, feiras livres e áreas rurais. A forma mais 
comum de se obter as plantas é o extrativismo, seguido pelo cultivo destas, conforme também 
relatado por Azevedo e Silva (2006), que indicaram ser o extrativismo (64,3%) a forma 
predominante de obtenção de plantas seguida pelo cultivo (32,1%). 
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 As plantas nos sistemas de crenças afro-brasileiros, de acordo com Camargo (1997) e 
Gomes et al., (2008), desempenham papel sacral, apresentando valor simbólico atribuído no 
universo mágico-religioso e o papel terapêutico, com seus efeitos particulares, devido a seus 
princípios ativos. Os entrevistados relataram o uso das folhas, caules e raiz das plantas, podendo 
observar o emprego destas nos papéis sacrais e terapêuticos, sendo empregadas em rituais, chás 
e banhos de descarrego como também mencionados por Varella (1973), Camargo (1997) e Sansi 
(2009). Sendo que alguns dos entrevistados preferem não utilizar chás em seus ritos, por terem 
interferência direta no metabolismo.  
 O uso das plantas, neste meio, é indicado para doenças e estados de desconforto 
relatados pelo participante, embora alguns dos males não sejam reconhecidos pela medicina 
moderna, tais como “mau-olhado” e “quebrante”, como também verificados por Monteles e 
Pinheiro (2007) em estudo com plantas medicinais em um quilombo. Contudo, o tratamento 
nesses locais ultrapassa o tratamento apenas do corpo curando, como dizem, males do espírito. 
  
4. Considerações finais 
 
 A partir do presente estudo foi possível realizar um levantamento das principais 
etnoespecies vegetais utilizadas em terreiros de umbanda e candomblé no município, assim como 
verificar os meios de obtenção destas e as partes empregadas em seus rituais. Nota se que o 
conhecimento a respeito destas religiões ainda são bastante escassos, sendo assim torna se 
imprescindível o aprofundamento de estudos neste meio, assim como sua divulgação para toda a 
sociedade, a fim de reduzir a discriminação e os pré conceitos a respeito desta religião. 
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As casas pau-a-pique é um tipo de construção muito antiga bastante utilizada nos períodos 
coloniais. Essas casas consistem na fixação de madeiras ou bambu, geralmente amarrado 
verticalmente por cipós, originando uma estrutura firme e bastante vazado. Os vãos são 
preenchidos com barro, que depois de seco transformas-se em parede firme e espessa. Essa 
técnica permite uma construção de baixo custo associada à menor agressão dos recursos 
naturais. Sendo assim, este trabalho teve por objetivo descrever os materiais empregados na 
construção de casas pau-a-pique. O estudo foi desenvolvido na comunidade Saloba Grande 
localizada no município de Porto Estrela – MT. Foram entrevistados dez moradores através de um 
questionário sobre os materiais utilizados nas casas pau-a-pique. O material lenhoso provém de 
grandes propriedades (fazendas), pois, as propriedades dos entrevistados não dispõem dos 
recursos necessários a construção das casas. Dentre as árvores utilizadas, temos a embaúba, 
aroeira, cambará, carijó, peroba, bambu e piúva. Já para o reboque são utilizados barros com 
fezes bovinas e palha de arroz, visto a capacidade desses materiais em dar liga ao barro para a 
fixação e também por atuar como isolante térmico. Para a cobertura são utilizados o indaiá e o 
babaçu, o indaiá é mais utilizado devido a sua maior durabilidade, cerca de dez anos. Apesar das 
vantagens da construção dessas casas, vem sendo constatada a substituição dessas casas por 
alvenaria, isso em decorrência do maior poder aquisitivo e escassez dos recursos naturais 
(material lenhoso), uma vez que são retirados de grandes propriedades, além da área está situada 
próxima a Estação ecológica Serra das Araras tornando-se difícil a extração, devido à fiscalização. 

mailto:a.malheiros.b@gmail.com
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CombretumlanceolatumPohl. (Combretaceae) tem hábito arbustivo escandente, 
conhecido popularmente por “pombeiro” ou “pombeiro-branco” e ocorre no Pantanal 
associadoà vegetação sob forte dinâmica fluvial. A espécie, considerada invasora por 
expandir suas populações sobre as pastagens nativas, acarreta efeitos negativos do 
ponto de vista econômico e ecológico no Pantanal. O objetivo deste estudo foi determinar 
o potencial germinativo da espécie e descrever o seu tipo de germinação. Para análise do 
potencial germinativo os parâmetros analisados foram germinabilidade e tempo médio de 
germinação, onde 100 sementes, dispostas em 4 réplicas contendo 25 sementes cada, 
foram semeadas em bandejas com papelgermitest, alocadas em sacos plásticos e 
conduzidos a casa de vegetação. A umidade foi mantida diariamente.A emergência da 
raiz primaria foi o critério utilizado para a germinação, sendo contabilizadaa cada 48h.  As 
sementes germinadas foram utilizadas para a descrição, onde a germinação foi 
classificada com base na morfologia das plântulas, de acordo com o ponto de formação 
dos eixos hipo e epicótilo e posição do cotilédone em relação ao solo e exposição dos 
mesmos.  Os resultados demonstraram rápida emergência da raiz primária (tempo médio 
de 9 dias) seguida de alta porcentagem de germinação (75%), sendo do tipo unipolar, 
onde há apenas um ponto de formação dos eixos hipo e epicótilo e hipógea 
criptocotiledonar, onde seus cotilédones permanecem abaixo da superfície do solo e não 
rompem o tegumento seminal. Assim, verifica-se para a espécie um alto potencial 
germinativo, podendo ser considerado um agente facilitador de sua expansão para as 
áreas de pastagens.  
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Desde a antiguidade o homem busca recursos naturais para melhorar a qualidade de vida. 
Atualmente o emprego de plantas medicinais na recuperação da saúde vem se destacando tanto 
no uso de chá caseiro quanto de formas industrializadas. Dados da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) mostram que cerca de 80% da população mundial faz o uso de algum tipo de erva 
medicinal na busca do alívio de alguma sintomatologia dolorosa ou desagradável. O emprego das 
plantas para fins terapêuticos requer o uso de plantas conhecidas como medicinais por 
demonstrar alguma eficácia baseada nas tradições populares ou cientificamente validada. Planta 
medicinal é medicamento somente quando seu princípio ativo foi identificado e deve ser usada em 
doses e período corretos. O uso de qualquer medicamento durante a gestação deve ser 
acompanhado pelo médico o mesmo é recomendado para as plantas medicinais, pois muitas 
plantas contêm substâncias com potencial tóxico, podendo causar danos ao embrião ou feto. Esta 
pesquisa teve como objetivos: listar as plantas comumente utilizadas pelas gestantes e descrever 
a finalidade e a forma de preparo das plantas. Para o desenvolvimento da pesquisa projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Cuiabá (UNIC). O estudo foi do tipo descritivo-
exploratório, desenvolvido no Posto de Saúde da Família (PSF) do Bairro Cohab Tarumã no 
período de Maio a Junho de 2011. Foi aplicado um questionário com questões abertas e fechadas 
que abordou o perfil socioeconômico e o uso de plantas para fins medicinais. Das 62 gestantes 
cadastradas no PSF 36 participaram da pesquisa. A idade variou entre 17 e 37 anos. Do total das 
entrevistadas, 17 gestantes estão na primeira gestação. Quanto a escolaridade, 8 tem ensino 
fundamental completo, 23 ensino médio completo e 5 ensino superior incompleto. Das 36 
gestantes 22 ingerem algum tipo de chá. As plantas citadas foram camomila, boldo, erva doce, 
hortelã e capim-cidreira. Quando questionadas sobre ter plantas para fins medicinais em casa, 28 
gestantes disseram possuir plantas no quintal. Relataram que a indicação dessas plantas foi feita 
por parentes, como avó, mãe e sogra. Contaram também que não comunicam o médico sobre o 
uso de plantas, pois segundo elas “são plantas conhecidas”, “eles não gosta que faz o uso”. As 
plantas referidas pelas gestantes realmente são indicadas para diversos problemas de saúde, 
entretanto o uso sistêmico indiscriminado é contraindicado na gravidez. O boldo, por exemplo, 
pode acometer o sistema gastrointestinal ocasionando lentas intoxicações que podem causar 
vertigens, desmaios e vômitos. No diálogo com as gestantes, foram observadas concepções 
sobre as plantas serem consideradas “naturais” e por isso não ocasionam problemas. Sugere-se a 
implantação de um programa de orientação em saúde para gestantes, principalmente no que 
tange ao uso de plantas medicinais. 

 

 

mailto:sargat28@hotmail.com


 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                                                                          

 
Exigência de proteína bruta para codornas japonesas (Cortunix coturnix japonica) 

em postura 
 
ELAINE P. DA SILVA e MARCO A. DE OLIVEIRA 
 
 

Autor para correspondência: elayne.br@hotmail.com 
 

 
Palavras-chaves: codornas japonesas, produção de ovos, proteína, requerimento nutricional. 
 

 

1. Introdução  

 

Na criação de codornas (coturnicultura), existem três possibilidades a serem exploradas: a 
produção de ovos, a produção de carne e a produção de codornas de 1 dia (matrizeiros), para 
fornecimento aos criadores. Atualmente, tem-se verificado um aumento na exploração da 
coturnicultura, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, isso é devido ao rápido crescimento da 
ave, a alta produtividade e o baixo investimento e conseqüentemente o rápido retorno financeiro 
(Pinto, 1998). 

O Estado de Mato Grosso produz cerca de 458 mil dúzias de ovos de codorna, sendo que 
44,98% da produção de ovos de codorna se concentra no município de Campo Verde, com uma 
produção anual de 206 mil dúzias de ovos (IBGE, 2003). Destaca-se também o município de 
Rondonópolis que detém 37,77% da produção do Estado de Mato Grosso. São importantes 
também os municípios de Barra do Garças, com uma produção anual de 32 mil dúzias e o 
município de Tangará da Serra, com uma produção anual de 19 mil dúzias de ovos de codorna 
(IBGE, 2003). O ovo de codorna se destaca como uma importante fonte de proteína na 
alimentação humana, sendo rico em vitaminas (A, E, H, D, B1, B2 e C), minerais (Fe, Mn, Cu, P, 
Ca, Na), possuindo altos níveis de aminoácidos essenciais e elevado índice de digestibilidade. Por 
isso, é um alimento para crianças, convalescentes, anêmicos, etc. 

Na criação de codornas, os estudos em nutrição tornam-se ainda mais importantes, pois, 

na formulação de rações, além dos custos elevados, são utilizadas tabelas de exigências 

nutricionais de outros países, como o NRC (1994), ou extrapolações dos valores nutricionais 

constantes nas tabelas de exigências de galinhas poedeiras ou perus e essas informações podem 

não ser ideal para o desenvolvimento e desempenho adequados desta espécie em nosso país 

(Pinto et al., 2003) 

As recomendações de proteína para codornas em postura variam de 19,2% (INRA, 1984), 

20% (Lesson e Summers, 1997; NRC, 1994), 21% (Fabichak, 1987) a 22,4% (Pinto et. al., 2002; 

Pinto et al., 1998).  

O conhecimento das exigências protéicas para poedeiras em fase de produção é de 

fundamental importância, uma vez que a produção e o tamanho dos ovos são dependentes da 

ingestão de proteínas (Sakomura et al., 2002). Trabalhando com codornas japonesas, Pinto et al. 

(2002) verificaram aumento quadrático da taxa de postura, em função do aumento nos níveis de 

proteína bruta (PB), sendo maximizada com o nível de 22,4%. Por outro lado, esses autores 

verificaram aumento linear no peso dos ovos com o aumento dos níveis de energia e proteína da 

dieta. 
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Existem poucos trabalhos de pesquisa, no Brasil, sobre as exigências nutricionais para 
codornas japonesas, existindo muitas controvérsias sobre os trabalhos já publicados. Dessa 
forma, há necessidade de produzir dados mais consistentes, referentes à produção e às 
exigências nutricionais de proteína na fase de postura, para aprimorar o manejo dessas aves, 
objetivando a adoção de programas de alimentação mais adequados às diversas condições de 
ambiente, refletindo numa maior produtividade de ovos.  

O objetivo principal desse trabalho foi determinar a exigência de proteína bruta para 
codornas japonesas (Coturnix coturnix japonica) em postura; bem como avaliar a postura, o peso 
do ovo, a massa de ovos, o consumo alimentar, a porcentagem da casca do ovo, a conversão 
alimentar e o peso final de codornas em fase de postura, submetidas a diferentes níveis de 
proteína bruta na ração. 
 

 

2. Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido na Granja Ziani, localizada na Rodovia MT 358, Km 167,8, 

em Tangará da Serra – MT, no período de abril a maio de 2006. 

Foram utilizadas 210 codornas (Coturnix coturnix japônica), com peso médio inicial de 

162,0 g, aos 109 dias de idade, durante um período experimental de 21 dias. As aves foram 

alojadas em um galpão de 12 m de comprimento x 3,3 m de largura x 2,5 m de pé-direito, 

construído em madeira e coberto com telhas de fibrocimento. O galpão possui quatro baterias de 

gaiolas de cada lado, dispostas em escada de quatro linhas não sobrepostas, de forma que as 

excretas eram depositadas no piso de terra batida. O corredor central é de 0,70 m e as laterais do 

galpão possuem cortinas para proteger as aves do vento e do frio.  

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com seis repetições 

de sete aves por unidade experimental. Os tratamentos a serem testados foram cinco níveis de 

proteína bruta (16, 18, 20, 22 e 24% de PB) na ração. As aves foram alojadas em gaiolas de 

arame galvanizado de 1,0 m de comprimento x 0,37 m de largura x 0,18 m de altura, dispostas 

uma ao lado da outra, em uma única bateria com três divisórias internas. Cada gaiola foi 

subdividida em quatro repartições iguais de 0,25 m, alojando-se sete codornas por repartição. 

Essa forma, o espaço utilizado por ave foi de 132 cm2. As codornas receberam água e ração à 

vontade durante todo o período experimental. O comedouro utilizado foi do tipo calha, em chapa 

metálica galvanizada, com divisórias de madeira para separar a ração de cada parcela 

experimental, e o bebedouro do tipo Niple, instalado sobre as gaiolas. 

As rações experimentais foram preparadas na fábrica de rações e suplementos Mastermix 

Nutrição Animal, em Tangará da Serra, utilizando-se um misturador vertical com capacidade de 

uma tonelada e o tempo de mistura foi de 15 minutos. A partir de 102 dias de idade, as aves 

receberam as rações experimentais e somente após um período de adaptação de uma semana, 

foram coletadas as informações do experimento.  

As rações experimentais foram formuladas, valendo-se de informações sobre as 

composições dos ingredientes apresentadas em Rostagno et al. (1994), e para atender as 

exigências nutricionais das codornas de acordo com National Research Council – NRC (1994), 

exceto para proteína bruta (PB). As rações foram fornecidas à vontade, duas vezes ao dia, às 

7:30 e às 16:45. 

Foram formuladas cinco rações isocalóricas utilizando-se dos seguintes ingredientes: 

farelo de soja, fubá de milho, fosfato bicálcico, calcário, sal comum, minerais, vitaminas, óleo de 

soja, antioxidante e aminoáciodos (metionima, treonina, lisina e triptofano).. 
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O programa de luz (natural + artificial) utilizado foi de 17 (dezessete) horas de luz, 
controlado por meio de um “timer”. 

As mensurações de temperatura foram feitas por meio de dois termômetros de máxima e 
mínima, colocados na altura das aves e as medições de umidade relativa do ar foram feitas 
utilizando-se um termo-higrômetro. 

As mensurações foram realizadas duas vezes ao dia, ou seja, às 7:15, no período 
matutino, e às 16:15, no período vespertino. Os dados climáticos de temperaturas máximas, 
médias e mínimas diárias registradas no interior do galpão, ocorridas durante o período 
experimental. 
 Foram avaliadas as seguintes características: postura (%), peso do ovo (g), consumo de 

ração (g/ave/dia), conversão alimentar (g de ração/g de ovos), peso final das codornas (g), massa 

de ovos (g de ovos/codorna/dia) e porcentagem da casca do ovo (%).  

Para o controle do consumo alimentar, as rações de cada repetição dos tratamentos foram 

acondicionadas em baldes plásticos, com capacidade de 1,5 kg de ração, devidamente 

identificados  

O consumo de ração foi medido ao término do período de 21 dias, por meio da diferença 

entre a ração fornecida e a sobra. Também foram pesadas as aves mortas e as sobras das 

rações, para realizar o controle do consumo, do ganho de peso dos animais, da postura e da 

conversão alimentar ao término do período. 

A coleta dos ovos foi feita diariamente às 14:30 h e a produção de ovos foi obtida em 

porcentagem de ovos/ave/dia. 

Para obtenção dos dados de peso médio dos ovos, foi coletada, ao acaso, nos quatro últimos 

dias do período experimental, uma amostra de cinco ovos/parcela/dia, sendo estes pesados em 

balança com precisão de 0,01g. Após a pesagem dos ovos, estes foram quebrados e suas cascas 

identificadas, secas em estufa a 105oC por 24 h e pesadas em balança analítica com precisão de 

0,0001 g, obtendo-se assim a porcentagem das cascas. 

Para obtenção da massa de ovos, foi multiplicada a produção de ovos postos/ ave/dia, pelo 

peso médio dos ovos. 

A conversão alimentar foi obtida dividindo-se o consumo médio de ração em g pela produção 

média de ovos em g (conversão em g/g). 

Os dados foram submetidos às análises estatísticas, utilizando-se o programa Sistema para 

Análises Estatísticas e Genéticas – SAEG, da Universidade Federal de Viçosa. Os efeitos dos 

níveis de proteína foram estudados por meio de análise de variância e de regressão. Antes de 

proceder à análise dos dados foram aplicados o teste de Cochran, para verificar a homogeneidade 

dos erros e os testes de Simetria e Curtose para verificar a normalidade dos erros.  

 
3. Resultados e Discussão 

 

No decorrer do período experimental, a temperatura média registrada no interior do galpão 
foi de 22,92oC e a umidade relativa média do ar foi de 77,72%. 

Não foi observado efeito (P>0,05) dos níveis de proteína sobre o consumo de ração 
(g/ave/dia) e porcentagem da casca de ovo (%) (Tabela 2). Resultados similares foram 
encontrados por Mattos Filho et al. (1999) e Freitas et al. (2005). Entretanto, Ribeiro et al. (2003), 
comparando dois níveis de proteína (20 e 23%) em rações isoenergéticas (3.000 kcal de EM/kg), 
observaram aumento no consumo de ração com o maior nível de proteína. Pinto et al. (2002) 
também verificaram aumento significativo no consumo com o aumento da proteína da ração até o 
nível de 21,80%. 
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Segundo Gonzales (2002), o efeito da proteína da ração sobre o controle de consumo não 
é decorrente somente da quantidade, mas também da sua qualidade, ou seja, da concentração e 
do balanceamento entre os aminoácidos. Nesse experimento, nas rações com mais baixos níveis 
de proteína, foram adicionados os aminoácidos sintéticos, lisina, metionina e treonina, para 
atender às exigências mínimas de acordo com o NRC (1994), o que pode explicar os resultados 
obtidos com essas rações. 

Observou-se efeito quadrático (P<0,01) dos níveis de proteína sobre a postura, sendo 
maximizada com o nível de 21,70% na ração (Tabela 3; Figura 3). Pinto et al. (2002) também 
verificaram efeito quadrático dos níveis de proteína na postura, estimando valor máximo de 
22,47%. 

Os resultados encontrados na literatura, ora relatam efeito quadrático (Begin e Insko 
Júnior, 1972; Yamane et al., 1979; Arscott e Pierson-Goeger, 1981) e, ora, não relatam efeito 
significativo (Tanaka et al., 1966; Johri e Vohra, 1977; Murakami, 1991) dos níveis de proteína 
sobre a postura. 
Tabela 2. Efeito dos níveis de proteína sobre a produção de ovos, peso do ovo, massa do ovo, consumo 
alimentar, peso final, conversão alimentar (g de ração/g de ovo) e porcentagem de casca de ovo. 

Variáveis 
estudadas 

 Postura 
(%) 

Peso do 
ovo (g) 

Massa do 
ovo 

(g/ave/dia) 

Consumo de 
ração 

(g/ave/dia) 

Conversão 
alimentar 

(g/g) 

Peso 
final (g) 

Casc
a 

(%) 

Níveis de 
proteína (%) 

16 78,80 9,88 7,78 29,07 3,74 161,30 8,27 

 18 80,92 10,00 8,10 28,66 3,56 161,99 8,39 
 20 88,78 10,57 9,38 30,54 3,26 168,33 8,23 
 22 88,83 10,20 8,70 30,80 3,26 167,81 8,22 
 24 85,83 10,68 9,17 29,77 3,25 167,38 8,22 

CV (%)  4,96 4,04 5,58 6,21 9,31 2,81 3,04 

  Nível de significância 
  P<0,01*

* 
P<0,01* P<0,01* n.s. P<0,01* P<0,01

* 
n.s. 

* Efeito Linear pelo teste F. 
** Efeito Quadrático pelo teste F 
n.s. – Não significativo ( P>0,05). 

Esse efeito, provavelmente possa ser explicado em função das poedeiras possuírem 
habilidade limitada em estocar proteína, sendo dependentes da ingestão diária de proteína em 
níveis adequados (nível ótimo) com o intuito de maximizar a postura, sem prejudicar a conversão 
alimentar. Assim, observou-se uma correlação linear negativa (r = -0,69; P<0,01) entre postura e 
conversão alimentar, ou seja, aumentos na postura, proporcionaram redução significativa nos 
índices de conversão alimentar, o que é interessante do ponto de vista econômico. Por outro lado, 
observou-se correlação linear positiva (r = 0,80; P<0,01) entre postura e massa dos ovos, o que 
pode ser favorável do ponto de vista de mercado consumidor para a produção de ovos de 
qualidade, ou seja, com maior peso. 

