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mudas em Tangará da Serra e no Estado de Mato Grosso Araújo
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Contribuição citogenética ao estudo do gênero Partamona 
 

Anderson Fernandes1, Adriane Barth2, Wagner M. S. Sampaio3 e Adelir Lazarotto1 
 

1- Universidade do Estado de Mato Grosso, Departamento de Ciências Biológicas, Tangará da 
Serra, MT. 
2- Universidade Estadual de Santa Cruz, Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular, 
Ilhéus, BA. 
3- Universidade Federal de Viçosa, Pós-Graduação em Biologia Animal, Viçosa, MG. 

 
Autor para correspondência: diversidadegenetica@gmail.com 

 
Palavras-Chaves: Partamona nhambiquara, fluorocromos evolução cariotípica. 

 
 

1. Introdução 
 

O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, com cerca de 21% da área total do país. A 
grande variabilidade de habitats desse domínio suporta uma enorme diversidade de espécies de 
plantas e animais, muitos deles com ocorrência restrita a essa região. Atualmente o cerrado é tido 
como hotspots de biodiversidade (Myers et al., 2000). De acordo com Henriques (2003) este 
bioma comporta somente 59% da sua vegetação original, portanto, muitas espécies ali existentes 
podem desaparecer antes mesmo de serem estudadas. Nesse sentido a entomofauna se 
apresenta como um componente importantíssimo, pois mantém uma relação intrínseca com a 
manutenção da vegetação. Segundo Kerr et al., 2001, as abelhas pertencentes a subtribo 
Meliponina, também conhecidas como “abelhas sem ferrão” são responsáveis por cerca de 30 a 
80% da polinização em plantas nativas e cultivadas e uma das principais vítimas desses avanços, 
principalmente devido à ações como desmatamentos e queimadas. 

Estudos mais aprofundados sobre esses organismos auxiliam na caracterização e 
classificação correta de suas espécies. A análise citogenética é um desses estudos e tem trazido 
várias contribuições ao conhecimento da filogenia, dos mecanismos de especiação e da 
variabilidade genética, devido aos cromossomos representarem a base física do sistema genético 
(Guerra, 1988). 

Os estudos citogenéticos da tribo Meliponini se iniciaram em 1948 (Kerr, 1948) e desde 
então cada vez mais espécies vem sendo estudadas. Em 2003, Rocha et al., estimaram que 31 
gêneros já apresentavam representantes cariotipados e, desde então, características 
citogenéticas de outras espécies tem sido apresentadas (Barth et al., 2006, Lopes et al., 2008, 
Brito et al., 2003; Domingues et al., 2005; Costa et al., 2004, Rocha et al., 2003). 

Uma técnica muito utilizada em estudos citogenéticos são os fluorocromos. Estes são 
corantes que fluorescem quando excitados por luz de um comprimento de onda específico, na 
qual a fluorescência é uma luminescência emitida por essas substâncias nessa situação. Quando 
a energia atinge uma substância, ela absorve e/ou, converte uma pequena porção de energia em 
calor, sendo a maior porção dessa energia liberada na forma de luz visível ao olho humano, 
conhecida como fluorescimento (Pieczarka e Mattevi, 1998 in Fernandes, 2004).  

De acordo com Capersson et al. (1968), Sunmer (1990), deduziram que a não 
homogeneidade dos pares de base no DNA poderia ser observada utilizando-se técnicas com 
agentes (fluorocromos) que se ligassem especificamente com certas bases do DNA. 
Citogeneticamente, os fluorocromos podem ser divididos em três classes, de acordo com suas 
afinidades pelas bases AT ou GC. O uso específico de um tipo de fluorocromos para distinguir 
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determinados pares de base foi logo substituído pelo uso seqüencial destes (coloração 
seqüencial), pois deste modo, houve um aumentou da qualidade das informações obtidas e do 
contraste das bandas observadas, o que gerou novos padrões que não eram visualizados quando 
cada fluorocromo era utilizado isoladamente. 

O 4´-6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) é um fluorocromo que se liga tanto a bases AT quanto 
em bases GC, no entanto a intensidade da fluorescência é significativamente maior com DNA rico 
em bases AT, gerando assim padrões de bandas brilhantes mais acentuadas nessas regiões 
(Sumner, 1990).  

Fernandes (2004), relata que utilizando a Distamicina (DA), um antibiótico que se liga 
preferencialmente à pares de bases GC, juntamente com o DAPI, faz com que ocorra uma 
fluorescência diferencial, evidenciando-se mais os pares de bases AT. Isto ocorre pelo fato da DA 
ter mais afinidade com as bases GC do que o DAPI. Assim a utilização da combinação DA/DAPI 
faz com que os locais ricos em bases AT fiquem mais evidenciados, enquanto onde ocorre bases 
GC não fluoresce tanto, pois a Distamicina que se liga a essas bases não é um fluorocromo, e sim 
um contra-corante, desta forma não fluoresce, bloqueando a atuação do DAPI em regiões GC.  

A Cromomicina A3 (CMA3) é um antibiótico que tem afinidade com pares de bases GC, se 
ligando às regiões ricas nessas bases (Sumner, 1990). Deste modo, o uso da combinação 
DA/CMA3 é muitas vezes desnecessário, pelo fato da DA se ligar também preferencialmente à 
pares GC; o que ocorre quando se utiliza estes dois métodos, é uma disputa pelos mesmos pares 
de bases, onde um bloqueia a atuação do outro. 

Seis espécies do gênero Partamona já foram citogenotipadas, P. pearsoni (Tarelho 1973), 
P. helleri (Tarelho, 1973), P. peckolti (Brito et al., 2003), P. vicina (Brito-Ribon et al., 1999), P. 
mulata (Brito-Ribon et al., 1999) e P. ailyae (Brito-Ribon et al., 1999). Este trabalho tem como 
objetivo contribuir para os conhecimentos citogenéticos do grupo ao estudar a espécie P. 
nhambiquara. 
 

2. Materiais e Métodos 
 
Foram analisadas 15 indivíduos das espécies Partanoma nhambiquara oriundos da cidade 

de Tangará da Serra-MT (14°30’43”S, 57°51’53”O). Os cromossomos metafásicos foram obtidos a 
partir da retirada do gânglio cerebral de larvas pós defecantes de acordo com a metodologia de 
Imai et al, (1988). Para a técnica de coloração convencional foi utilizada uma solução de Giemsa 
diluída em tampão Sörensen (0,06M, pH=6,8) na concentração de 1:30 por 25 minutos. Os 
fluorocromos DA/CMA3/DAPI foram utilizados de acordo com Schweizer (1980). As lâminas foram 
analisadas em um microscópio Quimis®

 

Q720-D2 e as melhores metáfases foram capturadas por 
uma câmara CCD acoplada ao microscópio sob objetiva de 100x. Nas pranchas, os cromossomos 
foram organizados por ordem decrescente de maior braço eucromático, conforme sugerido por 
Imai (1991). 
 

3. Resultados e Discussão 
 

O número cromossômico encontrado foi de 2n=17 para as fêmeas (Fig. 1A). Este número 
se encontra em concordância com todos os apresentados para as demais espécies com exceção 
do número cromossômico apresentado pela espécie Partamona cupira (2n=34+B) (Costa et al., 
1992) Todavia, esta discrepância se deve à presença de um ou mais cromossomos 
supranumerários em P. cupira. Este número também esta em acordo com o número 
cromossômico da tribo Meliponini, na qual predomina-se 2n=34. 

Apesar da Banda C não ter sido realizada, pode-se notar que a heterocromatina está 
presente preferencialmente em um dos braços cromossômicos. Esta constatação remete ao 
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modelo de evolução cariotípica mais aceito para o grupo dos Hymenoptera, segundo o qual o 
principal evento de evolução no cariótipo destes organismos seria a fissão cêntric. Evento que 
envolve a quebra dos cromossomos na região do centrômero e os, recém formados cromossomos 
acrocêntricos passariam por um processo de seleção na qual os que apresentam incremento de 
heterocromatina no braço curto seriam selecionados positivamente, sendo então transformados 
em cromossomos metacêntricos com um dos braços cromossômicos composto por 
heterocromatina, ou na terminologia do idealizador desta teoria, seriam cromossomos pseudo-
acrocêntricos (Imai et al., 1986). 

 

 
Figura 1. Metáfases de fêmeas de Partamona nhambiquara, 2n=34. A) Coloração Convencional com 
Giensa; B) Coloração com fluorocromo DAPI (AT-específico) e C) Coloração com fluorocromo CMA3 (CG-
específico). Setas indicam regiões CMA3 positivas. 

 
Quando utilizado o fluorocromo DAPI (AT específico) esta heterocromatina presente em 

um dos braços cromossômicos de P. nhambiquara, se mostrou intensamente fluorescente 
indicando que esta heterocromatina é predominantemente composta por bases AT (Fig. 1B). Já a 
utilização do fluorocromo CMA3 (CG específico) apresentou apenas marcação na região terminal 
de um par de cromossomos (Fig. 1C). 

Brito et al. (2003), estudando P. peckolti e utilizando o fluorocromos DAPI obteve o mesmo 
padrão de composição de heterocromatina (predominantemente rica em bases AT) encontrado 
em P. nhambiquara. Outro dado similar encontrado para P. peckolti, está relacionado ao 
aparecimento de apenas duas marcações CMA3

+ em um par de homólogos na região terminal. Em 
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seu trabalho Brito et al, (2003) afirmam que esta marcação estaria relacionado com a Região 
Organizadora de Nucléolo (NOR) para esta espécie. 

Em muitos casos, as regiões coradas pela CMA3 são coincidentes com as NORs. Desse 
modo, ela produz bandas brilhantes associadas às NORs, como já foi observado em abelhas 
Melipona mandacaia (Rocha, et al., 2003a); e em outras espécies de meliponíneos (Rocha, et al., 
2002; 2003); em peixes Scophthalmus rhombus (Pardo, et al., 2001); em mexilhão Mytilus 
galloprovincialis (Martínez-Expósito, et al., 1997); em pulgão Megoura viciae (Mandrioli, et al., 
1999) e em plantas (Fregonezi, et al., 2004). 

Este estudo é preliminar e tem por objetivo apenas apresentar o cariótipo da espécie P. 
nhambiquara, enquanto projetos futuros temos a intenção de aumentar o número de colônias bem 
como o número de espécies, submetendo-as a estudos citogenéticos mais aprofundado com a 
utilização de técnicas de citogenética molecular (FISH) e também estudos de Biologia Molecular 
como RAPD/PCR para mensuração da diversidade. 
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1. Introdução  
 

Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers (1963), popularmente conhecida como cipó-de-São-
João (Sampaio e Almeida 1995), é uma liana trepadeira presente em quase todo o Brasil. Esta 
planta é muito utilizada na medicina popular como tônico, antidiarréico, antidepressivo e no 
tratamento de leucoderma e vitiligo. Em plantas o comportamento meiótico exerce papel decisivo 
na estabilidade evolutiva da espécie, sendo este aspecto de máxima importância na adaptação 
das populações e na evolução das espécies (Pagliarini e Pozzobon, 2005; Loguércio e Battistin, 
2004). Este trabalho teve como objetivo analisar o índice meiótico, avaliar o percentual de 
viabilidade polínica e comparar a eficiência de corantes para estimar a viabilidade dos grãos de 
pólen da espécie P. venusta. 
 

2. Material e Métodos  
 
 Para este estudo foram selecionadas aleatorimente 10 plantas de P. venusta, nas 
coordenades 14º37’30,29’’S e 57º28’59, onde houve um mínimo de 10 metros de distância entre 
uma planta e a outra mais próxima. Os botões florais foram coletados em diferentes tamanhos e 
fixados em metanol:ácido acético (3:1). Posteriormente, esse material foi lavado em água 
destilada por três vezes e subseqüentemente retirada as anteras e depositadas sobre a lâmina 
limpa. As anteras foram levemente maceradas juntamente com o corante orceína lacto-acética 1% 
para a liberação dos microsporócitos e a lâmina coberta com uma lamínula. Foram contados um 
mínimo de 200 células por lâmina, sendo 5 lâminas por indivíduo, observando a presença de 
microsporócitos normais na forma de tétrades e microsporócitos anormais na forma de tríades, 
díades e mônades. Para avaliar o percentual de viabilidade polínica, as anteras dos botões florais 
em estágio de pré-antese foram depositadas sobre a lâmina limpa, onde as mesmas foram 
maceradas juntamente com o corante lugol a 1%, orceína lacto-acética 2% e reativo de Alexander 
para a liberação dos pólens. Para cada corante foram analisados 250 grãos de pólen, sendo cinco 
lâminas por indivíduo. O IM foi calculado de acordo com Love (1949) onde, IM = número de 
tétrades normais/número de tétrades analisadas X 100. Os indivíduos com IM superior a 85% 
foram considerados meióticamente estáveis (Auler et al, 2006; Battistin et al. 2006). Os dados 
obtidos para a viabilidade polínica foram analisados pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade pelo programa ASSISTAT versão 7.5 beta (2008). 
 
 

3. Resultados e Discussão 
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A amplitude de variação do IM para os indivíduos analisados ficou contida entre o menor 

percentual de 22,23% e o maior percentual com 65,48%. As anormalidades encontradas na 
formação de tétrades (Figura 1D) foram células em tríades com três meiócitos, células em díades 
com dois meiócitos e principalmente células mônades com um meiócito na qual estão 
demonstrados nas figuras 1A, 1B e 1C. 

 

 
 

Figura 1: Corante orceína lacto-acética 2%. Célula anormal com 1 meiócito (A), 2 meiócitos (B), 3 
meiócitos (C) e célula em tétrade normal (D). Barra = 10µm. 

 
Loguércio e Battistin (2004) consideram que espécies são meióticamente estáveis com IM 

acima de 90%. No entanto Auler et al (2006); Battistin et al. (2006) consideram estáveis as plantas 
com IM superior a 85%, confirmando a regularidade na microsporogênese.  

Possíveis explicações para entender o baixo IM em P. venusta é a poluição, visto que os 
indivíduos analisados se encontram em uma área com grande incidência de agentes poluentes 
como o CO2 (gás carbônico) emitido pelo tráfego intenso de caminhões de cargas e outros 
transportes. Fatores edafo–climáticas como a luminosidade, temperatura, disponibilidade de água 
e nutrientes também podem estar contribuindo para as irregularidades encontradas no IM da 
espécie, pois de acordo com Sampaio e Almeida (1995), P. venusta sofre grande influência 
desses fatores. Fatores ambientais como estes provocam respostas a planta, como mutações 
gênicas que podem levar ao bloqueio de vias biossintéticas e tornar a planta deficiente em certos 
metabólitos vitais para o desenvolvimento normal dos órgãos reprodutivos masculinos da planta 
(Alcochete, 2005). 

A endogamia gera exposição da carga gênica nas espécies sendo estas mais suscetíveis a 
mutações gênicas, portanto a ocorrência de endogamia na população de P. venusta é outro 
ensejo que pode explicar as anormalidades meióticas encontradas, pois a espécie possui auto-
incompatibilidade relativa, evidenciando polinização cruzada (Sampaio e Almeida 1995). Silva 
(2006) analisando os efeitos da endogamia na espécie Zea mays observou que quanto mais as 
gerações de Z. mays eram submetidas à endogamia, aumentava-se a incidência de 
irregularidades meióticas, na qual ocorreram mutações gênicas.  

O IM inferior a 65% para P. venusta pode estar relacionado também a irregularidades que 
podem estar ocorrendo em sua microsporogênese afetando assim a androgametogênese da 
mesma, pois este processo é muito complexo e controlado por vários genes sendo mais 
suscetíveis a mutações, ocasionando em alterações meióticas. Segundo Golubovskaya (1989); 
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Caetano-Pereira (1995); Defani-coarize et al (1996) apud Silva (2006), quando há ausência de 
citocinese após a primeira ou a segunda meiose, ocorre a formação de células em díades. No 
entanto se na segunda divisão somente uma das células sofre citocinese, o produto final será uma 
célula em tríade. Em algumas plantas medicinais como Baccharis trimera e Syzygium cumini, foi 
obtido um IM de até 94,47% e 97,48% respectivamente, refletida pela estabilidade da 
microsporogênese das espécies estudadas (Loguércio e Battistin, 2004; Auler et al, 2006).  

Battistin et al. (2006) estudando algumas espécies utilizadas na medicina popular 
encontraram um IM de 89,70% para Discaria americana. Em Foeniculun vulgare, o IM foi de 
65,25%, na qual os cromossomos em metáfase I se apresentaram fora da placa equatorial e 
houve também irregularidades da disjunção dos cromossomos em anáfase/telófase I. Os 
indivíduos Matricharia chamomilla cultivados em estufa tiveram um IM de 65,22% ocorrendo uma 
disjunção diferenciada dos cromossomos, já os indivíduos cultivados em ambiente natural o IM foi 
de 88,60%. Plectranthus Barbatus obteve IM de 93,16% e Symphytum officinale teve um IM de 
61,01% na qual a espécie apresentou irregularidades na anáfase/telófase I e II, como a formação 
de pontes cromossômicas indicando a ocorrência de translocações ou inversões pericêntricas e a 
presença de cromossomos retardatários indicando o não pareamento cromossômico, que leva a 
formação de gametas não balanceados.  

Os dados obtidos na viabilidade polínica de P. venusta através da análise pelo teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade, constatou-se que as médias de pólens viáveis nos 
indivíduos e para os corantes analisados não obtiveram diferença mínima significativa com um 
valor de F= 1,06ns. O menor percentual de pólens viáveis foi de 78,18% (indivíduo 08) e o maior 
percentual de 98,60% (indivíduo 04) para o corante lugol 1%. No corante orceína lacto-acética 
2%, o menor percentual de pólens viáveis foi de 70,60% (indivíduo 01) e o maior 99,47% 
(indivíduo 06), no entanto, para o corante reativo de Alexander o maior percentual de pólens 
viáveis foi 72,44% para o indivíduo 08 e o maior percentual de pólens viáveis para o indivíduo 01 
com 98,61%. O indivíduo 08 obteve as menores médias percentuais com o uso do lugol 1% e 
reativo de Alexander. 

 
Tabela 1: Média e percentual de viabilidade polínica para três corantes em 10 indivíduos de P. 
venusta.  

 

Indivíduos Viabilidade polínica  

Lugol 1% Orceína acética 2% Reativo de Alexander 

__ 
X 

% __ 
X 

% __ 
X 

% 

01 282 a 91,26 210 b 70,60 272,8 a 98,61 

02 257,4 a 79,78 287,4 a 93,55 271,8 a 93,01 

03 275,2 a 97,86 285,6 a 97,74 277 a 98,08 

04 283,4 a 98,60 291 a 98,24 284,2 a 98,13 

05 284,2 a 94,92 299,8 a 98,81 299,2 a 94,44 

06 275,4 ab 97,17 305,8 a 99,47 263,6 b 92,42 

07 289,4 a 88,28 268,4 a 88,40 280 a 95,04 

08 270,2 a 78,18 282,4 a 94,25 220,8 b 72,44 

09 305,6 a 96,70 267 b 97,80 260,6 b 94,07 

10 282,6 a 94,32 274 a 98,84 274 a 95,82 
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 Os pólens viáveis corados pelo Lugol 1% tiveram o protoplasma corado de marrom 
amarelado e a parede celular corou-se de amarelo. O pólen se apresentou uniforme sem 
deformidades estruturais, já os pólens inviáveis foram corados de marrom escuro podendo 
perceber uma deformidade estrutural tanto em seu protoplasma como em seu núcleo (Figuras 2: A 
e B). O corante Orceína lacto-acética 2% corou os pólens viáveis de vermelho, na qual o 
protoplasma e a parede celular obtiveram a mesma coloração e o grão de pólen permaneceu 
intacto sem deformidades estruturais, porém os grãos de pólen inviáveis tiveram seu protoplasma 
não corado, indicando a ausência de núcleo nos mesmos (Figuras 2: C e D). Os pólens viáveis 
corados com o reativo de Alexander obtiveram coloração verde em seu protoplasma e a parede 
celular aparentemente corou de azul, no entanto os pólens inviáveis não tiveram o protoplasma 
corado e a parede celular corou de azul (Figuras 2: E e F). 
 

 
FIGURA 2: A) Grãos de pólen de P. venusta corados com diferentes corantes: Lugol 1%, A) 
viável; B) inviável. Orceína lacto-acética 2%, C) viável; D) inviável. Reativo de Alexander, E) 
viável; F) inviável. Barra = 10µm. 

 
Os pólens corados com Lugol 1% não reagiram bem ao corante, pois de acordo com 

Pagliarini e Pozzobon (2005) o iodeto de potássio presente neste corante reage com o amido do 
pólen. Segundo Correia et al (2006) as espécies da família Bignoniaceae apresentam pouca 
concentração de amido nos grãos de pólens, que pode ter comprometido a reação entre o pólen e 
o lugol 1%. O reativo de Alexander é uma associação de verde malaquita ao qual possui afinidade 
com a celulose presente na parede celular corando-a de verde e a fuscina ácida que reage com o 
protoplasma apresentando a coloração púrpura (Auler et al, 2006), no entanto segundo Correia et 
al (2006), as espécies da família Bignoniaceae parecem apresentar “pollenkitt” (um material 
contendo lipídios, flavonóides, carotenóides e produtos da degradação de proteínas do tapete 
polínico) revestindo o pólen o que talvez dificulta a reação entre o corante e o pólen, pois a 
coloração das estruturas do pólen foram contrárias à coloração obtida em outros trabalhos.  

Os corantes nucleares coram somente pólens funcionais e os inviáveis são identificados 
devido a não coloração (Techio et al., 2006), portanto o corante mais indicado para se avaliar a 
viabilidade polínica de P. venusta é a orceína lacto-acética 2% por diferenciar melhor os pólens 
viáveis dos inviáveis pela ausência de núcleo. Esses resultados corroboram com a literatura, 
inferindo que as espécies da família Bignoniaceae possuem uma alta viabilidade polínica, pois 
Correia et al (2006) estudando espécies da tribo Bignonieae constataram um percentual de 
viabilidade polínica de 94,2 % para Anemopaegma chamberlaynii e 83,57 % para Arrabidaea 
conjugata. Dutra e Machado (2001), estudando a entomofauna visitante de Stenolobium stans, 



 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
I BIOTA – Ciclo de Estudos de Biologia de Tangará da Serra  

31 de agosto a 04 de setembro de 2009 
Resumo Expandido- BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA      

ISSN 2175-6392 

 

Apoio: FAPEMAT 

constataram um percentual de 68% de viabilidade para a flor em pré-antese e 90% de viabilidade 
para a flor em antese. 

A alta viabilidade de P. venusta indica alto potencial de fertilidade dos gametas masculinos 
(Biondo e Battistin, 2001), o que garante a doação de pólen por um longo período de tempo para a 
polinização da espécie. Porém cada corante possui uma reação específica com os grãos de pólen 
em diferentes espécies. 

Relacionando o IM à viabilidade polínica, Pagliarini e Pozzobon (2005) afirmam que as 
anormalidades meióticas encontradas na androgametogênese também afetam sobremaneira a 
viabilidade dos grãos de pólen, portanto os corantes utilizados podem ter superestimado a 
viabilidade polínica, uma vez que o IM relatado para a espécie foi considerado baixo com 
ocorrência de células anômalas. Nesse sentido, é interessante ressaltar que nenhuma avaliação 
de viabilidade é completamente satisfatória e o método de coloração consiste em testes químicos 
que reagem com substâncias que não refletem a capacidade germinativa do pólen, porém esta 
pode ser estimada por meio da germinação do pólen. 
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1. Introdução 
 

Hymenaea courbaril, popularmente conhecida como jatobá, pertence à subfamília 
Caesalpinioideae, ocorre em quase todo o Brasil, mas precisamente na Região Amazônica. É uma 
espécie de grande importância econômica, pois sua madeira é utilizada em construção civil, na 
carpintaria e também na medicina popular, no tratamento de doenças como bronquite, asma, 
deficiência pulmonar e laringite (Singh, 1993). Porém esta ameaçada de extinção devido ao 
desmatamento de seu ecossistema e a exploração de sua madeira, que é largamente utilizada na 
construção civil e na industria moveleira. 

A citogenética é o ramo da ciência que superpõe os conhecimentos da citologia e da 
genética, estudando os cromossomos em seus mais diferentes aspectos, tem contribuído muito 
para o melhoramento de plantas cultivadas. Estudos cromossômicos tem sido utilizados na 
determinação das relações filogenéticas e evolutivas entre grupos de plantas (Sumner, 1990). 

O número de cromossomos é a característica mais amplamente utilizada em citogenética 
(Guerra, 1986) e, juntamente com outras características citológicas, auxilia no entendimento de 
variações genéticas envolvidas na evolução de um grupo, como também na delimitação 
taxonômica de espécies. Mesmo assim, muitas espécies ainda não tiveram seus números 
cromossômicos determinados (Auler et al., 1998). 

A caracterização cromossômica foi baseada por muito tempo em parâmetros morfológicos, 
com a introdução de técnicas de bandeamento se permitiu a visualização de blocos de coloração 
diferenciada, permitindo que a caracterização cromossômica fosse significativamente melhorada. 

Com o bandeamento Ag-NOR é possível identificar as regiões organizadoras nucleolares 
ativas (NOR ativa), que é constituída em um ou mais pares cromossômicos os quais possuem os 
genes rDNA responsáveis pela formação dos diferentes tipos de rRNA que formam o nucléolo e 
os ribossomos (Miller et al., 1976; Sumner, 1990; Guerra, 1988; Sumner, 2003). A impregnação da 
prata é utilizada para identificar as regiões em que ocorrem os processos de síntese dos RNAs 
ribossomais, necessários para a composição das proteínas das células (Sumner, 2003). Estes 
segmentos são formados por multicópias de genes de rDNA, estudados na citogenética, por 
causa de suas peculiaridades de função e estrutura, sendo, possível identificar as regiões 
organizadoras nucleolares ativas (NOR ativa), que são constituídas em um ou mais pares 
cromossômicos os quais possuem os genes rDNA responsáveis pela formação dos diferentes 
tipos de rRNA que formam o nucléolo e os ribossomos (Miller et al., 1976; Sumner, 1990; Guerra, 
1988; Sumner, 2003). 

A dificuldade na identificação da NOR ativa na maioria das plantas esta relacionada com o 
tamanho dos cromossomos e o grau de compactação (Moens, 1965; Sherman e Starck, 1992), 
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sendo que, a identificação e localização correta da NOR ativa na maioria das plantas, têm gerado 
controvérsias (Sherman e Starck, 1992; Sybenga, 1992). 

Considerando a necessidade de aprimoramento de estratégias citogenéticas para melhor 
caracterização cariotípica de Hymenae courbaril, foi realizada a caracterização da região 
organizadora nucleolar que é de extrema importância na síntese protéica de todos seres vivos. 

2. Material e métodos 

 As sementes de H. coubaril foram extraídas de frutos coletados em Alta Floresta – MT. As 
análises mitóticas foram realizadas no Laboratório de Citogenética e Cultura de Tecidos Vegetais 
da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Alta Floresta – MT. 

As sementes foram escarificadas em lixa n◦ 40 do lado oposto ao hilo e colocadas em um 
becker com 500 mL de água destilada por um período de 24h. Após serem submetidas aos 
tratamentos para superação da dormência, as sementes foram colocadas para germinar em caixa 
de tipo gerbox (11 x 11) com papel filtro umedicido com água destilada. Em seguida, foram 
colocadas em câmara de germinação à 25ºC com fotoperíodo de 12h por um período de 15 dias.  

As radículas, quando atingiram o tamanho de 1 a 1,5 cm, foram submetidas aos 
procedimentos de bloqueio. Com a finalidade de acumular células em metáfases foi utilizado 

Trifluralin na concentração 3 M, por um período de 16 h a uma temperatura de 4 °C. 
Posteriormente, as raízes foram lavadas em água destilada para remover o excesso da solução 

antimitótica e fixadas em solução de metanol : ácido acético (PA) na proporção de 3:1, a -20 C. 
Para maceração enzimática, as raízes foram retiradas da solução fixadora e lavadas em 

água destilada. Em seguida, foram transferidas para tubos de microcentrífuga Eppendorf  de 1,5 
mL, contendo um complexo enzimático (280 μL de água destilada e 20 μL de Pectinase SIGMA®) 
por 2 h à 34 C°. Após a digestão enzimática, as raízes foram lavadas por um período de 15 min 

em água destilada, com três trocas e fixadas em solução de metanol : ácido acético (3:1) a -20 C. 
 As lâminas foram preparadas segundo Carvalho & Saraiva (1993, 1997) pela dissociação 

do meristema radicular e secadas ao ar em movimentos rápidos e em placa aquecedora a 50 C. 
Submetidas ao envelhecimento por 20 dias e, após este período, foram submetidas ao 
bandeamento Ag-NOR segundo Funaki et al. (1975). A solução de nitrato de prata (AgNO3) 50% 
foi gotejada sobre cada lâmina. Depois de cobertas com lamínula, as lâminas foram colocadas em 
câmara úmida e escura a 34 °C, por 19h. Decorrido o tempo de incubação, as lamínulas foram 
removidas com jato de água e as lâminas foram lavadas em água corrente por 2 min e em água 
destilada por 1 min.  

As análises das lâminas foi realizada com uso de microscópio OlympusTM, iluminação de 
campo claro, usando a objetiva de 100 x (imersão a óleo). As imagens foram capturadas pelo 
programa ACDsee e digitalizadas pelo Corel Photo-Paint X3 (versão13). As imagens dos 
cromossomos foram processadas em um computador Acer 3660-2314. Os braços de cada 
cromossomo foram mensurados em pixel e convertidos para escala de micrometros. A razão entre 
os braços (R) e a razão centromérica (CI) foi determinada segundo o critério de classificação 
morfológico dos cromossomos descrito por Guerra (1986).  

 
3. Resultados e discussão 

 
Os procedimentos adotados no pré-tratamento resultaram em metáfases morfologicamente 

definidas, individualizadas e no mesmo plano da lâmina. Com o uso do anti-tubulínico Trifluralina 

na concentração de 3 M, pelo período de 16 horas a 4°C foram obtidas metáfases em 
quantidade suficiente para análise.  

O bandeamento Ag-NOR em Hymenea courbaril evidenciou, pela impregnação da prata, 
as proteínas relacionadas à transcrição dos genes rDNA, a NOR ativa na porção mediana do 
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braço curto do par cromossômico 2 (Figura 1). O complemento diplóide da espécie analisada foi 
evidenciado como sendo 2n = 24 cromossomos (Fig. 2), sendo sete pares acrocêntricos e cinco 

pares submetacêntricos. O comprimento dos cromossomos em média variou de 2,20 a 0,89 m 
(Tabela 1).  

 

 

 
 
Figura 1 – Cariograma dos cromossomos de Hymenaea courbaril, pelo bandeamento Ag-NOR, 
evidenciando a Região Organizadora Nucleolar no par cromossômico 2. Barra = 5 µm. 
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Figura 2 – Cariótipo de Hymenaea courbaril. Cromossomos de metáfase pré-tratada com 3 μM 
de trifluralin, por 14 h, corados com Giemsa 3%, organizados em 12 pares homólogos (2n = 24).  
Barra = 5 µm. 
Tabela 1 – Morfometria dos cromossomos de Hymenaea coubaril.  
 

 Comprimento 
total 

Comprimento médio    

Cromossomo (µm) Braço 
curto 

Braço 
longo 

R CI Classe 

1 2,20 0,32  1,88 5,88 14,54 A 
2 2,02 0,43 1,59 3,70 21,29 A 
3 1,84 0,30 1,54 5,13 16,30 A 
4 1,75 0,38 1,37 3,60 21,71 A 
5 1,59 0,29 1,30 4,48 18,24 A 
6 1,45 0,51 0,94 1,84 35,17 SM 
7 1,39 0,49 0,90 1,84 35,25 SM 
8 1,31 0,30 1,01 3,36 22,90 A 
9 1,18 0,32 0,86 2,69 27,12 SM 
10 1,16 0,38 0,78 2,05 32,76 SM 
11 1,02 0,25 0,77 3,08 24,51 A 
12 0,86 0,34 0,52 1,53 39,53 SM 

Total 17,77 4,31 13,46    

Média    3,27 25,78  

r = razão entre os braços longo e curto, SM = submetracêntrico e A = acrocêntrico. 
 

Neste estudo, o uso do bloqueador mitótico Trifluralina e da solução fixadora metanol:ácido 
acético proporcionaram a obtenção de cromossomos metafásicos com integridade morfológica, 
que possibilitaram a classificação e identificação dos pares de homólogos. Segundo Doležel et al. 
(1999) e Planchais et al. (2000), o APM é um anti-tubulínico que proporciona o acúmulo de células 
metafásicas por possuir alta afinidade pelas tubulinas vegetais. Já a solução fixadora evita a perda 
de ácidos nucléicos e proteínas, preservando a morfologia dos cromossomos e provocando a 
precipitação de nucleases que podem danificar os mesmos (Dietrich, 1986; Leitch et al., 1994). A 
técnica de dissociação celular e secagem ao ar (Carvalho e Saraiva, 1997), possibilitaram a 
obtenção de cromossomos distendidos sobre a lâmina sem sobreposições e adequados para 
análises. 

Segundo Guerra (1988) e Sumner (2003), os cromossomos que contêm a constrição 
secundária são freqüentemente vistos na prófase associados com o nucléolo. Essa associação se 
deve ao fato de que nas constrições secundárias se situam os genes que produzem determinados 
tipos de RNA ribossomais que constituem grande parte do nucléolo.  
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1. Introdução 
 

Os programas de cultivo e propagação in vitro de plantas são empregados em sua grande 
maioria para espécies de interesse agrícola, como morango, citrus, maçã, entre outras. Os 
trabalhos nesta área com plantas lenhosas para fins florestais são escassos, e por isso, o 
conhecimento das mais variadas espécies com relação às suas exigências fisiológicas em um 
meio de cultura também são insuficientes (Grattapaglia e Machado, 2006). 

Tamarindus indica é uma árvore que pertence à família Fabacea e subfamília 
Caesalpinioideae, frutífera e de crescimento relativamente lento, podendo alcançar até 200 anos 
de vida. É originária da África e Índia, cultivada em regiões de clima quente, estando bem 
aclimatada no Brasil. Possui importância econômica pelo potencial uso de seu tronco e 
principalmente dos frutos. Além disso, é muito apreciada na ornamentação e arborização de 
cidades pela sua beleza e produção de sombra. Na indústria farmacêutica, o tamarindo é utilizado 
na preparação de laxativos e aromatizantes (Lorenzi et al., 2003). 

A cultura de tecidos de plantas é o método de propagação vegetativa em que se usa um 
meio de cultura enriquecido com, um agente geleificante, ambiente asséptico e condições 
adequadas de luz e temperatura para promover a multiplicação de pequenas secções de tecido 
vegetal, para obter uma planta inteira. Vários métodos de cultura de tecidos têm sido 
desenvolvidos, como a cultura meristemática, a microenxertia, a cultura de embriões, a cultura de 
calos, a suspensão celular, entre outros (Torres et al., 1998). 

A micropropagação de espécies lenhosas vem sendo estudada com o objetivo de 
determinar uma técnica de propagação clonal dos indivíduos, podendo ser feita através de gemas 
ou cultura de calos derivados de diversos tecidos do vegetal. A cultura através de calos visa 
ainda, a formação de gemas adventícias ou embriões somáticos. Na cultura de tecidos, o termo 
calo refere-se a uma massa de células não diferenciadas com crescimento desordenado sobre o 
qual podem se formar brotos ou embriões (Santos, 2003). 

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi induzir a calogênese e o desenvolvimento de 
gemas axilares em secções caulinares de Tamarindus indica e avaliar entre os meios de cultura 
utilizados, ou seja, MS, WPM e DKW, o mais apropriado para propagação desta espécie.  

2. Material e Métodos 
 
O estudo foi realizado no Laboratório de Citogenética e Cultura de Tecidos Vegetais da 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Campus Universitário de Alta Floresta. Para 
a realização deste trabalho, foram coletadas sementes de dez plantas escolhidas aleatoriamente 
no município de Alta Floresta – MT (Tabela 01).  
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Tabela 01: Coordenadas geográficas das árvores de Tamarindus indica recolhidas no perímetro 
urbano de Alta Floresta – MT. 

Planta 

Coordenadas geográficas 

Latitude (S) Longitude (W) 

1 09°53'15" 56°05’05” 

2 09°53'09" 56°05’23” 

3 09°52'40" 56°04’49” 

4 09°52'25" 56°05’38” 

5 09°51'55" 56°04’44” 

6 09°51'46" 56°04’55” 

7 09°51'14" 56°03’57” 

8 09°51'05" 56°04’36” 

9 09°50'44" 56°03’52” 

10 09°50'47" 56°04’49” 

 
Os meios de cultura testados para a propagação a partir de entrenós foram MS (Murashige 

& Skoog, 1962), DKW (McGranahan et al.,  1987) e WPM (Lloyd e McCown, 1980). Cada meio de 
cultura foi suplementado com 30 g/L-1  de sacarose e geleificados com 5,2 g de Ágar . O pH foi 
ajustado para 5,7. O meio de cultura foi distribuídos em frascos com capacidade de 800 mL 
receberam 50 mL de meio, após, foram submetidos à autoclavagem a 121ºC sobre pressão de 
1kg/cm² por 30 minutos. Para cada meio de cultura foram realizadas 10 repetições. 

As sementes de Tamarindus indica foram escarificadas mecanicamente e postas para 
germinar em solo devidamente autoclavado e depositado em copos plásticos mantidos à luz 
(3.000 lux) por 16 horas diárias a uma temperatura de 27 ± 1ºC. Quando as plantas apresentavam 
aproximadamente 15 cm, foram podadas a uma altura aproximada de 6 cm, compreendendo 
todos os nós. Os segmentos foram desinfestados com uma mistura de água e detergente e 
mantidos em água corrente por 12 horas. Após, foram mantidas em solução de hipoclorito de 
sódio durante 20 minutos e posteriormente levados à câmara de fluxo laminar, a qual sofreu 
esterilização prévia com álcool 70% e hipoclorito de sódio 3%, onde sofreram a tríplice lavagem 
em água destilada e autoclavada. 

Em seguida, os entrenós foram cortados com o auxílio de um bisturi desinfestado 
previamente em álcool 70% e flambado com fogo. Os entrenós foram então depositados, sempre 
que possível em posição vertical, nos frascos contendo os meios de cultura, tomando o cuidado 
de flambar a boca de tais frascos para evitar contaminação externa. Em cada frasco foram 
colocados em média 4 a 5 entrenós.  

Os frascos foram vedados com filme PVC e armazenados em local com a ausência da luz.  
Este experimento foi conduzido por meio de delineamento inteiramente casualizado, com 

três meios e vinte repetições, totalizando 60 frascos. Os dados foram avaliados usando-se o 
programa Sisvar 4.6 (Ferreira, 2003) sendo submetidos à análise de variância, utilizando-se o 
Teste de Tuckey a 5% de probabilidade e a comparação das médias.  

Resultados e Discussão 
 

Na organogênese, órgãos como partes aéreas e raízes, podem ser induzidos a formarem 
tecidos vegetais em cultura por citodiferenciação. Na organogênese direta, ocorre o surgimento 
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direto de gemas a partir de tecidos que apresentam potencial morfogenético na planta in vitro, 
mas que, em geral, não se expressa. Já a organogênese indireta ocorre quando o processo de 
regeneração de gemas é precedido pela formação de calo. A partir de células não-organizadas do 
calo, surgem gemas adventícias que crescem e se desenvolvem em novas partes aéreas 
(Gratapaglia e Machado, 1998). 

Em todos meios de cultura utilizados para Tamarindus indica foi possível a observação da 
formação da organogênese indireta (Figura 1). Entre os meio MS, DKW e WPM o meio que 
apresentou maior número de calos em secções caulinares e maior número médio de gemas 
axilares (Fig. 1) foi o meio WPM.  Na micropropagação da caixeta (Didymopanax morototoni) e de 
Cordia trichotoma o meio WPM também proporcionou maior estimulo ao desenvolvimento de 
gemas axilares e o número de brotações formadas quando comparado com o meio MS, pois a 
baixa concentração iônica do meio WPM foi benéfica no processo de indução de gemas nos 
segmentos nodais destas espécies (Mantovani et al.,1999, 2001). Em trabalhos com Ilex 
paraguariensis, o meio de cultivo WPM propiciou melhores resultados de multiplicação quando 
comparado ao meio MS (Zaniolo e Zanette, 2002). Para Uncaria guianensis, o melhor meio para 
indução de brotações múltiplas foi o MS; já para Uncaria tomentosa, o melhor foi WPM, 
suplementado com 1,0 mg L-1 de BAP (Pereira, 2004). 

A formação dos calos ocorreu entre 45 e 55 dias após a inoculação, para os explantes 
testados sem a presença de luz. Na literatura , há relato de grande variação no tempo de início de 
formação de calos, que pode ocorrer em semanas ou até em 6 meses após a inoculação (Verdeil 
et al., 1994). E a formação de calos, normalmente, ocorre no escuro (Camargo et al., 1999), pois a 
luz pode favorecer a produção de compostos fenólicos que podem comprometer a divisão celular. 
Entretanto, há relatos de algumas espécies em que a formação de calos foi indiferente à 
luminosidade (Faria, 1996).  

 

 
Figura 1: Secções caulinares de Tamarindus indica. Material circulado representa a formação de 

calo; a seta aponta para a formação de gemas axilares.  

 A formação de calos pode ocorrer em conseqüência ao acúmulo de carboidratos, a qual se 
verifica na base do explante (Grattapaglia e Machado, 1998). Em estudo com paricá 
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(Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke), e da canafístula (Peltophorum dubium (Spreng.), 
(Cordeiro et al., 2004), ocorreu a formação de calos na base do explante, em menor freqüência 
em meio sem regulador de crescimento e à medida que foi aumentada a concentração de 

regulador, foi verificada maior incidência de calos. Em acácia-negra (Acacia mearnsii), também foi 

verificada a formação de calos na base do explante tanto na ausência quanto na presença de 
reguladores de crescimento (Perrando, 2003). 
 O desenvolvimento das gemas axilares nos segmentos nodais foi observada após 40 dias 
de estabelecimento no meio de cultura WPM e os meios MS e DKW apresentaram a formação de 
brotações após 55 dias todos os meios não foram suplementados por fitoreguladores. E o maior 
número de gemas axilares foi observado no meio WPM 1,53 gemas (Tabela 2), contudo que entre 
os meios utilizados não ocorreram diferenças significativas. Em caixeta (Didymopanax morototoni) 
pode-se observar, que o meio WPM proporcionou os melhores resultados de multiplicação de 
brotações quando comparado ao meio MS. Na ausência da citocinina, o meio WPM proporcionou 
maior porcentagem de explantes com novas brotações (36,7%) em relação ao meio MS (18,3%) 
(Mantovani et al., 1999). 

Em brotações de sarandi (Phyllanthus emblica) o maior desenvolvimento foi meio WPM 

sem reguladores de crescimento, e que a adição de BAP foi responsável pela redução do número 
de folhas por explante e também pela redução do comprimento das brotações (Deschamps,1993). 

 
Tabela 2 - Avaliação da formação de calos e gemas axilares em secções caulinares de 

Tamarindus indica em três diferentes meios de cultura. 

Meios de cultura Média de calos formados Média de gemas axilares 

DKW 1,31a 1,53a 

MS 1,00b 1,43a 

WPM 1,00b 1,47a 

CV (%) 22,24 30,99 

Valor de F  10,76* 0,23 

DMS (5%) 0,19 0,35 

Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 
* significativo pelo teste F a 5%. DMS: Diferença mínima significativa. C.V.: Coeficiente de 
variação. 
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 1. Introdução 
 
 A busca pelo conforto e o crescimento populacional vem gerando várias consequências 
para o meio ambiente. Um dos principais fatores negativos gerados pelo desenvolvimento humano 
ao meio ambiente é a poluição aérea (Savóia, 2007). Nos grandes centros as principais fontes de 
emissão de poluentes são as indústrias, que emitem poluentes desde o início da Revolução 
Industrial e os automóveis que desde a metade do século XX vem se tornando uns dos principais 
emissores (Braga et al., 2007). No caso específico do Estado de Mato Grosso outra fonte de 
emissão de poluentes é a queima de biomassa, que além de emitir gases, também libera material 
particulado no ar (Ignotti et al., 2007).  
 Alguns estudos comprovam que Tangará da Serra é a cidade do Estado de Mato Grosso 
que apresenta maiores índices de doenças respiratórias, por estar situado no trajeto de dispersão 
de poluentes emitidos por países vizinhos, além de fazer parte do arco da área de desmatamento 
e por ter uma grande área de plantação de cana-de-açúcar, que no período de seca passa por 
queimadas (Ignotti et al., 2007; Rosa et al., 2008). 
 Estudos realizados em forma de bioensaios com plantas abrem as portas para novos 
horizontes relacionados à área ambiental e a medicina do trabalho, pois, as plantas como 
bioindicadoras apresentam maior sensibilidade do que outros materiais utilizados em testes (Epa, 
1980 apud Oliveira et al., 2007). As plantas possuem algumas características como sensibilidade, 
baixo custo e rapidez para responder os estímulos ambientais comprovando que estudos 
mutagênicos com plantas apresentam resultados satisfatórios (Oliveira et al., 2007). 
Particularmente, espécies do gênero Tradescantia respondem sensivelmente a bioensaios, por 
apresentarem um grande potencial e capacidade de monitoração de efeitos mutagênicos no 
mecanismo de formação do grão de pólen (Ma et al., 1994b; Klumpp et al., 2006; Misík et al., 
2007). 
 A formação do grão de pólen inicia-se com o desenvolvimento dos estratos parietais da 
antera, que indica o início da divisão meiótica. Neste período de desenvolvimento são estimuladas 
as transformações celulares, onde o arquespório torna-se tecido esporogênico que se modificam 
em células-mãe de andrósporos, formando o micrósporo e consecutivamente o grão de pólen 
(Glória e Guerreiro, 2003). 
 O bioensaio de abortamento de grão de pólen utilizando-se de T. pallida é considerado 
confiável, pois as células haplóides em estádio de micrósporo são altamente sensíveis à poluição 
atmosférica, apresentando mutações que afetam o desenvolvimento do grão de pólen. 
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Características como o tamanho, a forma, e capacidade de coloração do grão de pólen são 
avaliadas em bioensaios de viabilidade polínica (Misík et al., 2006; Misík et al., 2007). 
 O trabalho objetivou avaliar os efeitos da poluição ambiental urbana no abortamento de 
grãos de pólen em áreas do município de Tangará da Serra/MT. 
 
 2. Material e métodos 
 
 O presente trabalho foi realizado no município de Tangará da Serra/MT, no período de 
março de 2009 a junho de 2009. Foram demarcados cinco pontos de coleta em canteiros públicos 
(Fig. 1) sendo: (Ponto 01 - Centro; Ponto 02 – Unic I; Ponto 03 – Dona Julia; Ponto 04 – Tarumã I; 
Ponto 05 – Unic II) de material vegetal, para as análises que foram realizadas em laboratório de 
Microbiologia, localizado no Centro de Pesquisa, Estudos e Desenvolvimento Agro-Ambientais 
(CPEDA), Campus Tangará da Serra – Universidade do Estado de Mato Grosso. 
 

 
 
Figura 1: Fotografia do município de Tangará da Serra capturada por satélite, demonstrando os 
pontos de coleta de Tradescantia pallida purpurea. 
 