O peso dos ovos aumentou linearmente (P<0,01) com o aumento dos níveis de proteína na 
ração (Tabela 3). Pinto et al. (2002), trabalhando com os mesmos níveis (16, 18, 20, 22 e 24%), 
também relataram aumento linear no peso dos ovos com o aumento dos níveis de proteína. 
Freitas et al. (2005), trabalhando com os níveis  de 16, 18, 20, 22% de proteína na ração, 
observaram aumento no peso dos ovos até o nível de 21,16%. Segundo Pinto et al. (2002), o nível 
protéico da ração influência positivamente o peso dos ovos, porque as poedeiras não conseguem 
reservar proteína eficientemente para atender a sua demanda, dependendo do consumo diário. 

Dessa forma, o aumento no peso dos ovos, deve-se à quantidade de proteína diária 
ingerida ser suficiente para suprir as exigências de produção de ovos mais pesados. 
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Tabela 3. Equações de regressão das variáveis estudadas e seus respectivos coeficientes de determinação 
(R

2
). 

  Equação de regressão R
2 

Postura (%) Y


= - 63,7230 +13,9949X - 0,322409X
2 
 

0,85 

Peso do ovo (g) Y


= 8,4580 +0,0904446X 
0,67 

Massa de ovos (g) Y


= 5,23578 +0,169416X 
0,62 

Consumo (g) Y


= 29,77 
- 

Peso final (g) Y


= 147,393 +0,8985X 
0,69 

Porcentagem de casca (%) Y


= 8,26 
- 

Conversão alimentar (g/g) Y


= 4,68872 -0,0635368X 
0,80 

 

O aumento nos níveis de proteína interfere no desempenho morfofisiológico do sistema 
reprodutor (oviduto) das codornas resultando em ovos mais pesados. Artoni et al. (2001), 
trabalhando com diferentes níveis de proteína (16, 20 e 24% PB) na ração para codornas em 
postura, observaram que o maior nível de proteína aumentou a espessura da camada glandular 
do magno, istmo e útero o que, segundo os autores, pode resultar em melhoria no peso do ovo e 
na espessura da casca. Ribeiro et. al. (2003) verificaram que os pesos de albúmen e gema foram 
influenciados pelo nível de proteína na ração, sendo maiores no nível de 23% quando comparado 
com o nível de 20%.  

A massa de ovos aumentou linearmente (P<0,01) com o aumento dos níveis de proteína 
(Tabela 3). O efeito significativo dos níveis protéicos sobre a massa de ovos pode ser atribuído ao 
aumento no peso dos ovos, decorrente do maior nível de proteína da ração. De fato, observou-se 
uma correlação linear positiva (r = 0,67; P<0,01) entre peso e massa dos ovos. A massa de ovos 
também se correlacionou positivamente com a postura conforme relatado anteriormente. De 
acordo com a equação (Tabela 3), para cada 1% de aumento no nível de proteína, as codornas 
produziram 0,169 g a mais de ovos. Freitas et al. (2005) relataram um aumento de 1,407 g na 
massa de ovos para cada 1% de aumento nos níveis de proteína da raçã. A menor eficiência da 
proteína em aumentar a massa de ovos, encontrada no presente trabalho, provavelmente se deve 
à maior mobilização desse nutriente para ganho de peso, visto que as codornas ainda estavam na 
fase final de desenvolvimento (109 a 130 dias de idade).  

Assim, observou-se aumento linear (P<0,01) no peso das codornas em função dos níveis 
de proteína (Tabela 3). Para cada 1% a mais de proteína, observou-se um acréscimo de 0,898 g 
no peso das codornas. Esse resultado é semelhante aos obtidos por Pinto et al. (2002) e Freitas 
et al. (2005). Pinto et al. (2002) observou maiores acréscimos no peso final das codornas, de 
1,353 g para cada 1% de aumento no nível de proteína da ração. Freitas et al. (2005) verificaram 
que o ganho de peso das codornas aumentou linearmente conforme o nível de proteína na ração, 
estimando-se uma eficiência de 1,192 g para cada 1% a mais de proteína, em codornas a partir de 
42 dias de idade, durante 168 dias de produção. 
Não foi observado efeito significativo (P>0,05) dos níveis de proteína sobre o consumo de ração, 
observando-se um consumo médio de 29,77 g (Tabela 3). Murakami (1991) também não verificou 
efeito significativo dos níveis protéicos estudados sobre o consumo. No entanto, Pinto et al. (2002) 
observou aumento significativo (P<0,01) do consumo até o nível de 21,8% de proteína, 
estimando-se um consumo diário de 27,04 g O maior consumo médio de ração (g/dia) das 
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codornas quando comparado com os resultados encontrados na literatura (Pinto et al., 2002) 
provavelmente se deve ao maior desperdício de ração pelas codornas que não eram debicadas e, 
por serem submetidas a apenas dois tratos diários. 

O maior consumo de ração proporcionou maiores índices de conversão alimentar (g/g), 
que reduziram linearmente (P<0,01), variando de 3,672 a 3,164 g/g, para os níveis de 16 e 24% 
de proteína, respectivamente (Tabela 3). Dessa forma, observou-se melhoria da conversão 
alimentar quando os níveis de proteína na ração foram aumentados de 16 para 24%. Murakami 
(1991), Pinto et al. (2002) e Freitas et al. (2005) também observaram melhorias na conversão 
alimentar, com o aumento dos níveis de proteína da ração. Para cada 1% a mais de proteína 
observou-se uma redução de 0,0635 g/g na conversão alimentar das codornas. Valores menores 
de conversão alimentar indicam melhor eficiência alimentar na produção de ovos. Considerando 
que conversão alimentar é a relação entre o consumo de ração e a massa de ovos produzidos, 
alterações nesta variável não foram explicadas em função de variações no consumo, pois o 
mesmo não foi influenciado (P>0,05) pelos níveis de proteína, conforme relatado anteriormente. 
Sugere-se, então, que as melhorias na conversão alimentar ocorreram devido ao efeito dos níveis 
de proteína em aumentar a massa de ovos. De fato, observou-se correlação significativa (r = 0,74; 
P<0,01) entre massa dos ovos e conversão alimentar 

Para a porcentagem de casca, não foi verificado efeito significativo (P>0,05) dos níveis de 
proteína, estimando-se valor médio de 8,26% (Tabela 3). Estes resultados estão de acordo com 
os obtidos por Murakami (1991) e Ribeiro et al. (2003) que não observaram efeito dos níveis de 
proteína na porcentagem da casca. Entretanto, Pinto et al. (2002) observaram efeito quadrático 
(P<0,05), com redução na porcentagem de casca até o nível de 20,63% de proteína na ração, o 
que correspondeu a um valor mínimo de 10,49% de casca no ovo. Observa-se que o valor médio 
de 8,26% foi menor do que os obtidos por Pinto et al. (2002) e próximo do valor médio obtido por 
Ribeiro et al. (2003) e Móri et al. (2005), de 8,15 e 8,10%, respectivamente. Deve-se ressaltar, que 
os valores menores de porcentagem de casca obtidos no presente ensaio, em comparação com 
os obtidos Pinto et al. (2002) podem ser explicados em parte devido às codornas estarem na fase 
de pico de postura (15 a 18 semanas), possibilitando a produção de dois ovos por codorna por 
dia, o que pode ter favorecido a produção de ovos de casca mais fina. Segundo Pinto et al. 
(2003), o período de formação dos ovos das codornas varia de 18 a 20 horas.  

Considerando os resultados obtidos no presente trabalho, as rações para codornas 
japonesas em postura podem ser formuladas com 2.900 kcal de EM/kg, atendendo-se as 
exigências dos outros nutrientes com base no NRC (1994), exceto para proteína bruta (PB), a qual 
deve ser atendida uma exigência de 21,7% na ração, com o objetivo de maximizar a produção de 
ovos. Por outro lado, níveis mais altos de proteína bruta na ração proporcionaram aumento 
significativo (P<0,01) no peso do ovo, na massa de ovos e melhorias na conversão alimentar em 
g/g . Comparando-se os custos da ração com 21,7% de PB com os da ração com maior nível de 
proteína (24%), observa-se que a ração com 21,7% de proteína apresentou menor custo por 
quilograma de ovos produzidos (R$ 1,026/kg) e menor custo por caixa de 30 ovos (R$ 0,321/cx). 
Dessa forma, para se produzir uma caixa de 30 ovos foram gastos R$ 0,32 com a ração de 
21,7%. 

Considerando-se a produção de ovos estimada no período experimental para os níveis de 
21,7 e 24%, de 88,15 e 86,45, respectivamente, nota-se que o custo da ração de 21,7% para 
alimentar um lote de 1000 codornas foi de R$ 9,43 por dia, sendo inferior ao obtido com a ração 
de 24%, de R$ 9,62 por dia. As diferenças no custo da ração podem ser significativas em lotes 
maiores. 
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5. Considerações Finais 
 

Com o objetivo de melhorar a produção de ovos e reduzir os custos com a alimentação, as 
rações para codornas japonesas na fase de postura podem ser formuladas com 2.900 kcal de 
EM/kg e 21,7% de PB, correspondendo a um consumo de 6,46 g de proteína por ave/dia.  

Maiores níveis de proteína na ração (até 24%) podem aumentar o peso dos ovos. Faz-se 
necessária uma análise técnica e econômica, baseada em índices como: conversão alimentar 
peso de ovos, massa de ovos, postura, preço da ração e preço dos ovos, com o intuito de 
alimentar e nutrir as codornas de uma maneira mais eficiente e econômica, alcançando altos 
índices de produtividade a baixo custo.  

São necessárias pesquisas no sentido de avaliar a excreção do nitrogênio nas fezes e 
urina e o impacto ambiental causado pelo uso de rações com maiores níveis de proteína, no 
sentido de recomendar, de forma mais segura, rações com maiores teores de proteína bruta, 
visando alcançar a produção de ovos de maior peso. 
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1. Introdução 
 

O cerrado já chegou a ocupar 25% do território brasileiro, tornando-se assim o segundo 
maior bioma do país, perdendo apenas para a floresta Amazônica e abrange alguns estados 
principalmente na região centro-oeste, incluindo o estado de Mato Grosso (Freitas, 2010). Sua 
vegetação apresenta fisionomia com formações florestais, savânicas e campestres (Sano e 
Almeida, 1998). 

De acordo com Amorozo (2002), comunidades locais têm um profundo conhecimento 
sobre organismos botânicos e processos ecológicos, já que tal saber tem uma importância crítica 
para explorar e manejar estes recursos, com o fim de obtenção de alimentos, remédios e 
matérias-primas. 

Em geral, o conhecimento popular é desenvolvido por grupamentos culturais que ainda 
convivem intimamente com a natureza, observando-a de perto no seu dia-a-dia, e explorando 
suas potencialidades, mantendo vivo e crescente esse patrimônio pela experimentação 
sistemática e constante (Elisabetsky, 1997). 

Os quintais são representados por uso tradicional do solo, além de serem considerada 
uma das formas mais antigas do uso da terra, promovendo a sustentabilidade para várias pessoas 
no mundo (Godim, 2009). Sendo assim, contribuem para subsistência, já que representam grande 
importância na sustentação e conhecimento naturais e suas formas de manejo dos povos (Moura 
e Andrade, 2009). 

 Segundo Scarda e Amorozo (2008), a etnobotânica estuda a interação de comunidades 
humanas com os vegetais, em várias dimensões (antropológica, ecológica e botânica). Ainda 
segundo esses autores, esses estudos são de grande importância na manutenção cultural, já que 
combina conhecimentos tradicionais e modernos, permitindo a conservação e manejo sustentável 
com investigação da flora. 

No entanto, existem poucos estudos analisando o conhecimento etnobotânico de 
comunidades no Estado de Mato Grosso. Assim sendo, o presente trabalho propõe analisar quais 
espécies frutíferas existem nos quintais da comunidade de Salobra Grande, Município de Porto 
Estrela/MT, além de observar com qual finalidade as plantas presentes são utilizadas. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
2.1 Área de estudo 

 
O presente estudo foi realizado na comunidade Salobra Grande no município de Porto 

Estrela/MT entres as coordenadas 15º 50’38 77”S-57º 28 58 27”W ,com elevação 156 m acima do 
nível do mar. Os quintais são destinados à área de lazer, e observa-se que atualmente eles têm 

mailto:elis_cnp@yahoo.com.br
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se destacado como fonte de complementação alimentar e financeiras das famílias. Buscou 
analisar a utilidade das plantas arbórea em quintais. A comunidade Salobra Grande caracteriza-se 
por apresentar residências de alvenaria, madeira e pau a pique, demonstrando poder aquisitivo 
baixo. 

 
2.2 Coleta de dados 

 
A pesquisa foi realizada nos dias 28 e 29 do mês de outubro de 2010. Os dados foram 

obtidos através de entrevistas semi-estruturadas para orientar a coleta dos dados, registrar e 
sistematizar os mesmos sendo realizadas em 14 residências. Para aplicação do questionário 
(Fig.1) as casas foram escolhidas aleatoriamente. 
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Figura 1.-  Questionário socieconômico 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Perfil Sócio-econômico  

 
A pesquisa foi realizada em 14 casas, 14% dos entrevistados eram homens e 86% mulheres 
(Fig.2). Resultados esses parecidos com os de (Calábria, 2008) em um estudo no estado de 
Minas gerais. Entretanto a predominância de mulheres não é necessariamente uma regra 
(Rodrigues e Carvalho, 2001). 

 
Figura 2 – Sexo dos entrevistados 

 
 

O número de pessoas que residiam, nas casas pesquisadas, variou de 2 a 7 pessoas, 
sendo que a média para cada residência foi de 4 pessoas. A idade média dos entrevistados que 
participou da pesquisa foi de 56.35, a faixa etária com maior representante foi a acima de 35 anos 
(Fig.3). Guarim Neto (1987) diz que o conhecimento empírico sobre as plantas deve ser 
conservado e nota-se que ele é “geralmente evidenciado em conversas com as pessoas mais 
velhas que, por um motivo ou outro, carregam consigo essas preciosas informações”. 
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Figura 3 – Faixa etária dos entrevistados 

 
Em relação aos dados sócio-econômicos, verificou-se que 12 pessoas possuem casa 

própria, e que residem no local, variou de 10 meses há mais de 30 anos, sendo que a maioria é 
do Estado de Mato Grosso, em média duas pessoas contribuem na renda familiar e uma família 
recebe (Bolsa Família). Em relação à profissão destacaram-se: comerciante, pastor, vendedor, 
autônomo (peão), aposentado e sendo a maioria dos entrevistados são donas de casa. Dos 
entrevistados oito declararam ser evangélicos e o restante católicos. O baixo poder aquisitivo dos 
moradores fica evidenciado quando questionados sobre a sua renda mensal,onde na maioria das 
vezes o cultivo das plantas nos quintais contribuem para a alimentação ou algum remédio caseiro. 

Quando ao grau de escolaridade a maioria dos entrevistados possui o ensino fundamental 
incompleto, seguido de pessoas que não souberam responder, e a minoria não tinha escolaridade 
ou possuía o ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto e ensino superior (Fig. 4). 

 

 
 

Figura 4- Grau de escolaridade dos entrevistados da comunidade de Salobra. 
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(SE) Sem escolaridade;(EFI) Ensino fundamental incompleto;(EFC) Ensino fundamental 
completo;(EMI) Ensino médio incompleto;(EMC) Ensino médio completo;(SI) Superior 

incompleto;(SC) Superior completo;(NSI) Não soube informar. 
 
 

 
 

3.2 Levantamento e uso das plantas cultivadas 
 
  Foram encontradas 29 espécies de plantas arbóreas frutíferas, distribuídas em 16 famílias 
de plantas nos quintas da comunidade Salobra. O número de espécies presentes nos quintais 
variou entre 01 e 11, na qual a família mais comum encontrada em 11 quintais foi à família 
Anacardiaceae tendo como representante a espécie Mangifera indica L.(manga) encontrada em 
11 quintais, seguida pela familia Myrtaceae tendo como representante Psidium guajava L. (goiaba) 
encontrada em 09 quintais, dados parecidos com Florentino et al. (2007), na qual as espécies 
mais presentes foram, Anacardium occidentale, seguida de Sarracenia purpurea, Malpighia 
glabra e Psidium guajava. Houve uma espécie (inderteminada), e a Hybiscus sp.2 da família 
Malvaceae encontrada em apenas um quintal. (Tabela 1) 

Em relação ás categorias de uso, os dados mostram que as plantas são utilizadas 
exclusivamente para a alimentação, pois é importante manter a diversidade de espécies em 
quintais em função de auxiliar na complementação alimentar e proporcionando qualidade de 
saúde das famílias. O mesmo resultado encontra-se nos estudos de Florentino; Amaral e Neto 
(2007; 2008), na qual finalidade principal dos quintais é promover a complementação alimentar. 
A maioria das espécies encontradas são exóticas, o mesmo dado encontrado por Amaral e Neto 
(2008), afirmando que as espécies exóticas encontradas foram as mais freqüentes. 
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F a m í l i a  N o m e  C i e n t í f i c o  N . C .   
E n t r e v i s t a d o s  

F r
s  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

Anacardiacea
e 

Anacardium occidentale L. Caju  X - X X X - - X X X - - - X 08 

 Mangifera inca L. Manga  X - X X X X - X X X X X - X 11 

 Spondia purpurea L. Ciriguela  - - - - - - - - - X X - - - 02 

                   
Annonaceae Annona sguamosa L. Pinha/Ata  - - X X X - - - - - - X - - 04 

                   
Arecaceae Cocos nucifera L. Coco  - - X X X - - - - - - X - - 04 

 Mauritia flexuosa L.f. Buriti  - - X - - - - - - - - - - - 01 

                   
Bixaceae Bixa orellana L. Colorau/Urucu

m 
 - - - - - - - - - X - - - - 01 

                   
Caricaceae Carica papaya L. Mamão  - - X - - - - - - - - - - - 01 

                   
Cecropiaceae Cecropia sp. Embaúba  - - - - - - - - - X - - - - 01 
                   
Dilleniaceae Curatella americana L. Lixeira  - - - - - - - - - X - - - - 01 
                   
Euphorbiacea
e 

Jatropha curcas L. Pião Manso  - - - - - - - - - X - - - - 01 

                   
Fabaceae Inga edulis Ingá  - - X -  - - - - - - - - X 02 
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Malpighiaceae Malpighia glabra. Acerola  X - - X - X - - X X - - X X 07 

                   
Malvaceae Gossypium sp. Algodão  - - - X - - - - X - - - - - 02 

 Hibiscus sp.1 Fortuna/Hibisco  - - - - - X - - - X - - - - 02 
 Hybiscus sp.2 Quiabo  - - - - - - X - - - - - - - 01 

continua 
 
 
 

Família N o m e  C i e n t í f i c o  N . C .   
E n t r e v i s t a d o s  

F r
s  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

Moraceae Fícus sp. Figo  - - - - - - - - - X - - - - 01 

 Artocarpus sp. Jaqueira  - - - - - - - X - - - - - - 01 

                   
Musacea Musa X paradisíaca Bananeira  - - X X X - - - - - - - - - 03 

                   
Myrtaceae Eugenia sp. Pitanga  - - X  - - - - - - - - - - 01 

 Psidium guajava L. Goiaba  - - X X X X - X - X X - X X 09 

 Syzygium sp. Jambo  - - - - - - - - - - - - - X 01 
 Syzygium cumini L. Jamelão  - - - - - - - - - X - - - - 01 

                   
Rubiaceae Genipa americana L. Jenipapo  - - X - - - - - - - - - - - 01 

                   

Rutaceae Citus sp.1 Laranja  X - - X X - - - - - - - - - 03 

 Citrus sp.2 Limão  - - X X - - - - - X - - - - 03 
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 Citrus sp.3 Ponkan/Pocã  - - - X - - - - - - - - - - 01 

                   
- Indeterminada -  - X - - - - - - - - - - - - 01 

                   

TOTAL 29+1 -  0
4 

0
1 

1
2 

1
2 

0
7 

0
4 

0
1 

0
5 

0
5 

1
4 

0
3 

0
3 

0
2 

0
6 

79 

Tabela 1: Espécies presentes nos quintais da Comunidade Tradicional Salobra Grande, município de Porto Estrela – MT. Frs = freqüência simples, 
N.C. = Nome Comum. 
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6.CONCLUSÃO 
 
Conclui-se com esse trabalho que os quintais ainda são usados como fonte de produção 

de alimentos para consumo familiar, e também como forma de convivência familiar e recreação 
para quem o cultiva. 
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A profissão do biólogo foi regulamentada através da Lei n° 6.684, de 03 de setembro de 1979 e do 
Decreto n° 88.438 de 28 de junho de 1983. Legalmente o biólogo é um profissional que estuda os 
organismos vivos seu ambiente e suas inter-relações. A Biologia está entre as 10 profissões do 
novo milênio, com participação efetiva nas áreas de: saúde, engenharia genética, microbiologia, 
agronomia e meio ambiente. O curso ofertado pela Universidade do Estado de Mato Grosso, 
campus de Tangará da Serra, está dividido em licenciatura e bacharelado. Resumidamente a 
licenciatura forma profissionais habilitados a atuarem como professores na educação básica e 
superior e em pesquisas, já o bacharelado dá enfoque na formação de profissionais para atuarem 
na pesquisa em universidades e centros de pesquisa. O objetivo desta pesquisa foi obter 
informações sobre a visão do profissional biólogo e o interesse dos alunos em relação ao curso de 
Ciências Biológicas. Os dados foram obtidos em uma escola estadual de Tangará da Serra com 
os alunos do 3º ano do Ensino Médio dos três períodos. Foi entregue um questionário com uma 
pergunta aberta “No seu ponto de vista quem é o profissional biólogo?” e outras perguntas 
objetivas. Participaram da pesquisa 137 alunos, sendo 86 eram do sexo feminino e 51 do sexo 
masculino. A faixa etária dos alunos variou entre 16 e 23 anos. Na categoria “seres vivos” com 61 
citações os alunos disseram que é o profissional que estuda os animais e plantas, na categoria 
“meio ambiente” 42 alunos falaram que é o profissional que estuda o meio ambiente e os 
impactos. Teve 24 citações a categoria “ser humano”, 29 citações a categoria “professor” e 9 
citações a “pesquisa/cientista”. Não sabem ou não responderam foram 14 alunos. Quando 
questionados sobre o interesse em cursar Ciências Biológicas, 22 alunos disseram que sim, 64 
alunos disseram que não e 49 disseram talvez. Para aqueles que responderam sim ou talvez, 34 
alunos preferem o curso no período matutino, 10 no vespertino, 18 período integral e 52 preferem 
o curso noturno. Observa-se que muitos alunos não conhecem ao certo as áreas de atuação do 
biólogo e tem uma visão simplista como “meu ponto de vista apesar de ainda faltar informações é 
uma boa profissão, dar aula de biologia, é um biólogo que estuda a fauna a natureza em si”, 
outros acreditam que a área de atuação é restrita como disse essa aluna “teria interesse, mas 
tenho medo de não conseguir emprego”. Deste modo, sugere-se que a universidade desenvolva 
ciclo de palestras nas escolas destacando as áreas de atuação do biólogo, as possibilidades de 
emprego, as disciplinas que são estudadas no curso. Além de contribuir para a escolha da 
profissão mudaria a visão restrita em relação ao profissional biólogo. 

mailto:talithaa.h@hotmail.com
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1. Introdução 
 

De acordo com (Jodelet, 2001), as representações sociais assumem um papel importante 
na nossa vida cotidiana, porque elas nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os 
diferentes aspectos da realidade. Para (Leme, 1995) é no cotidiano que as pessoas edificam suas 
concepções e representações sobre os mais variados assuntos. 