 Foram realizadas duas coletas, divididas entre os meses de março e maio de 2009, sendo 
que a primeira no período de chuva e a segunda no início da seca. 
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 De cada ponto experimental foram escolhidas 10 plantas ao acaso e coletado um botão 
floral em fase de pré antese de cada planta, que foram armazenados em solução de etanol:ácido 
acético na proporção de 3:1 por 24 horas. Após a fixação, os botões foram preservados em etanol 
a 70%. 
 Os botões foram abertos e as anteras foram transferidas para uma lâmina e coradas com 
carmim acético a 1%. Logo após, macerou-se levemente e, o material esporofítico foi removido, 
subsequentemente cobriu-se a lâmina com uma lamínula. As lâminas foram observadas em um 
microscópio Coleman® e os registros fotográficos foram realizados com câmera digital Sony DSC-
W110. As características que foram avaliadas no bioensaio da viabilidade polínica, através do 
abortamento de grão de pólen são o tamanho, a forma e a capacidade de coloração (Misík et al., 
2007). 
 O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 10 repetições. De cada 
lâmina foi contado o total de grãos de pólen inviáveis e inviáveis. Com os dados obtidos de cada 
população, calculou-se a percentagem de polens viáveis, pela fórmula Viabilidade do pólen (%): = 
N° de grãos de pólen corados x 100 
     N° de grãos pólen total 
 
 3. Resultados e discussão 
 
 Os grãos de pólen de T. pallida viáveis (Fig. 2A) apresentam-se como células tipicamente 
embriogênicas, citoplasma denso e com coloração avermelhada. O corante carmim acético possui 
a característica de impregnar parede, citoplasma e o núcleo de células com potencial 
embriogênico (Silva, 2007). De acordo com Lisboa (2008) os grãos de pólen considerados viáveis 
são os que não possuem alterações estruturais, apresentam citoplasma totalmente corado e 
distribuído homogeneamente. Silva et al. (2009 no prelo) cultivando in vitro calos provenientes de 
embriões zigóticos de P. cincinnata utilizou-se de carmim acético para a demarcação de células 
com aquisição de competência embriogênica. 
 Foram encontrados grãos de pólen inviáveis (Figs. 2B e C). Os grãos de pólen 
considerados inviáveis são os que apresentaram ausência ou redução do citoplasma, coloração 
fraca ou ausente e estrutura anormal. 
 
 

   
 
Figura 2: Morfologias dos grãos de pólen viáveis e inviáveis de T. pallida. (A) Grão de pólen viável 

com o citoplasma corado homogeneamente e ausência de alterações estruturais; (B) 
Grão de pólen inviável com ausência da coloração do citoplasma e alterações na sua 
morfologia; (C) Grão de pólen inviável com resquícios de citoplasma corado e 
alterações estruturais. 
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 As frequências da viabilidade polínica da primeira coleta de botões florais de T. pallida nos 
pontos das áreas urbanas do município estão demonstradas na Fig. 3. Sendo que os menores 
percentuais foram obtidos no centro da cidade (ponto 1) com 95,42% e no bairro Tarumã I (ponto 
4) com 94,90%. Nestes pontos o trafego de veículos é intenso, assim infere-se que a poluição 
aérea de material particulado e outros, emitidos interferem na viabilidade polínica de T. pallida, 
sendo que a época mais chuvosa em que foi efetuada a coleta em canteiros públicos corrobora 
para não acumular poluentes na planta. Concomitantemente, a maior freqüência de 98,41% foi 
observada no ponto 5 (Unic II), que apresentou menos trafego.  
 De acordo com Souza et al. (2002 apud Ruggiero et al., 1996) e  (Domingues et al. 1999), 
em estudos com espécies de maracujazeiros e em Citrus, valores acima de 70% são 
considerados um percentual alto de viabilidade polínica. 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Centro Unic I Dona Julia Tarumã I Unic II

Pontos de Coleta 

V
ia

b
ili

d
a
d

e
 P

o
lín

ic
a
  
(%

)

Centro Unic I Dona Julia Tarumã I Unic II

 
 
Figura 03: Freqüências da viabilidade polínica de T. pallida realizada na primeira coleta no 

município de Tangará da Serra/MT. 
 
 As frequências da viabilidade polínica da segunda coleta de botões florais jovens de T. 
pallida nos canteiros das áreas urbanas do município estão apresentadas na Fig. 4. Não ocorreu 
diferenças significativas quanto as frequências obtidas e também similar as áreas urbanas, em 
que Tarumã I (ponto 4) com 95 % e na Unic I (ponto 5) com 96 %. No entanto, as chuvas mais 
amenas no período da segunda coleta não alteraram significativamente a viabilidade polínica em 
T. pallida. 
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Figura 4: Frequências da viabilidade polínica de T. pallida realizada na segunda coleta no 

município de Tangará da Serra/MT. 
 
 4. Considerações finais  
 
 A viabilidade polínica da T. pallida nas coletas realizadas acima de 90% são consideradas 
altas.  
 Pode-se inferir que nos locais de coleta de maior movimentação de veículos automotores 
região central do município de Tangará da Serra e no bairro Tarumã I interferiu levemente na 
viabilidade polínica T. pallida. 
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1. Introdução 

 

 O tomate (Lycopersicon esculentum Miller) pertencente à família Solanaceae é uma das 
hortaliças mais difundidas em todo o mundo e de alto valor econômico e social (Silva, 2001).  
 Um dos maiores problemas para o cultivo da espécie está relacionado ao ataque de ácaros 
do gênero Tetranychus, geralmente presentes em grandes populações em suas folhas (Lucwill, 
1943; Aragão et al., 2000). O índice de infestação de ácaros, principalmente pelo ácaro rajado 
(Tetranychus urticae) pode ocasionar perdas que ultrapassam 15% da produção, sendo que estas 
perdas estão relacionadas com a inibição da taxa fotossintética, a murcha das folhas e o 
desfolhamento que ocasionam a redução do tamanho e do número de frutos e induzem a 
maturação precoce, além de influenciar na queda de teores de sólidos solúveis  (Flechtmann, 
1989).  

Nos estudos de Luckwill (1943) e Aragão et al. (2000) com o gênero Lycopersicon sete 
tipos de tricomas são observados, os tectores (tipos II, III e V) e os glandulares (I, IV,VI e VII). O 
tricoma do tipo VI existente na espécie selvagem Lycopersicon hirsutum apresenta cabeça 
multicelular, é considerado o de maior importância na resistência a insetos. Existe uma estreita 
interação entre a presença de tricomas glandulares e tectores encontrados nas folhas de diversas 
espécies com a resistência ao ataque de artrópodes (Duffey, 1986; Lara, 1991). No gênero 
Lycopersicon a base do mecanismo de resistência atribui-se aos aleloquímicos trideca-2-ona (2-
TD) e undeca-2-ona (2-UD), encontrados em exudatos produzidos pelos tricomas glandulares do 
tipo VI, presentes nos folíolos de algumas subamostras de Lycopersicon sp. (Luckwill, 1943; Fery 
e Kennedy, 1987; Aragão et al., 2000).  

Outro possível mecanismo da resistência ao ataque de artrópodes está relacionado com a 
ação mecânica da pilosidade, ocasionada pela densidade, posição, comprimento e a forma dos 
tricomas, que influenciam a ovoposição, alimentação, locomoção e abrigo das pragas (Norris e 
Kogan, 1980). 

Os tricomas são estruturas epidérmicas que ocorrem na superfície de diversos órgãos 
vegetativos e reprodutivos das plantas (Hallahan et al., 2000). De acordo com Lucwill (1943) os 
tricomas das espécies do gênero Lycopersicon são classificados como simples, ou seja, não 
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ramificados, podem ser unicelulares ou multicelulares, com células secretoras na região apical ou 
não, além de apresentarem células diferenciadas na base e comprimento variado 
 O trabalho objetivou a identificação e a caracterização de tricomas glandulares e tectores, 
bem como a sua quantificação em diferentes acessos de Lycopersicon esculentum Mill. do Banco 
de Germoplasma de Hortaliças (BGH) da Universidade Federal de Viçosa. 
 

2. Material e métodos 
 
Local de coleta  
 

As amostras de folhas de tomate (Lycopersicon sculentum) foram coletadas de plantas 
adultas de 12 (doze) acessos do Banco de Germoplasma de Hortaliças, Universidade Federal de 
Viçosa (BGH) .  
 
Anatomia foliar, identificação e quantificação dos tipos de tricomas 
 

Folhas a partir do primeiro e do terceiro nó foram coletadas para os estudos anatômicos e 
identificação dos tipos de tricomas, que foram realizados nos Laboratório de Anatomia Vegetal da 
Universidade Federal de Viçosa e Microbiologia do Centro de Pesquisa, Estudos e 
Desenvolvimento Agro-Ambientais (CPEDA), Universidade do Estado de Mato Grosso.  

 As folhas coletadas foram armazenadas em álcool etílico a 70%. Cortes a fresco das 
folhas foram obtidos em um micrótomo de mesa (Ernst Leitz - Wetzlar) e montadas em lâminas 
temporárias em glicerina que foram submetidas à coloração com safrablau e, posteriormente 
fragmentos foliares foram clarificados com hidróxido de sódio a 10% e hipoclorito de sódio 
comercial a 10%; utilizando-se a mesma coloração. 

Os tricomas foram identificados de acordo com a presença ou a ausência de célula (s) 
secretora (s) na extremidade apical. Para estimar a densidade dos tipos de tricomas, utilizou-se 
analisador de imagens, onde foram observados 5 campos de dimensão de diâmetro e os tricomas 
projetados eram contados e, feito o cálculo para determinar o número de tricomas em 200 µm2. 

As observações e os registros fotográficos foram realizados em um microscópio Olympus 
AX70, com sistema U-Photo.  

 
Delineamento experimental 
 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado (DIC). Os dados foram 
submetidos ao teste de agrupamento de Scott-Knott. A testemunha utilizada foi a cultivar Santa 
Clara por ser comercialmente importante e pertencente à espécie Lycopersicon esculentum.  
 

3. Resultados e discussão 
 

Foram identificados cinco tipos de tricomas não ramificados nas doze subamostras de 
Lycopersicon esculentum do Banco de Germoplasma de Hortaliças (UFV), sendo três tipos 
glandulares e dois tectores. As espécies de Lycopersicon spp. em geral apresentam variações nos 
tipos de tricomas podendo ser unicelulares, multicelulares, glandulares ou tectores, com células 
diferenciadas na base ou não (Cutter, 1986). 

No gênero Lycopersicon, de acordo com a classificação de Luckwill (1943) têm sido 
identificados quatro tipos de tricomas glandulares, referidos como: I, IV, VI e VII. Nestes são 
sintetizados exsudatos, tais como: flavonóides glicosilados (rutina), compostos fenólicos 
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nitrogenados (ácido clorogênico), metil cetonas (2-tridecanona e 2-undecanona) e sesquiterpenos 
zingibereno (Luckwil, 1943; Lin et al., 1987; Juvik et al., 1988).  

O tricoma identificado como do tipo (VI) é glandular, unisseriado, pedunculado, com a 
cabeça formada por quatro células secretoras, na região basal é constituída por uma célula e uma 
no pescoço. Este tipo de tricoma distribuiu-se mais densamente nas nervuras da face adaxial das 
folhas (Fig. 1A), sendo observado em seis subamostras (Tab. 1). De acordo com Lucwill (1943) 
este tricoma  do tipo VI confere às plantas de Lycopersicon mecanismo de resistência ao ataque 
de pragas como a Tretranychus spp.  

Os tricomas glandulares encontrados em espécies silvestres geralmente exsudam 
substâncias tóxicas, como a 2-tridecanona (2-TD), que se caracteriza por apresentar um líquido 
colante que prendem os insetos à planta, e também pode acumular substâncias no aparelho bucal 
dos insetos e como barreira mecânica de resistência da planta (Gibson, 1971; Lara, 1991). A 
densidade de tricomas glandulares do tipo VI em Lycopersicon é considerada uma característica 
de grande importância para seleção indireta em programas de melhoramento visando resistência 
a artrópodes (Aragão et al., 2000). 
 O tricoma classificado como do tipo (VII) é glandular unisseriado, pluricelular, formado por 
quatro células na cabeça e por uma célula na região basal e no pescoço que é curvo, distribui-se 
por toda a lâmina foliar (Fig. 1B). As quatro células da cabeça secretam catecólico fenólico e 
polifenol oxidase/peroxidase (Duffei, 1986). É considerado o menor tricoma glandular encontrado 
no gênero Lycopersicon variando de 50 a 100 µm (Aragão et al., 2000). Na análise de 
agrupamento e comparação de médias este tricoma não foi encontrado apenas no acesso 2202 
(Tab. 1). 

 
Tabela 1: Análise de agrupamento (Scott-Knott) das 12 subamostras Lycopersicon esculentum do 
Banco de Germoplasma de Hortaliças (UFV). Comparação de médias de tricomas glandulares e 
tectores encontrados entre os acessos.  
 

Subamostras 
(BGH) 

Tricoma 
Glandular 

Tipo VI 

Tricoma 
Glandular 

Tipo VII 

Tricoma 
Glandular 

Tipo I 

Tricoma 
Tector 
Tipo 1 

Tricoma 
Tector 
Tipo 2 

 
Santa Clara 

4309 
4054 
2211 
4055 
2202 
4035 
2229 
2205 
2208 
2213 
2223 

 
----- 
2,8 a 
1,2 b 
0,8 b 
0,6 b 
0,6 b 
0,4 b 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 

 
1,6 a 
3,4 a 
1,4 a 
1,2 a 
0,4 a 
----- 
0,2 a 
0,6 a 
1,4 a 
0,4 a 
0,6 a 
o,6 a 

 
2,0 b 
4,4 a 
3,2 b 
1,2 b 
4,8 a 
1,2 b 
4,8 a 
4,6 a 
4,0 a 
4,0 a 
1,8 b 
3,6 a 

 
4,0 b 
4,8 b 
5,6 a 
8,8 a 
3,4 b 
6,0 a 
3,0 b 
1,4 b 
4,0 b 
2,8 b 
4,4 b 
6,0 a 

 
4,2 c 

11,8 b 
1,2 d 
1,0 d 
3,6 c 
14,8 a 
4,8 c 
6,6 c 
4,2 c 
9,2 b 
5,2 c 
3,4 d 

As médias com a mesma letra não diferem entre si em nível de (P<0.05) pelo teste de Scott Knott. 

 
O tricoma classificado como do tipo (I) é glandular, unisseriado, com uma célula na cabeça 

secretora, formada por uma célula na região basal e no pescoço. Apresenta-se distribuído por 
toda a lâmina foliar (Fig. 1 B). Este tricoma está presente em doze subamostras (Tab. 1). 
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Os tricomas glandulares com maior freqüência foram os dos tipos VII e I. No entanto, 
destacam-se as subamostras  (4309, 4054, 2211, 4055 e 4035) por possuirem os cinco tipos de 
tricomas (Tab.1). 

 
 
 
Figura 1: Cortes transversais e microscopia eletrônica de varredura de folhas de Lycopersicon 
sculentum demonstrando os diferentes tipos de tricomas glandulares e tectores. As setas indicam 
as regiões de periplasma e do citoplasma das células secretoras. (A) Tricoma glandular (tipo VI) 
pedunculado, unisseriado com quatro células da cabeça e com uma célula basal, secretam nas 
quatro células da cabeça polifenol com atividade de peroxidase, proteína e catecólicos fenólicos 
Bar 32 µm. (B) Tricoma glandular (tipo VII) pedunculado, unisseriado, formado por quatro células 
secretoras da cabeça, uma célula basal grande e uma célula do pescoço curva. Bar 80 µm (C) 
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Tricoma glandular (tipo I), formado por uma célula da cabeça, uma célula mediana afunilada e 
uma célula basal. Bar 32 µm. (D) Visão geral do tricoma glandular do tipo VI em microscopia 
eletrônica de varredura. . Bar 200 µm. (E) Tricoma tector unisseriado, formado por três células, 
com a região apical afunilada; circundado por células epidérmicas dispostas radialmente. Bar. 80 
µm (F) Tricoma tector, unisseriado, pluricelular com uma célula basal ampla. Bar. 90 µm. 

 

Particularmente, a subamostra 4309 por possuir maior freqüência de tricomas glandulares. 
Ainda destaca-se que nesta subamostra foi observado maior freqüência de tricomas glandulares 
do tipo VI que de acordo com Luckwill (1943), é considerado o mais importante tricoma glandular 
confere as plantas de tomateiro resistência ao ataque de Tretranychus spp., sendo que as quatro 
células da cabeça secretam 2-tridecanona (2-TD). Diversos autores relatam trabalhos realizados 
com espécies silvestres de Lycopersicon, algumas das quais são resistentes a ácaros, pulgões, 
traça-do-tomateiro e mosca-branca (Juvik et al., 1982; Flechtmann, 1989; Kennedy e Sorenson, 
1985). 
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1. Introdução 

Depois da Amazônia, o Cerrado brasileiro destaca-se como o segundo maior bioma em 
extensão territorial (cerca de 20% do território nacional), constituído por uma série de formações 
vegetais muito ricas do ponto de vista botânico, sendo cada uma delas responsável pela origem e 
manutenção da diversidade da região (Ribeiro, 1998). Embora a vegetação do cerrado ainda seja 
pouco estudada, a biodiversidade deste bioma é elevada, com o número de plantas vasculares 
superior ao encontrado na maioria das regiões do mundo (Mendonça et al., 1998). Dentre a 
biodiversidade do Cerrado destaca-se o grande número de famílias que apresentam potencial de 
uso agrícola, alimentício, medicinal, madeireiro, tintorial, ornamental e frutífero, destacando-se os 
representantes da família Annonaceae (Costa, 2006). 

A família Annonaceae pertence à subclasse Magnoliidae e possui características 
consideradas como primitivas entre as Angiospermas (Gottsberger, 1989a). No Brasil ocorrem 33 
gêneros e cerca de 250 espécies (Souza e  Lorenzi, 2005), em praticamente todas as formações 
naturais, com distribuição predominante tropical. O Cerrado brasileiro, abriga cerca de 28 
espécies, sendo que, destas, 19 são típicas do cerrado, dentre elas Cardiopetalum calophyllum 
Schletdl. (Gottsberger, 1994). 
As flores de Annonaceae são em geral andróginas (raramente unissexuais), diclamídeas, 
dialissépala e dialipétalas, estames numerosos, anteras rimosas e gineceu dialicarpelar. Uma 
característica marcante dessas flores é que os verticilos protetores (cálice e corola) formam uma 
câmara que permanece parcialmente fechada durante toda a antese da flor. A câmara floral serve 
como local de abrigo, alimentação (tecidos e pólen) e acasalamento aos polinizadores (Souza e  
Lorenzi, 2005). Geralmente apresentam protoginia, onde o período de receptividade dos estigmas 
(fase feminina) e período de liberação de pólen (fase masculina) são claramente distintos 
(Gottsberger, 1989b). Além da dicogamia, a emissão de odor e a termogênese são outras 
estratégias reprodutivas apresentadas por essas espécies. As anonáceas são em geral 
polinizadas por insetos de vários tipos. Entretanto, a grande maioria das espécies dessa família 
são exclusivamente cantarófilas (Paulino-Neto e Oliveira, 2006). Os frutos de anonácea tais como: 
Cardiopetalum sp., Duguetia sp., Annona sp. e Xylopia sp. fazem parte da alimentação de animais 
silvestres que podem atuar como dispersores (Gottsberger, 1994). Estudos sobre polinização e 
sistema reprodutivo de espécies de anonáceas são escassos. Silberbauer – Gottsberger e 
Gottsberger (1988) estudaram a polinização de 279 espécies de angiospermas em áreas de 
Cerrado brasileiro, sendo que cinco eram do gênero Annona. 

O sistema reprodutivo de Annona squamosa L. foi estudada por Kiill e Costa (2003). 
Segundo esses autores, a antese das flores dura aproximadamente 44 horas, período em que 
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exalam um odor desagradável, atraindo besouros da família Nitidulidae. Não foi observado 
formação de frutos nos testes de autopolinização espontânea, caracterizando a necessidade de 
um agente polinizador para garantir o sucesso reprodutivo da espécie. Os testes com polinização 
cruzada foram os que obtiveram maior sucesso reprodutivo. A prevalência da polinização cruzada 
também foi observada em Annona coriacea (Costa, 2006), tratamento em que obteve as melhores 
médias de frutificação. Os visitantes florais dessa espécie foram coleópteros da família 
Scarabaeidae que também são atraídos pelo forte odor.  

Os objetivos deste estudo são estudar o sistema reprodutivo de Cardiopetalum calophyllum 
em um fragmento de área de Cerrado no Município de Tangará da Serra- Mato Grosso. 

 
2. Material e Métodos 
 
2.1 - Área de estudo 

O município de Tangará da Serra (14° 04’ S e 57° 03’ W) apresenta altitude de cerca de 
400m. O clima da região é o tropical quente e sub-úmido, temperatura média anual de 24º C, 
precipitação média anual de 1.750 mm, ocorrendo maior precipitação no período de janeiro a 
março e estiagem de junho a setembro. Os solos da região são representados por areias 
quartzosas e pela classe de latossolo roxo, latossolo vermelho e vermelho amarelo em sua 
maioria (Ferreira, 2001). As observações em campo foram realizadas no período de floração em 
um fragmento florestal (14°39’33.83”S e 57°26’02.99”W)  de Cerrado (cerca de 11 ha) circundado 
por pastagens. Para tanto, informações de indivíduos adultos de Cardiopetalum calophyllum foram 
coletadas durante o período de outubro de 2007 a outubro de 2008. 

Espécimes testemunhos foram depositados no Herbário Central da Universidade Federal 
do Mato Grosso – UFMT, Nº 38341, e Herbário da Unemat campus de Tangará da Serra – MT. 
 
2.2 - Espécie estudada 

Cardiopetalum calophyllum, é uma espécie semidecídua, heliófita, que floresce 
durantes os meses de setembro e outubro, distribuída no Brasil Central, principalmente no 
Triângulo Mineiro, Goiás e Mato Grosso, em áreas de cerrado e na sua transição para Cerradão 
(Lorenzi, 2002). 
 
2.3 - Floração 

Foram etiquetados 15 indivíduos adultos de C.calophyllum. Devido ao porte arbustivo-
arbóreo e ao grande número de flores produzidas, foram marcados e acompanhados 
semanalmente, durante todo o período de floração, três galhos de cada indivíduo, escolhidos 
aleatoriamente, e nestes, contados o número de botões florais e de flores abertas por dia, a fim de 
se estimar o número total de flores por indivíduo. 
 
2.4 - Polinizações manuais in vivo 

As flores foram submetidas aos seguintes tratamentos: autopolinização espontânea, 
geitonogamia e polinização cruzada. Para cada tratamento, botões em pré-antese foram isolados 
com sacos de tecido tipo organza e as flores polinizadas, marcadas com linhas coloridas (cada cor 
representando um tipo de tratamento). Após os tratamentos as flores permaneceram ensacadas 
até a frutificação ou a queda da mesma. Para o teste de autopolinização dez botões foram apenas 
mantidos isolados. Para o teste de geitonogamia, isolaram-se seis botões e o pólen de uma flor foi 
transportado, com o auxílio de um pincel, para outra flor, do mesmo indivíduo, quando o estigma 
apresentava-se receptivo.  

No teste de polinização cruzada o mesmo processo foi realizado, com N = 6 botões, mas 
em flores de indivíduos diferentes. Também foram marcadas dez flores sem nenhum tratamento, 
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para se observar o sucesso da polinização em condições naturais, servindo como controle. A 
viabilidade do estigma foi testada usando peróxido de hidrogênio 3% (sensu Dafni, 1994). 
Considerou-se início de formação de frutos em flores cujo ovário permanecia e apresentava 
dilatação após a queda das pétalas. 
 