Segundo (Hülsendeger, 2009), todos os alunos têm, na maioria das vezes, suas próprias 
explicações para os fenômenos que são estudados em sala de aula, e estas não podem ser 
simplesmente ignoradas. Muitas vezes essas explicações entram em conflito com aquilo que a 
ciência afirma ser o correto ou aceitável no momento, cabendo, então, ao professor lidar com 
isso da melhor forma possível. 

(Neves, 2005) relata que entender e estudar parasitologia permite que a maior parte da 
população se beneficie dos avanços da ciência.  

No ensino médio, a parasitologia geralmente é abordada no 2º ano associada ao estudo 
dos cinco reinos. Para (Cunha, 1993) seria necessária uma mudança nos programas de ensino 
para que os alunos pudessem compreender melhor a relação dos indivíduos com o controle das 
doenças geradas por parasitas.  

Para o professor é importante conhecer previamente as concepções dos alunos acerca de 
qualquer tema a ser desenvolvido em sala de aula, pois auxilia na programação das atividades de 
aprendizagem. Segundo (Zompero, 2009) é imprescindível estudar os parasitas devido suas 
relações com a saúde humana e cabe ao professor conhecer as concepções de seus alunos e 
direcionar o ensino de modo a efetivar a aprendizagem. 

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de identificar as concepções de alguns 
alunos do 3º ano do ensino médio sobre parasitas. 

 

2. Material e Métodos 

A pesquisa foi desenvolvida com alunos do 3º ano do ensino médio de duas escolas 
estaduais do município de Tangará da Serra - MT no período de Março a Abril de 2011. Após 
obter autorização da escola, a coleta de dados foi precedida por uma breve explicação do método. 
Os alunos responderam a pergunta “diga cinco palavras que vem a sua mente quando você ouve 
ou lê parasita”. Foi atribuído um valor (peso) para cada palavra citada conforme a ordem de 
evocação, assim a primeira palavra teve peso 5 e as demais palavras respectivamente peso 4, 3, 
2 e 1. Em seguida agruparam-se as palavras em categorias de acordo com a similaridade de 
acordo com a Análise do Conteúdo de (Bardin, 1997). 

 
3. Resultados e Discussão 

mailto:miry_mello@hotmail.com
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Participaram da pesquisa 219 alunos, dos quais, 42,01% do sexo masculino e 57,99% 
feminino, a faixa etária variou de 15 a 20 anos. Após a análise e agrupamento das palavras 
obtiveram-se dez categorias, sendo elas: “Seres Vivos”, “Doenças”, “Características”; “Meios de 
Transmissão”; “Habitat”; “Sintomas”; “Plantas”; “Consequências do Parasitismo”; 
“Profilaxia/Tratamento e Saúde Pública”. 

A seguir são apresentadas e discutidas as categorias por ordem decrescente de peso.  
 

Categoria 1: Seres Vivos 

Nesta categoria os alunos demonstraram um conhecimento amplo sobre parasitoses, pois 
citaram palavras que remetem os grupos como protozoários, nematelmintos, os vetores e 
hospedeiro intermediário, como barbeiro e caramujo e outros parasitas como fungos, bactérias e 
vírus.  
 

Tabela 1. Concepções dos alunos do 3º ano do ensino médio, município de Tangará da Serra, 
MT, acerca de parasitas, sendo (F) freqüência e (P) peso. 
  

C1 Seres Vivos 

Palavras/Expressões F P 

Carrapato 75 282 

Sanguessuga 33 106 

Piolho 57 172 

Bicho Geográfico 6 17 

Mosquito 16 59 

Lombriga 44 160 

Barbeiro 25 68 

Vermes 49 185 

Bactérias 17  51 

Fungos 8 31 

Pulgas 32 96 

Insetos 9 35 

Taenia solium 7 19 

Ancilostoma 1 4 

Platelmintos 1 3 

Nematelmintos 1 2 

Bacteriófagos 1 1 

Aedes Aegypti 4 13 

Bichos 10 48 

Moscas 5 15 

Vírus 7 27 

Baratas 2 7 

Protozoários 3 5 

Animais 2 6 

Germes 1 5 

Esquistossomo 3 3 

Minhoca 1 4 
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Ratos 4 8 

Cachorro 1 6 

Formiga 1 4 

Aranha 1 4 

Lampréia 1 2 

Lêndia 1 3 

Morcegos 1 1 

Bicho de pé 1 4 

Ameba 2 10 

Caramujo 2 3 

Larva 3 9 

Pernilongo 3 6 

Berne 3 6 

Ácaro 1 5 

Ser 1 5 

Microrganismo 1 3 

Solitária 7 25 

Total 454           1528 

 
Através da Secretaria de Educação média e tecnológica (Mec, 2002) espera-se que o 

aluno durante o ensino médio torne-se capaz de distinguir, as principais doenças como as 
infectocontagiosas e parasitárias, as degenerativas, as ocupacionais e as provocadas por toxinas 
ambientais. 

 

Categoria 2: Doenças 

Pelo fato de muitas doenças serem causadas por parasitas, principalmente as que afetam 
seres humanos, os alunos citaram com maior peso a palavra doenças (283), generalizando o 
tema, contudo, souberam especificar certas doenças causadas pelos mesmos. Já no relato 
dengue, houve um equívoco por parte dos alunos, visto que, o mosquito transmissor Aedes 
aegypti é infectado por um vírus o qual irá transmitir a doença (Rey, 2001). 
 

Tabela 2. Concepções dos alunos do 3º ano do ensino médio, município de Tangará da Serra, 
MT, acerca de parasitas, sendo (F) freqüência e (P) peso.  
 

C2 Doenças 

Palavras/Expressões F P 

Doenças 64 283 

Chagas 5 19 

Trombose 1   3 

Barriga d´água 2 9 

Rantavirose 2 5 

Bicheira 2 4 

Sarna 3 8 

Amarelão 3  12 

Tuberculose 1   3 
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Febre Amarela 1 2 

Dengue 8  28 

Total 92 376 

 
A doença parasitária é um reflexo da luta parasito-hospedeiro, constituindo a resultante 

das forças em ação, dos mecanismos de agressão do parasito e dos meios de defesa do 
hospedeiro. A predominância das forças de agressão do parasita tem como consequência o 
desenvolvimento de patologias e sintomas (Cimerman e Cimerman, 2008). 
 

Categoria 3: Características 
De acordo com esta categoria percebe-se que a maioria dos alunos caracterizam os 

parasitas de maneira negativa e figurada, entretanto, citam também formas adequadas de 
caracterizá-los. 
 
Tabela 3. Concepções dos alunos do 3º ano do ensino médio, município de Tangará da Serra, 
MT, acerca de parasitas, sendo (F) freqüência e (P) peso.  
 

C3 Características 

Palavras/Expressões F P 

Indesejáveis 1 2 

Louco 2 10 

Doido 2   8 

Lesado 2 6 

Peste 1 5 

Grudento 1 3 

Chato 2 8 

Estranho 3  10 

Ser Fixo 4  14 

Incomodante 3  12 

Esquisito 1 2 

Malditos 1 2 

Natural 1 3 

Nojentos 8  24 

Vadio 1 4 

Ligeiro 1 3 

Parasita 1 4 

Porte médio/grande 1 4 

Anormal 1 2 

Idiota 1 1 

Predador 2 10 

Sugadores 5 17 

Ruim 2 3 

Preguiçosos 1 4 

Folgados 2 9 

Prejudicial 2 4 

Aproveitadores 4 13 
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Alojadores 1 4 

Pequenos 3 10 

Escrotos 1 4 

Microscópicos 3 14 

Desagradáveis 1 4 

Dependentes 6 26 

Invasores 1 3 

Contagioso 2 2 

Zumbi 2 6 

Encosto 1 5 

Total 77 265 

 
 Inesperadamente os comparam a zumbis, como cita (Galastri, 2010), sendo possível 
entender esta relação, já que existe certo tipo de fungo que infecta formigas e as transformam em 
verdadeiros zumbis. Este parasita mata o inseto e um longo esporo cresce da cabeça da formiga. 
Normalmente, o fungo faz com que a formiga morta se prenda a uma folha onde, através de seu 
organismo, ele pode arranjar nutrientes, e seu esporo pode infectar mais vítimas. 
 

Categoria 4: Meios de Transmissão 
A relação de parasitas aos meios de transmissão/contaminação, também é visível e 

coerente, por parte dos alunos, onde se destaca neste caso a grande relação, principalmente, 
com a falta de higiene. 
 
Tabela 4. Concepções dos alunos do 3º ano do ensino médio, município de Tangará da Serra, 
MT, acerca de parasitas, sendo (F) freqüência e (P) peso.  
  

C4 Meios de Transmissão 

Palavras/Expressões F P 

Transmissão 1 3 

Contamina 1 5 

Adquirir 1   4 

Infestação 1 3 

Picada 2 4 

Mordida 2 4 

Sujeira 5  15 

Descuido 2 4 

Falta de Higiene 5  18 

Total 20 60 

 
Baseado na afirmação de (Neves, 2005), os fatores ambientais promoveriam o 

desenvolvimento e a propagação de formas infectantes, demonstrando que os alunos relacionam 
adequadamente os meios de transmissão a parasitas. 

Ainda o mesmo autor relata que, é na esteira da pobreza, da falta de educação e de 
saneamento básico que as doenças parasitárias encontram um campo fértil. 

 
Categoria 5: Habitat 
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Como é possível analisar nesta categoria, os alunos relacionaram o tema com os principais 
meios de sobrevivência do parasita. Os parasitas para sobreviverem no corpo de seus 
hospedeiros precisam recolher nutrientes para sua alimentação e dentre as várias formas, de 
maneira espoliativa, os parasitas absorvem nutrientes e sangue do hospedeiro (Markell, 2007). 
 
Tabela 5. Concepções dos alunos do 3º ano do ensino médio, município de Tangará da Serra, 
MT, acerca de parasitas, sendo (F) freqüência e (P) peso.  
 

C5 Habitat 

Palavras/Expressões F P 

Organismo 1 5 

Corpo 1 1 

Células 1   1 

Sangue 3 11 

Hospedeiro 10 41 

Total 16 59 

Ainda o mesmo autor, define parasitos como organismos que encontram em outros seu 
habitat e fonte alimentar. 

 
Categoria 6: Sintomas 
Alguns sintomas que caracterizam as doenças parasitárias também foram citados pelos 

alunos na pesquisa. Segundo (Paes, 2004), os sintomas clínicos envolvem processo febril e 
anemia em hospedeiros, demonstrando percepções adequadas nesta categoria. 

 
Tabela 6. Concepções dos alunos do 3º ano do ensino médio, município de Tangará da Serra, 
MT, acerca de parasitas, sendo (F) freqüência e (P) peso. 
  

C6 Sintomas 

Palavras/Expressões F P 

Suor 1 4 

Dor 3 10 

Desânimo 1   2 

Mal Estar 2 5 

Coceira 3 4 

Anêmico 1 4 

Preguiça 3 10 

Total 14 39 

 
Parasitismo se define como sendo uma relação entre seres vivos, podendo ser esta 

harmônica, na qual gera benefício mútuo para ambos e podendo ser desarmônica, acarretando 
prejuízos (Neves, 2005). 

 
Categoria 7: Plantas 
Nesta categoria a maioria dos alunos citaram certos tipos de plantas de vida parasitária, 

pelo fato de se fixar a outras plantas para capturar seus nutrientes para sua sobrevivência.  
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Tabela 7. Concepções dos alunos do 3º ano do ensino médio, município de Tangará da Serra, 
MT, acerca de parasitas, sendo (F) freqüência e (P) peso. 
  

C7 Plantas 

Palavras/Expressões F P 

Orquídea 7 10 

Plantas 1 2 

Planta Carnívora 1   1 

Cipó 6  13 

Trepadeira (árvore) 2 7 

Total 17 33 

 
Porém, ocorre equívoco por parte de um aluno quando o mesmo cita a expressão “planta 

carnívora” como um tipo de parasita, visto que esta espécie captura insetos e animais de pequeno 
porte para compensar a deficiência ambiental em nutrientes, não apresentando assim, 
características parasitárias (Paulino, 2008). 
 

Categoria 8: Consequências do Parasitismo 
Como principal consequência do parasitismo, uma saúde afetada demonstra, de maneira 

geral, os danos que podem acometer o hospedeiro. Os alunos ainda se mostram cientes de que o 
parasitismo gera uma dependência metabólica de grau variável, podendo levar o hospedeiro à 
morte. 

 
Tabela 8. Concepções dos alunos do 3º ano do ensino médio, município de Tangará da Serra, 
MT, acerca de parasitas, sendo (F) freqüência e (P) peso.  
 

C8 Consequências do Parasitismo 

Palavras/Expressões F P 

Doente 1 4 

Mata 2 5 

Infecção 1 2 

Morte 1 4 

Perigo 1 4 

Medo 2 6 

Feridas 2 6 

Saúde Afetada 2   8 

Infectado 1 3 

Males 1 5 

Desespero 1 2 

Defunto 2 3 

Sobrevivência 1 2 

Total 18 54 

 
Em verdade, a morte do hospedeiro representa também a morte do parasita, o que, pra 

este não é bom. Observando-se assim, que a ação patogênica dos parasitas é muito variável 
(Neves, 2005). 
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Categoria 9: Profilaxia/Tratamento 
Comparam nesta categoria o tema, com meios de prevenção e tratamento de pacientes ou 

ambientes que os parasitas possam habitar. Observa-se que os alunos procuram tratar uma 
doença já adquirida, ao invés de adotar atitudes e medidas preventivas.  

 

Tabela 9. Concepções dos alunos do 3º ano do ensino médio, município de Tangará da Serra, 
MT, acerca de parasitas, sendo (F) freqüência e (P) peso.  
 

C9 Profilaxia/Tratamento 

Palavras/Expressões F P 

Limpeza 2 4 

Cuidados 2 8 

Saúde 1   1 

Energia 1 3 

Hospital 1 2 

Remédios 2 3 

Médico 1 1 

Injeção 1 3 

Total 11 25 

 
(Rey, 2001) afirma ainda que em casos de parasitoses o que se deve ter em vista é a 

interrupção dos ciclos parasitários domésticos e paradomésticos, tendo como recurso importante 
a vigilância epidemiológica e como auxílio, é importante para tal, denúncias por parte da 
população, de focos e surtos parasitários. 
 

Categoria 10: Saúde Pública 
A presente categoria demonstra a preocupação dos estudantes perante a saúde pública. 

Estas expressões indicam a preocupação e insatisfação destes serviços, devido à má 
administração do governo. Desta forma, os alunos apresentam receio ao utilizar tais serviços 
devido à precariedade que muitos se encontram.  

 

Tabela 10. Concepções dos alunos do 3º ano do ensino médio, município de Tangará da Serra, 
MT, acerca de parasitas, sendo (F) freqüência e (P) peso.  
 

C10 Saúde Pública 

Palavras/Expressões F P 

Receio 1 1 

Governo 1 3 

Políticos 1 2 

Problema 1 3 

Total 4 9 

 
 

 As parasitoses encontram-se entre os grandes problemas médico-sanitários do Brasil. A 
prevalência está associada aos fatores socioeconômicos, como falta de saneamento básico, 
condições precárias de moradia, ausência de efetivos programas de educação em saúde e de 
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pessoal habilitado para combatê-las. Daí sua importância no currículo em escolas de educação 
básica, sendo esta, a principal forma de mudar essa realidade (Rey, 2001). 
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. Introdução  
 

Os fungos são organismos eucariontes heterotróficos por absorção, possuem parede 
celular formada por quitina e/ou celulose, assim como outros carboidratos complexos, podendo 
ser unicelulares, como as leveduras ou multicelulares como os bolores (Tortora, 2005; Bernardi e 
Nascimento, 2005; Lobato et al., 2009).  Nutrem-se através do processo da absorção, onde as 
enzimas secretadas por esses indivíduos hidrolisam macromoléculas, tornando-as assimiláveis 
(Trabulsi e Alterthum, 2005). 

Em geral, os fungos são ubíquos e estão amplamente distribuídos no ambiente (Lacaz et 
al., 2002). Dispersam-se na natureza, a partir da liberação de propágulos ou esporos no ar, água, 
através de insetos, homem e animais. Aqueles que são dispersos através do ar, são denominados 
anemófilos (Menezes et al., 2006; Mezzari et al., 2003; Bernardi e Nascimento, 2005).  

Os propágulos fúngicos encontrados no ar, ao serem inalados pelo homem podem ser 
responsáveis por manifestações respiratórias alérgicas, tais como rinite e asma brônquica 
(Mezzari et al.,2003). O conhecimento sobre fungos anemófilos vem despertando interesse de 
pesquisadores, uma vez que sua freqüência e diversidade podem estar associadas com a 
poluição ambiental, e conseqüentemente com a saúde da população (Schoelein-Crusius et al., 
2001). No entanto, pouco se conhece a respeito destes microrganismos, sendo necessário, 
estudos in vitro em meios de cultura nutricionalmente eficientes, para que haja o surgimento das 
estruturas reprodutivas que possibilitam sua caracterização e identificação. 

Em pesquisas com fungos anemófilos é desejável encontrar para esses microrganismos as 
necessidades básicas de nutrição e, com isso, desenvolver um meio mínimo que contenha 
compostos realmente necessários ao crescimento e à esporulação (Silva & Melo, 1999). Desta 
forma o objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento de estruturas reprodutivas de fungos 
anemófilos da região urbana de Tangará da Serra/MT em dois meios de cultura com condições 
nutricionais diferentes, visando subsídios para estudos relacionados à biologia e taxonomia destes 
microrganismos. 
 

2. Material e Métodos 
 

O estudo foi realizado no município de Tangará da Serra, região sudoeste do Estado de 
Mato Grosso, que está situada, à aproximadamente 240 quilômetros da capital Cuiabá, latitude de 
14º 04' 38'' S   -   longitude 57º 03' 45'' W, com uma população de 81.918 habitantes (IBGE, 2010). 
Para realização das atividades de coleta, foram selecionados 7 pontos (loteamentos) da área 
urbana com características físicas diferentes, sendo estes: Vila Goiás (14°37'35.79"S - 
57°28'33.20"O), Jardim Europa (14°36'27.51"S - 57°28'31.55"O), Jardim Tarumã (14°36'24.37"S - 



 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 

 

57°29'29.75"O), Jardim Presidente (14°38'12.88"S - 57°31'24.26"O), Vila Alta (14°37'56.38"S - 
57°29'43.61"O) centro (14°37'17.43"S - 57°29'26.72"O) e centro universitário (14°39'5.05"S - 
57°26'0.10"O).                                                                   

As coletas foram realizadas quinzenalmente, entre os meses de dezembro de 2008 a 
março de 2010, totalizando 32 coletas, com exceção dos dias chuvosos (Menezes et al., 2004). O 
método utilizado foi o de sedimentação espontânea de esporos conforme Menezes et al.(2006), 
onde placas de Petri contendo meio de cultura  Batata Dextrose Ágar (BDA) com pH ajustado em 
5,5 e contendo 0,25g/L de cloranfenicol, foram expostas em duplicata por 10 minutos à uma altura 
de 1,5m do solo. Após esse período, o material foi transportado para o Laboratório de 
Microbiologia da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), campus de Tangará da 
Serra.  

Após as coletas, as placas foram incubadas em estufa BOD à uma temperatura de 26ºC, 
por um período de três dias até a formação de Unidades Formadoras de Colônias (UFCs). 
Aqueles fungos que não apresentaram desenvolvimento de estruturas reprodutivas foram 
agrupados em Micelya sterilia baseado em Menezes et al., (2006), totalizando 166 colônias 
fúngicas. Essas colônias foram repicadas em placas de Petri contendo os meios de cultura Aveia-
Ágar (AvA, Menezes e Silva-Hanlin, 1997) e Ágar Sabouraud (AS, Lacaz et al., 2002), preparados 
de acordo com sua descrição na literatura. Todos os meios foram esterilizados por autoclavagem 
a 121°C por 20 minutos. O meio AvA  é  nutricionalmente rico em carboidrato, diferentemente do 
AS que além de carboidratos apresentam peptona e caseína (fontes de nitrogênio). 

As placas foram incubadas em BOD a temperatura de 26°C, por um período de 10 dias, 
para o desenvolvimento e conidiogênese dos fungos. Posteriormente, foram confeccionadas 
lâminas para a identificação dos espécimes segundo a metodologia proposta por Lacaz et al. 
(2002) e Barnett e Hanter (1998). A preferência dos fungos anemófilos por algum dos meios de 
cultura foi realizado observando-se a freqüência de conidiogênese e quantidade de gêneros de 
fungos que colonizaram os substratos. 
 