3. Resultados 
 
3.1 - Floração 

O período de floração de Cardiopetalum calophyllum ocorreu durante três meses (de 
agosto a outubro de 2008), com pico de floração no mês de setembro. A espécie produziu de 8 a 
369 botões, e de 1 a 53 flores por indivíduo. A antese de C. calophyllum dura 48 horas, iniciando 
por volta das 16:30h. A fase feminina caracteriza-se pela separação total das sépalas e liberação 
de odor, apresentando também os estigmas viscosos e com coloração creme brilhante. A queda 
dos estigmas marca o fim da fase feminina, bem como sua coloração escurecida. A fase 
masculina dura cerca de 12h e caracteriza-se pela liberação de pólen. No final dessa fase os 
estames se desprendem do receptáculo e as pétalas se desprendem do pedúnculo (Jorge, F.V. 
com. pes.). 
 
3.2 – Polinização in vivo 

Os resultados dos tratamentos para determinação do sistema reprodutivo estão 
apresentados na Tabela 1. Os testes de polinização cruzada e geitonogamia foram os que 
obtiveram as melhores porcentagens (66,7) e (33,4) respectivamente. A formação de frutos após 
testes de geitonogamia indica que a espécie é autocompatível. Não houve formação de frutos por 
autopolinização espontânea indicando que C. calophyllum necessita de um agente polinizador 
para garantir a formação de frutos. Os resultados do controle indicaram que os polinizadores têm 
realizado o fluxo gênico entre os indivíduos. 
 
Tabela 1 - Resultados dos experimentos de polinização de Cardiopetalum calophyllum em 
fragmento florestal no município de Tangará da Serra-MT 
 

Tratamentos Indivíduos 

(Nº) 

Flores 

(Nº) 

Frutos 

(Nº) 

Taxa de sucesso 

 (%) 

Autopolinização 

Espontânea 

7 10 0 0,00 

Geitonogamia 2 6 2 33,40 

Polinização Cruzada 3 6 4 66,70 

Controle 8 10 6 60,00 

 

4.  Discussão 
 

A floração de C. calophyllum é anual (sensu Newstrom et al., 1994), caracterizada por um 
período de floração de duração intermediária (de 1 a 5 meses), semelhante ao observado em 
Annona squamosa. (Kiill e Costa 2003; Costa, 2006). Já algumas espécies de Annonaceae 
florescem durante todo o ano, como Annona muricata (Falcão et al., 1982; Nascimento et al., 
2002). Esse padrão de floração encontrado na espécie estudada pode favorecer a polinização, 
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pois, segundo Araújo (2001), espécies cantarófilas apresentaram períodos de floração de duração 
intermediária, florescendo principalmente no final da estação seca (entre agosto e novembro).  C. 
calophyllum apresentou um número grande de botões florais produzidos por indivíduo. Segundo 
Kevan (1978) apud Kiill e Costa (2003), a produção de muitas flores torna  a espécie mais atrativa 
ao polinizador. 

A dicogamia sincronizada presente em C. calophyllum, isto é, a queda dos estigmas antes 
da liberação do pólen é uma estratégia que impediu a autopolinização espontânea. Peña (2003) 
comenta que a maioria das espécies de Annonaceae não apresenta autopolinização  devido à 
dicogamia. A ausência de frutos nesse tipo de tratamento também foi registrada em Annona 
sericea (Webber, 1981), Unonopsis guatterioides (Carvalho e Webber,2000) e Annona squamosa 
(Kiill e  Costa, 2003; Campos et al., 2004). 
Cardiopetalum calophyllum pode ser considerada autocompatível, confirmada pela formação de 
frutos nos tratamentos geitonogâmicos (33,4%). Webber (1981) também registrou a 
autocompatibilidade em testes de geitonogamia em Annona sericea, sendo observado também 
em A. squamosa (Kiill e  Costa, 2003). 

A maior formação de frutos no teste de polinização cruzada também foi registrada por 
Costa (2006) em A. coriacea e A. cherimola (Melo et al., 2002). Segundo Gottsberger 
(1989b) a forte dicogamia aumenta a possibilidade de polinização cruzada. Apesar de a espécie 
ter apresentado menor número de frutos observados no controle, a polinização por besouros pode 
ser considerada eficiente. Webber (1981) observou baixa frutificação em Annona sericea em 
condições naturais, explicando que esse fato pode ter ocorrido devido a não ocorrência de 
indivíduos em áreas próximas ou por falta de transferência adequada do pólen. 
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1. Introdução 
 

Dentre as várias espécies vegetais existentes no bioma Cerrado estão os representantes 
da família Annonaceae, composta por aproximadamente 122 gêneros de distribuição 
marcadamente tropical e subtropical.  
No Brasil, foram registrados 29 gêneros, compreendendo cerca de 260 espécies (Kiill e Costa, 
2003; Paulino Neto e Oliveira, 2006). Segundo Gottsberger (1994), 28 espécies de anonáceas 
foram assinaladas para o Cerrado brasileiro e dessas, 19 são típicas do Cerrado: treze de Annona 
sp., quatro de Duguetia sp., uma espécie de Xylopia sp. e uma de Cardiopetalum sp., que 
aparentemente originaram-se de espécies florestais, modificando-se o hábito e desenvolvendo-se 
espécies poliplóides. Porém, na sua polinização, pouco difere destas espécies.  

Esta família distribui-se naturalmente de Pernambuco ao Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em várias formações florestais e possuem 
característica perenifólia, heliófila podendo ocorrer até altitudes de 800 m. O hábito dos 
representantes da família vai desde árvores de até 8m de altura, até arbustos e subarbustos com 
poucos centímetros de altura (Gottsberger, 1994; Pontes et al., 2004).  
As flores são vistosas em geral protogínicas; andróginas (raramente unissexuais), solitárias ou em 
inflorescências, axilares ou terminais; diclamídeas, com três sépalas, três pétalas externas, 
valvares e três pétalas internas, imbricadas (Gottsberger, 1989b; Barroso et al., 2004; Pontes et 
al., 2004), dialissépala e dialipétalas, com numerosos estames, anteras rimosas e gineceu 
dialicarpelar e as suas estruturas reprodutivas estão dispostas espiraladamente sobre o 
receptáculo alongado, apresentam uma diversidade de formas, cores, odores e períodos de 
antese (diurna e noturna) (Joly, 1998; Pontes et al., 2004; Souza e Lorenzi, 2005). 

No período de pré-antese, os verticilos protetores (cálice e corola) formam uma 
“câmara floral” que permanece parcialmente fechada durante toda a antese da flor (Barroso et al., 
2004; Kill e Costa, 2003). 
Os frutos dessa família são geralmente apocárpicos (os monocárpicos são em geral estipitados), 
carnosos e indeiscentes (Bocageopsis sp., Guatteria sp., Malmea sp. e Unonopsis sp.), ou 
deiscentes (Xylopia sp.). Frutos sincárpicos podem ser encontrados em Annona sp., Duguetia sp. 
e Rollinia sp. (Ribeiro et al., 1999). Esses frutos fazem parte da alimentação de animais silvestres 
que podem atuar como dispersores das sementes (Gottsberger, 1994).  

Deste modo, tanto polinizadores quanto dispersores de todos os habitats, asseguram a 
reprodução e a variabilidade genética destas espécies aumentando assim a riqueza e a 
diversidade do Cerrado brasileiro.  Foram objetivos deste estudo, · esclarecer a biologia e 
morfologia floral de Cardiopetalum calophyllum em um fragmento florestal de Cerrado Mato-
grossense no município de Tangará da Serra. 
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2. Material e Métodos 
 
2.1 Área de estudo 

O município de Tangará da Serra (14° 04’ S e 57° 03’ W) apresenta altitude média de 320 
m, segundo Köppen o clima da região é tropical úmido megatérmico (AW), com temperatura 
média anual de 24,4o C. Precipitação média anual de 1500 mm, irregularmente distribuídos 
durante o ano, ocorrendo maior precipitação no período de janeiro a março e estiagem de junho a 
setembro, e umidade relativa do ar de 70 a 80%. O solo da região é do tipo Latossolo Vermelho 
Distroférrico de textura muito argilosa (Vela et al., 2007). A área de estudo está localizada em um 
fragmento florestal (14°39’34.25” S e 57°26’02.25” W) com cerca de 11ha de mata de Cerrado 
circundado por plantações e pastagens, próximo ao Campus da Universidade do Estado de Mato 
Grosso – UNEMAT, Tangará da Serra-MT. Os trabalhos de campo foram conduzidos durante o 
período de floração da espécie, de Junho a Outubro de 2008. 

 
 2.2 Espécie estudada 

O gênero Cardiopetalum apresenta folhas alternas; flores sem brácteas, solitárias,supra-
axilares ou terminais; corola gamopétala, sépalas e pétalas basais, pétalas carnosas, 
esbranquiçadas, codiformes a sagitiformes; frutos apocárpicos, monocárpicos, deiscentes. 

Cardiopetalum calophyllum Schlecht. é uma espécie semidecídua, heliófita representada 
por árvores ou arbustos, 1,5-12 m de altura, folhas freqüentemente elípticas, 5- 16 x 2.6 cm; flores 
pêndulas (Gottsberger, 1994;   Lorenzi, 2002) . Os botões têm coloração esverdeada e as flores 
na época de sua maturidade apresentam coloração amarela, creme, ou brancas. Antese 
predominantemente diurna; odor semelhante ao de frutos maduros ou em decomposição, sendo 
polinizadas exclusivamente por pequenos coleópteros Nitidulidae (Lobiopa spp.); frutos 
apocárpicos, deiscentes, com 1-10 sementes (Gottsberger, 1994). Floresce durantes os meses de 
setembro e outubro e apresenta ampla distribuição ocorrendo em Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso e Bolívia (Gottsberger, 1994; Lorenzi, 2002). 

Espécimes testemunhos estão depositados no Herbário Central da Universidade Federal 
de Mato Grosso – UFMT Nº 38340 e no Herbário da UNEMAT Campus de Tangará da Serra - MT. 

 
 2.3 Biologia e morfologia floral  

Para o estudo da biologia floral 10 botões florais foram observados em campo durante 5 
dias consecutivos no período das 8:00h as 16:30h e neles foram registrados os horários e duração 
da antese, de emissão de odor, o período de receptividade dos estigmas e a liberação de pólen. 
Alguns ramos contendo botões florais em pré-antese foram coletados pra confirmação da antese 
em laboratório. 
A viabilidade do estigma foi testada em 10 flores que se encontravam na fase 
feminina utilizando peróxido de hidrogênio 3% (Dafni, 1994). 
 
 2.4 Morfometria floral 

A morfometria floral foi avaliada em 30 flores de 10 indivíduos diferentes. As flores foram 
coletadas e mantidas em álcool 70% para análises em laboratório, com auxílio de microscópio 
estereoscópio e papel milimetrado foram mensurados os seguintes parâmetros: comprimento de 
cálice e corola, comprimento e número de estames e pistilos. 
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3. Resultados e Discussão 
 
 
Biologia floral 

A pré-antese de alguns botões de C. calophyllum é caracterizada pela abertura na base 
das sépalas . A antese é crepuscular e dura cerca de 48 horas, iniciando geralmente entre às 16h 
30min e 17h com a separação das sépalas do ápice continuando em direção à base. 

A fase feminina caracteriza-se pela abertura total das sépalas, por volta das 17h 30min e 
intensa liberação de odor por volta das 18h. Nesta fase os estigmas apresentaram-se receptivos, 
viscosos e com coloração creme brilhante . O odor forte liberado pela flor durante a fase feminina 
pode ser percebido por 8 horas. Durante as primeiras 12 horas de antese, a flor apresentou 
sépalas de cor verde claro e pétalas creme-amareladas. Por volta das 16h do dia seguinte, os 
estigmas apresentaram coloração escura e em algumas flores houve o escurecimento das pétalas 
caracterizando o final da fase feminina. 
 A liberação do odor e a produção da substância viscosa sobre o estigma foi também observada 
em outras espécies da família Annonaceae, tais como Annona sericea (Webber, 1981); A. 
crassiflora (Gottsberger, 1989a); A. squamosa (Kiill e Costa, 2003) e A. coriacea (Costa, 2006);  
Xylopia aromática (Gottsberger, 1994); Unonopsis guatterioides (Carvalho e Webber, 2000). As 
pétalas permaneceram fechadas formando uma câmara floral (Kiill e Costa, 2003; presente 
estudo).  

A fase masculina inicia-se após a queda dos estigmas, por volta das 17h do segundo dia. 
Esta fase é caracterizada pela liberação de odor, menos intensa que na fase feminina e a 
deiscência das anteras, liberando grandes quantidades de grãos de pólen. De acordo com 
Webber (1981) isto ocorre porque durante a fase feminina da flor os estames normalmente estão 
compactados e em posição ligeiramente inclinada, com a queda dos estigmas há um 
afrouxamento dos estames fazendo com que os mesmos, gradualmente passem à posição 
vertical desencadeando a deiscência das anteras e a liberação do pólen. Durante a fase 
masculina o aspecto da câmara floral de algumas flores não é um dos mais agradáveis, pois esta 
apresenta estames destroçados, partes florais com avarias e pólen por todos os cantos (Paulino 
Neto e Oliveira 2006; presente estudo) e algumas flores acabam tendo suas câmaras florais 
abertas devido à ação dos polinizadores em seu interior. Por volta das 9h do terceiro dia, os 
estames se desprenderam do receptáculo (Webber, 1981; presente estudo). Durante esta fase há 
também um encurvamento das sépalas em direção ao pedúnculo floral. Este encurvamento faz 
com que as pétalas e, posteriormente, as sépalas se desprendem caracterizando o final da fase 
masculina e da antese floral (Gottsberger, 1994; presente estudo). 

A antese de C. calophyllum é longa em relação a outras espécies de anonáceas. Em 
Anonna cornifolia as flores possuem antese em ritmos variáveis com duração de uma a três 
noites, em A. coriacea a antese dura 24 horas e A. crassiflora dura apenas uma noite 
(Gottsberger, 1989a; 1994). 
Os indivíduos observados apresentaram sincronia entre as fases, pois grande parte das flores de 
C. calophyllum que se encontravam no final da fase masculina liberou suas pétalas por volta das 
18h 30min quando outras flores estavam entrando na fase feminina já liberando odor (Gonçalves, 
D. S. A. com. pess.). Segundo Paulino Neto; Oliveira (2006) algumas anonáceas exibem sincronia 
perfeita entre as suas flores de modo que alguns indivíduos apresentam apenas flores femininas 
numa noite e apenas masculinas na noite seguinte, assim como o observado por Carvalho e 
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Webber (2000) em Unonopsis  guatterioides. Em Annona coriacea a descarga de pólen de flores 
da fase masculina foi simultâneo ao início de antese em outras flores (Webber, 1981). 

A antese de C.calophyllum está intimamente relacionada à emissão de odor acentuado e 
por uma elevação de temperatura (obs.pess.). Termogênese foi registrada em outras espécies de 
Annonaceae como Annona sericea (Webber, 1981), A. coriacea (Gottsberger, 1994), nove 
espécies do gênero Anaxagorea sp., Duguetia sp. e Xylopia sp., e em outras espécies da família 
Arecaceae (Küchmeister et al., 1998). O odor é produzido por células especializadas, os 
osmóforos. Em Annona sericea estes estão localizados na parte basal interna e em Unonopsis 
guatterioides localizam-se na porção central externa das pétalas (Webber, 1981; Carvalho e 
Webber, 2000). 

 
 Morfometria floral 

Na tabela 1 encontram-se os resultados da morfometria floral de C.calophyllum. 
As flores são pêndulas, solitárias, supra-axilares, actinomorfas, andróginas, protogínicas. 
Possuem 3-4 sépalas de cor verde claro e 6-8 pétalas carnosas de cor creme amarelada, sendo 
3-4 pétalas externas e 3-4 pétalas internas imbricadas, apresentam estames numerosos (de 96 a 
223), e número de pistilos variados (de 7 a 23). As flores com maiores números de estames e 
estigmas eram as que apresentavam também maior número de sépalas e pétalas. Assim como 
em Annona crassiflora (Ribeiro e Pasqual, 2005), Anaxagorea dolichocarpa (Pontes et al., 2004), 
Annona coriacea, Duguetia lanceolata, Guatteria sellowiana e Xylopia aromatica (Pontes, 2005).  
 
Tabela 1 – Média e desvio padrão de medidas realizadas em flores de Cardiopetalum calophyllum 
em fragmento florestal no município de Tangará da Serra-MT. 
 

Cálice 
(cm) 

Corola (cm) 
Pétalas int.    Pétalas 
ext. 

Estames 
    (cm) 

Pistilo 
(cm) 

Estames 
(nº) 

Pistilos 
   (nº) 

 
1,41± 0,21 

 
1,32±0,16 

 
1,25±0,17 

 
0,25±0,04 

 
0,46±0,06 

 
144,4±36,11 

 
13,6±4,10 

 
Estames numerosos e gineceu apocárpico são características de plantas primitivas e 

ocorrem na maioria das anonáceas (Gottsberger, 1974), por exemplo: Xylopia aromatica (com 
210-235), Guatteria sellowiana (140-215) e Xylopia sericeae (80-85) (Pontes, 2005). Registrado 
também para espécies de Magnoliaceae (Barroso et al., 2004). 
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1. Introdução  
 

O Centro-Oeste do Brasil compreende três grandes biomas: o Cerrado, o Pantanal e parte 
da Floresta Amazônica (Vieira et al., 2006).  Segundo Souza et al. (2002), Pereira et al. (1997) e 
Ratter et al. (1997), é o segundo maior bioma do país ocorrendo, predominantemente, no Planalto 
Central do Brasil e ocupa aproximadamente 23% do território nacional (206 milhões de hectares).  

No Cerrado parte das espécies endêmicas ou ameaçadas não estão dentro das áreas 
destinadas à conservação, e apenas 2,2% são de áreas legalmente protegidas, o que pode 
representar uma ameaça à biodiversidade. Este bioma apresenta um endemismo de 44% da flora 
brasileira (Klink e Machado, 2005). 

De acordo com Mendonça et al. (1998), O Cerrado apresenta o maior número de plantas 
vasculares superando a maioria das regiões do mundo. A rica flora do Cerrado é constituída de 
inúmeras espécies, dentre elas as Bignoniaceae. Os Ipês assim conhecidos popularmente 
pertencem a famílias das Bignoniáceas, cujos gêneros que mais se destacam são: Cybistax sp., 
Tabebuia sp. e Zeyheria sp.  (Bittencourt Júnior, 2003). 

Segundo Joly (1979), a família Bignoniaceae é amplamente distribuída nas regiões 
tropicais e abrange cerca de 500 espécies. De acordo com Kageyama e Marquez (1981), as 
sementes do gênero Tabebuia sp. possui poucas reservas nutricionais, o que faz com que tenha 
um curto período de viabilidade. 

Considerado pelos botânicos como um fenômeno biológico, a germinação é tida como a 
retomada do crescimento do embrião, com o subseqüente rompimento do tegumento pela 
radícula. (Instituto de Pesquisa de Estudos Florestais – IPEF, 1998) 

As sementes são extremamente sensíveis ao local, período, e temperatura, tornando-se de 
grande importância os cuidados com o armazenamento. Para Hong e Ellis (1996) faz se 
necessário manter o sucesso da viabilidade durante o armazenamento das sementes. Alguns 
fatores externos a semente podem interferir neste processo.  A temperatura, umidade, luz são 
fatores que influencia diretamente na velocidade da germinação das sementes, na qual as 
reservas nutricionais são mobilizadas para a síntese das substâncias necessárias para o 
desenvolvimento da plântula (Bewley e Black, 1994). 

 No entanto se faz necessária a procura por técnicas que permitam manter a viabilidade 
das sementes pelo maior período de tempo possível (Ribeiro, 1998). 

Desta forma o presente trabalho tem por objetivo avaliar a germinação de sementes de 
(Ipê Amarelo) Tabebuia aurea, submetidas á diferentes métodos de armazenamento. 
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2. Material e Métodos 
 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Melhoramento de Plantas e Sementes do 
Departamento de Agronomia e no Laboratório de Botânica do Departamento de Ciências 
Biológicas, no Centro de Pesquisa e Estudos em Desenvolvimento Agro-Ambientais - CPEDA, da 
Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus Universitário de Tangará da Serra. 

As sementes de Tabebuia aurea foram coletadas de uma única matriz, em área de 
Cerrado, no Distrito de Progresso – MT. Para a realização do experimento foram necessárias 
2.600 sementes, das quais 100 foram destinadas para controle, que antecedeu o primeiro mês do 
experimento (Outubro de 2008), outras 1000 foram armazenadas em geladeira, sendo 500 
acondicionadas em saco plástico transparente e 500 em saco de papel Kraft, mais 1000 
acondicionadas em temperatura ambiente, sendo 500 em saco plástico transparente e 500 em 
saco de papel Kraft e as outras 500 sementes armazenadas em bandeja em temperatura 
ambiente (dentro do Laboratório de Botânica).  

Os tratamentos foram constituídos da seguinte forma conforme: 
- Tratamento Controle: 100 sementes recém coletadas postas para germinar no mês de Setembro 
de 2008. 
- Tratamento 1 (T1): 100 sementes armazenadas em bandeja de plástico e em temperatura 
ambiente. 
- Tratamento 2 (T2): 100 sementes armazenadas em saco plástico transparente e em temperatura 
ambiente. 
-Tratamento 3 (T3): 100 sementes armazenadas em saco de papel Kraft e em temperatura 
ambiente. 
- Tratamento 4 (T4): 100 sementes armazenadas, em saco plástico transparente na geladeira com 
temperatura constante de 130C. 
- Tratamento 5 (T5): 100 sementes armazenadas em saco de papel Kraft na geladeira com 
temperatura constante de 130C.  
As sementes foram submetidas à assepsia com hipoclorito de sódio, por 5 minutos e 
posteriormente enxaguadas com água corrente, e postas no papel germiteste. 

Para o teste de germinação foi utilizado o germinador de sementes modelo Mangeisdorf. 
As sementes de T. aurea foram postas para germinar no dia 24 de cada mês. Os tratamentos 
permaneceram no germinador em temperatura constante de 35 0C pelo período de um mês. 
Considerou-se como germinação a retomada do crescimento do embrião, com o subseqüente 
rompimento do tegumento pela radícula (IPEF, 1998). 

Para realizar o teste de germinação foi necessária a utilização de três folhas de papel 
germiteste em cada tratamento, sendo duas para receber as sementes e a terceira para cobri-las, 
posteriormente foram enroladas e os rolos foram acondicionados em saco plástico transparente e 
levados à estufa, onde permaneceram até todas as sementes germinarem ou até completar um 
mês de condução do experimento. A quantidade de água para o umedecimento do papel 
germiteste foi determinada conforme Brasil (1992), “sendo duas vezes e meia o peso seco do 
papel”.  

Para cada tratamento foram realizadas quatro repetições de 25 sementes, totalizando 100 
sementes. As avaliações foram efetuadas três vezes por semana, no período de um mês. O poder 
germinativo das sementes foi determinado por meio da porcentagem de sementes germinadas. 

 
 

3. Resultados e Discussão  
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Os dados apresentados são referentes há seis meses a contar do tratamento controle e podem 
ser visualizado na Tabela 1.  
 

Tabela 1: Porcentagem (%) de germinação das sementes de Ipê Amarelo (T. aurea) nos 
respectivos tratamentos no período de seis meses. 

Tratamentos 
Germinação (%) 

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Controle 96      
T1  100 97 100 85 86 
T2  100 94 99 96 96 
T3  100 97 99 92 92 
T4  96 99 100 100 100 
T5  100 99 99 100 100 

 
Os dados demonstram que durante o período de avaliação do experimento os tratamentos 

apresentaram pequena diferença no percentual de germinação das sementes, demonstrando que 
o Tratamento 1, sementes armazenadas em bandeja de plástico e em temperatura ambiente, foi o 
que apresentou menor porcentagem de germinação nos meses de janeiro e fevereiro de 2009 
(85% e 86%) respectivamente.     

De maneira geral os T1, T2 e T3 apresentaram um decréscimo na germinação na medida 
em que decorriam os meses de avaliação. 

Maeda e Mathes (1984 a), encontraram diferentes índices de germinação nas espécies T. 
chrysotricha, T. avellanedae, T. impetiginosa, T. rosea e T. heptaphylla, observando a viabilidade 
das sementes quando armazenadas em vidros herméticos ou em sacos de papel, ressaltando que 
as sementes armazenadas em vidro, à temperatura de 30 0C, apresentaram menor longevidade. 
Os T4 e T5 se mantiveram estáveis no decorrer do período. 

O decréscimo da germinação apresentado pelo T1 no decorrer do período pode ser 
explicado pelo método de armazenamento, que foi o armazenamento em bandeja em temperatura 
ambiente, onde houve a perda da umidade, com reflexo na qualidade das sementes expressadas 
pelo poder de germinação.  

Conforme Sousa (1993), sementes de T. aurea possuem viabilidade não superior a 60 dias 
quando armazenadas em embalagens de papel ou mantidas em recipientes de vime, abertos e 
em condições ambientais que possibilitem as trocas gasosas com o meio. 

Os T4 e T5 mantiveram-se estáveis devido ao método de armazenamento, onde estas 
sementes foram acondicionadas em geladeira sob temperatura constante (130C ), possibilitando a 
conservação de sua viabilidade.  

No trabalho realizado por Carvalho et al. (1976), o ipê-amarelo (T. crysotricha), teve 
aproximadamente 80% de germinação após cinco meses de armazenamento, considerando que 
suas sementes tiveram um comportamento resistente, até certo ponto, uma vez que, em 
condições adversas, como câmara úmida, a germinação foi boa, e durante 63 a 79 dias, em 
câmara seca e geladeira.  

Os resultados preliminares da germinação de sementes de Tabebuia aurea, submetidas à 
diferentes métodos de armazenamento, indicaram como melhor método os tratamento 4 e 5 
ambos submetidos  temperatura constante (130C ), com o acondicionamento das sementes tanto 
em sacos de papel (Kraft) quanto em saco plástico transparente em geladeira. 
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1. Introdução 
 

Atualmente a preocupação mundial com relação à qualidade ambiental tem se mostrado 
cada vez mais freqüente, resultando em um aumento na demanda de produção de mudas de 
espécies nativas. Dentre as espécies de grande relevância ecológica destacam-se as encontradas 
no bioma cerrado. 

O bioma cerrado é característico do centro-oeste brasileiro, apresentando fisionomias que 
englobam formações florestais, savânicas e campestres. Segundo (Melo et al., 1998) o cerrado é 
carente de estudos relativos à dormência e germinação de sementes e propagação vegetativa de 
suas espécies nativas. 

Para (Gonçalves et al., 2000) a produção de mudas florestais com qualidade, quantidade e 
diversidade suficiente é uma das fases mais importantes para o estabelecimento de bons 
povoamentos com espécies florestais nativas. O conhecimento sobre as espécies bem como de 
seu desenvolvimento e sobrevivência é de essencial importância, uma vez que essas técnicas 
propiciam subsídios à recuperação de áreas degradadas. 

Estudos sobre a germinação e a produção de mudas de espécies típicas dessas áreas 
ameaçadas são de extrema relevância para a conservação, conduta sustentável e manejo. 
Entretanto, a obtenção de mudas de diversas espécies do ambiente regional em quantidade 
suficiente para o plantio é o primeiro e um dos principais pontos de estrangulamento dos 
programas de restauração ecológica de determinada área (Fonseca et al., 2001 e Santarelli, 
2004). 

Neste trabalho objetivou-se avaliar o desenvolvimento inicial (altura, diâmetro do coleto e 
medição de raízes) de seis espécies nativas do cerrado matogrossense: Copaíba (Copaifera 
Langsdorffii) Timburi (Enterolobium contortisiliquum Vell) Jatobá (Hymenaea courbaril) Caroba 
(Tabebuia caraiba) Aroeira (Myracrodruon urundeuva) e Gonçaleiro (Astronium fraxinifolium) em 
condições de viveiro utilizando tubetes plásticos com 53cm3 visando o melhor conhecimento das 
características das espécies em situação controlada. 

 
 

2. Material e Métodos  
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Instalação do experimento  
 
O experimento foi realizado no viveiro da Faculdade de Engenharia Florestal (FENF) da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), no município de Cuiabá-MT, com coordenadas 
geográficas de: longitude 56° 07' W, latitude 15° 33' S e altitude 151,34 m. 
 
 
Coleta e armazenamento das sementes 
 

As sementes foram coletadas de diferentes locais na região do Cerrado de Mato Grosso, 
sendo coletadas tanto do solo como diretamente das árvores permanecendo em estufa no 
laboratório de sementes da Universidade Federal de Mato Grosso. O período de armazenamento 
dos frutos variou de seis a sete meses, da época de coleta a instalação do teste. Para a instalação 
do experimento, realizou-se o beneficiamento dos frutos para extração das sementes e durante 
este processo fez-se a seleção visual, separando as sementes de boa qualidade, com coloração e 
tamanho uniforme e sem danos físicos, daquelas mal formadas ou escuras com depressões e 
manchas esbranquiçadas. 
 
 
Quebra de Dormência 
 

A quebra de dormência foi necessária para as seguintes espécies: Copaíba (Copaifera 
langsdorffii); Jatobá (Hymenaea courbaril) e Timburi (Enterolobium contortisiliquum) (Vieira, 2009).  

As metodologias foram baseadas nas realizadas por (Fowler e Bianchetti 2000) que 
sugerem para Copaíba, Timburi e Jatobá, a simples imersão das sementes em água, à 
temperatura ambiente (25ºC) por 24 horas, como capaz de eliminar o problema, que normalmente 
é decorrente de longos períodos de armazenamento, e que causa a secagem excessiva das 
sementes, impedindo-as de absorver água e iniciar o processo germinativo.  

No caso específico da Copaíba, o método escolhido para quebra de dormência foi o de 
realizar um pique com bisturi na parte contrária ao hilo da semente, facilitando assim a entrada de 
água e o amolecimento do tegumento. Após a realização desse pequeno corte as sementes foram 
postas em água corrente por 24 horas. 

No caso do Timburi, suas sementes tiveram a parte contrária ao hilo escarificadas no 
motoesmeril, até atingir levemente o tegumento da semente, facilitando assim o amolecimento do 
mesmo, uma vez que posterior a escarificação as sementes foram postas em um recipiente com 
água por 24 horas. 

Com o Jatobá também foi realizado a escarificação no motoesmeril, seguido de imersão 
em água por 24 horas. 

As sementes de aroeira, caroba e gonçaleiro, não passaram por nenhum processo de 
quebra de dormência justamente por apresentarem bons índices germinativos. 
 

Semeadura 

 

A produção das mudas foi realizada de acordo com a metodologia proposta por (Ferrari, 
2003) utilizando semeadura manual, após os tubetes com as sementes das espécies ficaram 
acondicionados no viveiro sob sombrite no período 75 dias, com sombreamento em torno de 50 

http://www.tropicos.org/Name/13009185
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%. 
 

 

 

Realização do experimento  

 
Os tubetes foram preenchidos com substrato comercial e posteriormente as sementes 

foram postas para germinar. As unidades experimentais foram irrigadas diariamente duas vezes 
ao dia, uma no período matutino antes das 9 horas da manhã e outra no período vespertino após 
as 17 horas. 

O experimento foi acompanhado por 75 dias, tempo adequado para o término do 
desenvolvimento da maioria das mudas florestais em viveiro para posterior plantio à campo.  

Durante o desenvolvimento do experimento realizou-se o monitoramento de tratos 
silviculturais (controle de espécies invasoras, pragas e doenças). Ao final do experimento as 
plantas foram mensuradas em relação à altura com auxílio de régua graduada e diâmetro do 
coleto utilizando-se o paquímetro digital, após as plantas foram coletadas, lavadas, separadas 
para que fossem medidas as raízes. 

 
Delineamento Experimental 

 
O experimento foi montado com o delineamento estatístico inteiramente casualizado (DIC) 

com seis tratamentos e quatro repetições, cada repetição é representada por seis mudas, 
perfazendo um total de 24 unidades experimentais por espécie. Foi realizado análise de variância 
e teste de média utilizando o programa ASSISTAT 7.5, através do teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade. 
 
 

3. Resultados e Discussão 
 
 

A avaliação da emergência das plântulas foi realizada diariamente. A quantificação da 
emergência foi realizada através da contagem das plântulas por 30 dias, quando se observou que 
as sementes não germinavam mais ou estavam em estado de deterioração. Foi considerado 
germinadas as sementes que apresentaram emissão do primeiro par de cotilédones.  

Em relação ao índice de germinação, as espécies que apresentaram melhores resultados 
foram à aroeira e o timburi com 100% de germinação, seguida pela copaíba com 75%, caroba 
66,67%, jatobá 62,5% e gonçaleiro com 37,5% (Figura 1). Um dado importante encontrado em 
relação à germinação foi o alto índice germinativo em curto espaço de tempo, haja vista que tanto 
a aroeira, como o timburi alcançaram 100% de germinação em tempo inferior a 25 dias. 

Com os resultados obtidos podemos observar que o método utilizado para quebra de 
dormência mostrou-se mais eficiente para a espécie timburi, seguidas da espécie copaíba e 
jatobá. 
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Figura 1 – Gráfico das espécies relacionadas com a  porcentagem de germinação. 

 
 

A porcentagem de 62,5% encontrada para o jatobá esta relativamente superior a média 
alcançada por (De-Carvalho et al., 2005) que ao estudar a germinação de jatobá do cerrado 
obteve a porcentagem de 53%.  

O mesmo ocorreu com a copaíba, que em condições semelhantes da estudada por (Lima 
et al., 2008) que obteve 65%, teve um índice de 75% germinação. 

A análise de variância para altura revela haver diferença significativa entre as espécies 
estudadas, acontecendo o mesmo para a raiz e o diâmetro do coleto.  

Sendo assim, através dos testes de médias constataram-se valores estatisticamente 
superiores para a espécie timburi nas características altura e diâmetro do coleto, já a espécie 
aroeira teve destaque nos valores do tamanho de raiz. (Tabela 1). 

 

Tabelas 1 - Médias dos valores totais de altura, tamanho da raiz e diâmetro do coleto da planta 

 
ALTURA 

(cm) 
RAIZ 
(cm) 

DIÂMETRO 
(mm) 

Timburi 23,39 a 11,76 ab 2,74 a 

Copaíba 8,55   b 7,97      c 1,75   b 

Caroba 3,34     c 9,65   bc 1,00     c  

Jatobá 7,36   b 7,68     c 1,90   b 

Gonçaleiro 1,62     c 5,15       d 0,40     c  

Aroeira 3,00     c 12,90 a 0,90     c  

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Tukey. 
 

As espécies aroeira e gonçaleiro apresentaram os menores valores para os dados de 
altura e diâmetro do coleto, assim como as espécies copaíba e jatobá apresentaram os menores 
valores para os dados de tamanho de raiz. 
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1.  Introdução 

 
Os crescentes desmatamentos ocorridos devido à exploração ilegal de árvores e a pressão 

sobre os recursos naturais renováveis têm se intensificado, acarretando em processos de 
degradação ambiental, seja pela ocupação de grandes monoculturas de grãos, pela pecuária 
extensiva, ou ainda, pelos assentamentos rurais. 

Com isso, a busca por soluções sustentáveis torna-se cada vez mais necessárias, sendo os 
sistemas agroflorestais (SAF) uma das alternativas de estímulo que favorecem a recomposição 
florestal e a incorporação do componente arbóreo aos sistemas produtivos, beneficiando 
principalmente a agricultura familiar. 

Os SAF’s se inspiram na dinâmica cíclica das florestas onde a diversidade biológica 
possibilita o maior aproveitamento dos recursos naturais (luz, solo, água e nutrientes) em função 
das diferentes característica e necessidades nutricionais de cada espécie dentro de uma 
determinada área (Oliveira, 2008).  

Estes sistemas tem por objetivo, otimizar a produção por unidade de superfície, respeitando 
sempre o princípio do rendimento contínuo, garantindo a expectativa e o potencial de vida 
presente e das futuras gerações (Vale, 2005). 

O uso de SAF’s vem difundindo reflexos positivos sobre a renda familiar, recuperação de 
terras degradas e a geração de serviços ambientais. No Brasil estes sistemas estão crescendo, 
porém com uma série de falhas, que para serem corrigidas requerem maior apoio financeiro e 
medidas inovadoras nas políticas públicas (May, 2005), principalmente de pesquisas que possam 
fornecer informações que dêem segurança ao produtor rural em adotar a tecnologia. 

 Para ser considerado um SAF’s se faz necessário obedecer alguns requisitos básicos, 
como apresentar pelo menos um componente florestal e dois ou mais componentes que sejam 
compostos por culturas anuais ou por animais. 

 O sistema apresenta três tipos principais: Sistemas Silviagrícolas que se caracterizam por 
consórcios de árvores e culturas anuais; Sistemas Silvipastoris constituem-se de consórcios de 
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árvores e criação de animais; e Sistema Agrossilvipastoris que é a junção dos três componentes 
árvores, culturas anuais e criação de animais (Dubois e Menescal, 2005). 

Os sistemas agroflorestais aumentam a renda da família, contribuem para conservação do 
meio ambiente, melhoram a fertilidade do solo, proporciona sombreamento, capaz de garantir 
melhores condições de trabalho em campo. Além de possibilitarem uma produção diversificada e 
contínua, podem gerar renda em diferentes períodos do ano, ao contrário dos monocultivos (Vieira 
et al. 2007). 

As vantagens desses sistemas em relação à prática convencional são várias, pois permitem 
melhor aproveitamento da área, uso mais eficiente e racional dos recursos naturais, controle da 
erosão do solo, variedades de produtos, controle de plantas invasoras, melhor fertilidade do solo, 
alteram as condições microclimáticas, melhoram as condições das pastagens, deixando-as verdes 
por mais tempo devido ao sombreamento das árvores, conseqüentemente proporcionam ganho 
de peso dos animais (Vale 2004; Costa et al., 2006; Oliveira, 2008). 

Diante de tais atributos, os agricultores vêm apresentando considerável aceitabilidade desse 
sistema, visando à melhoria da qualidade de vida no sentido sócio, econômico e ambiental, pois 
permite diversificar a produção, aumentar a renda, além de contribuir para o desenvolvimento 
ecológico da região, diminuindo a abertura de novas áreas (Carvalho, 2008).  

Com o intuito de observar exemplos de sistemas agroflorestais implantados no 
assentamento de Vila Rural no município de Alta Floresta – MT foram realizadas visitas em 
pequenas propriedades rurais, com o objetivo de diagnosticar interações sociais, econômicas e 
ambientais. 

 
2. Material e Métodos  

 
O estudo foi realizado junto a sete famílias de agricultores familiares residentes no 

assentamento Vila Rural, localizado no município de Alta Floresta - MT. O assentamento tem 
como referência as coordenadas geográficas - 35º 00’ W e - 9º 15’ S. Possui 176 lotes rurais, com 
área delimitada em 1,20 ha. 

Nesta pesquisa foi empregada a seguinte metodologia: realização de entrevista com auxílio 
de questionário semi-estruturado e observação direta. Foram visitadas sete propriedades rurais, 
sendo consideradas unidades produtivas as propriedades em que reside uma ou mais famílias, 
que realizam atividades para subsistência e/ou comercialização (Franke et al, 2005). As 
entrevistas ocorreram durante os dias 05 e 06 de novembro de 2008. 

O questionário abordou os seguintes itens e variáveis: a) sistema de produção; b) atividade 
de destaque; c). fonte de renda; d) qualidade de vida antes do assentamento; e) existência de 
áreas protegidas por legislação ambiental (reserva legal);  f) existência de área de preservação 
permanentes (Mata ciliar); g) uso de defensivos agrícolas; h) destinação das embalagens vazias 
de agrotóxicos; i) animais silvestres ocorrentes; j) recursos hídricos; k) recebimento de créditos; l) 
assistência técnica. 

 
3. Resultados e Discussão 

 
Nas propriedades rurais observadas, foram encontrados os seguintes sistemas de 

produção: 71,43% de sistema agrossilvipastoril e 28,57% de sistema silviagrícolas, constituindo a 
predominância de quintais florestais. 

As principais espécies florestais encontradas nas propriedades foram: abacate, açaí, 
acerola, amora, ameixa, cacau, café, cajá, carambola, coco, cupuaçu, goiaba, guaraná, ingá, jaca, 
jambo, manga, pinho-cuiabano, pitanga, pupunha, teca, tamarindo, urucum. Em meio a essas 
também foram encontradas espécies agrícolas, abacaxi, abóbora, amendoim, banana, cana, 
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feijão, laranja, limão, mamão, mandioca, milho; e animais como suínos e aves. O aumento da 
diversidade de espécies nos SAF é o aspecto mais importante, seguido da otimização da área 
(Vieira et al. 2007). 

 
Dentre as espécies cultivadas, oito são para comercialização, destacando a mandioca com 

62,5% e as demais compostas por abóbora, banana, cana, cupuaçu, feijão, laranja e maracujá 
com 37,5%.  

As espécies vegetais encontradas pertencem a 24 famílias e 33 gêneros conforme 
demonstrado no anexo abaixo (Quadro 1), as famílias mais freqüentemente utilizadas como fonte 
de recursos vegetais, seguidas por Anacardiaceae, Euphorbiaceae, Rutaceae e Sterculiaceae 
com dois representantes (Figura 1). 

Ao pesquisar este assentamento Carvalho, 2008 destacou que as famílias Moraceae (05), 
Anacardiaceae (04), Fabaceae (03), Lauraceae (03), Myrtaceae (03), Poaceae (03) e Rutaceae 
(03) foram mais representativas quanto ao número de espécies. Neste mesmo estudo a 
composição de espécies dos sistemas silviagrícolas encontrados nas propriedades rurais, tiveram 
destaque quanto à freqüência de uso nos sistemas agroflorestais as seguintes espécies: banana 
(100%), caju (70%), citros (70%), cupuaçu (70%), coco (60%), mandioca (60%), ipê (50%), 
mangueira (40%), pupunha (40%), abacaxi (30%), pinho-cuiabano (30%). 

 
QUADRO 1 – Espécies, nomes vulgares e respectivas famílias de plantas cultivadas nas 
propriedades pelos entrevistados no assentamento Vila Rurais em Alta Floresta-MT. 

 

Espécies Nome Popular Família 

Persea americana abacate Lauraceae 

Ananas sativa abacaxi Bromeliaceae 

Cucúrbita moschata abóbora Cucurbitaceae 

Euterpe oleracea açai Arecaceae 

Malpighia punicifolia acerola Malpichiaceae 

Prunus sp. ameixa-do paraná Rosaceae 

Arachis hypogaea amendoim Fabaceae 

Morus sp. amora Moraceae 

Musa spp. banana Musaceae 

Theobroma cacao cacau Sterculiaceae 

Coffea spp. café Rubiaceae 

Anacardium giganteum Caju Anacardiaceae 

Saccharum officinarum Cana-de-açúcar Graminaceae 

Averrhoa carambola carambola Oxalidaceae 

Cocos nucifera coco Arecaceae 

Theobroma grandiflorum cupuaçú Sterculiaceae 

Ficus carica Figo Moraceae 

Psidium guajava goiaba Myrtaceae 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://www.tropicos.org/Name/42000016
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poaceae
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Paullinia cupana guaraná Sapindaceae 

Inga macrophylla ingá Leguminosae 

Artocarpus heterophylla Jaca Moraceae 

Eugenia malaccensis jambo Myrtaceae 

Citrus aurantium laranja Rutaceae 

Citrus medica limão Rutaceae 

Carica papaya mamão Caricaceae 

Manihot esculenta mandioca Euphorbiaceae 

Mangifera indica manga Anacardiaceae 

passiflora edulis maracujá Passifloraceae 

Zea mays milho Poaceae 

Schizolobium amazonicum pinho-cuiabano Leguminosae 

Eugenia florida pitanga Myrtaceae 

Bactris gasipaes pupunha Arecaceae 

Hevea brasiliensis seringueira Euphorbiaceae 

Tamarindus indica tamarindo Leguminosae 

Tectona grandis teca Verbenaceae 

Bixa orellana urucum Bixaceae 

 
Carvalho e Gonçalves (2002) recomendam que se utilizem espécies frutíferas como 

fonte complementar na alimentação, já que a grande diversidade de componentes do quintal 
assegura uma produção variada de alimentos e outros produtos úteis, durante todo o ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
I BIOTA – Ciclo de Estudos de Biologia de Tangará da Serra  

31 de agosto a 04 de setembro de 2009 
Resumo Expandido - BOTÂNICA 

 ISSN 2175-6392 

 

Apoio: FAPEMAT 

 

0

1

2

3

A
n
a
c
a
rd

ia
c
e
a
e

A
re

c
a
c
e
a
e

B
ix

a
c
e
a
e

B
ro

m
e
li
a
c
e
a
e

C
a
ri
c
a
c
e
a
e

C
u
c
u
rb

it
a
c
e
a
e

E
u
p
h
o
rb

ia
c
e
a
e

F
a
b
a
c
e
a
e

G
ra

m
in

a
c
e
a
e

L
a
u
ra

c
e
a
e

L
e
g
u
m

in
o
s
a
e

M
a
lp

ic
h
ia

c
e
a
e

M
o
ra

c
e
a
e

M
u
s
a
c
e
a
e

M
y
rt

a
c
e
a
e

O
x
a
li
d
a
c
e
a
e

P
a
s
s
if
lo

ra
c
e
a
e

P
o
a
c
e
a
e

R
o
s
a
c
e
a
e

R
u
b
ia

c
e
a
e

R
u
ta

c
e
a
e

S
a
p
in

d
a
c
e
a
e

S
te

rc
u
li
a
c
e
a
e

V
e
rb

e
n
a
c
e
a
e

Famílias

Q
u

a
n

t.
 d

e
 E

s
p

é
c
ie

s

 
        FIGURA 1 – Representatividade de famílias de plantas utilizadas no assentamento Vila 
Rural, em Alta Floresta-MT. 

 
Quanto à obtenção de renda, nenhum dos assentados depende exclusivamente da 

produção de suas propriedades, apenas utilizam-nas como fonte de renda complementar. Tendo 
como principal fonte de renda prestação de serviços gerais, aposentadorias e pensões. Cinco dos 
sete entrevistados acreditam que a qualidade de vida melhorou após terem se instalado no 
assentamento. Em relação ao acesso a crédito, é válido ressaltar que dos sete proprietários 
entrevistados, quatro tiveram acesso ao financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar – PRONAF. Desta forma a capacitação dos proprietários em matéria de 
gestão de propriedades rurais seria muito conveniente ao sucesso do assentamento como um 
todo, já que a grande maioria dos agricultores familiares não contabiliza seus gastos, receitas e 
lucros (Vieira et al. 2007). 

Em função do planejamento e da pequena quantidade de área de cada unidade, as 
mesmas apresentam reserva legal ou áreas protegidas em condomínio. A água utilizada nas 
propriedades é oriunda de poços semi-artesianos, que serve tanto para consumo pessoal quanto 
para dessedentação de animais e para irrigação. Quanto ao manejo da área, são feitas roçadas 
manuais, onde não há incentivos à realização de técnicas orgânicas para a produção de 
alimentos. Sendo adotado, mesmo que em baixa escala o uso de produtos químicos, no qual o 
destino final das embalagens é a queima e/ou aterro, em função da falta de orientações técnicas 
periódicas. 