3. Resultado e Discussão 
 

Dentre os 166 isolados de fungos avaliados nos diferentes meios de cultura para estimular 
a conidiogênese, 33 (19,87%) conidiaram. Após a identificação estes foram distribuídos em oito 
gêneros: Bipolaris (21.21%), Curvularia (24.24%), Septonema (18.18%), Fusarium (6.06%), 
Penicillium (9.09%), Nigróspora (3.03%), Cladosporium (3.03%), Trichoderma (6.06%) (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Quantidade de gêneros de fungos anemófilos da região urbana de Tangará da 
Serra/MT que apresentaram conidiogênese em diferentes meios de cultura alternativos. 
 

Gênero AvA AS % 

Bipolaris 7 - 21.21 
Curvularia 8 - 24.24 
Septonema 6 - 18.18 
Fusarium 2 - 6.06 
Penicillium 2 1 9.09 
Nigróspora 1 - 3.03 
Cladosporium 1 - 3.03 
Trichoderma 2 - 6.06 
Não identificado 3 - 9.09 

Total 32 1 100 



 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 

 

 
Os resultados indicam que o melhor meio para induzir a formação de esporos nos fungos 

anemófilos foi o AvA, com 32 fungos. O meio AS apresentou baixa freqüência de conidiogênese 
com apenas um fungo (0,60%) (Tabela 2). Estes resultados demonstram que esses organismos 
têm preferência por meios de culturas ricos em carboidratos e deficientes em peptona e caseína. 

 
Tabela 2. Freqüência da conidiogênese dos fungos anemófilos encontrados na região urbana de 
Tangará da Serra/MT em diferentes meios de cultura alternativos. 

Meios de Culturas N° de colônias % 

AvA 32 19, 27 
AS 01 0, 60 

Total 33 19,87 

 
Diversos pesquisadores relatam sobre a conidiogênese de fungos em distintos meios de 

cultura. Pereira et al., (2006) avaliou diferentes meios de cultura na conidiogênese de fungos e 
verificou que o AvA foi o mais indicado seguido pelo AF. Chagas et al.,(2010) obteve maior 
conidiogênese no meio Agar- Aveia. Para Cutrim et al., (2006) o meio AvA mostrou-se mais 
adequado para esporulação. O mesmo resultado foi obtido por Carnaúba et al., (2007), fato estes 
que  corroboram com os dados obtidos nesta pesquisa, que indica o meio a base de aveia é um 
dos mais apropriados no desenvolvimento de estruturas reprodutivas em fungos anemófilos 
coletados na cidade de Tangará da Serra-MT. 

Barbosa  et al., (2002), avaliando diferentes meios de cultura no crescimento e 
esporulação de isolados fungicos, verificou que o melhor meio para crescimento micelial foi o AS, 
já na esporulação este foi pouco eficiente. O mesmo resultado foi verificado por Poloni et al., 
(2008), aspecto que corrobora com os dados da presente pesquisa demonstrando assim que o 
meio AS não induz satisfatoriamente a  conidiogênese. Silva e Melo (1999) constatou que a 
peptona é pouco eficiente para estimular a esporulação fúngica. Griffin (1994), apud Cutrim et al. 
(2006), afirma que as altas concentrações de nitrogênio reprime a esporulação dos fungos e que a 
conidiogênese está diretamente relacionada com a concentrações de carbono. Esses fatos, 
corroboram com os resultados encontrados para anemófilos da região sudoeste de Mato Grosso.  

Assim, dentre os meios de cultura testado, o meio AvA mostrou-se mais eficaz para ser 
usado em futuras pesquisas como forma de cultivo da microflora de anemófilos. No entanto faz-se 
necessário o estudo com outros meios de cultura, visando a maximizar a formação de 
conidiogênese para aperfeiçoar os estudos de taxonomia de anemófilos na região. 
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1. Introdução 
 

  O pau-de-balsa (Ochroma pyramidale), é amplamente distribuído na zona 
neotropical, ocorre desde o sul do México à Bolívia, Peru e Brasil na região Amazônica, 
apresenta porte arbóreo com até 30 m de altura (Lorenzi, 2002). É utilizada na 
recomposição de áreas degradas devido ao seu rápido crescimento e tolerância à 
luminosidade direta, sua madeira é muito leve, sendo empregada na construção de 
barcos, jangadas, brinquedos e para outros fins (Rizzini, 1978; Lorenzi, 2002).  

As sementes de pau-de-balsa apresentam dormência devido à dureza e a 
impermeabilidade do tegumento, que influenciam no baixo percentual de germinação das 
sementes, além de serem pequenas e aderidas à paina (Barbosa et al., 2004).  

Com o crescente interesse pelo estabelecimento do plantio em espécies florestais 
para fins industriais, buscam-se técnicas de manejo mais adequadas para a produção de 
mudas com qualidade (Tucci et al., 2010). Neste sentido a utilização da micropropagação 
permite obtenção de plantas livres de patógenos, em larga escala e em um curto espaço 
de tempo (Grattapaglia e Machado, 1998). O cultivo in vitro de células e tecidos tem sido 
excelente alternativa a ser empregada para a propagação de um grande número de 
espécies.  

Ochroma pyramidale tem sido propagada pelos métodos convencionais de cultivo. 
Por se tratar de uma espécie que apresenta dormência de suas sementes, alguns dos 
trabalhos desenvolvidos têm como objetivo acelerar o processo de germinação (Varela e 
Ferraz, 1991; Netto, 1994; Barbosa et al., 2004). Desta forma, trabalhos à respeito da 
propagação in vitro de O. pyramidale ainda não foram estabelecidos, sendo necessários 
estudos que visem  sua multiplicação e desenvolvimento. 

O presente trabalho teve como objetivo estabelecer e otimizar um protocolo de 
germinação in vitro para sementes e aclimatização de plantas de pau-de-balsa. 
 
2. Material e Métodos 

 
Sementes de pau-de-balsa foram obtidas no Viveiro de Mudas Ziani, localizado no 

município de Tangará da Serra/MT. 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.  
Foram realizados dois experimentos: 

1) Germinação in vitro de sementes de pau-de-balsa: 
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Foram desinfestadas 1.200 sementes de pau-de-balsa mediante a imersão em 
álcool 70% (v/v) por um minuto, seguido de hipoclorito de sódio comercial a 2,5% (v/v) 
com adição de 2 gotas de Tween-20, durante 20 minutos e submetidas a 4 enxágües 
consecutivos em água destilada e autoclavada.  

Em seguida, sob condições assépticas em câmara de fluxo laminar 600 sementes 
de pau-de-balsa foram inoculadas com o tegumento intacto (T) em meio de MS 
(Murashige e Skoog, 1962), complexo vitamínico de MS, 0,01% (p/v) de mio-inositol e 3% 
(p/v) de sacarose, e 0,28% (p/v) de ágar Merck® como agente gelificante, seguindo os 
seguintes tratamentos: T1- (T + MS), T2- (T+ MS+ 0,5 mg L -1 de GA3), T3- (T + MS + 1,0 
mg L -1 de GA3), T4- (T + ½ MS), T5-( T + ½ MS + 0,5 mg L -1 de GA3 ), T6- (T + ½ MS + 
1,0 mg L -1 de GA3), T7- (TE + MS), T8- (TE + MS +  0,5 mg L -1 de GA3), T9- (TE + MS + 
1,0 mg L -1 de GA3), T10- (TE + ½ MS), T11- (TE + ½ MS+0,5 mg L -1 de GA3), T12- (TE + 
½ MS+ 1,0 mg L -1 de GA3).  

Outras 600 sementes de pau-de-balsa foram submetida à escarificação manual 
(TE), através da secção do tegumento na região de inserção do embrião zigótico com o 
auxílio de pinça e bisturi. As sementes escarificadas foram cultivadas sob as mesmas 
condições dos tratamentos descritos anteriormente. 

O pH foi ajustado para 5,7 ± 0,1 e o meio de cultivo autoclavado por 20 minutos 
(121 ºC e 1,1 atm de pressão). Foram adicionados 70 mL de meio em frascos vedados 
com filme de PVC (Goodyear, Brasil). Os tratamentos foram mantidos em sala de 
crescimento a uma temperatura de 27 ± 2 °C com fotoperíodo de 16 horas de luz com 
irradiância de 36 µmol m-2 s-1 e 8 horas de escuro. O delineamento experimental utilizado 
foi inteiramente casualizado, com fatorial 2x6, num total de 12 tratamentos, com 5 
repetições e 20 sementes por frascos. Foi realizada a análise de variância (ANOVA) e 
teste de comparação de médias através do teste Scott Knott (p < 0,05). A avaliação 
ocorreu após 30 dias de cultivo in vitro. 

  
2) Aclimatização de plantas cultivadas in vitro: 
Plântulas com ± 5 cm de comprimento foram lavadas, com a finalidade de remover os 

resíduos do meio de cultivo e aclimatizadas em tubetes utilizando-se três tratamentos com os 
seguintes substratos: vermiculita, areia e terra+vermiculita (2:1) autoclavadas. As plantas foram 
mantidas por 10 dias sob condições de Laboratório, e posteriormente transferidas para casa de 
vegetação. A contagem das plantas sobreviventes foi realizada a cada 15 dias. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com 3 
tratamentos e 50 repetições. Foi realizada a análise de variância (ANOVA) e teste de 
comparação de médias através do teste Scott Knott (p < 0,05).  

 
 

3. Resultados e Discussão 

 
Sementes de pau-de-balsa cultivadas in vitro não apresentaram contaminação 

com, 100% de assepsia (Figura 1A e B). A desinfestação é um processo principal para o 
estabelecimento in vitro, a maior dificuldade reside na obtenção de material asséptico sem 
conduzi-lo à morte (Grattapaglia e Machado, 1998). 
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O início da germinação das sementes de O. pyramidale com tegumento intacto 
ocorreu após 10 dias de cultivo in vitro (Figura 1A), no entanto, nas sementes submetidas 
à escarificação manual, a germinação teve início após 2 dias de cultivo in vitro, 
apresentando expansão tegumentar e  emissão da radícula (Figura 1B). Com relação às 
sementes excisadas verificou-se uma germinação homogênea nos diferentes meios de 
cultivo (Figura 1D) e posterior conversão em plântulas, diferentemente das sementes 
inoculadas com tegumento intacto, que apresentaram desenvolvimento heterogêneo 
(Figura 1C). 

Como se pode observar na Tabela 1, as sementes escarificadas de O. pyramidale, 
após 30 dias de cultivo in vitro apresentaram alta percentagem de germinação, com 91%  
em T1 (MS0) e  96% em T3 (MS+ 1,0 mg L -1 de GA3), respectivamente. Desta forma a 
escarificação possibilitou maior absorção de água nas sementes e favoreceu a sua 
germinação. Franke e Baseggio (1998) relatam que a escarificação mecânica provoca 
pequenas fissuras no tegumento das sementes, aumentando sua permeabilidade 
permitindo a embebição e aceleração do início do processo de germinação, já nas 
sementes intactas o tegumento atua como uma barreira para a germinação das 
sementes. 

Observou-se que nas sementes com o tegumento íntegro, ocorreram diferenças 
significativas entre os meios de cultivo, sendo que em T1(MS0), T2 (MS0 + 0,5 mg L-1 
GA3), e T4 (½ MS) a taxa germinativa foi de apenas 12 a 13%, respectivamente. Esses 
resultados são contrastantes, quando comparados aos dados obtidos a partir de 
sementes escarificadas. A espécie demonstrou um elevado grau de dormência em suas 
sementes, indicado pelas baixas percentagens de germinação. 

A adição de ácido giberélico no cultivo in vitro de sementes de pau-de-balsa não 
interferiu significativamente nos tratamentos, quando se utilizou sementes escarificadas 
ou com o tegumento intacto, entretanto, as giberelinas desempenham uma importante 
função na germinação, provocam o amolecimento das camadas externas da semente 
aumentando a permeabilidade dos tecidos tegumentares (Franco e Ferreira, 2002).  
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Figura 1: Germinação in vitro e aclimatação de Ochroma pyramidale. A) Sementes de 
pau-de-balsa com tegumento intacto. B) tegumento escarificado. C) Germinação das 
sementes com tegumento intacto. D) germinação de sementes escarificadas em ½ MS. E) 
calogênese nos cotilédones de plântulas de pau-de-balsa, F) Plantas em processo de 
aclimatação. 
 

Assim, para a germinação in vitro das sementes de O. pyramidale recomenda-se a 
escarificação das sementes, por favorecer a embebição e conseqüente  amolecimento  do  
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tegumento e a utilização do meio de cultura de MS na metade das concentrações dos sais 
básicos. Estudos sobre a propagação desta espécie in vitro, oferecem uma nova 
alternativa além dos métodos convencionais de propagação. 

Após 30 dias observa-se que em todos os tratamentos as plântulas com folhas 
expandidas apresentaram calos nas regiões da nervura central e nas extremidades das 
folhas (Figura 1E). 

Plântulas de pau de balsa com ± 5 cm de altura e com folhas expandidas foram 
aclimatizadas nos diferentes substratos. Após 15 dias de aclimatização, as plântulas de 
pau-de-balsa cultivadas nos substratos areia e vermiculita apresentaram taxas de 
sobrevivência de 98 e 96%, respectivamente e em terra+vermiculita apenas 16% (Tabela 
2). 

 
Tabela 1: Comparação das médias de germinação (%) entre os diferentes tratamentos com a 
utilização de sementes não escarificadas e escarificadas. 

 

GERMINAÇÃO (%) 

 
Tratamentos 

Escarificação 

T T E 

MS0 12 aB 91 aA 

MS0 + 0,5 mg L-1 GA3 13 aB 89 aA 

MS0 + 1,0 mg L -1 GA3 2 bB 96 aA 

½ MS 12aB 90 aA 

½ MS+ 0,5 mg L-1 GA3 2 bB 90 aA 

½ MS + 1,0 mg L -1 GA3 6 bB 81 aA 
*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Scott Knott (P ≤ 0,05). (letras maiúsculas na horizontal e minúsculas 

na vertical). T (Tegumento intacto); TE (Tegumento escarificado). 

 

 

Tabela 2: Média das plantas sobreviventes (%), com a utilização de diferentes substratos 
após 15 e 30 dias de cultivo. 
 

Tratamentos 
Plântulas sobreviventes ( %) 

15 dias 30 dias 

Areia 98 aA 78 aB 

Vermiculita 96 aA 66 aB 
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Terra+vermiculita (2:1) 16 bA 0 bB 

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Scott Knott (P ≤ 0,05). (letras maiúsculas na horizontal e minúsculas 

na vertical). 

 

Houve diferença significativa entre os dias de aclimatização, com queda na taxa de 
sobrevivência após 30 dias de cultivo, as plântulas nos substratos areia e vermiculita 
apresentaram índices de 78 e 66 % de sobrevivência, já as cultivadas na terra+vermiculita 
não sobreviveram (Figura 1F).  

Plântulas de O. pyramidale cultivadas no substrato vermiculita e areia 
desenvolveram-se satisfatoriamente. A aclimatação é a fase mais crítica de todo o 
processo de micropropagação, as plântulas quando expostas as condições ambientais 
sofrem estresse, pois se desenvolveram em ambiente com temperatura controlada, pouca 
intensidade luminosa, com nutrientes suficientes para promover o seu desenvolvimento, 
por isso o processo de aclimatização é essencial para a sobrevivência das plântulas em 
casa de vegetação ou campo (Rocha, 2009). 
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1. Introdução  
 
A cafeicultura é uma das mais importantes atividades do setor agropecuário, o cultivo do 

café contribui para o desenvolvimento econômico do país e garante a fixação do homem no 
campo com a geração de postos de trabalho e uso de mão-de-obra (Fassio & Silva, 2007). A 
terceira estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento indica que a produção de café no 
Brasil para a safra 2011 será de 43,15 milhões de sacas de 60 quilos do produto beneficiado. O 
café conilon deve ser responsável por 26,1% dessa produção, sendo o estado do Espírito Santo o 
maior produtor nacional dessa espécie (75,4% da produção de café conilon brasileira) (Conab, 
2011). 

A principal doença do cafeeiro é a ferrugem alaranjada, causada pelo fungo Hemileia 
vastatrix Berk & Br., que foi responsável pela falência da indústria do café no Ceilão e pela 
substituição da produção do café pelo chá (Carvalho et al., 1989).  

Os sintomas da ferrugem são caracterizados pelo surgimento, na face inferior das folhas, de 
pequenas manchas de coloração amarelo-pálida, de 1 a 3 mm de diâmetro, que evoluem, 
atingindo até 2 cm de diâmetro, quando passam a apresentar aspecto pulverulento com produção 
de uredósporos de coloração amarelo-alaranjada. Na face superior das folhas, ocorrem manchas 
cloróticas correspondentes aos limites da pústula na face inferior. A ferrugem também pode 
causar a queda precoce de folhas e a seca de ramos da planta (Zambolim et al., 1997), em 
especial quando a sua ocorrência é acompanhada por períodos de estresses, quando a lavoura 
apresenta elevada carga pendente, nutrição desequilibrada, falta de água ou manejo inadequado 
da irrigação (Ventura, 1995; Zambolim et al., 2002). 

No Brasil, em regiões onde as condições climáticas são favoráveis à doença, os prejuízos na 
produção normalmente atingem 35%, podendo alcançar valores superiores a 50% em condições 
de estiagem prolongada. A doença foi constatada em território nacional desde janeiro de 1970, na 
Bahia, e em apenas quatro meses já era encontrada em lavouras cafeeiras em todas as regiões 
brasileiras (Zambolim et al., 2005). O fungo biotrófico causador dessa doença ocorre de forma 
generalizada em todas as regiões do Estado do Espírito Santo (Ventura et al., 2007). 

Diversos fatores ambientais podem influenciar a incidência e a severidade das doenças de 
plantas. A radiação é um desses fatores, sendo a mesma a fonte primária de energia disponível 
na superfície do planeta. A radiação solar é necessária para muitos processos biológicos, como a 
fotossíntese no hospedeiro, e também tem influência sobre a sobrevivência do inóculo dos 
patógenos (Vale et al., 2004).   

Este trabalho objetivou avaliar a influência da face de exposição à luz solar, considerando a 
exposição durante o período da manhã e da tarde, sobre a incidência e severidade da ferrugem 
em genótipos de café conilon. 

 

mailto:wagnernunes86@hotmail.com
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2. Material e Métodos 
 
O experimento foi realizado na área experimental do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Espírito Santo (CCA-UFES), em Alegre-ES, situada às margens da 
rodovia ES 482, próxima ao Km 77, a uma altitude média de 250 m com coordenadas geográficas 
de 20º 45`S e 41º 30`W. O clima predominante é quente e úmido no verão e inverno seco, 
segundo o sistema Köppen, com precipitação anual média de 1.200 mm e temperatura média 
anual de 23º C. O solo é classificado como Latossolo Vermelho Amarelo. 

As plantas foram conduzidas com 14.000 hastes por hectare, sendo a poda feita pelo 
método tradicional, de acordo com a recomendação de Fonseca et al. (2007). O sistema de 
manejo foi planejado conforme as atuais recomendações para o café conilon no Espírito Santo 
(Ferrão et al., 2007; Prezotti et al., 2007). 

O experimento foi realizado em esquema fatorial 7x2, sendo os tratamentos compostos pela 
combinação entre 7 diferentes genótipos de Coffea canephora Pierre ex Froehner, variedade 
Conilon (C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7) e 2 faces de exposição à luz solar ao longo do dia (face 
exposta ao sol da manhã e face exposta ao sol da tarde), seguindo o delineamento experimental 
em blocos casualizados, com 5 repetições. 

Os genótipos foram multiplicados assexuadamente através do processo de estaquia, que é 
um método adequado e apresenta viabilidade comprovada para a espécie de café utilizada nesse 
estudo (Paulino et al.,1984). 

A incidência da ferrugem no campo foi feita por meio de amostragem de folhas ao acaso, 
retiradas na região mediana dos ramos, correspondente ao terceiro e quarto pares de folhas 
completamente desenvolvidas. A partir do número de folhas infectadas em relação ao número 
total de folhas avaliadas, foi determinada a incidência de folhas doentes.  

As informações sobre a severidade da doença foram obtidas de acordo com a escala 
baseada na proposta de Eskes & Costa (1983), que estabelece diferentes níveis de severidade 
entre a nota 1, correspondente a ausência de lesões de ferrugem, e a nota 9, que indica grande 
quantidade de folhas ou ramos doentes, com muitas pústulas esporuladas e queda foliar 
significativa. 

Os dados foram submetidos à análise de variância com uso do programa computacional 
SISVAR 4.0 (Ferreira, 2000). 

 
3. Resultados e Discussão 
 
A análise de variância indicou a significância estatística de ambos os fatores avaliados 

(genótipos e face de exposição), não ocorrendo interação entre os mesmos a um nível de 5% de 
probabilidade. Os coeficientes de variação para as variáveis incidência e severidade foram de 
16,73% e 19,94%, respectivamente, sendo valores aceitáveis para a experimentação em campo 
com culturas perenes (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Valores médios de incidência e severidade da ferrugem influenciados pela face de 
exposição à luz do sol, em genótipos de café conilon implantados em Alegre-ES. 

Face de exposição Incidência (%) Severidade 

Sol da manhã 47,73 a 3,17 a 
Sol da tarde 42,38 b 2,82 b 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
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O fungo H. vastatrix necessita de água livre, temperatura na faixa de 21 a 23°C e ausência 

de luz direta para germinação e penetração dos uredósporos através dos estômatos das folhas. 
De acordo com as condições do cultivo, a própria copa das plantas pode dificultar a incidência de 
luz direta e, consequentemente, favorecer o desenvolvimento da ferrugem (Almeida, 1986). 
Salgado et al. (2007) afirmam que as diferenças na incidência solar direta, assim como a umidade 
relativa, podem influenciar a incidência da ferrugem, de acordo com o sistema de cultivo. 

Henao (1974) verificou a relação entre o período de geração e o grau de infectividade 
influenciados pela exposição à luz, concluindo que a germinação em condições adversas de luz 
atrasa o desenvolvimento do patógeno no hospedeiro. O mesmo autor também concluiu que uma 
intensidade luminosa correspondente a um dia nublado (sem incidência direta de luz sobre a 
superfície inferior da folha) é suficiente para que os uredósporos germinem e causem alguma 
infecção. Mas, nessas condições, o surgimento das lesões é mais demorado. 

A comparação entre os valores médios de cada genótipo é apresentada na Figura 1. Nota-se 
a formação de três grupos de genótipos com médias homogêneas para uma das variáveis. Para a 
incidência da ferrugem, o genótipo C7 apresentou isoladamente a média superior, enquanto os 
genótipos C5 e C6 formaram o segundo grupo de médias estatisticamente superiores. Os demais 
genótipos: C1, C2, C3 e C4; se alocaram no grupo de médias inferiores. Para a severidade da 
ferrugem, os genótipos C2 e C7 formaram o grupo de média superior, enquanto os genótipos C3, 
C4 e C6 se alocaram no grupo de médias intermediárias. Os genótipos C1 e C5 apresentaram 
valores médios incluídos no grupo de médias inferiores. 
 

 
Figura 1. Valores médios de incidência e severidade da ferrugem de sete genótipos de café 
conilon implantados em Alegre-ES. (Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo 
teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade). 

 
A variabilidade existente entre os materiais genéticos explica as diferentes reações quanto à 

ferrugem em cada genótipo. A natureza de sua reprodução, que leva a alta taxa de alogamia 
devido à autoincopatibilidade e a conseqüente fecundação cruzada, predispõe genótipos de café 
conilon a apresentar grande variabilidade genotípica e fenotípica para diversas características 
agronômicas, tal como a sua reação à fitopatógenos (Carvalho et al., 1969; Fonseca, 1999; Ferrão 
et al., 2008). 

Os resultados permitem concluir que, nas condições avaliadas, a face de exposição à luz 
solar teve influência sobre o desenvolvimento da ferrugem, sendo a face iluminada pelo sol da 
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manhã mais favorável ao desenvolvimento das lesões do que a face da copa iluminada pelo sol 
da tarde. Esse mesmo comportamento foi observado em todos os genótipos de café conilon 
avaliados, ocorrendo diferenças na severidade e incidência da doença entre os mesmos. 
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1. Introdução 
 
Nos últimos anos a cotonicultura brasileira apresentou significativas alterações em 

produtividade e distribuição geográfica, destacando-se nas regiões onde a lavoura é mecanizada 
e semeada em grandes áreas, como é o caso da região de Cerrado, que quebrou todos os 
padrões tradicionais da implantação da cultura em outras regiões onde era semeada em 
pequenas áreas (Camacho et al., 2009).  

O avanço na produtividade brasileira teve seu início nos anos de 1990, onde a 
cotonicultura se intensificou, principalmente através da possibilidade de exportação, apresentando 
assim uma melhora na competitividade. Desde então, a produção nacional de algodão que ocorria 
sob cultivo tradicional e intenso uso de mão de obra nas regiões do Sul e Sudeste do país, passou 
a se desenvolver empresarialmente na região Centro-Oeste do país, onde os sistemas produtivos 
passaram então a estar ancorados em grandes extensões de áreas e mecanização do plantio à 
colheita. Com isso, a produtividade brasileira deu um grande impulso, ultrapassando as médias 
obtidas pelos principais países produtores (Alves et al., 2008). 

Atualmente, o Brasil passou a ter uma importante participação no cenário mundial 
produzindo cerca de três milhões de toneladas de algodão, com destaque ao estado de Mato 
Grosso que representa aproximadamente 49,3% da produção nacional (IBGE, 2010).  

O sucesso de implantação desta cultura no Cerrado Mato-grossense ocorre principalmente 
pelo clima favorável, terras planas, mecanização total da lavoura, modernos implementos 
agrícolas e programas de incentivo a cultura (EMBRAPA, 2003). 

Em decorrência das mudanças ocorridas na produção do algodão, principalmente no 
estado de Mato Grosso, este trabalho tem por objetivo analisar o desenvolvimento da cultura do 
algodão, os fatores que influenciaram para esta ocorrência entre os anos de 1997 e 2009 e suas 
perspectivas futuras no estado. 

 

2. Metodologia 

 

Foram realizados levantamentos bibliográficos, tendo como base os dados publicados pela 
Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN, sobre o desenvolvimento da cotonicultura no 
estado de Mato Grosso entre 1997 a 2009 (SEPLAN, 2010).   

 

3. Resultados e discussão 

 
Em relação a produção total da cultura no Estado de Mato Grosso, houve um elevado 

incremento, de 78.376 toneladas no ano de 1997 para 1.415.921 toneladas em 2009. Estes dados 
representam um aumento de 1.337.545 toneladas, sendo 2007 e 2008 os anos que apresentaram 
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os maiores valores (Figura 1). Segundo Jank et al. (2004), a expansão do agronegócio brasileiro 
no começo do século XXI se deu através de ganhos de eficiência na escala e produtividade, 
competitividade, e também,  pela forte demanda por produtos agrícolas, tudo isso em razão da 
eliminação dos subsídios e controle de preços, da abertura comercial, integração do MERCOSUL,  
além do controle da inflação. 

Quanto à produtividade que é representada pela produção total em função da área 
plantada, esta apresentou valores iniciais em 1997 de 1.854 kg.ha-1, chegando a 3.960 Kg.ha-1 em 
2009. É interessante ressaltar que apesar de ter ocorrido um decréscimo na área plantada no ano 
de 2009 em relação ao ano anterior, a produtividade se manteve constante (Figura 1). Isso pode 
ter ocorrido devido às boas condições pluviométricas após a implantação da cultura e seu 
aumento poderia ser ainda maior se os produtores introduzissem novos transgênicos, que têm 
elevados índices de produtividade em países como a China e a Índia. A introdução destes 
transgênicos, reduziriam o custo de produção para os agricultores brasileiros proporcionando 
assim, melhor competitividade no âmbito internacional (DESENBAHIA, 2008).   

 

Figura 1 – Produção, área colhida e produtividade da cotonicultura no Estado de Mato Grosso nos 
anos de 1997 a 2009. 

 

O rendimento médio na produção do estado de Mato Grosso ganhou impulso a partir do 
ano 2000, permanecendo estável nos últimos anos (Figura 2). A utilização de tecnologias nos 
sistemas produtivos de algodão tem possibilitado um bom rendimento de Kg por hectare no 
estado de Mato Grosso. Para se obter esta estabilidade de crescimento na produtividade, novas 
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cultivares foram lançadas no mercado para atenderem à demanda produtiva, a fim de minimizar o 
custo de produção e perdas pelo ataca de pragas e doenças (Chiavegato, 2005). 
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ura 2 – Rendimento médio do algodão no Estado de Mato Grosso 1997 á 2009. 

 

Em relação à produção de algodão em fibra, nota-se que o número de amostras 
analisadas (Tabela 1), apresentou baixa produtividade na safra de 2003/04, segundo Ferreira 
Filho et al. (2004), o Estado de Mato Grosso enfrentou um ano atípico nesta época, pois as 
chuvas de final de ciclo mudaram o cenário climatológico da região na época em que o algodão se 
apresentava nas fases de abertura dos capulhos, ou seja, quando as fibras começaram a ficar 
expostas na lavoura, ocorreram chuvas não previstas. De acordo com os dados da Tabela 1, 
também é possível observar que no ano de 2007 houve um resultado superior aos outros anos, 
este aumento pode estar relacionado com a valorização do preço e exportações nesta época. 
Corroborando com Souza e Bonjour (2009) que afirmam que nestes anos o Brasil obteve o maior 
índice das exportações do agronegócio, um total de US$ 58.420 bilhões, apresentando também o 
melhor saldo na balança comercial, que foi de US$ 49.701 bilhões, onde o Mato Grosso obteve o 
melhor resultado apresentado, com um volume exportado de US$ 5.027 bilhões, apresentando 
também o melhor saldo da balança, que foi de US$ 5.019 bilhões. 
 
 
Tabela 1 – Relação entre a produção total de algodão em fibras no Brasil em porcentagem no 
Mato Grosso e produção total do Centro-Oeste em porcentagem no Mato Grosso, nos anos de 
2002 a 2009.   

Ano Brasil MT Centro Oeste MT 

2002 2.166.014 52,69% 1.600.726 71,29% 

2003 2.199.268 48,46% 1.540.926 69,16% 

2004 3.798.480 49,61% 2.552.647 72,82% 
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2005 3.666.160 45,9% 2.307.568 72,93% 

2006 2.898.721 46,91% 1.744.748 82,41% 

2007 4.110.822 53,63% 2.688.421 82% 

2008 3.983.181 52,3% 2.549.303 81,72% 

2009 2.897.542 48,87% 1.787.459 79,21% 

 

 

Dentre os municípios de Mato Grosso que mais produzem algodão se destacam Sapezal, 
Campo Verde e Diamantino que produziram 194.909t, 182.448t, 106.930t respectivamente, juntos 
este municípios perfazem um total de 34,21% de todo o algodão produzido em Mato Grosso. 

Tendo em vista o desenvolvimento da cultura do algodão no decorrer de todos esses anos, 
as perspectivas apontam para uma recuperação dos preços na safra 2010/2011 que subiram de 
0,70/libra para 1,10/libra sendo considerado o melhor preço dos últimos 140 anos superando a 
queda do plantio no estado na safra anterior, devido à baixa cotação do mercado interno e 
externo. Segundo dados da Agopa (2010) o Brasil deve recuperar a área que vinha plantando nos 
anos anteriores podendo bater recorde, com produção estimada entre 1,6 e 1,7 milhões de 
toneladas e tendo atingido esta última, o Brasil colherá a maior safra da história do algodão. O 
país ainda poderá atingir uma produção de 600 mil toneladas o que o tornará o segundo maior 
exportador do mundo, estando atrás somente dos Estados Unidos e Uzbequistão. 

Em meio a todas essas perspectivas o Estado de Mato Grosso que apresentará 133% de 
crescimento no valor da produção em 2011, já apresenta 5,15 mil toneladas vendidas da safra 
2010/2011, sendo 4,61 mil toneladas destinadas às exportações e 540 toneladas destinadas ao 
mercado interno, já tendo se estabelecido as vendas futuras na Bolsa Brasileira de 350,83 mil 
toneladas, das quais 304,95 mil para exportações e, o restante (R$ 45,88 mil), para o suprimento 
do mercado doméstico (AMPA). 

É preciso aproveitar este bom momento da cultura do algodão tendo em vista que os bons 
preços estão cobrindo os custos de produção e gerando ganhos ao produtor, porém, devendo-se 
ficar atento, pois segundo o diretor executivo da Ampa Décio Tocantins, esse fato se deu devido 
aos baixos estoques mundiais. 

Através dos dados analisados desde o ano de 1997 até o ano de 2009, pode-se concluir 
que o desenvolvimento da cultura do algodão ocorreu de forma gradativa tendo início nos estados 
de São Paulo e Paraná e, posteriormente, se expandindo para as regiões Nordeste e Centro-
Oeste, onde nesta última o estado do Mato Grosso passou a ter grande representatividade a partir 
de 2003/2004 devido as suas terras planas, clima favorável e o auxílio de maquinários bem como 
de outras tecnologias que possibilitaram a rápida expansão da cultura no estado (EMBRAPA, 
2003; Ferreira Filho, 2004). Desta maneira, Mato Grosso destaca-se como maior produtor da 
cultura no país apresentando boas perspectivas de crescimento em relação ao produto que 
impulsionou a indústria têxtil brasileira dentro do contexto econômico nacional, fomentando a 
economia brasileira.  
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1. Introdução  

 
A soja (Glycine max) é uma das principais culturas cultivadas no mundo, o seu centro de 

origem é a China (EMBRAPA, 2003). No Brasil a cultura da soja ocupa uma área de 23.476.900 
hectares, com a produção de 68.688.182 toneladas, com a média de produtividade de 2.851 kg 
ha-1 na safra 2009/10 (CONAB, 2010). A soja foi responsável pro 9,1% das exportações 
brasileiras, de uma forma geral, no ano de 2009 (SECEX/MDIC, 2009). O Estado de Mato Grosso 
é o maior produtor de soja do país, com a área cultivada de 6.224.500 hectares e produção de 
18.766.868 toneladas e com média de produtividade de 3.015 kg ha-1 na safra 2009/10 (CONAB, 
2010). A área plantada em MT corresponde a 26,51% de toda área cultivada com soja no Brasil, e 
mantendo a média de produtividade 5,8% a mais que a média nacional (CONAB, 2010). 

As lagartas são umas das principais pragas da cultura da soja, pois podem provocar grandes 
quedas de produtividade, causadas por danos indiretos pela perda de área foliar, entrada de 
patógenos pelas lesões e danos diretos quando as lagartas atacam as vargens e os grãos 
(DEGRANDE e VIVAN, 2009). As principais lagartas desfolhadoras são lagarta da soja (Anticarsia 
gemmatalis), lagarta falsa medideira (Pseudoplusia includens) (DEGRANDE & VIVAN, 2009). Na 
atualidade está sendo notada a migração de pragas de outras culturas para a soja, devido a 
sucessão de culturas, como a lagarta da maça (Heliothis virescens) a qual atacava o algodoeiro e 
hoje é uma praga importante na cultura da soja (DOMINGUES, 2011). 

Nos ambientes naturais e agroecossistemas ocorrem a ação de inimigos naturais sobre os 
insetos, esses inimigos naturais podem ser outros insetos ou microrganismos. São inúmeros os 
microrganismos que causam doenças nos insetos, os mais conhecidos são os fungos 
Entomophthora aphidis predador de pulgões, Hirsutella thompsonii de ácaros, Nomurea rileyi de 
lagartas e Aschersonia aleyrodes de mosca branca e cochonilha. Quanto ao vírus o mais 
conhecido é o Baculovirus anticarsia que provoca a morte da lagarta da soja e as bactérias que 
ocorrem em menor freqüência, sendo Bacillus thuringiensis a espécie mais conhecida e que 
coloniza lagartas (GRAVENA, 1992). 

O fungo entomopatogênico Nomurea rileyi é o agente causal da doença branca em lagartas, 
como a lagarta da soja (Anticarsia gemmatalis) e outras. Essa doença deixa as lagartas com 
aspecto mumificado de coloração branca no seu estádio inicial, posteriormente passando para 
coloração esverdeada. O período de coloração esverdeada é o período de disseminação do fungo 
onde são formados os conídios, os quais são levados pelo vento, que reinicia o processo de 
infecção de novas lagartas (DIEHL e JUNQUETTI, 2010). 

O manejo integrado de pragas (MIP) reuni medidas de controle químico, físico e biológico, 
onde os mesmos são indicados após o monitoramento da área, com a detecção da população do 
insetos pragas, a cima do nível de dano econômico (PRAÇA et al., 2006). O aparecimento natural 
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de doenças em insetos pragas, devem ser observados, por que em alguns casos não há a 
necessidade de controle químico mas para isso deve-se ocorrer condições que favoreçam o 
agente causal da doença (PEREIRA et al., 1998). Diante desta realidade, o objetivo do presente 
trabalho foi realizar um levantamento da mortalidade de lagartas por agentes patogênicos naturais 
na cultura da soja em Guiratinga-MT. 

 
2. Material e Métodos 
 

O estudo foi realizado em um grupo de fazendas que somam a área de 10.000 ha de 
cultivo de soja, de responsabilidade técnica da Plantbem Consultoria, no município de Guiratinga-
MT. Segundo a classificação de Koppen, o clima da região é do tipo AW, tropical úmido, sendo 
constituído por savanas tropicais. 

Foi realizado o levantamento de lagartas mortas em um período de 15 dias, no mês de 
Janeiro de 2011, período correspondente a época de chuvas. As amostragens foram realizadas 
diariamente, das 8 as 11h e 13 as 17h, somando 199 amostragens de forma aleatória, baseando-
se no método de “pano de batida’. A soja se encontrava nos estádios de R1 (Inicio do 
florescimento) a R5.5 (Granação de 76 a 100%). 

A identificação do provável agente causal da mortalidade das lagartas encontradas foram 
realizadas através dos aspectos físicos das lagartas observadas a campo, baseando-se nas 
descrições de Alves (1998). Foi feita a incubação de lagartas mortas que se encontravam 
endurecidas mas sem os sinais dos patógenos, por um período de 72 h colocando-as em 
embalagens de polietileno, levemente umedecida, para possível visualização da formação das 
colônias na parte externa das lagartas, para que fossem feitas as identificações dos agentes 
causais. A quantidade e porcentagem de lagartas infectadas e mortas foram registradas em 
tabelas. 
 

3. Resultados e Discussão 
 

No presente estudo foi observado a ocorrência de dois agentes entomopatogênicos 
causando a morte de lagartas na cultura da soja na safra 2010/2011, onde os mesmos foram 
Nomurea rileyi e Baculovirus sp. Foram encontradas 159 lagartas mortas em 199 amostragens 
(Tabela 1), onde o Nomurea rileyi foi responsável por 98,86% da mortalidade. 
 
Tabela 1. Levantamento da presença e porcentagem da mortalidade de lagartas infectados por 
agentes naturais em cultura de soja no município de Guiratinga-MT. 
 

  Quantidade 
Amostras com lagartas 

infectadas 
Amostras com lagartas 

mortas 

Nomurea rileyi 154 70% 96,86% 

Baculovirus sp. 5 2,51% 3,14% 

Total/mortas 159 - -   

 
Na safra 2009/2010 não foram quantificas as lagartas mortas por N. rileyi, mas os 

pesquisadores e técnicos que estavam a campo relataram que a ocorrência foi inferior a da safra 
2010/2011. Isso pode ser explicado pela diminuição das aplicações de fungicidas para controle da 
ferrugem asiática (Tabela 2), devido a incidência da doença ter sido menor na região. Segundo 
Ávila (2007) as safras brasileiras anteriores de soja foram baixas as incidências da doença branca 
causada pelo fungo Nomurea rileyi, devido a grande quantidade de fungicidas aplicados para 
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controle da ferrugem asiática. Segundo Sosa-Gómez (2005), a maioria dos fungicidas utilizados 
na soja para controle da ferrugem asiática inibem a germinação do fungo Nomurea rileyi. A causa 
da baixa incidência da ferrugem e consequentemente a redução das aplicações (Tabela 2), foi 
devida a realização correta do vazio sanitário da cultura da soja, onde fica proibido o cultivo da 
mesma no período de 15 de julho a 15 de setembro e pelo atraso nas chuvas daquele ano, o qual 
propiciou clima desfavorável para o desenvolvimento do fungo Phakopsora pachyrhizi, agente 
causal da ferrugem asiática. 

 
Tabela 2. Média das aplicações de fungicidas na cultura da soja, para controle de ferrugem 
asiática, na região de Guiratinga-MT. 
 

  Aplicações de fungicidas 

  Mínimo Máximo 

Safra 2009/2010 2 5 

Safra 2010/2011 1 3 

 
A quantificação dentro de cada espécie encontrada não foi realizada mas visualizou-se um 

maior numero de lagartas da maçã mortas pelo fungo em relação as lagartas falsa medideira. Isso 
pode indicar que a lagarta da maçã é mais susceptível a infecção do fungo Nomurea rileyi. De 
acordo com Ávila (2007) e Pinto et al. (2008) as lagartas de maior infecção são a lagarta-da-soja e 
a falsa-medieira. Observou-se na lagarta da maçã que o N. rileyi causa a morte da mesma, 
deixando a endurecida, posteriormente o fungo inicia a colonização da parte externa da lagarta 
(Tabela 3), dando inicio a formação do micélio e logo após a dos conídios. 

Tabela 3. Características sobre o processo de colonização Nomuraea rileyi na lagarta da maça, 
incubada em uma embalagem de polietileno. 

Formação de: Tempo após incubação (h) Coloração  

Micelios 24 Branca  

Conídeos 72 Verde  

 
Foi encontrado lagartas mortas por vírus (Baculovirus sp.), as quais se diferem das 

lagartas predadas por fungo pelas características de ficarem moles e enegrecidas. As mortes 
causadas pelo Baculovirus anticarsia ocorreram em uma incidência menor, devido a 
especificidade pelo seu hospedeiro (lagarta da soja) a qual estava com uma baixa população. 
Segundo Andrade et al. (2004) os Baculovirus são específicos aos seus hospedeiros. Já com o 
Nomurea rileyi a população de seus outros hospedeiros (lagarta falsa medideira e lagarta da 
maçã) eram maiores. Segundo Alves (1998) as condições ideais para o desenvolvimento do fungo 
são umidade maior que 70%, temperatura elevada e fechamento da entrelinha pela cultura. Essas 
condições foram encontradas no momento do estudo, devido ter sido realizado no período das 
chuvas e a soja se encontrava nos estádios fenológicos de R1 a R5, com isso favorecendo a alta 
infecção ocorrida nas lagartas. 
 
 
4. Conclusão 
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Encontrou-se uma grande quantidade de lagartas mortas pelo fungo Nomurea rileyi na 
região de Guiratinga MT, isso pode ter ocorrido devido a diminuição das aplicações de fungicidas 
para controle da ferrugem asiática e pelas condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento 
do fungo. 
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Como a “Água” é Abordada no Livro Didático em Tangará da Serra - MT 
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1. Introdução  
 
No Brasil desde 1985 existem características pré-definidas para o Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) definidas através do Decreto - Lei no 91.542, as quais visavam conferir 
maior eficácia ao processo de ensino-aprendizagem no sentido de melhorar o desempenho dos 
alunos e fornecer alternativas de ação pedagógica ao professor, estabelecendo referenciais de 
qualidade na educação (Bizzo, 2000). 

Pesquisadores como Francalanza e Megid (2003) e Leão (2003) apontam que o livro 
didático exerce diferentes funções em sala de aula, sendo o principal material de apoio do 
professor, tanto como fonte bibliográfica, quanto material de pesquisa, quanto fonte de consulta 
para o planejamento de suas aulas. Muitas vezes, este recurso é o único utilizado pelo professor e 
acaba determinando grande parte das condições e dos ritmos de aprendizagem em sala de aula, 
exercendo muitas vezes a função de determinar conteúdos e condicionar estratégias, marcando 
de forma decisiva o que se ensina e como se ensina (Oliveira e Hosoume, 2008). No entanto, com 
a difusão de princípios educacionais como flexibilidade curricular, abordagem temática 
interdisciplinar, atendimento à diversidade cultural, atualidades de informações, estímulo à 
curiosidade, à criatividade e à resolução de problemas, fica cada vez mais difícil desenvolver um 
livro didático que seja adequado. 