Referente à composição familiar, a média de integrantes é de aproximadamente 5,28 
indivíduos, onde a família mais e menos numerosa possui dez e três indivíduos respectivamente. 
Na maioria dos casos, a força de trabalho destas famílias torna-se reduzidas pela presença de 
crianças pequenas. Vieira (2007) em seus estudos relata que a faixa etária dos trabalhadores, em 
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SAF’s de assentamentos no Pará, varia de 18 a 59 anos, e que qualquer tentativa de extensão 
rural a proprietários com mais de 60 anos é de difícil aceitação por parte destes. 

A manutenção dos quintais é feita por todos os membros da família, mas a mulher é 
quem mais contribui para sua manutenção, seguida do marido e filhos (Freitas et al, 2004) Quanto 
às funções desempenhadas dentro do núcleo familiar das propriedades visitadas, a mulher tem 
um papel muito importante na introdução e manutenção das espécies nos quintais, sendo na 
maioria dos casos o homem responsável pela complementação da renda junto às regiões 
urbanas, visto que o assentamento fica somente a dois quilômetros da cidade de Alta Floresta – 
MT. 

A respeito do nível de instrução e escolaridade, 62,16% estudam ou concluíram o 
ensino fundamental, o mesmo para o ensino médio com 27, 02%, analfabetos 2,70% e nível 
superior com 8,12%. Tudo isto demonstra uma mudança de postura dos pais em relação aos 
benefícios do estudo na vida de seus filhos, uma vez que todas as crianças em idade escolar 
encontram-se matriculadas. 

Ademais, espaços ociosos podem ser mais bem aproveitados, a fim de aumentar a 
produtividade, buscando obter interações com a introdução de outras espécies arbóreas, 
preferencialmente aquelas produtoras de madeira valiosa e frutíferas de uso múltiplo (Carvalho, 
2008). 
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1. Introdução  
 

Dentre os muitos problemas enfrentados pelos produtores de gado no Brasil, um deles é a 
mosca-do-chifre (H. irritans), que vem destruindo não só os rebanhos brasileiros como também os 
rebanhos de vários países da América do sul, da América do norte dentre outros países. 
“Prejuízos anuais à pecuária nacional foram estimados em US$ 150 milhões”. (Grisi, 2002). 

A Haematobia irritans pode aparecer principalmente em bovinos, mais também pode ser 
encontrada em ovinos, eqüinos caprinos e caninos. “Quando medidas de controle não são 
tomadas, a população deste inseto se torna tão abundante que cada animal pode ser atacado por 
3.000 até 4.000 moscas.” (Valério,1985). Segundo várias bibliografias consultadas esses números 
podem ser ainda maiores, ocasionando uma intensa irritação ao animal parasitado.  

Muitos pesquisadores estimam que essas moscas se alimentem apenas uma vez por dia, 
e que são necessários aproximadamente um tempo entre dez e vinte minutos para que estes 
insetos façam sua refeição através da inserção de sua probóscide no corpo do animal.  

Nos bovinos a parte mais atacada pelas mosca-dos-chifres é o cupim nos machos e a 
parte dorsal do lombo das fêmeas, mas, isso não significa que outras partes não podem ser 
atacadas, quanto mais longe da cauda e da cabeça maior será a manifestação dessas moscas. 

Geralmente os animais parasitados se tornam inquietos e agressivos, andando de um lado 
para outro se esfregando em qualquer arbusto e se debatendo em tocos de árvores na tentativa 
de se livrar desse inseto. Devido a esses desconfortos causados pela mosca, esses animais 
tendem a emagrecer, gerando uma perda visível no peso destes indivíduos, e afetando também 
diretamente na produção de leite e nas atividades reprodutivas. Em algumas fêmeas  altamente 
infectadas a redução no leite podem chegar a girar em torno de 10 a 20% segundo algumas 
bibliografias consultadas. 

“Nesse contexto, a fitoterapia é considerada uma alternativa importante no controle de 
parasitas, podendo reduzir os impactos econômicos e ambientais ao uso de pesticidas sintéticos” 
(Vendrame, 2007). 

Acrescenta também a isso um número maior de produtos de origem orgânica produzidos 
não só no Brasil como também no mundo, gerando alternativas mais eficientes no controle de 
ectoparasitas, uma vez que o uso de pesticida não é permitido neste tipo de agricultura. È válido 
lembrar que o uso de produtos fitoterápicos pode elevar a vida útil dos produtos químicos.  

Dentre as várias plantas que podem ser usadas no controle biológico de insetos, podemos 
destacar a citronela (Cymbopogon nardus) e o nim (Azadirachta indica). A citronela é uma planta 
que pode ser encontrada nas regiões tropicais e subtropicais. Nas suas folhas são encontradas 

mailto:jessi_sguerra@yahoo.com.br
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algumas substâncias como citronelal, eugenol, geramiol e limoneno que quando extraídas das 
folhas através de um óleo podem ser usado como repelentes contra mosquitos e moscas. 

O nim também vem se destacando em muitas pesquisas, devido ao seu poder de 
repelência a insetos de várias espécies e ordens. 

“O azadirachtina, que é considerado o mais potente dos liminóides ou tetranortripenóides  
presentes no nim, atua na inibição da alimentação dos insetos, afeta o desenvolvimento das 
larvas e atrasa seu crescimento” (Martinez, 2002, Apud Macedo, 2007). Além disso, ela também 
pode alterar ou até mesmo reduzir a fertilidade dos insetos adultos, causando diversas anomalias 
e até mesmo a morte de larvas, ovos e adultos. 

É valido lembrar que o nim não mata o inseto imediatamente, mas sim, atua na interrupção 
de seu desenvolvimento, o que consequentemente afetará na diminuição da população da praga, 
enquadrando-se assim no conceito de Controle Biológico. 

Por sua ação  não ser arrasadora perante os insetos, seus resultados demoram alguns 
dias para serem percebidos. A azadirachtina é uma substância presente no nim e que pode ser 
extraida através do óleo, tem um alto poder de inibiçaõ na alimentação e na postura dos ovos dos 
insetos, além de agir como regulador de crescimento dos mesmos.  

Conhecendo a realidade dos problemas enfrentados pelos criadores de bovinos desde a 
década de 70 quando foi detectado a presença pela primeira vez em Roraima, o presente estudo 
teve como propósito, comprovar a eficácia dos controles alternativos a base de receitas de Nim e 
Citronela, podendo assim apresentar uma alternativa biológica que poderia proporcionar 
resultados iguais ou até mesmo melhores que os controles químicos. 

 
2. Material e métodos 
 
Na experimentação foram usadas 10 vacas adultas em lactação da raça Tucura, com peso 

de 350 kg e produção de 10L de leite/ dia, 10 bezerros da raça Tucura 150 kg e 10 touros da raça 
nelore de 700 kg com pastejo regular em pastagens tropicais e naturalmente infestadas por 
moscas-dos-chifres.O experimento foi realizado na Fazenda Apolo, localizada a 30 km de Tangará 
da Serra - MT - Brasil sentido a Deciolândia – MT. A referida fazenda possui aproximadamente 
800 ha e mantém um rebanho bovino de cerca de 500 cabeças. O experimento foi realizado no 
mês de maio de 2009. No início do estudo 10 touros Nelore (peso 700 kg, cada touro), 10 vacas 
tucura (350 kg, cada vaca), 10 bezerros tucura (150 kg cada bezerro), foram divididos em três 
grupos, com 10 touros (grupo T2) e 10 vacas (grupo T1), 10 bezerros (grupo T), no período da 
manhã, 1º dia foi aplicado os tratamentos das 06:30 horas às 10:00 horas, os animais foram 
trazidos ao brete, e foram submetidos as aplicações sendo aplicados os tratamentos direto no 
couro do animal, na parte dorsal onde havia maior concentração de moscas, em seguida os 
animais foram mantidos em pastos distintos, separados cerca de 5 km entre um pasto e outro. 
Durante o estudo, não foi aplicado qualquer tratamento inseticida no rebanho da fazenda. Antes 
era utilizado Barragem (tratamento químico). No 2º dia foi repetido o mesmo processo e no 3º dia 
também. Após a aplicação foi feito a contagem das moscas no período da tarde. 

Os tratamentos (T) foram constituídos por controle negativo (T1) citronela (Cymbopogon 
nardus), (T2) nim indiano (Azadirachta indica ) por três dias consecutivos. 

 Foram contadas no 1º dia antes do tratamento mais de 1000 moscas nos touros nelore, 
nas vacas mais de 400, e nos bezerros mais de 400 ficando esse grupo como o controle. 

O extrato aquoso de nim foi obtido através das folhas batidas em um liquidificador com 
água, e o de citronela respectivamente, em seguida colocados para ficar em suspensão, por 
48 horas. As contagens das moscas nos animais foram realizadas antes da aplicação do produto 
e durante a exposição ao tratamento duas vezes ao dia, sendo efetuado da seguinte maneira: 
eram fotografados os indivíduos e colocados no notebook e aumentado o tamanho da imagem e 



 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
I BIOTA – Ciclo de Estudos de Biologia de Tangará da Serra  

31 de agosto a 04 de setembro de 2009 
Resumo Expandido - BOTÂNICA 

 ISSN 2175-6392 

 

Apoio: FAPEMAT 

multiplicado pela quantidade de quadrantes ao qual tinha se dividido a superfície do animal, em 
seguida montamos tabelas para aplicação das análises dos dados estatísticos. 

 
3. Resultados  e Discussão 

 
Considerando-se os resultados observados notou-se uma melhora significativa logo de 

imediato com relação à quantidade de indivíduos de moscas-do-chifre que parasitavam o rebanho 
que foi exposto aos tratamentos. Sendo percebido que o nim e a citronela demonstraram 
resultados excelentes e significativos.  

Após os animais terem sido submetidos aos tratamentos, observou-se que a incidência de 
moscas-do-chifre diminuiu. Abaixo resultados da contagem pós-tratamentos: 

 
                  Tabela 1. Números de moscas  contados nos touros e vacas  após fim dos 
tratamentos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao término dos tratamentos foram feitas novas contagens em todos os bovinos, em 
seguida os resultados foram calculados para a obtenção da média de cada tratamento. Abaixo 
segue a tabela com os valores das médias obtidas: 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Médias das moscas-do-chifre segundo os tratamentos  
 

Tratamento 

Nim 
 

Citronela 

255,7                                                               162,5 

 

Bloco Tratamentos 

Nim  Citronela 

A1 205 185 

A2 209 156 

A3 301 146 

A4 300 129 

A5 316 178 

A6 328 136 

A7 196 198 

A8 230 147 

A9 218 191 

A10 254 162 
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A tabela abaixo mostra as análises dos dados obtidos ao final dos tratamentos, a variância 
encontrada entre os tratamentos nos indivíduos submetidos ao tratamento nim e tratamento com 
citronela, também sendo analisado o erro padrão das médias e o desvio padrão.    
 
Tabela 3 - Variância, erro padrão das médias e desvio padrão, resultados obtidos após o término 
das observações após os tratamentos. 
 

 
Análises Estatísticas dos 

dados 

    Tratamento 

Nim Citronela 

Variância 2, 586 0,58 

Erro Padrão das médias 0,56 0,06 

Desvio Padrão  50,86 24,03 

 
Após analisar a variância, erro padrão e o desvio padrão das médias foi possível concluir 

que as médias do tratamento com nim tem maior viabilidade do que as médias do tratamento com 
citronela. Essa afirmação fica mais visível ao analisar o gráfico abaixo: 

Gráfico. 1 Número de moscas contadas nas vacas e touros após o término dos 
tratamentos. 
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 As médias foram comparadas pelo teste T ao nível de 1% de probabilidade e ficou 

comprovado que o resultado foi significante.  

4. Conclusão 

As experimentações demonstraram que o extrato de nim produzido pelas folhas, 
apresentou resultados eficazes quanto à repelência das moscas assim como o extrato de citronela 
também foi eficaz para afugentar as moscas. Durante o tratamento, ficou visível a diminuição das 
moscas sendo assim observada a eficácia dos extratos, surtindo efeitos imediatos. Ressaltamos 
que seria válido a realização de novos estudos por um tempo mais prolongado, para melhor 
observação e avaliação quanto a eficácia dos tratamentos. 
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A flora do Pantanal corresponde a diversos tipos que sofrem alterações de acordo com o 
ambiente em que se encontra, durante o período que concentra as estações de seca ou cheia. A 
flora desse bioma constitui-se de aproximadamente 2000 espécies. Dentre essas, 280 são 
macrófitas ou plantas aquáticas vasculares popularmente conhecidas como aguapé. As macrófitas 
ocorrem em zonas úmidas, como áreas de pântanos, com água corrente ou parada, doce, 
salgada, salobra ou salina. As macrófitas são vegetais que estão adaptados ao meio aquático e se 
classificam em sete tipos: anfíbia, emergente, flutuante, flutuante livre, submersa fixa, submersa 
livre e epífita. Entre os papéis desempenhados pelas macrófitas, podemos citar: atuação como 
produtora primária para peixe algumas espécies de aves e mamíferos, atuam como liberadores de 
nutrientes retirados dos sedimentos de suas raízes liberando-os na água através de sua excreção, 
fornecedoras de habitats e abrigo para alevinos e pequenos animais, pois proporcionam 
sombreamento para muitas formas de vida sensível à intensidade de radiação solar. Nesse 
sentido, a presença de algumas espécies em habitats serve para indicar que determinado 
ambiente está menos ou mais poluído. Devido às altas concentrações de nutrientes necessárias 
para seu desenvolvimento, as macrófitas são utilizadas com intensidade para recuperar rios e 
lagos poluídos, uma vez que, suas raízes podem absorver grandes quantidades de substâncias. O 
experimento foi realizado em maio de 2009, na Pousada Pixaim localizada a 64 km de Poconé-
MT, Brasil, Transpantaneira no sentido que segue a Porto Jofre. A Pousada é cercada por corpos 
d’água e recebe uma grande quantidade de animais silvestres.  Foi confeccionado um quadrado 
de isopor de 60x60cm, contendo malhas de fio de nylon 10x10cm. A pesquisa foi realizada no 
período matutino, em dois corpos d’água que cercam a pousada Pixaim, depois de escolhidos os 
corpos d’água aleatoriamente iniciamos os estudos. Os quadrados foram lançados ao acaso em 
diversos lugares dos dois corpos d’água com 10 repetições em cada corpo. Cada vez que o 
quadrado era lançado observou-se a quantidade e os números de espécies que eram encontradas 
em cada malha e em seguida catalogadas em um caderno de anotações. Nas avaliações 
realizadas nos corpos d’água, foram identificadas 10 espécies de macrófitas, inseridas em 06 
famílias botânicas. As famílias Pontederiaceae e Salviniaceae foram as espécies que mais tiveram 
representatividade, esse comportamento de distribuição deve-se ao seu hábito flutuante e a 
facilidade de dispersão. Durante a execução do estudo foi possível observar que as macrófitas 
podem viver agregadas, tal distribuição deve-se à necessidade de condições específicas quanto à 
profundidade da coluna de água. O levantamento das áreas estudadas revelou a presença de 10 
espécies de macrófitas aquáticas. Estas se distribuem em 06 famílias enquanto as mais 
representativas foram Pontederiaceae e Salviniaceae. 
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1. Introdução  

 

As formigas são organismos importantes no fluxo de energia e biomassa dos ecossistemas 

terrestres e na evolução da estrutura das comunidades que compõem esses ecossistemas como 

um todo (Holldobler e Wilson, 1990), tendo como características ecológicas mais relevantes sua 

dominância em termos de abundância local em relação a outros artrópodes (Stork, 1991). Estas 

apresentam uma grande diversidade de formas e comportamentos apresentando diferenças 

extremas de tamanho, cor, pilosidade e agressividade dentro de um mesmo gênero, ocupando 

quase todos os nichos disponíveis. Estudos evidenciam que a disponibilidade de alimento e de 

sítios de nidificação influencia diretamente a composição da fauna de formigas (Beckers et al., 

1990). 

          A competição intra e interespecífica também é um fator de grande importância na 

composição das faunas locais, como também na regulação das atividades das espécies. Na 

competição pelo alimento as formigas empregam um rico repertório de técnicas. Monopolizar um 

território, patrulhando-o continuamente, é a mais comum. Muitas espécies impedem ainda, o 

acesso de outras aos alimentos empregando recrutamento de massa, onde operárias utilizam 

repelentes químicos eficientes (Silvestre, 2000).  

         A composição das espécies de formigas dentro das comunidades é influenciada pela 

distribuição dos recursos a serem explorados, e também pelas estratégias utilizadas por esses 

mailto:eliandrameurer@gmail.com
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indivíduos para a sua obtenção (Fowler et al., 1991). Dessa forma, a coexistência de diferentes 

espécies em um mesmo habitat depende do comportamento, preferências alimentares (Majer, 

1993), horários de forrageamento (Mercier e Dejean, 1996) e papel ecológico de cada uma dentro 

da comunidade. 

Em ambientes tropicais a alta diversidade é resultado da compartimentalização de nichos, 

permitindo que diferentes espécies coexistam em determinados ambientes, utilizando os recursos 

disponíveis de maneira seqüencial. Dessa maneira, considerando a importância destes insetos 

sociais para os ambientes tropicais, este estudo objetiva verificar o comportamento da 

comunidade de formigas da Estação Ecológica Serra das Araras, buscando responder:  

 Qual o tempo de descoberta do recurso pela comunidade de formigas? 

• Existe relação entre o tempo de descoberta do recurso e a dominância do mesmo na 

comunidade local de formigas? 

 

2. Material e Métodos  

 

Este estudo foi desenvolvido na Estação Ecológica Serra das Araras (EESA), que é uma 

Unidade de Conservação Federal sob administração do Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio), e ocupa uma área de 28.700 ha. Situa-se no sudoeste do Estado do 

Mato Grosso, entre as cidades de Porto Estrela e Cáceres, entre as latitudes 15°33’-15°39’ e 

longitudes 57°03’-57°19’. A Estação Ecológica Serra das Araras encontra-se à margem esquerda 

do Rio Paraguai e funciona como divisor de microbacias (Rio Jauquara, Flexas, Saloba Grande e 

Cachoeirinha). 

O clima predominante é do tipo tropical quente semi-úmido e de acordo com a 

classificação de Köppen, do tipo Aw megatérmico, com duas estações características: seca e 

chuvosa. As precipitações pluviométricas giram em torno de 1300 a 2000 mm anuais. As 

temperaturas médias anuais oscilam entre 23° e 25° C e a média das temperaturas máximas 

entre 30° e 32 °C (Valadão, 2008). 

Para observar o comportamento da comunidade local de formiga foram utilizadas 30 iscas 

de sardinhas dispostas em seis transectos com cinco iscas distanciadas 10 metros cada. As iscas 

foram observadas por 60 minutos. Durante os cinco primeiros minutos foram observados o tempo 

de descoberta do recurso e por quais espécies de formigas. Após este período de observação as 

iscas foram recolhidas para identificação da formigas que permaneciam sobre as mesmas, para 

avaliação da relação de dominância do recurso.  
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A abundância das formigas foi determinada em: 1 ≤ 5, 2 = 5- 9, 3 = 10 -19, 4 = 20 - 50 e 5 

≥ 50. Estipulou-se que a dominância de isca foi conferida as formiga que tinham abundância igual 

ou superior a três. 

 

 

 

3. Resultado 

 

Foram coletados nas iscas quatro subfamílias de formigas representando oito gêneros e 

nove morfoespécies (Tabela. 1). O tempo médio de descoberta do recurso variou conforme o 

morfoespécie. As morfoespécies Camponotus sp.1 e Camponotus sp.2 foram as mais rápidas na 

descoberta do recurso, utilizando em média 2 minutos. Estas morfoespécies foram seguidas por 

Crematogaster sp. e Pseudomyrmex sp. que apresentaram tempo de descoberta de 2,6 e 2,66 

minutos, respectivamente (Figura 1). 

 

Tabela 1. Número de Subfamília e Gênero de formigas em isca na Estação Ecológica Serra das 

Araras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSuubbffaammíílliiaa  GGêênneerroo  

FFoorrmmiicciinnaaee    

  BBrraacchhyymmyyrrmmeexx  sspp..  

  CCaammppoonnoottuuss  sspp..0011  

  CCaammppoonnoottuuss  sspp..0022  

MMyyrrmmiicciinnaaee    

  CCrreemmaattooggaasstteerr  sspp..  

  CCeepphhaallootteess  sspp..  

  PPhheeiiddoollee  sspp..  

PPsseeuuddoommyyrrmmeecciinnaaee    

  PPsseeuuddoommyyrrmmeexx  sspp..  

    

PPoonneerriinnaaee    

  HHyyppooppoonneerraa  sspp..  

    PPaacchhyyccoonnddyyllaa  sspp..  
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Figura 1. Tempo médio de descoberta das iscas por morfoespécies de formigas na Estação 

Ecológica Serra das Araras, MT. 

 

A dominância da isca foi maior para Crematogaster sp. (4), seguida por Camponotus sp.1 

e Camponotus sp.2 com dominância três (Figura 2). Estas três morfoespécies de formigas foram 

consideradas dominantes, pois, possuíam abundância igual ou superior a três. 
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Figura 2. Dominância de morfoespécies de formigas em iscas na Estação Ecológica Serra das 

Araras, MT. 

As morfoespécies Camponotus sp.1 e Camponotus sp.2, evidenciaram maior abundância e 

menor tempo de descoberta, seguidas por Pseudomyrmex sp.. Esta elevada abundância nas 

amostras, relacionada ao baixo tempo de descoberta do recurso, facilitou ao grupo dominar o 

recurso, impedindo o acesso de outras formigas (Figura 3). Com as demais morfoespécies de 

formiga não se registrou dominância do recurso, entretanto observou-se até três morfoespécies 

diferentes de formigas utilizando o mesmo recurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Abundância relativa, média final de formigas em isca na Estação Ecológica Serra das 

Araras, MT. 

 

 

4. Discussão 

 

A elevada abundância e dominância do recurso pelo gênero Camponotus pode estar 
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descoberta do recurso por estas formigas. A estratégia de forrageamento deste grupo inclui 

procura do alimento isoladamente, mas a coleta é feita por um sistema coordenado entre 

indivíduos do grupo, onde operárias coletam independentemente, mas movendo-os por trilhas ou 

colunas definidas (Bernstein, 1975).  

O domínio de uma fonte alimentar não é prerrogativa de determinadas espécies 

comportamentalmente agressivas, mas de espécies que empregam também outras estratégias 

importantes nesse contexto, como o recrutamento em massa. A dominância de uma fonte 

alimentar por uma espécie de formiga parece estar associada ao tamanho da colônia, à estratégia 

de forrageamento adotada por cada espécie em diferentes situações, ao local, época e período de 

atividade preferenciais, e principalmente, à atratividade do alimento e status nutricional em que as 

colônias das espécies interagentes se encontram no momento (Silvestre, 2000). 

Espécies que adotam comportamento de recrutar companheiras do ninho tem 

teoricamente, maiores possibilidades de dominar a fonte de alimento (Traniello, 1989). A 

monopolização do recurso pode estruturar a comunidade de formigas que patrulha o solo pela 

competição por simples exploração de recursos (Krebs e Davies, 1996). Neste estudo foi possível 

verificar que o aumento no número de indivíduos com o passar do tempo, se dá possivelmente 

pelo recrutamento para a formação de trilha. Também observou-se a presença de espécies 

oportunistas, que evitavam interações agressivas e coletavam o alimento com rapidez, como no 

caso de Pachycondyla sp.. Neste gênero de formigas, evidenciou-se que as mesmas empregam 

uma estratégia de obtenção de recursos diferente daquela empregada pela maioria das espécies 

pequenas que visitam as iscas, utilizando estratégia individual de forrageamento sempre atingem 

a fonte alimentar e consegue retirar pedaços relativamente grandes (Silvestre, 2000). 

 

5. Conclusão  

 

O tempo médio de descoberta do recurso variou conforme a morfoespécie de formiga, 

sendo mais a descoberta mais rápida em Camponotus sp.1 e Camponotus sp.2, seguidas por 

Pseudomyrmex sp.  