Utilizar o livro didático como única ferramenta de apoio, torna-se um problema também por 
compactar as informações, valorizando a memorização do conteúdo e, além disso, alguns livros 
didáticos trazem uma versão antiga, desatualizada dos conteúdos e uma linguagem não adaptada 
ao público, desconectada da realidade e da cultura dos estudantes, favorecendo um processo de 
ensino-aprendizagem que torna o aluno acrítico (Silva e Carvalho, 2006). 

Dentre os temas previstos para serem abordados no ensino fundamental na 5ª série (atual 
6º ano), a água merece destaque, visto que ela é fundamental para a vida no planeta. Apesar de 
ser uma substância aparentemente simples, composta por apenas três átomos (dois de 
Hidrogênio e um de Oxigênio) ela é imprescindível para diversos ciclos da natureza, é encontrada 
nos três estados físicos (Sólido, Líquido e Gasoso), compõe 3/4 da superfície da terra e de 60 a 
90% da composição dos seres vivos.  

Galizone (2005, p.11) define a água como “um recurso único, insubstituível, base da vida, 
que se aprende a compreender como uma totalidade indispensável, algo dado de antemão na 
estruturação de qualquer sociedade”. 

Sem dúvidas a água é um elemento essencial para a existência e a manutenção da vida, e 
como diversos outros temas com os quais a humanidade se relaciona, a água envolve dimensões 
históricas, políticas, econômicas e culturais. Por este motivo compreender as relações 
estabelecidas entre o homem e a água é fundamental para o desenvolvimento de cidadão críticos. 

Mediante a importância da água, é fundamental que sejam realizadas análises dos livros 
didáticos, visando a melhoria na estruturação e apresentação do conteúdo. Assim, este trabalho 
objetivou-se analisar qualitativamente aspectos gerais e específicos sobre tema água no LD 
utilizado para o ensino fundamental, 5ª série (atual 6º ano), em todas as escolas da rede pública 

mailto:angelicamassaroli@hotmail.com


 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 

 

municipal de Tangará da Serra – MT, e propor uma forma mais dinâmica e agradável de trabalhar 
o conteúdo utilizando a apostila. 

 

 

2. Material e Métodos 
 
A análise foi realizada com o LD de ciências do ensino Objetivo, utilizada para a 5º série (6º 

Ano), em todas as escolas municipais e de Tangará da Serra – MT, no qual foram verificados 
aspectos gerais do livro como estrutura, adequabilidade aos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs), imagens didáticas, textos interdisciplinares, atividades complementares e conteúdos 
específicos ao tema água, bem como a apresentação do conteúdo, conceitos e a importância 
deste líquido.  

 
3. Resultados e Discussão 
 
O tema é abordado em vinte páginas e está dividido em quatro capítulos, sendo que o 

primeiro aborda “A Água no Planeta Terra” e já inicia fazendo comparações da quantidade de 
água da superfície da Terra utilizando a medida de quilômetros (Km). Em seguida fala de química 
explicando átomos, moléculas e substâncias, para então dizer que a fórmula química da água é 
H2O. E para finalizar o capitulo, fazem um comentário em relação à dengue, à água nos seres 
vivos e, por fim, à distribuição da água no planeta.  

O segundo capítulo trata dos estados físicos da água, iniciando pela organização das 
moléculas, energia térmica e então dos estados sólido, líquido e gasoso. Quando entra nestes 
assuntos, aborda icebergs, submarinos, gelo seco (CO2 em estado sólido) e com bastante ênfase 
a esses assuntos que estão distantes da realidade das crianças. 

No terceiro capítulo, em duas páginas é tratado do comportamento da água (compressão e 
vasos comunicantes). No último capítulo fala do tratamento da água. Este divide-se em 
“Tratamento da água”, “Armazenamento”, “Etapas do Tratamento”, “Consumo Doméstico”, “Água 
Pura”, “Técnicas de Purificação” sendo apresentada a técnicas de destilação em alambique. 

De modo geral o livro aborda o conteúdo superficialmente, fato que dificulta o entendimento 
dos alunos, visto que alguns conteúdos os alunos ainda não tiveram contato prévio como a física 
e a química, por exemplo, colocam a fórmula da densidade para explicar a água sólida e líquida, 
porem os alunos não sabem o que é massa e volume para calcular essa fórmula.  

Apresentam dados em km e km³, porcentagem e símbolos químicos como H, O, CO2, Cl, N. 
No caso dos km³ eles falam que o volume de água doce é em torno dos 13.000.000 km³, porem 
devemos considerar que crianças de 5ª série, que estão iniciando cálculos de matemática não 
sabem quanto é um km³.  

Para uma melhor compreensão deste conteúdo, o livro deveria explicar desde o que é 
massa, volume, qual o significado de cada um dos símbolos químicos e para a quantidade de 
água seria melhor utilizar uma medida comparativas como a quantidade de caixas, ou em quantas 
salas de aula seriam necessários para colocar a água do planeta. 

 Em relação à atualização do livro, alguns assuntos não correspondem à realidade dos 
alunos, como por exemplo, o livro trata apenas do tratamento de água em estações de tratamento 
e de destilação. E em alguns casos os alunos não recebem água de estações de tratamento, mas 
sim de poços que estão localizados no bairro, por isso o livro poderia tratar de modos de 
tratamento desta fonte de agua como a filtragem e a fervura também.  

Além disto, bastante ênfase nos assuntos relacionados ao mar porem não se deve esquecer 
que a maioria dos alunos não conhece o mar, por isso o professor pode dedicar mais tempo para 
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outras localidades em que a água também é fator fundamental e rege os modos de vida, como o 
pantanal, por exemplo. 

Outro aspecto observado e também relatado por Santos (2002) é a ausência de tópicos 
abordando os impactos ambientais gerados pelas barragens de usinas hidroelétricas a menção a 
problemas ambientais e sociais causados pela construção das usinas hidrelétricas, visto que as 
mesmas são fundamentais para o desenvolvimento do país e dependem de uma grande 
quantidade de água para a geração de energia. Além disso, há todos os cuidados que devem ser 
tomados quanto as áreas que precisam se alagadas para fazer as usinas e a biodiversidade que 
muitas vezes é perdida. 

A coerência entre as informações não está de acordo com o que o título propõe, por 
exemplo, o primeiro título é: “Há oceano para todos..é uma festa!” porem, o texto fala de diâmetro 
da Terra, película de umidade pelos padrões planetários e faz algumas comparações em 
quilômetros e porcentagem as quais não deixam as ideias claras principalmente quando voltamos 
ao titulo que nos remete a “festa”, logo parece que a água é inesgotável, quando sabemos que ela 
é esgotável sim. 

Quanto aos recursos visuais, as figuras são apresentadas em formas de desenhos e são 
pouco autoexplicativas. Todas as figuras são desenhos, as cores são desbotadas, não sendo 
atrativas a quem olha e em muitos casos a figura apenas tem sentido quando lemos a descrição. 
Certamente se fossem imagens reais, as fotos seriam mais bem interpretadas e com certeza 
chamaria mais a atenção e o interesse dos alunos.  

Com relação a atividades propostas e textos complementares livro não apresenta propostas, 
logo cabe ao professor propor aos alunos atividades práticas e trabalhar textos complementares, 
ou mesmo outras atividades. 

 Considerando a falta de atividades complementares no livro, o professor deve apresentar 
métodos que despertem o interesse do aluno e que torne o ensino mais agradável, como os três 
estados físicos da água podem ser mostrados na pratica para o aluno como acontecem. Com 
relação ao tratamento da água para consumo, é possível levá-los para conhecer a estação de 
tratamento de água do município, e também conhecer as hidroelétricas verificando nestas a 
quantidade de água necessária e o tamanho da área que precisou ser alterada para a construção 
da mesma, assim os alunos possam conhecer na prática como a agua é importância para a 
sobrevivência de todos.  

O professor pode também trabalhar com músicas, vídeos e clips como a música e o clip de 
Michael Jackson “Earth Song”, onde aborda a falta de agua na África, mostrando animais 
morrendo em virtude da falta de água e outras questões ambientais voltadas à temática. Outro 
aspecto importante é o excesso de água em regiões em alguns períodos do ano que causam 
enchentes, a quantidade de água doce que está congelada nos polos, a quantidade de água que 
cada cidadão gasta diariamente em sua casa ou trabalho, enfim, atividades que estejam próximas 
dos alunos e permitam aos alunos conhecerem a realidade de outros lugares do mundo 
permitindo que estes desenvolvam um olhar critico sobre a importância da água para a vida. 

Assim como Otalara e Carvalho (2009) os resultados alcançados reforçam a tendência 
observada por outros autores quanto às limitações dos LD no que diz respeito às possibilidades 
dessas obras estabelecerem relações entre diferentes aspectos de um mesmo tema.  

De maneira geral, o conteúdo relacionado com a descrição e a importância da água tem 
prevalecido quando comparado com questões que envolvem aspectos sociais, econômicos, 
políticos e culturais.  

O LD é, e pode continuar sendo, um recurso importante para o aluno e o professor, porém, 
este não deve ser o único material utilizado como recurso didático no processo de ensino e 
aprendizagem (Silva et al, 2006). O material deve ser atualizado, adaptado as diretrizes para o 
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Ensino Fundamental e preferencialmente apresentando propostas que valorizem menos a 
memorização e a mecanização de procedimentos, mais estimulando o raciocínio, a curiosidade e 
a capacidade de buscar soluções em todos os conteúdos apresentados.  

Além disso, o docente deve lembrar-se sempre de apresentar outros itens os quais o livro 
não apresenta como rios da região, outras fontes de água usadas na região, portanto o material 
didático analisado apesar de apresentar pontos negativos, pode ser considerado viável a 
utilização, lembrado que o docente sempre deve buscar alternativas didáticas e apresentar pontos 
que sejam pertinentes aos alunos. 
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1. Introdução 
 

A família Orchidaceae é representada por cerca de 35.000 espécies, distribuídas em 700 
gêneros (Moraes et al., 2002). O gênero Cattleya se destaca dentre a família devido a sua 
comercialização para o agronegócio florícola mundial e por apresentar inúmeras variedades de 
híbridos com flores exuberantes e de alta durabilidade (Moraes et al., 2009). Essas características 
fazem com que ocorra uma intensa exploração, o que, de forma conjunta com a degradação de 
seus habitats têm resultado na extinção de algumas espécies (Silva et al., 2009), sendo 
necessário a utilização de técnicas como a micropropagação para atender a demanda comercial. 
 As orquídeas também constituem um interessante material de estudo citogenético, por 
apresentarem freqüentemente poliploidia, aneuploidia e cromossomo B, porém, devido a 
dificuldade de obtenção de preparações citológicas de boa qualidade, poucos estudos 
cariomorfologicos foram realizados com espécies desta família, principalmente de seus híbridos 
(Vosa, 1983; Modin e Neto, 2006).  
 O objetivo do trabalho foi estabelecer protocolo para o cultivo in vitro e a caracterização 
dos cromossomos do híbrido ♂Cattleya violacea “tipo” X ♀Cattleya granulosa.  
 
2. Material e Métodos 
 

Uma cápsula do “híbrido” ♂Cattleya violacea “tipo” x ♀Cattleya granulosa (Figura 1) 
resultante da polinização manual, foi obtida em orquidário no município de Tangará da Serra – MT 
e encaminhadas ao Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais/CPEDA, da Universidade do 
Estado de Mato Grosso - UNEMAT.  

Sob condições assépticas a cápsula foi desinfestada mediante a imersão em etanol 70% 
por 1’, seguida da imersão em hipoclorito de sódio comercial a 2,5% com 3 gotas de Tween-20, 
durante 20’, e submetidas a 4 enxágües em água destilada e autoclavada. As sementes foram 
inoculadas em meio suplementado com sais básicos de MS (Murashige e Skoog, 1962), vitamina 
B5 (Gamborg et al., 1968), 0,01% de mio-inositol, 3% de sacarose e gelificado com ágar a 0,7%, e 
pH ajustado em 5.7. O cultivo das sementes foi realizado em estantes, na sala de cultivo com 

fotoperíodo de 12 horas, 24 mol.m-2.s-1 de luminosidade e temperatura de 27  2 º C.  
Para a análise citogenética foram coletados meristemas radiculares com ± 1,0 cm das 

plântulas cultivadas in vitro. Os meristemas isolados foram submetidos ao tratamento de bloqueio 
em solução de trifluralin a 3 μM por 18 horas a 4 °C. Em seguida os mesmos foram lavados em 
água destilada e fixados em solução metanol-ácido acético (PA) na proporção de 3:1 e 
acondicionados sob refrigeração de 4 °C por um período de 24 horas. Posteriormente, os 
meristemas foram submetidos à lavagem com água destilada, transferidos para tubos de 
microcentrífuga contendo 200 µL da enzima Pectinase por 50’ a 36 ºC em banho-maria. Após a 
digestão enzimática, o material foi lavado e fixado, como descrito anteriormente. As lâminas foram 
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confeccionadas seguindo a metodologia de Carvalho & Saraiva (1993). As mesmas foram coradas 
com Giemsa a 5% por 3’, lavadas em água destilada e secas ao ar. As imagens (metáfases) de 
interesse foram fotodocumentadas em um microscópio fotômico binocular (Leica ICC 50) acoplado 
a um computador e no software LAZ EZ V1. 7.0. As mesmas foram analisadas através do 
programa Image SXM (Barret, 2002) de domínio público, programa o qual pode ser obtido via 
internet (http://reg.ssci.liv.ac.uk). A medida dos braços dos cromossomos foi convertida de pixels 
para escala de micrômetros. A razão entre os braços (r) foi determinada segundo o critério de 
classificação morfológica dos cromossomos descritos por Guerra (1986). 

 
Figura 1. 

Flores 
das 

orquídeas utilizadas para a obtenção do “híbrido” de Cattleya violacea “tipo” x Cattleya granulosa. 
(A) Cattleya violacea “tipo” (♀). (B) Cattleya granulosa (♂). Fonte: Newton Carvalho,Tangará da 
Serra-MT (Jun/2009).  

 
Para a aclimatização das plântulas obtidas in vitro, foram utilizadas plântulas com ± 4 cm 

de altura, as mesmas foram aclimatizadas em bandejas de poliestireno expandido de 128 células 
preenchidas com substrato composto por esfagno, casca de Pinus, fibra de coco e carvão, na 
proporção 2:1:1:1, umedecidos previamente com água acrescida de 10 gotas/L de hipoclorito de 
sódio comercial a 2,5%.  

As plântulas foram mantidas em casa de vegetação com temperatura ambiente e 70% de 
luminosidade. As regas foram realizadas manualmente e diariamente. 
 
3. Resultados e Discussão 
 

O protocolo para utilizado para a desinfestação de cápsulas fechadas resultante do 
cruzamento das espécies C. violacea “tipo” x C. granulosa (Figura 1A e B) foi eficiente com 100 % 
de assepsia. A desinfestação constitui a primeira fase do cultivo in vitro, essa por sua vez deve 
eliminar os microrganismos presentes na superfície das sementes sem prejudicar o embrião 
(Alvarez-Pardo, 2006). Após ± 40 dias de cultivo das sementes observou-se a formação de 
protocormos (Figura 2A) e com 80 dias de cultivo ocorreu à conversão em plântulas com o 
desenvolvimento dos primórdios de raiz (Figura 2C). Resultados semelhantes foram descritos por 
Araújo (1999), na germinação de sementes de C. walkeriana e C. palmifrons em 30 e 45 dias 
respectivamente, utilizando o meio de MS. Sementes de orquídeas não possuem endosperma e 
desta forma apresentam redução da viabilidade do vigor germinativo, além disso, estas 
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necessitam da associação com fungos micorrizos em condições naturais, assim, a disponibilidade 
de nutrientes do meio de cultivo in vitro adsorvidos pela semente favorece a germinação em 
condições de laboratório, resultando na obtenção de um grande número de plantas. 

Foram obtidas ± 330.000 plântulas do “híbrido” C. violacea “tipo” x C. granulosa (Figura 
2B). O meio de cultura utilizado e as condições do cultivo in vitro propiciaram ambiente favorável 
para a germinação e o desenvolvimento de plântulas de orquídeas em larga escala. Segundo 
Pasqual et al., 1997, os fatores que mais influenciam  no sucesso da cultura de tecidos vegetais 
são a origem do explante e o meio nutritivo onde são cultivados. 

A produção de orquídeas a partir germinação assimbiótica é uma alternativa viável para 
obtenção de grande número de plantas, em curto espaço de tempo, suprindo assim a 
necessidade exigida pelo comércio de orquídeas na aquisição de mudas vigorosas e com 
qualidade fitossanitária (Torres e Caldas, 1998). 

    
Figura 2. Aspectos gerais do cultivo in vitro e da aclimatização de plântulas do “híbrido” C. 
violacea “tipo” x C. granulosa. (A) Germinação das sementes in vitro. (B) Cultivo in vitro. (C) 
Desenvolvimento. (D) Aclimatização das plântulas obtidas in vitro. 

 
Através da caracterização citogenética foi possível observar que o “híbrido” C. violacea 

“tipo” x C. granulosa possui 2n = 86 cromossomos metacêntricos (Figura 3) com variação do 
comprimento total de 1,56 a 0,26 µm (Tabela 1). O número cromossômico básico da família 
Orchidaceae ainda é incerto. Porém, devido a freqüente ocorrência de n=10 e n=20 na família, 
sugere-se x=10 como o número básico mais provável (Dodson, 1957). Para a subtribo Laellinae, 
onde o gênero Cattleya esta inserido, o número básico mais provável é x=20 (Felix, 2001).  
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Uma das dificuldades em se estabelecer um número cromossômico básico para a família 
Orchidaceae é a freqüente ocorrência de poliploidia. Adams e Wendel (2005) ressaltam que a 
poliploidia além de ser um dos fenômenos evolutivos mais marcantes nas angiospermas no que 
se refere à especiação vegetal, também tem sido um importante fator no desenvolvimento de 
melhores variedades comerciais e híbridos de orquídeas do gênero Cattleya (Silva et al., 2000). 
Esse evento beneficia a orquicultura, pois, com a poliploidia é possível restaurar a fertilidade de 
híbridos, além de produzir flores maiores com conformação mais arredondada e com cor e/ou 
fragrância mais intensas, características essas que agregam maior valor comercial (Vichiato et al., 
2007). 

 
Figura 3. 
Metáfase e 
cariótipo do 
“híbrido” C. 

violacea 
“tipo” x C. 

granulosa 
2n = 86 

cromossomos corados com Giemsa 5%. Barra= 5 µm. 
 

Tabela 1. Medidas e morfologia dos cromossomos do “híbrido” C. violacea “tipo” x C. granulosa de 
acordo com a posição do centrômero. 

 
Cromossomo 

 

 
Comprimento 

total (μm) 

 
Braço (μm) 

Curto    
Longo 

 
Razão 

entre os 
braços 

Índice 
Centromérico 

(IC) 

 
Morfologia 

Cromossômica 

1 1,56 0,73 0,83 1,19 45,56 M 
3 1,07 0,47 0,60 1,31 43,36 M 

5 1,08 0,51 0,57 1,11 47,27 M 

2 1,03 0,47 0,56 1,23 44,85 M 

6 1,03 0,51 0,54 1,00 50,00 M 

4 1,03 0,45 0,58 1,27 44,00 M 

7 0,94 0,45 0,49 1,04 48,91 M 

8 0,90 0,41 0,49 1,07 48,35 M 

10 0,86 0,38 0,48 1,33 42,85 M 

9 0,83 0,39 0,44 1,10 47,56 M 

12 0,69 0,32 0,37 1,03 49,25 M 

11 0,68 0,33 0,35 1,00 50,00 M 

13 0,68 0,33 0,35 1,00 50,00 M 

14 0,63 0,32 0,31 1,00 50,00 M 

15 0,59 0,29 0,30 1,00 50,00 M 

16 0,58 0,29 0,29 1,00 50,00 M 
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a das mesmas. No presente estudo, 90% das plântulas sobreviveram nesta fase de cultivo (Figura 
2D), demonstrando que o substrato utilizado é indicado para a aclimatização de plantas de C. 
violacea “tipo” x C. granulosa. 
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17 0,57 0,28 0,29 1,04 49,12 M 

18 0,56 0,28 0,28 1,00 50,00 M 

19 0,55 0,27 0,28 1,04 49,09 M 

20 0,55 0,27 0,28 1,04 49,09 M 

21 0,53 0,26 0,27 1,04 49,05 M 

22 0,42 0,17 0,25 1,47 40,48 M 

23 0,43 0,19 0,24 1,26 44,19 M 

24 0,43 0,18 0,25 1,39 41,86 M 

25 0,43 0,18 0,25 1,39 41,86 M 

26 0,43 0,19 0,24 1,26 44,19 M 
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A Imunodeficiência Humana (HIV) consiste na presença do retrovírus, ou seja, o indivíduo é 
portador do HIV. O vírus provoca uma disfunção imunológica crônica com redução dos níveis de 
linfócito CD4. A Síndrome da Imunodeficiência adquirida (SIDA) é caracterizada pelo surgimento 
de doenças oportunistas. A toxoplasmose é uma protozoonose de ampla distribuição mundial. É 
uma doença congênita ou adquirida causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii que 
possui três formas infectantes em seu ciclo de vida: oocisto, bradizóitos contidos em cistos e 
taquizoítos. O gato e outros felinos são hospedeiros definitivos. Os hospedeiros intermediários são 
o homem e outros mamíferos. O modo de transmissão ocorre principalmente através da ingestão 
de oocistos provenientes do solo ou contaminada com fezes de gatos infectados ou pela ingestão 
de carne crua ou mal cozida infectada com cistos, especialmente em carne de porco e carneiro. 
Qualquer pessoa imunocompetente que tenha contato com o T. gondii é capaz de desenvolver 
imunidade contra o parasito. O problema surge quando gestantes ou pessoas imunodeprimidas 
são infectadas por este protozoário, pois pode provocar graves problemas. Para os portadores do 
HIV ou pacientes com SIDA o T. gondii geralmente desenvolve a forma clínica no sistema nervoso 
central. O diagnóstico é feito levando em conta exames clínicos e exames laboratoriais de sangue. 
O tratamento específico nem sempre é indicado nos casos em que o hospedeiro é 
imunocompetente, exceto para infecção inicial em gestantes, recém-nascidos e pacientes 
imunodeprimidos. Em detrimento das complicações que a doença pode ocasionar, os portadores 
do HIV realizam periodicamente exames para toxoplasmose. O objetivo desta pesquisa foi 
verificar os casos de toxoplasmose em portadores do HIV cadastrados no Centro de Testagem e 
Aconselhamento e Serviço de Assistência Especializada (CTA/SAE). Os dados foram obtidos a 
partir da análise das fichas de acompanhamento dos portadores do HIV. Os pacientes com SIDA 
não foram inclusos na pesquisa, pois os dados são sigilosos. No período de 2000 a 2011 estão 
cadastrados 86 portadores, destes 5 foram a óbito. A idade variou entre 19 e 70 anos. Destes, 53 
são casados, 5 divorciados, 2 viúva e 26 são solteiros. Todos os pacientes já foram sensibilizados 
para a toxoplasmose, indicando que já tiveram contato e somente 3 desenvolveram a doença. Os 
cistos do T. gondii podem permanecer no homem por período indefinido e qualquer 
imunossupressão significativa pode ser seguida por um recrudescimento da Toxoplasmose. Em 
virtude dos altos índices de infecção pelo T. gondii é imprescindível que os portadores do HIV 
sejam constantemente orientados pelos profissionais da saúde sobre as medidas profiláticas. 

mailto:lu_10hta@hotmail.com
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1. Introdução 
 
A televisão pode auxiliar sobremaneira na aquisição de informações, principalmente ao 

considerarmos que socialmente, é a principal companhia de muitas pessoas (Messa e Faria, 
2006). Ela pode ser usada tanto para entreter, educar ou também para divulgar, entre muitas 
outras atividades.  

Ao longo dos anos percebe-se que é impossível conter os passos da tecnologia ou 
retroceder aos avanços já adquiridos e a televisão é sem dúvida um divisor de época e 
propagador de cultura. A questão é saber diferenciar que tipo de cultura a televisão 
contemporânea tem propagado, e também analisar como ela é repassada ao público em geral. 

Segundo Campelo (2009) a televisão tem sua programação dividida entre programas (ao 
vivo, telejornais, telenovelas, filmes, entre outros) e publicidade, que é o espaço reservado para 
anunciantes, os quais podem divulgar seus produtos nos intervalos da programação e também 
nos próprios programas (merchandising).  

Portanto, para se tornarem eficazes, os comerciais precisam prender a atenção, pois a 
propaganda pode até ser bem produzida, mas se não chamou a atenção de quem assiste, não 
cumpriu o seu papel. A propaganda tem efeito quando o desejo de compra é despertado no 
telespectador. Para que isso aconteça, devem-se mostrar em um curto espaço de tempo (poucos 
segundos), todas as vantagens do produto e fazer com que o telespectador se identifique com 
aquela situação apresentada na propaganda. 

Alguns pesquisadores, como Witek (1994), ressaltam que na televisão, a publicidade é o 
que mais influencia as pessoas, pela necessidade que as elas tem de consumir os produtos 
anunciados. Os consumidores valorizam a informação em comerciais acima de qualquer outra 
coisa, considerando principalmente a propaganda informativa quando aprendem algo sobre um 
produto.  

No entanto, uma das grandes preocupações hoje está relacionada com a mídia em geral, 
e principalmente com a televisão, uma vez que ela está presente quase que totalmente nos lares 
brasileiros. Além dessa presença maciça, a quantidade de tempo gasto pelos jovens diante de 
uma TV, tem gerado questionamentos de pais e educadores, principalmente no que diz respeito 
ao poder que os programas podem exercer sobre as pessoas (Gomes, 1993). 

Deste modo, o objetivo deste estudo foi analisar como os comerciais podem ser utilizados 
de forma adequada no ensino, tomando como foco a análise de informações a respeito do Filo 
Arthropoda (artrópodes) nas propagandas veiculadas na televisão. 

 
 

2. Material e Métodos 
 

mailto:dioneskrinski@ibest.com.br
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Para análise, vamos utilizar comerciais de produtos como inseticidas, repelentes, bebidas 
e automóveis que contenham informações referentes aos artrópodes. Os comerciais utilizados 
foram dos produtos RAID, SPB, Mortein, Baygon, Repelex, OFF!, Coca-cola e Volkswagen (Figura 
1). 

 
Figura 1. Produtos dos comerciais analisados A) Inseticida RAID; B) Inseticida Baygon; C) Inseticida Mortein; D) 
Inseticida SBP; E) Repelente Repelex; F) Repelente OFF!; G) Refrigerante Coca-cola; e H) Volkswagen. 

 
3. Resultados e Discussão 

 
Ao analisar, especificamente os comerciais de inseticidas, podemos perceber que todos 

ressaltam o caráter da perseguição dos insetos em querer atacar os humanos, e isto geralmente é 
mostrado muito além do que acontece na realidade. Sabemos que alguns desses artrópodes 
podem transmitir doenças, no entanto, os comerciais analisados exageram ao repassar essa 
informação, fazendo com que o espectador extrapole o que foi mostrado para todos os demais 
artrópodes, inclusive para aqueles que não causam mal algum. 

Outra característica que é repassada de maneira errada nos comerciais, diz respeito à 
morfologia dos insetos, principalmente quando estes são apresentados através de animações. 
Fica evidente a falta de estruturas como número de pernas e de asas, e também da segmentação 
do corpo, uma vez que estas informações são características básicas dos artrópodes (Figura 2). 
Considerando estes aspectos, fica explícita a presença demasiada do antropomorfismo, como 
explicado anteriormente. Também podemos observar que a utilização de inseticidas/repelentes 
nestes comerciais dão ênfase apenas para os insetos, como pode ser observado em alguns 
slogans usados pelas marcas SBP, com as frases “Terrível contra os insetos. Contra os 
insetos” e Repelex Kids, em “Seu filho longe dos insetos”. No entanto, muitos deles atuam 
também sob outros artrópodes como centopéias, aranhas e escorpiões, e por isso não podem ser 
considerados como de caráter apenas inseticida. Além disso, alguns produtos como o RAID utiliza 
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em um de seus comerciais a frase “(...) um jeito mais natural de matar os insetos”, repassando 
outra informação errônea, pois se estes produtos utilizam sobretudo componentes químicos para 
matar os organismos “indesejados”, é evidente que nada de natural tem nessa ação. 

Vale ressaltar, que em todos os comerciais de inseticidas, ocorre a presença de crianças, 
filhos e adultos, o que geralmente é uma jogada de marketing, pois ao relacionar os insetos como 
vilões que tentam entrar dentro da casa, com a presença de um filho por exemplo, faz com que os 
pais de maneira geral, busquem o produto, com o intuito de “protegê-los”. O inverso também pode 
ocorrer, fazendo com que os filhos peçam para os pais comprarem estes produtos. 

 
Figura 2. Algumas imagens dos comerciais de inseticidas e repelentes. A) Em RAID Protector nota-se a 
morfologia errada do mosquito, com apenas 2 pares de pernas; B) Em SPB, o texto final do comercial dá ênfase 
na eficácia contra insetos; C) Em Mortein, os insetos também são mostrados errados, com 1 par de asas e 2 
pares de pernas; D) O Baygon dá ênfase no seu uso, onde o inseto não morre (BaygOFF), e usando o produto, 
acontece a morte (BaygON); E) O repelente OFF! mostra uma produto com fragrâncias, onde quem usa 
“esquece”que esta usando um repelente e também dos pernilongos; e F) em que o produto Repelex Kids 
“protege” seus filhos enquanto brincam no quintal de casa. 

 
Contradizendo, todos os pontos negativos que os comercias supracitados transmitem, 

existem alguns bons exemplos, como o premiado comercial da Coca-cola, onde vários insetos 
“roubam” um refrigerante de um rapaz que está deitado no gramado de um parque. O destaque 
fica pela exatidão que os insetos são apresentados, principalmente quando observada a precisão 
da morfologia do corpo destes artrópodes, e também para alguns comportamentos vistos pelos 
humanos no dia a dia desses insetos. Nestes aspectos, destacamos as abelhas, que geralmente 
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são atraídas por bebidas adocicadas, como ocorre no comercial deste refrigerante; os gafanhotos, 
que ficam “escondidos” sob a vegetação; e as libélulas que são mostradas associadas ao 
ambiente aquático. Então nota-se que o comercial passa uma visão ecológica da relação dos 
insetos com o meio (Figura 3). 

Isto também pode ser observado no comercial do carro New Bettle da Volkswagen, onde 
um besouro percorre rapidamente a floresta, e por onde passa existem outros artrópodes fazendo 
o que se é de costume para cada espécie. Podemos observar alguns besouros serra-pau e uma 
lacraia (centopéia) caminhando sobre o solo, dois louva-deus brigando e algumas formigas 
carregando folhas para o formigueiro. Além dessas evidentes informações ecológicas, como 
também visto no comercial da Coca-cola, todos os artrópodes estão morfologicamente corretos, o 
que demonstra a preocupação e a pesquisa realizada pelos produtores (Neysa Horsburgh e 
Michael Schlenker: Coca-cola: Mark Peters e Paul Oberlin: Volkswagen) nestes comerciais, 
especialmente por repassar uma informação certa desses artrópodes, e com isso associar essas 
características ao seu produto (Figura 4). 

Então, podemos perceber que mesmo com o tempo limitado dos comercias para 
convencer o espectador a comprar um produto, informações bem diferentes podem ser 
transmitidas a quem assiste. E neste caso, como visto para o tema artrópode, as informações 
mostradas de inseticidas e repelentes, podem apresentar apenas o caráter negativo além de 
informações visuais erradas a respeito desses organismos. No caso do comercial da Coca-cola e 
da Volkswagen, o contrário é verificado, onde características de morfologia, e até aspectos 
ecológicos são demonstrados corretamente. Infelizmente, a quantidade de comerciais com 
enfoque negativo geralmente se sobressai aos que transmitem uma informação positiva, e isso 
pode fazer com que as pessoas acabem tomando algumas dessas informações como verdade, e 
com isso, acabarem repassando o que viram. 

 

 
Figura 3. No comercial da Coca-cola, os insetos são mostrados corretamente. A) A joaninha mostrando seus 
diferentes tipos de asas (élitro e membranosa); B) Abelhas são atraídas pelo refrigerante, que são adocicados; C) 
Gafanhotos mostram claramente a modificação de suas pernas posteriores; D) Libélulas são mostradas próximas 
de um corpo d’água; E) Estruturas específicas, como o “chifre” de um besouro é mostrado abrindo a garrafa do 
refrigerante; e F) Uma borboleta, morfologicamente correta pousando sobre o nariz do rapaz que está cochilando 
no parque. 
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Figura 4. No comercial da Volkswagen um pequeno besouro corre pela floresta. A) Alguns besouros serra-
pau andando pelo solo; B) o pequeno besouro desviando de uma lacraia; C) Dois louva-deus param de 
brigar para ver o pequeno besouro passar; D) alguma formigas carregando folhas para o formigueiro; E) o 
besouro dá um salto onde nota-se a presença de 3 pares de pernas, e F) o comercial termina, mostrando a 
semelhança do formato do besouro com o carro New Bettle. 

 
Os comerciais são sem dúvida, uma forma eficaz de anunciar, pois de alguma forma 

apresenta como funciona e os resultados que um determinado produto proporciona. No entanto, 
as técnicas de sedução utilizadas para influenciar o público, como relatado por Consoni (1997), 
podem ser negativas porque corrompe os sentimentos e seduz os desejos, além de penetrar no 
imaginário dos jovens, ou seja, persuadindo o telespectador. Nos meios midiáticos observa-se 
essa relação, já que as crianças e adolescentes são vistos como potencial de compra destes 
produtos (Sampaio, 2004). 

Então, ao se assistir um comercial, é válido tanto para pais e professores, verificarem os 
conteúdos que eles transmitem sobre a realidade, bem como investigar como as informações 
adquiridas contribuem para a construção de uma visão crítica sobre o mundo, uma vez que, como 
lembrado por Pacheco e Tassara (2001), as crianças geralmente estabelecem uma relação de 
verdade absoluta com os conteúdos veiculados em produtos midiáticos (Ferreira, 2007). 
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1 Introdução 
 
As constantes transformações na vegetação do município de Tangará da Serra são 

decorrentes principalmente das mudanças nas atividades econômicas desenvolvidas, que 
resultaram em diferentes tipos de ocupação e uso da terra, tendo como conseqüência uma 
paisagem altamente fragmentada, com constante ameaça de destruição do cerrado.  

A produção de serrapilheira em uma floresta, além de refletir a produtividade e as 
características fenológicas da comunidade vegetal, é considera como uma parte essencial dos 
ecossistemas florestais, uma vez que é a principal via de transferência de nutrientes da vegetação 
para o solo, contribuindo com a restauração das condições químicas e físicas do solo. A 
composição e a estrutura da comunidade de serrapilheira são dependentes de vários fatores, 
entre os quais o tipo de formação vegetal, o solo, a climatologia local e a diversidade de micro 
habitats (FERREIRA & MARQUES, 1998). 

O acúmulo de serrapilheira sobre o solo está na dependência da  
quantidade de material depositado e da taxa de decomposição (interação biótica e abiótica), cuja 
relação entre esses dois fatores resultará em maior ou menor espessura da camada de 
serrapilheira (Kolm, 2001). 

Uma conseqüência da fragmentação de habitats é o efeito de borda, que representa um 
conjunto de processos que faz com que uma pequena mata passe a estar cercada por áreas 
abertas. Isso faz com que uma serie de alterações microclimáticas ocorram, modificando a 
abundância relativa e a composição de espécies na parte marginal de um fragmento (Fernandez, 
2000). As métricas de paisagem se propõem a entender a espacialização dos fragmentos, seus 
graus de conectividade e aplicação destes princípios na formulação e na solução dos problemas 
(Volotão, 1998; Metzger, 2001). 

A caracterização da paisagem é um processo complexo e freqüentemente subjetivo, uma 
vez que inclui considerações estéticas, históricas e culturais do indivíduo. A forma dos elementos 
que a constituem é responsável pela sua configuração espacial a diferentes escalas, admitindo 
que a escala da paisagem refere- se não apenas à sua extensão, mas também à dimensão da 
menor unidade de paisagem que pode ser  visualizada, ou seja, a sua resolução (Bridge et al., 
2000). 

Segundo Cancela d’Abreu  et al. (2002) a paisagem é um sistema complexo e dinâmico, 

que pressupõe a interação e evolução conjunta de diferentes fatores naturais e culturais, 

determinando e sendo determinados pela estrutura global, de que resulta a configuração 

particular, nomeadamente quanto à morfologia, uso do solo, coberto vegetal, ocupação edificada, 

presença de água, à qual corresponde um determinado caráter. A distinção entre paisagem e 

espaço geográfico implica uma hierarquia, sendo que a paisagem é entendida como um 
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subconjunto definido dentro do universo referencial que é o espaço. Esta consideração funcional 

introduz no espaço duas características essenciais: diversidade local e interconectividade espacial 

(Fernandes, 1991). 

Quando se fala em medir as árvores que parece não ser uma coisa interessante é que o 
uso da aplicação de recursos de mensuração, espacialização e interpretação de métricas da 
paisagem cada vez mais vêm sendo usados, pois à necessidades de estudos na área precisam 
ganhar mais atenção porque ajudam a compreender a estrutura complexa da paisagem e a forma 
como ela influência as relações ecológicas. 

Este trabalho teve como objetivo analisar a serrapilheira, os arbustos e o diâmetro das 
árvores com a altura acima de 15 centímetros e diâmetro até 150 centímetros no município de 
Tangará da Serra MT nas seguintes áreas bosque municipal Ilto Ferreira Coutinho, Mata 
Queimada e a mata ao lado do autódromo municipal. 

  
 
2  Material e Métodos  
 
            As áreas de interesse para a realização do presente estudo foram o Bosque Municipal de 
Tangará da Serra MT, Mata Queimada e a mata ao lado do autódromo municipal que também 
fazem parte do município de Tangará da Serra estas matas caracterizam-se por uma fisionomia 
do cerrado, que é a predominante no município, o estudo foi realizado em de abril de 2011, para 
cada área foram delimitadas três parcelas de 3 x 5 m em cada área foram coletados dados da 
serrapilheira dos arbustos e dos diâmetros das árvores. 
          Para realização das medidas foram utilizados os seguintes materiais, barbante para a 
delimitação da área e fita métrica para medição das áreas e realizar as medidas necessárias, e 
garras usadas retirar a serrapilheira, nessa garra já vem uma trena onde se imprensa a 
serrapilheira e tira as medidas como podemos ver na figura 1, e para os arbustos foi feita a 
contagem manual para assim comparar as áreas, para realizar o cálculo foi usado a média. 
 
Figura 1. Garra de captura de serrapilheira 

 
 

3 Resultados e discussão 
 

A pesquisa foi realizada no período de estação chuvosa com isso a produção de 
serrapilheira é menor, isso ocorre provavelmente devido a grandes aberturas no dossel das matas 
estudadas que apresentam pequenas quantidades de serrapilheira.    
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  Um fator que poderia determinar uma menor produção de serrapilheira e assim levar a uma 
menor ciclagem de nutrientes que podem ser usados pelas plantas, seria uma menor biomassa 
das plantas presentes no local (SANTOS & TAMASHIRO, 2006). 

Para Valentini (2004), o acúmulo de serrapilheira no solo é regulado pela quantidade de 
material que cai da parte aérea das plantas e por sua taxa de decomposição, que vai 
enriquecendo o solo à medida que vão ocorrendo os processos de decomposição. 

Nesse sentido, encontram-se valores elevados de serrapilheira produzida no período seco 
do ano e baixos no período chuvoso, quando para esses mesmos períodos se observam valores 
praticamente constantes de serrapilheira acumulada. 

Nas tabelas abaixo estão às medidas que foram coletadas no dia da pesquisa   e os  
seguintes valores estão nas tabelas, (Tabela 1), (Tabela 2) e (Tabela 3). 

 
Tabela 1: Área 1 bosque municipal de Tangará da Serra 

Parcela  Serrapilheira 
Número de 

Arbustos DAP 

1        0,3 cm 21 44,56 cm 

1        1,5 cm 18 28,91 cm 

1        0,8 cm  15 8,28 cm 

2        0,4cm     7 35,65 cm 

2        0,6 cm 6 55,70 cm 

2        0,4 cm 7 26,42 cm 

3        0,8 cm  10 14,64 cm 

3        0,5 cm 8 6,68 cm 

3        0,4 cm 6 31,51 cm 
 
Tabela 2: Área 2 mata do autódromo de Tangará da Serra  

Parcela  Serrapilheira 
Número de 

Arbustos DAP 

1 1,0 cm  13 9,97 cm 

1 0,9 cm 9 14,96 cm 

1 1,1 cm 8 10,19 cm 

2 0,9 cm 7 14,01 cm 

2 0,7 cm 6 17,19 cm 

2 0,5 cm 5 9,23 cm 

3 0,4 cm 13 14,01 cm 

3 0,3 cm 11 13,69 cm 

3 0.3 cm 9 36,29 cm 
 
 

Tabela 3: Área 3 mata queimada  de Tangará da Serra 

Parcela  Serrapilheira 
Número de 

Arbustos DAP 

1 1,0 cm 13 9,97 cm 
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1 0,9 cm 9 14,96 cm 

1 1.1 cm 8 10,19 cm 

2 0,9 cm 7 14.01 cm 

2 0,7 cm 6 17,19 cm 

2 0,5 cm 5 9,23 cm 

3 0,4 cm 13 14.01 cm 

3 0,3 cm 11 13,69 cm 

3 0,3 cm 9 36,29 cm 

 
            A média da serrapilheira foi calculada entre as áreas, onde o Bosque municipal ficou com 
0,63, a mata do autódromo com 0,67 e a mata queimada com 0,76 e não houve uma grande 
variação entre as mesmas.  
Nos arbustos as médias também não variaram muito, a média do Bosque municipal foi de 10,89, 
na mata autódromo 10,88, e na mata queimada 9 isso ocorre devido à conservação que acontece 
em algumas áreas, por exemplo, a área do bosque municipal os arbustos não sofrem nenhum tipo 
de ação que possa prejudicar os mesmos, por exemplo, queimadas e na mata queimada 
eventualmente sofrem algum tipo de ação do homem que possa prejudicar um exemplo são as 
retiradas dos arbustos, já na mata perto do autódromo municipal os arbustos  sofrem com a ação 
de bovinos que circulam pela área  mas isso não afeta a conservação do local. 
 A mensuração florestal é um importante elemento no manejo florestal, uma vez que 
fornece informações precisas sobre a vegetação uma das duas variáveis mais utilizadas para a 
realização dos inventários florestais são a altura e o diâmetro, aqui nesse presente estudo 
avaliamos os diâmetros das árvores dos locais citados acima. 

E com isso podemos constatar que no diâmetro das árvores houve uma diferença onde a 
média do bosque municipal foi de 28,04, na mata perto do autódromo foi de 15,50 e na mata 
queimada 13,72, principalmente se compararmos a área do bosque municipal com as demais 
áreas, o diâmetro das árvores do bosque tem uma grande vantagem sobre as outra isso ocorre 
devido à conservação que acontece no local, e as outras áreas já sofreram e sofrem alguns 
impactos ambientais. 

 
4 Conclusão 
 
       Conclui-se que não há uma diferença para as médias da serrapilheira entre as áreas 
estudadas porque estávamos no final da estação chuvosa e nesse período a pouco produção de 
serrapilheira, já nas DAP ocorreu uma variação pois a maior média foi encontrada no local de 
preservação já nos arbustos as médias também não variaram muito. 
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1. Introdução  
 

O processo originado com a criação de bordas entre a remanescente e a matriz, é 
chamado “efeito de borda”, este, tem sido considerado o causador das alterações nos números de 
espécies, abundância de populações e composição de espécies (Murcia, 1995). 