As morfoespécies Camponotus sp.1 e Camponotus sp.2 apresentaram maior abundância e 

consequentemente a dominância do recurso, não permitindo o acesso de outras espécies ao 

recurso alimentar. 
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Nas iscas sem a presença de Camponotus sp. não verificou-se dominância sobre o 

recurso alimentar, sendo encontrados até três morfoespécies diferentes forrageando na mesma 

isca e ao mesmo tempo. 
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1. Introdução  
 
A degradação ambiental vem aumentando cada vez mais e em ritmos mais acelerados, 

devido à ocupação do espaço de ambientes naturais, a fim de suprir as necessidades de 
crescimento tecnológico do homem. Com isso, questões sobre meio ambiente já fazem parte do 
dia-a-dia da sociedade, devido às mudanças que vem ocorrendo constantemente no ambiente 
natural, que tem sido divulgada pela mídia em geral.  

Essa problemática vem sendo bastante discutida pela mídia na atualidade, pois esta é uma 
das maiores dificuldades que a humanidade tenta resolver. Mas apesar da maioria das pessoas 
terem em mente que é preciso fazer algo para tentar diminuir os impactos causados ao ambiente, 
há ainda muitas discussões, sobre como agir, o que fazer, levando sempre em consideração a 
necessidade do presente e as expectativas do futuro (CARVALHO, 2004). 

Geralmente estas questões são trabalhadas constantemente nas escolas, a fim de que os 
estudantes levem para dentro de suas casas a mensagem de preservação do meio ambiente, e 
segundo Kerley et al., 2003; Madruga e Silveira, 2003, estas questões vem sendo trabalhadas em 
vários outros grupos tradicionalmente  não  considerados,  como  turistas,  comunidades  locais  e  
outros usuários  de  unidades  de  conservação. 

Contudo que está sendo trabalhado e das iniciativas para conter os impactos da natureza, 
ainda existem barreiras entre a teoria e a prática. Isso pode estar ocorrendo pelo fato de que cada 
indivíduo percebe, reage e responde diferentemente frente às ações sobre o meio. As respostas 
ou manifestações são, portanto, resultado das percepções, dos processos cognitivos, julgamentos 
e expectativas de cada indivíduo. Embora nem todas as manifestações psicológicas sejam 
evidentes, são constantes, e afetam nossa conduta, na maioria das vezes, inconscientemente 
(FAGGIONATO, 2002).  

Devido a toda problemática ambiental que vem ocorrendo ao decorrer dos dias, tornou-se 
importante que seja realizados estudos e pesquisas sobre a percepção ambiental, para que possa 
ser analisada a relação entre o homem e o meio ambiente, com o intuito de saber se está 
havendo satisfação e harmonia entre ambos.  

É através destes diferentes tipos de percepções que surgem as oportunidades de entender 
as relações dos indivíduos com o ambiente. Por meio da percepção ambiental formam-se laços 
afetivos positivos, dos indivíduos com o seu meio, e conseqüentemente a modificação de valores 
ambientais atribuídos pelas pessoas. Mas esta realidade só irá aparecer quando for dada a 
importância necessária às diferenciações regionais, locais e sócio-econômicos de acordo com a 
realidade que cada população vive (MACEDO et al., 2008).  
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O bosque municipal foi escolhido para se realizar este trabalho, pois este está situado 
dentro da área urbana, é um local que recebe inúmeros visitantes todos os dias e, como muitos 
locais de conservação ambiental, às vezes vem sofrendo desrespeito para com o ambiente.  

De acordo com Pimentel e Bordest (1997), isso pode estar ocorrendo porque as pessoas 
estão mais interessadas na tecnologia e no bem estar individual de cada um do que na 
conservação, sendo que é de responsabilidade de cada elemento da sociedade e das autoridades 
políticas educacionais, buscarem mecanismos para que as pessoas no seu cotidiano possam 
usufruir corretamente dos bens que a natureza lhes oferece. 

Sendo assim, o trabalho realizado teve por objetivo verificar a percepção ambiental da 
sociedade que freqüenta o local, ressaltando suas satisfações e insatisfações, perspectivas e 
também para incentivo dos pesquisadores em estar desenvolvendo trabalhos referentes às 
problemáticas ambientais.  

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
  

A pesquisa foi realizada no Parque Natural Ilto Ferreira Coutinho ou Bosque Municipal de 
Tangará da Serra - MT, dentre os dias 19/12/2008 a 13/01/2009. Para a obtenção dos dados foi 
utilizada a pesquisa qualitativa. Isso porque, de acordo com Duarte (2002), a pesquisa qualitativa  
procura entender os assuntos em profundidade, é trabalhada com descrições, comparações e 
interpretações.  
 A pesquisa qualitativa utilizada, para a realização deste trabalho foi o estudo de caso. O 
estudo de caso foi o escolhido por se tratar de expressões utilizadas para designar métodos de 
abordagens de investigação no qual há um estudo aprofundado, que ser tanto de uma pessoa, de 
uma instituição, um evento cultural ou até mesmo de um grupo de pessoas, como no caso da 
pesquisa realizada 

Na maioria das vezes, exigem a realização de entrevistas, que habitualmente são longas e 
estruturadas. Duarte (2002), explica que, ao desenvolver uma entrevista é importante realizar uma 
definição dos critérios, que irá selecionar os sujeitos a ser investigado, isto influenciará na 
qualidade das informações. A partir das quais será possível construir uma análise e chegar à 
compreensão mais ampla do problema.  

A pesquisa foi realizada por meio de entrevista estruturada, com o objetivo de obter 
informações dos visitantes locais. Nas entrevistas estruturadas os entrevistados respondem 
perguntas previamente estabelecidas e, na maioria das vezes, suas respostas são limitadas. O 
formulário aplicado apresentou 15 questões divididas em abertas e fechadas, direcionadas a 
maiores de dezoito anos. De acordo com Albuquerque e Lucena (2004), as questões abertas 
permitem ao entrevistado maior liberdade. Já, as questões fechadas, são úteis pela uniformidade 
das respostas. 

A entrevista foi iniciada com a apresentação das acadêmicas da UNEMAT (Universidade 
do Estado de Mato Grosso) e posterior esclarecimento do tipo de pesquisa a ser realizado, sendo, 
em seguida, aplicado o formulário. As perguntas estavam direcionadas aos visitantes, sendo que 
elas tinham como foco principal, assuntos referentes ao bosque municipal, à conservação, à 
responsabilidade, e à educação entre outras. Para uma maior confiabilidade dos dados foi 
utilizado um gravador para registrar a entrevista. Pode-se afirmar que neste tipo de pesquisa o 
uso do gravador é indispensável, por conter questões abertas, desta maneira não há o risco do 
informante perder a linha do raciocínio e, conseqüentemente, informações importantes. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As pessoas entrevistadas apresentaram idades, entre 18 a 71 anos e, 73%, possuem o 
Ensino Fundamental incompleto. Percebeu-se que o índice de escolaridade dos entrevistados foi 
baixo e, que os resultados obtidos sobre as relações de gênero, idade e, até escolaridade, 
mostraram que houve diferenças significativas dos diversos tipos de percepções dos entrevistados 
(Figura 01). 

O sexo influenciou a opinião dos entrevistados mostrando percepção diferenciada quanto à 
responsabilidade de proteção do bosque. Dos entrevistados, 23 eram homens e 27 mulheres. 
Quando questionados sobre a responsabilidade de cuidar do meio ambiente em que vivem, a 
maior parte dos homens ”jogaram” esta responsabilidade para outras pessoas, como 
Funcionários, Prefeitura, SEMA, FEMA, entre outros (Figura 01), esquivando-se de qualquer 
responsabilidade com o meio em que freqüenta.  Já, grande maioria das mulheres, afirmam que 
esta responsabilidade é de todos. Estas diferentes visões entre homens e mulheres começaram a 
se destacar a partir da entrada significativa das mulheres no mundo moderno, no qual suas 
subjetividades e, conseqüentemente, suas ações sociais, foram acionadas. Oliveira (2008), afirma 
que, a partir deste momento, as mulheres se tornaram além mães e esposas, profissionais. E é 
através delas que se desenvolvem atualmente uma capacidade maior de ampliar a percepção e a 
consciência corporal, no qual esta capacidade pode ser a base da diferenciação entre gêneros 
masculinos e femininos, visando sempre o bem estar de todos. 

 

 
 
Em relação ao tempo em que os entrevistados freqüentam o Bosque Municipal, 40% das 

pessoas já freqüentavam o Bosque a cerca de 8 anos; 22%  a 3 anos; 18% a 5 anos e, apenas 
8% a menos de um ano (Figura 02). Fernandes et al., (2002), afirmam que, quanto maior o tempo 
de contato com o local, maior é a possibilidade do homem de se conscientizar e perceber o 
ambiente em que está inserido, aprendendo a proteger e cuidar do mesmo.  
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Os visitantes foram questionados também sobre os motivos que os levam a freqüentar o 

Bosque Municipal. De acordo com as respostas obtidas pelos entrevistados, a grande parte 
respondeu que vai aquele local para distrair-se com os animais e plantas presentes no local e, 
uma pequena quantidade, vai ao parque apenas para o seu lazer ou o de seus filhos (Figura 03). 
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Foram questionados os pontos positivos e negativos, que os visitantes possuíam em se ter 
uma área verde dentro da cidade. Em relação aos pontos positivos, 20% dos entrevistados 
relataram que se sentiam bem com aquele local, pois é uma área considerada de lazer. A mesma 
quantidade citou a questão do ar ser mais fresco nos locais em que há uma vegetação em maior 
escala. Já, os pontos negativos, grande maioria, 38%, relataram não haver nenhum ponto 
negativo em morar próximo à uma área verde,  32% reclamaram do excesso de mosquitos no 
local e 30% responderam que o bosque pode ser um local perigoso, por poder esconder maus 
elementos. 

Os visitantes foram indagados se tinham o conhecimento de algum problema ambiental 
que possa estar prejudicando o córrego, grande parte relatou não ter conhecimento de nenhum 
problema ambiental. Já, uma minoria, citou a questão do lixo, como um dos problemas ambientais 
que podem estar afetando o Bosque. Neste caso pode-se perceber que houve uma divergência 
muito grande em relação às respostas obtidas. Macedo et al. (2008), relatam que as divergências 
citadas podem estar relacionadas com o grau de escolaridade dos entrevistados. Isto pode ter 
ocorrido pela falta de instrução de alguns moradores em relação a determinadas ações de 
preservação do meio ambiente. 
 Foi perguntado também sobre a necessidade de estar protegendo aquele local. Apesar de 
54% concordarem em proteger aquela área, uma quantidade considerável de 37% não concordam 
em proteger o córrego, assim como mostra o depoimento de um visitante do local, (Figura 06) “eu 
preferia que a prefeitura derrubasse estas arve tudo, e doasse este terreno aqui pra nois que é 
pobre,daí dava pra gente  faze um barraquinho, acho um disperdicio este terrrenão dentro da 
cidade” (J.L.S. 48 anos). 
 Em relação ao lixo presente no Bosque, 100% dos entrevistados, foram enfáticos em 
afirmar que não jogam e nunca jogaram lixo naquele local. Quando questionados, sobre a questão 
dos outros visitantes jogarem, a grande maioria afirmou que já viu alguém jogando e relataram 
que não fizeram nada para impedir (Figura 07). Isso pode ser confirmado com a fala de um dos 
visitantes do local: “apesar de ver os outros sujando eu num falo nada, pra num cria atrito, prefiro 
fica quieta do que caça briga, num sô doida” ( N.G.P.; 38 anos). 
 Pode-se perceber, após a realização do trabalho que, muitas pessoas, mesmo sem 
nenhuma formação técnica, possuem certo conhecimento sobre os problemas ambientais que 
podem estar prejudicando o meio ambiente, sendo capazes de perceber mudanças e alterações 
no ambiente em que estão inseridos. Constatou-se que os entrevistados, além de serem 
participativos, respondendo ao questionário, alguns possuem proposições em relação à 
percepção ambiental e preocupam-se com o meio em que estão inseridos. 
 Percebeu-se também que grande parte da população reconhece que precisa atender além 
das necessidades das gerações atuais, devem preocupar-se com as gerações futuras, “se a gente 
acaba com tudo isso, meus neto vai conhece uma cutia ou macaquinho somente por foto, daqui 
uns ano” (J.G.G. 49 anos). É bom ressaltar que atitudes e comportamentos como desta 
entrevistada geram conseqüências futuras, ou seja, com reflexos positivos evidentes juntos à 
qualidade de vida, principalmente, em um ambiente urbano, com certeza acarretará alterações 
que poderão ser visíveis a todos futuramente.  
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Estudos relacionados à percepção ambiental são de fundamental importância para se ter 
conhecimento da harmonia entre cada visitante do local e o meio freqüentado, já que se trata de 
um local público e que recebe inúmeros visitantes todos os dias. 
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Através destes estudos, pode ser traçado o perfil de cada um, a consciência particular da 
população em relação à problemática ambiental em questão, a qual é trabalhada e divulgada 
diariamente pela mídia, além de apresentar características evidentes de mudanças em relação ao 
clima, estações, enfim, no ecossistema em geral. 

Alem do que, durante a pesquisa, pode-se promover a conscientização da sociedade em 
relação aos problemas que vem ocorrendo. 
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1. Introdução  
 

As espécies de formigas pertencem à família Formicidae, que juntamente com outras 
famílias de abelhas e vespas formam a ordem Hymenoptera. Elas são eusociais, suas castas são 
compostas por rainha, machos e operárias (Borror & Delong, 1969; Gallo, 2002).Há 16 
subfamílias, 296 gêneros e 9.538 espécies de formigas no mundo (Bolton, 1995) e estima-se a 
existência 2.500 espécies de formigas somente no Brasil (Brandão e Cancello, 1999), dentro das 
quais são encontradas representantes de oito subfamílias, Cerapachynidae, Dolichoderinae, 
Ecitoninae, Formicinae, Leptanilloidinae, Myrmicinae, Ponerinae e Pseudomyrmecinae (Freitas et 
al., 2003).  

A maior diversidade de espécies são encontradas nas florestas tropicais, embora elas 
ocupem apenas 7 % da extensão da terra (Primack e Rodrigues, 2001).Os insetos mais 
abundante das florestas tropicais são as formigas, cuja biomassa é relativamente quatro vezes 
superior a de todos vertebrados juntos (Alonso e Agosti, 2000; Martins et al., 2006). A ordem pela 
qual elas estão agrupadas (Hymenoptera) possui grande diversidade de hábitos, e complexidade 
de comportamento (Borror e Delong, 1988) sendo encontradas em diversos ambientes diferentes 
(Silva e Brandão, 1999) 

As formigas exercem papéis ecológicos importantes. As predadoras de insetos herbívoros, 
por exemplo, atuam diminuindo as taxas de herbívora e, por conseqüência, aumentam o sucesso 
reprodutivo das plantas (Bieber et al., 2006). As cortadeiras (Myrmicinae, Attini), segundo Araújo 
(2004), apesar de consumirem de 4 a 17% da produção de folhas de uma floresta como a 
Amazônica, elas criam clareiras de sub-bosque para a construção dos ninhos, aumentando a 
quantidade de luz que chega ao chão da floresta, modificando a composição de espécies e a 
estrutura das comunidades vegetais. Outra função ecológica está no fato de atuarem na dispersão 
(Leal, 2003) e predação de sementes (Moutinho et al., 1993), ciclagem de nutrientes (Coutinho, 
1984), interação com diversos organismos, criação de homópteros e fungos (Corrêa, 2006; 
Hölldobler e Wilson, 1990).  

Para subsidiar planos de conservação, de manejo dos ecossistemas e dos ambientes sob 
proteção ambiental, é necessário o uso de organismos que possam ser indicadores da 
biodiversidade e das condições ambientais (Santos, 2006; Ramos et al., 2004). Os invertebrados 
são considerados os melhores indicadores, pois respondem mais rapidamente às modificações do 
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hábitat (Diehl et al., 2005). No entanto, os pesquisadores em geral utilizam mais aves e mamíferos 
por serem de fácil identificação. Mas os invertebrados tendem a oferecer mais informações que os 
vertebrados, sendo mais úteis na definição de áreas pequenas e habitats fragmentados, ou com 
longa história de influência antrópica (Freitas et al., 2003). 
 O presente trabalho teve como objetivo fazer um levantamento faunístico de formigas 
existente no Horto Florestal Tote Garcia situado no Estado de Mato-Grosso. Bem como, avaliar 
sua abundância, e se há diferença de diversidade na área mais preservada com a área menos 
preservada dento da mesma área de preservação ambiental. 
 

2. Material e Métodos 
 

 Este estudo foi desenvolvido no Horto Florestal Tote Garcia. Onde se encontra na região 
Sul de Cuiabá, Mato Grosso, na margem esquerda do Rio Coxipó (Figura 1). Possui 
aproximadamente 17 hectares e está localizado a 15°37’49’’ de latitude Sul, e 56°03’37’’ de 
longitude Oeste (Santos et al., 1997)  
 

 

Figura 1: Localização do Horto Florestal Tote Garcia, em Cuiabá-MT. 
Fonte: Modificado de Google Earth (2008). 

  

Rio Cuiabá 

Rio Coxipó 
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As coletas foram realizadas no dia 14 de outubro de 2008 no Horto Floretal Tote Garcia. 
Distribuíram-se iscas atrativas de mel, separadamente, as de sardinha também, em duas áreas, 
uma antropizada e outra mais preservada (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Duas áreas diferentes do Horto Florestal Tote Garcia, Cuiabá-MT que foram realizadas 
as coletas: (A)-Área antropizada; (B)-Área mais preservada. 

 
Estas iscas foram colocadas intercalando-as, totalizando 6 iscas (6 Pontos) para cada uma 

destas áreas. A primeira sofre bastante visitação pública, já a segunda não.  
A distância de uma isca para com a outra foi de 10 metros, sendo a mais próxima da borda 

com distância de 20 metros, com a finalidade de diminuir a influência do efeito de borda. Após 60 
minutos de exposição, as iscas foram recolhidas, colocadas em recipiente de plástico com álcool 
70%, para posterior triagem e identificação em laboratório.  

Freitas et al., (2003) e Silvestre (2000) disseram que 60 minutos é o suficiente para um 
breve levantamente faunístico, pois se expostas por mais tempo pode resultar em dominância 
total de algumas espécies com bom recrutamento.  

Os materiais foram inicialmente identificados em subfamílias e gênero com auxílio de 
Baccaro (2006) e de Palacio e Fernandez (2003). Sendo que os espécimes foram ainda 
separados em morfoespécies. Elas estão depositadas na coleção de formigas no Laboratório de 
Ecologia e Taxonomia de Artrópodes da Universidade Federal de Mato Grosso. 
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3. Resultados e Discussão 
 

No total foram coletados 788 indivíduos da família Formicidae, onde foram observadas 13 
morfo-espécies, pertencentes a 5 gêneros e 3 subfamílias (Tabela 1 e 2): Myrmicinae (576), 
Dolichoderinae (124) e Formicinae (88). 
 

Tabela 1 

Espécies de formigas com as respectivas freqüências de ocorrência, coletadas  
na área antropizada do Horto Florestal Tote Garcia (Cuiabá, MT). 

  

Ponto Isca Gênero N° de 
indivíduos 

 
 
1 

 
 

Sardinha 

Pheidole sp. 5 9 

Pheidole sp. 10 6 

Pheidole W (Operária major I) 5 

Camponotus sp. 3 2 

Pheidole aff fallax  1 

2 Mel Pheidole sp. 5 48 

3 Sardinha Dolichoderus sp. 2 116 

Pheidole aff fallax  3 

4 Mel Pheidole aff fallax 8 

 
5 

 
Sardinha 

Pheidole aff fallax 200 

Pheidole sp. 8 27 

Pheidole sp. 9 (Operária major III) 1 

 
6 

 
Mel 

Pheidole sp. 10 57 

Pheidole sp. 4 8 

Pheidole sp. 13(Operária major IV) 4 

Camponotus aff rufipes 1 

TOTAL 496 

 

Tabela 2 

Espécies de formigas com as respectivas freqüências de ocorrência, coletadas 
na área mais preservada do Horto Florestal Tote Garcia (Cuiabá, MT). 

 

Ponto Isca Gênero N° 
indivíduos 

1 Sardinha Pheidole sp. 5 61 

Pheidole sp. 3 60 

2 Mel Pheidole sp. 3 1 

3 Sardinha Dolichoderus sp. 1 8 

4 Mel Wasmannia aff auropunctata 66 

Pheidole sp. 5 1 

 
 
5 

 
 

Sardinha 

Brachymyrmex  85 

Pheidole sp. 4 5 

Pheidole sp. 10 2 
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Pheidole sp. 5 1 

Pheidole sp. 2 (Operária major II) 1 

6 Mel Pheidole sp. 4 1 

TOTAL 292 

 

Entre os gêneros, Pheidole foi o mais diversificado, com 7 morfoespécies diferentes no 
Horto Florestal Tote Garcia. E também é um dos gêneros mais amplamente distribuídos, tendo 
sido registrado em quase todos os pontos das áreas de estudo. Vários autores afirmam que 
Pheidole é um gênero hiperdiversificado (Leal, 2002; Bieber et al., 2006; Wilson, 2003), e que 
costuma sistematicamente, em todos os estudos de comunidades de formigas realizados na 
Região Neotropical, apresentar a maior riqueza (Martins et al., 2006). 

O segundo gênero mais diversificado no Horto citado acima, foi Camponotus. Estes dados 
corroboram com Wilson (1976), onde Pheidole e Camponotus são os gêneros de maior extensão 
de distribuição geográfica, de diversidade de espécies e de adaptações. Camponotus não 
apareceu nas iscas dispostas na área mais preservada, provavelmente por apresentarem 
preferência por ambientes mais abertos (Marinho et al., 2002; Leal, 2002).  

A espécie mais abundante da área antropizada do Horto é o Pheidole fallax, com 212 
indivíduos, no entanto, não foi encontrada na área mais preservada (Figura 3). Isto comprova o 
fato delas serem indicativos de ambiente degradado (Marinho et al., 2002). 

 
 

 

Figura 3: Abundância das espécies de formigas de duas áreas diferentes do Horto Florestal Tote Garcia, 
Cuiabá-MT: (A)-Área antropizada; (B)-Área mais preservada. 
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Camponotus rufipes é uma espécie bastante agressiva e territorialista, possui um poder 
muito forte de adaptação e colonização em habitat impactado (Caetano et al., 2002), por isso foi 
encontrada somente nas regiões fortemente antropizadas do Horto. 

Apareceu exclusivamente na parte mais preservada do Horto Florestal de Cuiabá o gênero 
Wasmannia, que é uma espécie altamente oportunista e competitiva. Costuma proliferar-se 
quando o ambiente está submetido a qualquer alteração ou transformação com fins agrícolas 
(Delabie, 1988; Majer e Delabie, 1994). Isso condiz com a história do Horto Florestal, que passou 
por várias transformações visando o cultivo de plantas frutíferas e ornamentais (Santos et al., 
2006). E apareceu também o gênero Brachymyrmex, que, por serem sensíveis às perturbações 
ambientais (Delabie et al., 2000; Marinho et al., 2002), não foram encontradas na região 
antropizada, somente na mais preservada.  

Nota-se que as morfoespécies de maior ocorrência nos pontos do Horto Florestal e do 
fragmento de Cerrado são generalistas. Provavelmente pelo fato de possuírem grande aptidão à 
rápida colonização e à fácil recuperação (Mackay et al., 1991), justamente por possuírem nichos 
mais amplos, podendo formar ninhos em muitos locais, e também por utilizarem varias fontes 
alimentares. Provavelmente isso reflete as influências das áreas urbanas ao redor. 

As formigas realmente são ótimos bioindicadores ambientais, e a composição faunística 
correspondeu aos tipos de ambientes analisados. 