Os ecossistemas brasileiros encontram-se extremamente fragmentados e a agricultura tem 
sido apontada como uma das principais responsáveis (Vogel et al., 2010).  Segundo Lira (2004), a 
fragmentação florestal transforma grandes áreas de floresta em uma série de áreas menores, 
isoladas entre si por um habitat muitas vezes hostil aos organismos da floresta.  

Segundo Sobrinho et al. (2003), a fragmentação pode afetar a riqueza e composição de 
espécies, bem como abundâncias populacionais nas remanescentes. Muitas espécies de insetos 
(principalmente formigas e besouros) comportam-se como especialistas de borda (Majer et al., 
1997; Didham et al., 1998 apud Sobrinho e Schoereder, 2007) e são positivamente afetados pela 
fragmentação, inclusive suas populações. Outras espécies evitam bordas e, dependendo do 
tamanho da remanescente e da extensão dos efeitos de borda, podem tornar-se extintas (Didham 
et al., 1998). 

Segundo Chaves et al., (2009) as formigas são consideradas um dos principais 
componentes biológicos de ambientes estruturalmente complexos como as florestas. Estudos 
sobre formigas mostraram que estas comunidades podem responder tais efeitos de borda 
alterando a composição e riqueza de suas espécies, porém, aparentemente, não está definido um 
padrão de como bordas podem afetar comunidades de formigas, porque os resultados obtidos 
ainda são controversos (Sobrinho e Shoereder, 2007).  

Vasconcellos (1998), afirma que várias pesquisas estão sendo dirigidas para o uso de 
formigas como indicadores biológicos do estado de degradação ou de recuperação dos 
ecossistemas terrestres e em estudos de conservação da biodiversidade. 

Este trabalho teve como objetivo analisar o efeito de borda na riqueza, composição e 
similaridade da população formigas. 
 

2. Material e métodos 
 

O estudo foi realizado em um fragmento de Mata semidecidual submontana (14⁰ 40”14.06` 

S; 57⁰ 23”29.26`) localizado na fazenda Paraíso, no município de Tangará da Serra, Mato – 

Grosso, à 240 km da capital Cuiabá, Brasil. 
Foram traçados, no fragmento, quatro transectos de 200m cada, com uma distância de 

100m entre eles e um transecto na área de pastagem, sendo este considerado a matriz do estudo. 
Para descrever a ocorrência das formigas foram feitas marcações de 50m em 50m ao longo de 
cada transecto, totalizando cinco marcações ou pontos para cada transecto do fragmento e quatro 
no transecto da matriz.  

mailto:juh_saldanha1@hotmail.com
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Para avaliar o efeito de borda sobre a comunidade, a primeira marcação de cada transecto 
foi de aproximadamente 3m da borda do fragmento, seguindo em direção ao centro do mesmo. 

Para atração de uma maior quantidade de indivíduos foram usadas iscas, como cascas de 
laranjas e sardinhas colocadas separadamente em papel toalha (23cm X 22cm) à uma distância 
de 1m entre si no nível do solo. As iscas ficaram expostas por 2 horas, tempo necessário para 
instalação de todas as iscas em todos os pontos de todos os transectos do fragmento e na matriz. 

As formigas foram coletadas em cada ponto com o auxilio de pinças, separando os 
indivíduos coletados em iscas de casca de laranja e de iscas de sardinha, fixadas em álcool 70% 
e identificadas em laboratório através de chave de identificação.  

Os parâmetros analisados foram a diferença de riqueza e a similaridade de formigas entre 
os pontos de distância de borda e matriz utilizando os programas Systat e Biodiversity Pro, 
respectivamente. O esforço amostral foi obtido com o programa Estimate S. 
   

3. Resultados 
 

Foram coletadas 21 espécies de formigas, pertencentes a 13 gêneros onde o melhor 
representado foi Camponotus com 4 morfoespécies seguido de Acromyrmex e Pheidole com 3 
morfoespécies cada (Tabela 01). 

A maior riqueza de espécies foi obtida nos pontos de 100m de distância da borda, com 
total de nove morfoespécies, a menor riqueza foi obtida nos pontos da borda do fragmento com 
riqueza igual a cinco morfoespécies (Tabela 01).  

O resultado obtido com a análise do desvio padrão (Figura 01), não constatou diferença 
significativa entre riqueza de espécies da borda com a riqueza de espécies do interior do 
fragmento (P>0,05; R²=0,24), apesar da maior riqueza ser encontrado no interior do fragmento. 

O maior índice de similaridade foi de 60% entre o ponto de 50m e 100m, e o menor foi de 
0% entre o ponto de 50m e a matriz. A borda e a matriz apresentam similaridade de 9,09%. 
(Tabela 02). A curva de acúmulo de espécies (figura 02) entre os pontos de coleta não estabilizou, 
demonstrando um baixo esforço amostral.  
 
Tabela 01: Distribuição da riqueza de morfoespécies de formigas do fragmento de mata e matriz 
de Tangará da Serra – MT. 

 Gênero Riqueza 

  Borda 50 m 100 m 150 m 200 m Matriz 

1 Acanthoponera 0 0 1 0 0 0 

2 Acromyrmex sp1 0 1 1 1 0 0 

3 Acromyrmex sp2 1 1 1 1 0 0 

4 Acromyrmex sp3 0 1 1 0 1 0 

5 Atta 0 0 0 0 0 1 

6 Bracmyrmex 0 0 0 1 0 0 

7 Camponotus sp1 0 0 0 1 1 1 

8 Camponotus sp2 1 0 1 0 1 1 

9 Camponotus sp3 0 0 0 0 1 0 

10 Camponotus sp4 0 0 1 0 0 0 

11 Crematogaster 0 0 0 0 1 0 

12 Cyphomymex 1 0 0 0 0 0 

13 Dorimirmex 1 1 1 1 1 0 

14 Ectatoma sp1 0 0 0 0 0 1 

15 Ectatoma sp2 0 0 0 0 0 1 
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16 Iridomyrmex 0 1 1 0 0 0 

17 Pachycondyla 0 0 0 0 0 1 

18 Pheidole sp1 0 0 0 0 1 0 

19 Pheidole sp2 1 1 1 1 0 0 

20 Pheidole sp3 0 1 0 0 0 0 

21 Solenopsis 0 0 0 0 0 1 

       

 Riqueza Total 5 7 9 6 7 7 

 
Tabela 02: Similaridade de espécie de formigas coletadas no fragmento de mata e matriz de 
Tangará da Serra – MT, números em porcentagem. 

% Borda 50m 100m 150m 200m Pasto 

Borda * 33,3333 40 37,5 20 9,0909 

50m * * 60 44,4444 16,6667 0 

100m * * * 36,3636 23,0769 6,6667 

150m * * * * 18,1818 8,3333 

200m * * * * * 16,6667 

Pasto * * * * * * 

 
Figura 01: Média e desvio padrão da riqueza de espécies de formigas por amostra em relação à 
distância da borda em um fragmento de mata de Tangará da Serra – MT, onde os pontos indicam 
as médias e os espaços o desvio padrão. 
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Figura 02: Curva de acúmulo de espécies de formigas coletadas no fragmento de mata de 
Tangará da Serra- MT. 
 

4. Discussão 
  

O pequeno esforço amostral pode ser uma possível explicação para o fato de o desvio 
padrão não ter detectado um efeito de borda significativo sobre a riqueza das formigas. Porém 
observa-se uma redução no número de espécies na borda. Segundo Smith (1992 apud Chaves, 
2009) a riqueza de espécies de formigas está correlacionada com a complexidade estrutural da 
vegetação. 

Os resultados de Santos et al., (1999) mostram que a composição da fauna de formigas 
pode variar em relação à proximidade da borda. Segundo Didham (1997 apud Santos et al., 
1999), a influência da borda da mata sobre a fauna de artrópodes de solo pode se estender até 
mais de 100m. Este autor descreveu um padrão de efeito de borda no qual a riqueza e a 
abundância diminuem, nos primeiros 50m, aumentando em seguida e caindo após um pico maior 
que aquele observado junto à borda. O mesmo foi observado neste trabalho, onde a borda teve 
uma riqueza de 5 morfoespécies, o ponto de 100m foi de 9, decaindo para 7 nos 200m. O 
fragmento é pequeno, com uma extensão de 82ha e apresenta várias clareiras oriundas de 
retiradas de madeiras, o que pode influenciar na assembléia de formigas   

A baixa similaridade entre a borda e a matriz demonstra que esta possui pouca 
permeabilidade, ou seja, algumas espécies que compõem o fragmento não ultrapassam a matriz e 
esta serve como uma barreira, pois é um nicho hostil para as espécies que habitam o fragmento. 
Dorimirmex, por exemplo, ocorreu em todos os pontos do fragmento, e em nenhum ponto da 
matriz. As morfoespécies Ectatoma sp1 e sp2, Solenopsis, Atta e Pachycondyla ocorreram 
exclusivamente na matriz. 

As morfoespécies Pheidole sp1, Camponotus sp3 e Crematogaster ocorreram apenas no 
ponto de 200m, o que evidencia que essas espécies são relativamente discretas. Esses dados 
diferem de Carvalho (1998 apud Santos et al., 1999), que não detectou diferenças de riqueza e 
abundância de formigas em relação à distância da borda. 

Portanto, não houve efeito de borda significativo na riqueza da assembléia de formigas. 
Porém houve uma baixa similaridade demonstrando efeito de borda agindo na composição, como 
afirma Vasconcelos (1998), as mudanças na composição de espécies de formigas são 
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decorrentes dos efeitos de borda, os quais atingem proporcionalmente mais os fragmentos 
pequenos do que os fragmentos grandes. 
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Com a intensificação da piscicultura e a tendência de algumas empresas brasileiras priorizarem a 
exportação do filé de peixe,cujas peles são descartadas ou direcionadas junto com os demais 
resíduos. Essa prática deve mudar com o interesse da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa e artesãos que buscam conhecer as espécies mais promissoras e as 
utilidades do couro para trabalharem nas oficinas de artesanatos.Destaca-se que os processos 
industriais que envolvem a transformação da pele de peixe em couro e papel quando em 
consonância com os critérios da sustentabilidade, promovem a inovação e incremento do design 
de artesanatos que deve manifestar originalidade étnica e geográfica, tais como, a confecção de 
blocos de anotações, caixas, agendas, crachás, pasta para eventos, dentre outros. Para isso, 
deve-se realizar o processo de curtimento da pele de peixes que necessita ser dividida em etapas: 
a primeira é chamada de processos de ribeira ou curtimento e têm por função a eliminação de 
componentes da pele que possam prejudicar a transformação da pele em couro, e também a 
preparação da estrutura fibrosa para as etapas posteriores. A partir da obtenção do couro, que 
são as fibras naturalmente entrelaçadas, apresentando uma maior resistência à tração e ao 
rasgamento, uma vez que as próximas etapas são referentes ao recurtimento, onde o couro é 
submetido aos tratamentos que dão o aspecto final a matéria prima. Este trabalho foi aplicado 
numa empresa de artesanato que fabrica calçados, bolsas e acessórios femininos, utilizando o 
couro de peixe. Durante o processo de fabricação observou-se que o resíduos de produção do 
couro de peixe tinha como destino final o lixo. A técnica da transformação do couro de peixe em 
papel tem a finalidade de reduzir a perda da matéria prima, durante o processo produtivo. Com 
isso,ganhará novos mercados,transformando em um material rentável com padrão eficiente de 
qualidade.Deste modo, na busca de inovar e minimizar o desperdício do couro de peixe foi 
desenvolvido algumas folhas de papel utilizando este tipo de resíduos, atendendo o processo de 
fabricação, conforme as fases: Os resíduos foram triturados e selecionados de acordo com seus 
tamanhos sendo desenvolvida uma pasta homogênea. Após esta etapa utilizou-se um reservatório 
de 20x40x50, com 5 litros d’água, no qual foi colocada a pasta, sendo misturada para logo em 
seguida ser retirada com uma tela do tamanho A4. Dando seqüência, as folhas foram prensadas e 
secas em estufa. Cada folha passou por testes de resistência físico-mecânica e, em seguida, as 
folhas passaram por um criterioso processo de acabamento. Analisando o processo de confecção 
o papel de couro de peixe é de fácil trabalhabilidade, recebe bom acabamento e o custo de 
confecção é baixo em relação a outros processos. 
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1. Introdução 

Os antibióticos podem apresentar ação antibacteriana, antifúngica e antiviral, esta ação 
pode levar à inibição do crescimento, à inativação ou morte do agente infeccioso (Ramos, 2009). 
Os mecanismos de ação sobre as atividades bioquímicas do microrganismo podem ser divididos 
em: inibição da parede celular, inibição da função da membrana celular, inibição da síntese de 
proteínas e inibição da síntese de ácidos nucléicos (MADIGAN et al.,2004). 

Em espécies vegetais os princípios dos agentes antimicrobianos estão concentrados nas 
flores, raízes ou folhas, sendo que estas concentrações não são uniformes já que seus princípios 
ativos são instáveis durante o seu ciclo de vida, variando de acordo com seu habitat, a colheita e 
preparação. Para a fitoterapia o que é interessante são os produtos de ação antibacteriana tais 
como: terpenóides (monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos e saponinas), compostos fenólicos 
(fenóis simples, taninos, dibenzofuranos e flavonóides) e compostos nitrogenados (alcalóides, 
polipeptideos cíclicos, glicosídeos) (RAMOS, 2009). 

Dentre estas espécies encontra-se o alho, Allium sativum, que possui uma grande 
importância socioeconômica nas regiões de clima frio do Brasil. Pertencente à família liliácea 
acredita-se, que teve a sua origem na Ásia. Morfologicamente é uma planta perene, bulbosa com 
folhas lineares e longas de odor forte, uma das características de alimento rico em compostos 
sulfurados, sendo bem conhecida da culinária e na medicina por causa de suas propriedades 
fitoterápicas e sabor. Suas propriedades fitoquímicas terapêuticas encontram-se concentradas 
nos bulbos, sendo que esta concentração varia de acordo com as agressões ambientais 
(BONTEMPO, 2007; COSTA, 1994).  

Alguns testes in vivo e in vitro mostraram as atividades antibacteriana, antiviral, fibrinolítica, 
antimicótica e antitumoral do alho (Bontempo, 2007; Simões et al.,1999). Esta atividade 
antibacteriana é atribuída à presença da alicina que age na destruição e inibição de bactérias. A 
alicina (di-propenyl tiosulfinato) é um dos principais componentes do alho, um componente muito 
volátil que é a responsável pela defesa do alho contra microrganismos encontrados na terra, junto 
á ela se encontra tiossulfatos que também é um antibiótico, antiviral e antifúgico. Além desde 
componentes antimicrobianos, o alho apresenta a aliina (hipotensor, hipoglicemiante), inulina, 
nicotinamida, galantamina, ácido fosfórico e sulfúrico, ajoeno (prevenção de coágulos, 
antiinflamatório, vasodilatador, hipotensor e antibiótico), alil mercaptano, sulfeto dialil 
(hipocolesterolemiantes), adenosina (vasodilatadora, hipotensora, miorelaxante), Ffructano 
(cardioprotetora), escordinina (hipotensora, aumenta a utilização de vitamina B1 e antibacteriana), 
vitaminas A, B e C, proteínas e sais minerais (BONTEMPO, 2007; COSTA, 1994). 

A cepa utilizada para testar à eficiência do poder antibacteriano do Allium sattivum neste 
estudo foi o Bacillus thuringiensis um bastonete Gram-positivo, aeróbico ou facultativamente 
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anaeróbico, pertencente à família Bacillaceae, sendo formadora de esporos capaz de produzir 
inclusão cristalina durante a esporulação, que pode ser responsável pela atividade tóxica da 
espécie (GLARE e O’CALLAGHAM, 2000). 

É um microrganismos considerado entomopatógeno encontrado em diversos ambientes 
desde microhabitats, como folhas à solos ricos em nutrientes. Têm uma possível simbiose com 
planta devido às partículas de solo com o ácido húmico, impedindo a degradação por 
microrganismos. Bacillus thuringiensis é também um dos microrganismos mais utilizado 
mundialmente por microbiologistas, sendo que na atualidade a sua toxina é utilizada como 
controle biológico (POLANCZYK, 2004). 

Objetivo do trabalho foi avaliar a atividade antibacteriana do Allium satium sobre a cepa 
Bacillus thuringiensis em diferentes gradientes de concentração do extrato aquoso e in natura, a 
fim de avaliar o melhor concentrado para um efeito positivo de inibição do crescimento. 

 
2. Material e Métodos 
 

2.1. Obtenção do extrato aquoso e in natura do alho (A. sativum L.) 

As amostras de alho (A. satium L.) foi adquirido no comercio local, estes foram previamente 
lavados com água destilada e triturados em liquidificador (60g/100 ml) por 5 minutos obtendo um 
extrato aquoso de 60%. Após, o extrato foi filtrado em peneira plástica, e em seguida em funil de 
vidro com algodão estéril e por ultimo em membrana nitrocelulose (Millipore) com poros de 125 
mm de diâmetro as outras concentrações 30%, 40%, 50%, foram obtida pela diluição do extrato 
aquoso de 60%. Já para o teste com o alho na forma in natura foram macerados 5 g de alho e 
pesado 0,01g usado nos testes. 

 
 2.2. Preparo do Inoculo Bacteriano e ativação da cepa  
 

A cepa selecionada para testar o pode inibição do alho foi a HD1 de Bacillus thuringiensis 
que se encontra armazenada em estoque de esporos, estes foi extraído das tiras de papel através 
da inoculação em 500 ml de agua destilada e incubados a 30ºC por 24 horas. 

 
2.3. Preparação das Placas 

Para a determinação da atividade antimicrobiana, foi preparado meioTrypitic Soy Agar (TSA) e 
esterilizado na autoclave vertical a 121 ºC por 15 minutos e vertidas em  placas de Petri. Através 
da técnica spread-plate, o inoculo, a cepa Bacillus thuringiensis, foi colocado (100 µL) em 30 
placas e posterior foi adicionados os papeis filtros de 6 mm de diâmetros, estes foram umedecidos 
com 0,05 µL das concentrações citadas acima, e como controle foi usado o antibiótico clorafenicol 
a 0,1%. E nas placas restantes foi inoculada a cepa e depois 0,01 g de alho macerado sobre a 
placa. Todas as placas foram colocadas em estufas 35 ºC por 24h, 48h, 72h, e seus halos 
mensurados com régua milimétricos. 

 
3. Resultado e Discussão 

Após 24h de incubação de 200 discos dispostos nas placas, foram obtidas as formações 
de 43 halos; destes, 9 com concentração igual a 30%, 10 com 40%, 13 em 50% e 11 halos com 
concentração de 60%. Observa-se na figura 1, que nas concentrações de 50% e 60% foi obtido o 
maior numero de halos, e também a maior inibição respectivamente. Enquanto a menor inibição 
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foi observada na concentração de 40%. As cores das barras do gráfico mostram o tamanho dos 
halos de inibição em relação à quantidade de placas onde foram observados os mesmos. 

Também foi realizada a média do tamanho dos halos de inibição verificado nas 
concentrações dos extratos citados acima, esses dados podem ser visualizados na figura 2. Assim 
sendo, os valores médios obtidos dos halos foram de: 0,5 mm para 30%, 0,4 mm para 40%, 0,7 
mm para 50% e 0,9 para 60%. Sendo que, das 30 placas incubadas, 46,6%, houve a presença de 
halos na concentração de 50% e 18,33% na concentração de 60%, apesar desta apresentar a 
maior média dos halos de inibição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No experimento, com o alho no estado in natura, este apresentou ativo por 24h, 48h, (Figura 3), 
no extrato de alho as menores concentrações permaneceram por 24h e a maior concentração de 
60% por 48h (Figura 4), perdendo a total inibição em 72hs. Esta diminuição do poder inibitório do 
alho se deve ao fato que ao ser processado os seus princípios ativos se volatilizam, entre estes 
princípios, foram encontrados os compostos etanólicos (alicina) e ajoeno (Andri e Mirelman, 1995 

Figura 1. Formação dos halos em função das concentrações que a cepa foi submetida. 
 

 

Figura 2. Tamanho médio do halo de acordo com as concentrações que a cepa foi 
submetida. 
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Figura 3. (A) Diâmetro do halo, na placa com Allium sativum in natura em 24h  
(B) com 48h. Mostrando a perda da inibição sobre a cepa Bacillus thuringiensis. 

Figura 4. (A) Observação do diâmetro do halo, numa placa com extrato de alho com 24h 
e (a, b, c, d) são as diferentes concentrações do extrato sendo (e) controle. 
(B) diminuição do potencial de inibição. 

e Thomaz, 2006).Isto colabora com a idéia de Marchiori, 2005 que diz que ao ser macerado, 
amassado, cortado ou mastigado o alho libera vários componentes sulfurados no interior das 
células, esta reação desencadeia varias reações em cadeia, gerando componentes. Justificando o 
consumo imediato após o preparo, sem ação de calor ou qualquer tratamento térmico. 

Astral (2003), também apontou que o tempo ideal para atividade antibacteriana do alho é 
de 6 horas frente às gram-positivas (Staphylococcus aureus, Staphylococcus  saprophyticus,  
Streptococcus pneumonia, Sreptococcus faecalis ) e gram-negativas (Escherichia coli, Klebsiella 
pneumonia, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter haemolyticus) e sobre a 
cepa do experimento Bacillus thuringiensis Berlinaer. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 3. (A) Diâmetro do halo, na placa com Allium sativum in natura em 24h  
    (B) com 48h. Mostrando a perda da inibição sobre a cepa Bacillus thuringiensis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conclusão 
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De acordo com os resultados obtidos e a literatura consultada, conclui-se que houve uma 
ação antibacteriana na cepa Bacillus thuringiensis Berlinaer pelo extrato aquoso, e a melhor 
concentração para esta inibição foi á de 60%. Observou-se também que o extrato permaneceu por 
volta de 24 horas com ação bacteriostática nas concentrações menores (30%, 40% e 50%) e na 
de 60% por 48 horas. Porém para que haja melhores resultados faz-se necessário uma melhor 
adequação da metodologia para que se mantenham os princípios ativos de inibição do alho por 
um tempo maior. 
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