Provavelmente a densidade vegetal, e consequentemente a temperatura, exerceu forte 
influência quanto a ocorrência de formigas nas áreas estudadas. Sendo a área degradada com 
menor densidade vegetal que a área mais preservada. 

Na área antropizada do Horto Florestal Tote Garcia, a diversidade de formigas comparada 
com a área mais preservada, foi menor, mas a dominância foi maior. 

Este trabalho pode contribuir para um melhor plano de conservação e manejo dos 
ambientes. 
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1. Introdução  
 
Os corpos d’água urbanos são de grande importância para os municípios que têm 

desenvolvimento econômico crescente e aumento demográfico. Porém, a expansão urbana sem 
adequado planejamento, quanto à proteção de mata ciliar, tratamento e destino do esgoto 
sanitários e industriais, tem tornado diversos mananciais impróprios para seus múltiplos usos.  

Dessa forma, a falta de tratamento do esgoto doméstico, principalmente na área urbana, o 
desmatamento contínuo que leva a substituição da vegetação natural por monoculturas e 
pastagens, o uso irregular do solo que causa erosão e assoreamento nos corpos d’água, a 
expansão sem controle da área urbana próxima as margens e principalmente nas nascentes dos 
corpos d’água e a falta de controle na comercialização e no uso de defensivos agrícolas, são 
impactos no uso da terra e da água, que geralmente aceleram o processo de degradação 
ambiental e a qualidade da água (Rodríguez, 2001). 

A má utilização dos recursos hídricos pode acarretar diversos problemas como: suprimento 
inadequado de água, riscos de epidemias, aumento dos impactos econômicos, degradação mais 
rápida de águas superficiais e subterrâneas, entre outros (Tundisi, 2005).  

O desenvolvimento urbano brasileiro concentra-se em regiões metropolitanas, nas capitais  
dos estados e nas cidades pólos regionais. Dessa forma, o desenvolvimento industrial, e 
conseqüente migração do homem do campo para os centros urbanos, têm gerado graves 
problemas para os corpos d’água localizados próximos às cidades (Rodríguez, 2001). 

Para os municípios que tem desenvolvimento econômico crescente e aumento 
demográfico os recursos hídricos são de grande importância não só para o meio rural, mas 
também para a zona urbana, sendo que a manutenção da qualidade da água dos mananciais de 
abastecimento para a população é imprescindível para a saúde e para diminuir os custos 
econômicos (Rodríguez, 2001).  

No entanto, os pequenos córregos localizados nas áreas urbanas, são considerados 
problemas para o poder público municipal, uma vez que na maioria das cidades brasileiras tais 
áreas não têm uma utilização adequada (como área de lazer, pequenos bosques, etc) servindo 
então como deposito de lixo, que propiciam o surgimento de insetos disseminadores de doenças, 
colocando em risco a vida dos moradores. Outro problema comumente relacionado a estas áreas 
são as invasões promovidas pelo movimento dos sem tetos, que ali constroem moradias 
precárias, sem qualquer infra-estrutura básica.    

Pelo fato de estar localizado em uma área sem planejamento urbano adequado, o córrego 
Buriti vem sofrendo agressões ambientais principalmente através de lançamento de efluentes 
sanitários e de uso indiscriminado do solo. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi verificar os 
aspectos macroscópicos do impacto antrópico sobre o córrego Buriti. 

 
2. Materiais e Métodos 
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A área de estudo localiza-se na cidade de Tangará da Serra, região sudoeste do Estado de 

Mato Grosso (Ferreira, 2001). O córrego Buriti possui um comprimento total de 5.299,46 m. De 
acordo com Fujihara (2006), o córrego Buriti tem sua nascente localizada no Jardim São Luis, 
passando por 17 bairros, entre eles Jardim Shangri-lá, Rio Preto, Uirapuru, Vila Londrina e Jardim 
do Sul, e deságua no córrego Estaca, que desemboca no Rio Ararão, afluente do Sepotuba. 

Foram determinados seis pontos (P1 a P6) distribuídos ao longo do eixo longitudinal do 
córrego, a uma distância aproximada de 775m entre os pontos, para a realização da análise 
macroscópica de impacto ambiental. 

A análise dos parâmetros macroscópicos de impacto ambiental foi efetuada no mês de 
agosto de 2008, de acordo com a metodologia da Classificação do Grau de Impacto de Nascente 
(2004) e do Guia de Avaliação da Qualidade das Águas (2004), adaptadas por Gomes et al. 
(2005). 

Para tal análise, foram considerados treze parâmetros, sendo eles: coloração aparente da 
água, odor da água, lixo no entorno, materiais flutuantes, espumas, óleos, esgotos, vegetação, 
uso por animais domésticos, uso por humanos, proteção e identificação do local, proximidade com 
residências e/ou estabelecimentos, e o tipo de área de inserção. 

Após a observação foi atribuído uma nota a cada parâmetro, variando de 1 a 3, 
representando respectivamente pouco, médio e alto grau de impacto em cada ponto de 
observação. 

Posteriormente realizou-se a somatória dos pontos obtidos e a distribuição dos mesmos 
em uma tabela classificatória, que indica o grau de preservação (ótima, boa, razoável, ruim ou 
péssima) e a classe (A, B, C, D, E) em cada ponto de observação se enquadra. 

 
3. Resultados e Discussão 
 

Apesar da devastação da mata ciliar nas margens do córrego Buriti, a água de cinco 
pontos de coleta (83%) apresentou-se transparente, possibilitando a passagem da luz e 
conseqüente realização de fotossíntese pelas algas, sendo que apenas o ponto 2 apresentou 
maior turvação. Este ponto de coleta também foi o único a apresentar espumas ou óleos na 
superfície da água, porém em pequena quantidade. As espumas podem ser advindas de 
detergentes ou efluentes domésticos, bem como da decomposição de matéria orgânica. Já os 
óleos na superfície d’água podem ser provenientes do esgoto doméstico e do fluxo superficial 
(Leonardo, 2003), sendo que o local encontra-se semi-represado, fato que favorece a retenção de 
óleos.  

Os pontos 2, 3, 4 e 6 apresentaram algum odor na água e apenas os pontos 1 e 5 exibiam 
a água inodora. De acordo com Esteves (1998), o odor da água pode ser proveniente de material 
em decomposição, que provoca a formação e liberação de gases.  

Pode-se observar lixo em todos os pontos de coleta, nos pontos 4 e 6 havia maior 
quantidade de lixo em relação aos demais pontos. Os materiais flutuantes foram encontra em 83% 
dos pontos observados, estando ausente somente no ponto 1. Estes materiais provavelmente são 
provenientes do escoamento superficial decorrente da água de chuva sobre a pavimentação das 
ruas adjacentes, favorecidas pela proximidade de residências e pela ausência de proteção 
adequada, como cercas e telas, por exemplo. 

 Da mesma forma, 83% dos pontos recebem alguma forma de esgoto, podendo este ser 
proveniente do escoamento superficial das ruas adjacentes ou do lançamento de esgoto 
doméstico, somente o P1 ficou isento destes suprimentos.  

Todos os pontos apresentaram a vegetação com algum grau de degradação, ocorrendo 
vegetação secundária antropizada, com dominância de espécies exóticas e de gramíneas. Os 
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pontos 1 e 6 foram os que demonstram menor grau de degradação da vegetação, porém 
apresentavam clareiras em seu interior, ocorrendo alguns locais onde há incidência direta da luz 
sobre o córrego. Tal fato é decorrente da ocupação clandestina da Área de Preservação 
Permanente (APP) para o desenvolvimento de atividades econômicas, como criação de gado, e 
para instalações de residências.  

O uso da APP por animais domésticos ocorreram nos pontos 1, 5 e 6, onde foram 
observados a presença de gado e vestígios dos mesmos, como fezes e pegadas. A utilização 
destas áreas por animais domésticos contribui para a redução da recomposição da cobertura 
vegetal, além de comprometer a qualidade da água através das fezes dos animais (Sabara, 1999). 
Já o uso da APP por humanos ocorre em todos os pontos, podendo ser notado através de trilhas, 
depósito de lixo e fixação de residências, tais atividades ocorrem devido à falta de proteção e 
fiscalização destas áreas. Com relação á proteção do local apenas os pontos 1 e 4 apresentaram-
se cercados, porém ambos permitiam acesso humano e de animais domésticos, favorecendo a 
degradação ambiental do local. Em todos os pontos à residências dentro da APP, demonstrando a 
necessidade de fiscalização destas áreas. 

Após o cálculo do índice de impacto ambiental nos seis pontos de coleta, os mesmos 
foram incluídos nas classes D e E, que representam respectivamente ruim e péssimo estado de 
preservação (Tabela 1).  

 
Tabela 1 – Nota para os treze parâmetros observados, através da somatória dos pontos obtidos 
na quantificação do impacto ambiental do córrego Buriti, Tangará da Serra/MT. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Assim, pode-se verificar que o córrego esta em péssimo estado de preservação, onde a 
nascente foi o local que apresentou menos impacto. A retirada da mata ciliar para implantação de 
projetos de loteamentos e áreas de pastagem são as interferências humanas que mais causaram 
danos ambientais. 
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1. Introdução 
 

A família Drosophilidae, pertencente à ordem Diptera, é encontrada em todas as regiões 
biogeográficas do mundo e possui quase 4.000 espécies descritas (Bächli, 2009). Apesar do 
grande número de pesquisas envolvendo esta família, pouco se conhece sobre a ecologia de seus 
membros (Mateus et al., 2006). Os drosofilídeos alimentam-se fundamentalmente de levedos e 
bactérias que se desenvolvem sobre substratos orgânicos em decomposição, especialmente 
vegetais. Estes levedos são utilizados seletivamente por diferentes drosofilídeos, 
conseqüentemente, o tipo de isca é um fator muito importante para levantamentos sobre a 
diversidade de um determinado local (Dobzhansky e Pavan, 1950). 
 O efeito das diferentes metodologias de coletas tem sido alvo de pesquisadores que 
trabalham com ecologia de drosofilídeos (Sene et al., 1981; Brant et al., 2002; Gottschalk, 2002). 
No trabalho de Gottschalk (2002), foram utilizadas duas metodologias de coleta: na primeira, a 
isca de bananas foi colocada em um recipiente plástico, sendo usada uma rede entomológica para 
capturar as moscas que sobrevoavam a mesma; na segunda, as iscas foram colocadas em 
armadilhas confeccionadas por Tidon e Sene (1988) a 1,5m do solo. As coletas apresentaram 
resultados bem distintos, mostrando que armadilhas a 1,5m do chão apresentaram maior riqueza 
e abundância de indivíduos. A biodiversidade de um determinado local pode ser determinada com 
a riqueza e distribuição dos indivíduos naquela área e, para isso, são necessários métodos de 
coleta que proporcionem uma melhor representatividade da região estudada (Santos, 2003). 
Entretanto, a captura de Drosophilidae vem utilizando diferentes métodos de coleta, sem uma 
padronização do esforço amostral empregado dificultando a comparação de resultados obtidos 
por diferentes grupos de pesquisa. Por essa razão, torna-se necessária a busca por uma 
padronização visando à melhoria na coleta dos drosofilídeos. O presente trabalho teve como 
objetivo comparar a riqueza e abundância de drosofilídeos em amostragens com armadilhas 
contendo diferentes quantidades de iscas.                                                                                                                                                                                                                                     
 
2. Material e Métodos 
 

As coletas dos drosofilídeos foram realizadas em um fragmento de Mata Estacional 
Semidecidual localizado em uma matriz de pastagens próximo da Universidade do Estado de 
Mato Grosso (UNEMAT) - Campus de Tangará da Serra, MT, Brasil (14º39’05”S; 57º25’25”W). 

mailto:michele_ms_pb@hotmail.com
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Foram feitas três coletas, nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro. Vinte armadilhas, 
confeccionadas segundo Tidon e Sene (1988), foram numeradas e distribuídas em três linhas 
paralelas com uma distância de até 60 metros entre si, sendo duas linhas com cinco armadilhas e 
uma com dez. As armadilhas foram distanciadas pelo menos 30 metros uma da outra. 

Foram utilizados cinco tipos de iscas: laranjas, maçãs, mamões, pimentões e tomates nas 
quantidades de 25, 50, 100 e 200 gramas, que foram acrescidas com fermento biológico 
(Saccharomyces cerevisiae) em quantidade proporcional à quantidade de isca. Assim, para 25g 
foi colocado 0,5g de fermento, para 50g usou-se 1g, para 100g foi depositado 2g e para 200g 
utilizou-se 4g de levedo. No momento da colocação das armadilhas no campo, foi realizado um 
sorteio das posições das mesmas em cada ponto de coleta. Passados três dias, as armadilhas 
foram recolhidas e levadas ao Laboratório de Genética e Esterilização da UNEMAT, Campus de 
Tangará da Serra, onde as moscas foram fixadas em álcool 70%. 

Os drosofilídeos foram identificados com o auxílio das chaves de Patterson e Mainland 
(1944) e de Freire-Maia e Pavan (1949), tendo como base sua morfologia externa. Em caso de 
espécies crípticas, os machos foram dissecados segundo a metodologia de Wheeler e 
Kambysellis (1966), para a identificação através da genitália. Os indivíduos foram classificados em 
espécie, subgrupo ou grupo de espécies. 

Para a comparação da abundância dos indivíduos nas diferentes quantidades de iscas, foi 
realizado o teste de Kruskal-Wallis (Zar, 1999). Também foram construídas curvas do coletor, com 
500 randomizações, para avaliar a riqueza e a suficiência amostral. Para ambos os testes foi 
utilizado o software R versão 2.8.0 (R Development Core Team, 2007). 

 
3. Resultados 
 

Nas coletas realizadas, foi amostrado um total de 1.610 indivíduos, distribuídos em 14 
espécies e um subgrupo pertencente ao gênero Drosophila (Tabela 1). As armadilhas que 
continham 25g de isca apresentaram um total de 156 moscas, sendo Scaptodrosophila 
latifasciaeformis a espécie mais abundante, seguido de D. nebulosa e do subgrupo D. willistoni. 
As iscas de 50g tiveram no total 237 indivíduos, sendo 95 pertencentes ao subgrupo D. willistoni 
e, em seguida, aparece S. latifasciaeformis e D. nebulosa. Nas iscas de 100g, foram encontrados 
402 indivíduos, onde a espécie mais representante foi S. latifasciaeformis, seguida do subgrupo D. 
willistoni e D. nebulosa. As armadilhas com iscas de 200g obtiveram 815 indivíduos, sendo o 
subgrupo D. willistoni mais abundante, seguido de S. latifasciaeformis e D. nebulosa. 
 
Tabela 1. Número de indivíduos encontrados nas diferentes quantidades de isca. 

Espécies 25g 50g 100g 200g  TOTAL 

Subgrupo D. willistoni 38 95 110 372 615 

Scaptodrosophila latifasciaeformis 47 45 138 196 426 

Drosophila nebulosa 39 37 60 130 266 

Drosophila prosaltans 6 12 27 27 72 

Drosophila simulans 6 21 23 21 71 

Zaprionus indianus 4 4 23 29 60 

Drosophila mediostrita 5 12 8 21 46 

Drosophila cardini 4 5 4 6 19 

Drosophila mercatorum 0 2 4 6 12 

Drosophila malerkotliana 3 2 0 4 9 

Rhinoleucophenga sp. 3 1 0 1 5 

Drosophila calloptera 0 0 3 1 4 
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Chymomyza sp. 0 1 2 0 3 

Drosophila paramediostriata 1 0 0 0 1 

Drosophila ananassae 0 0 0 1 1 

TOTAL  156 237 402 815 1.610 

 
 O teste de Kruskal-Wallis mostrou diferença significativa no número de indivíduos somente 
nas iscas de 25 e 200 g (H= 10,68 e p= 0,014).  
 A curva do coletor (Figura 1) não indicou diferença significativa na riqueza entre os 
diferentes pesos de iscas, mostrando uma redução da taxa de acréscimo das espécies. 
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Figura 1. Curva do Coletor com as diferentes quantidades de iscas. 
 
4. Discussão 
 
 Pode-se observar que a ocorrência dos drosofilídeos variou com o peso dos frutos, 
tendendo a concentrar-se nas iscas com maior quantidade de frutos e leveduras. Isso pode estar 
relacionado com a baixa atratividade das iscas com pesos menores ou mesmo com a 
possibilidade da fêmea discriminar o potencial nutricional do fruto para ovopositar. Nessa situação 
é importante ressaltar que quantidades insuficientes de alimento podem provocar competição 
entre os imaturos, podendo levá-los a morte, isso se deve ao fato das larvas não conseguirem a 
quantidade mínima necessária de alimento para completar seu desenvolvimento e, 
consequentemente, chegar a fase adulta (Martins, 1996; Gottschalk, 2008). Ressaltamos que, 
apesar da abundância ter aumentado, a riqueza não sofre alterações gradativas ou significantes, 
sendo S. latifasciaeformis, D. nebulosa e subgrupo D. willistoni, as mais abundantes em qualquer 
uma das quantidades de iscas. Para estudos populacionais, entretanto, o uso de maior quantidade 
de isca poderá favorecer a captura de indivíduos mais raros na população.  
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1. Introdução  
Os insetos constituem o grupo mais numeroso de todos os animais terrestres. Apesar do 

pequeno tamanho, são significativos pela espantosa capacidade de reprodução e adaptação a 
lugares adversos (Ruppert et al. 2005). Os insetos possuem maior sensibilidade e rapidez para 
responder as mudanças ambientais, desta forma constituem uma valiosa ferramenta para estudos 
de conservação dos ambientes (Specht e Corseuil, 2002).  

A ordem Lepidoptera corresponde às mariposas e borboletas, os representantes desta 
ordem possuem metamorfose completa (Ruppert et al. 2005; Carvalho, 1995). Corresponde a uma 
das maiores ordens de insetos e que facilmente se diferenciam de indivíduos de outras ordens 
pelo aspecto geral do corpo (Lara, 1992). Devido muitos de seus exemplares serem relativamente 
grandes, de coloração vistosa e de fácil captura, são muito utilizados para estudos de diversidade 
e conservação biológica (Brown Jr. e Freitas, 2000).  

As borboletas no Brasil são usadas como indicadores em levantamentos, determinações 
de prioridades, planejamento e administração de reservas naturais, pois são fáceis de encontrar e 
avaliar. Possuem grande importância em pesquisas sobre biogeografias e interações inseto/planta 
(Brown Junior, 1992). Para esse tipo de estudo os representantes da ordem Lepidoptera são 
bastante promissores, pois além de menor tempo para obtenção de dados, apresentam grande 
sensibilidade e rapidez para responder as mudanças no meio ambiente (Devries et al., 1997).  

A fauna de Lepidópteras do Cerrado freqüentemente é mencionada como pouco 
conhecida, considerando que a maioria das áreas não foram ainda inventariadas ou caso tenham 
sido, ocorreu de maneira superficial, pontual e de curta duração (Camargo, 2001). De acordo com 
Mielke e Casagrande (1997) o estudo da riqueza das espécies de uma determinada área é de 
estrema importância, não só para o conhecimento histórico, como também para o conhecimento 
global da biodiversidade.  

Esse trabalho teve como objetivo fornecer dados sobre a riqueza e a abundância de 
espécies de borboletas coletadas em quatro fitofisonomias ocorrentes no Parque Municipal do 
Bacaba, situado em Nova Xavantina, Mato Grosso. A fauna de Lepidoptera do Parque ainda é 
pouco estudada e ainda faltam inventários mais elaborados sobre a riqueza de borboletas, assim 
procurou-se conhecer e identificar a menor nível taxonômico possível as borboletas da área em 
estudos. 

  
2. Material e Métodos 

O estudo foi desenvolvido no Parque Municipal do Bacaba (14° 41’ 09” S e 52° 20’ 09” W), 
que corresponde a uma área de Cerrado com 480,02 hectares dentro município de Nova 
Xavantina (Rossete et al., 2001).  
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Foram selecionadas quatro fitofisionomias dentro do Parque: cerradão, cerrado sensu 
stricto, mata de galeria e vereda, onde  realizou-se 28 coletas entre os meses de outubro de 2004 
a julho de 2005. Em cada fitofisionomia foram instaladas três armadilhas para captura de 
borboletas, dispostas em uma distância mínima de 15 metros entre si, e confeccionadas segundo 
DeVries (1987). Tais armadilhas possuem a forma de um cilindro feita com tecido e argolas de 
ferro de 40 cm circunferência formando as bases. A extremidade superior e as laterais são 
revestidas pelo tecido voal. A parte inferior da armadilha não é revestida de tecido, e permite a 
entrada e o aprisionamento dos insetos. O aro inferior está sobre um pedaço de madeira 
compensada, separado por uma distância de aproximadamente quatro centímetros. A base da 
armadilha era colocada entre 80 cm e 1,20 m acima do solo.  

As iscas foram preparadas com 48 horas de antecedência para 
fermentação/decomposição. No campo foram colocadas em um prato descartável sobre a madeira 
compensada, e as deixava por 24 horas. As iscas utilizadas foram: carne em decomposição 
(bovina, frango e peixe), fezes (bovina, humana e canina) e frutas fermentadas (mamão, laranja e 
banana). As coletas eram feitas com intervalo de, no mínimo uma semana.  

Na coleta, as borboletas formam mortas através da pressão dos dedos no tórax e 
conservadas em envelopes de papel manteiga. Após as coletas, os exemplares foram levados 
para o laboratório para montagem e tombamento. Após a montagem, os indivíduos foram 
fotografados em máquina digital Nikon® D70 e as fotografias enviadas por e-mail para 
identificação aos especialistas do país: Dr. Olaf H. H. Mielke, UFPR, Curitiba; Dr. Marcelo Duarte, 
MZUSP, São Paulo; e Dr. André V. L. Freitas, UNICAMP, Campinas.  

As espécies de Riodinidae foram identificadas ao nível genérico utilizando-se DeVries 
(1997). Algumas espécies de Nymphalidae foram identificadas utilizando-se Brown Jr. (1992) e 
Uehara-Prado et al. (2004). As espécies de Satyrinae ainda não foram identificadas pelo 
especialista e são tratadas neste trabalho por morfoespécies. Todas as borboletas encontram-se 
depositadas na Coleção Zoobotânica “James Alexander Ratter”, Departamento de Ciências 
Biológicas, Campus Universitário de Nova Xavantina, MT - UNEMAT.  
 

3. Resultados e Discussão 
Foi coletado 244 indivíduos distribuídos em 69 espécies e morfo-espécies, pertencentes às 

famílias Nymphalidae (55), Riodinidae (10), Hesperiidae (03) e Lycaenidae (01). Dentro de 
Nymphalidae, a os representantes da sub-família Satyrinae corresponderam o maior número de 
espécies e morfo espécies. Essa subfamília sempre ocupa posição de destaque em número de 
espécies nos trabalhos com borboletas frugívoras (Devries et al., 1997; Devries et al., 1999).  

A distribuição dos animais na natureza está relacionada aos recursos ecológicos 
disponíveis e a preferência do habitat (Alho, 1981). A comunidade de borboletas frugívoras tem 
diversidade e composição diferente em diferentes tipos de cobertura vegetal (Ribeiro et al., 2001). 
De acordo com Bronw Jr e Freitas (2000) as riquezas de diferentes subgrupos de borboletas 
podem estar relacionadas diretamente com fatores ambientais, pois estes organismos respondem 
rapidamente a alterações no ambiente (Brown Jr., 2003).  

Dentre as fitofisionomias estudadas a que ocorreu maior número de exemplares foi na 
mata de galeria (128), seguida pelo cerrado sensu stricto (44), cerradão (38) e vereda (36). O 
maior número de espécies também ocorreu na mata de galeria (50) e variou pouco entre cerrado 
sensu stricto (19), cerradão (18) e vereda (17). 

As matas de galeria são formações florestais que percorrem os córregos e rios de pequeno 
porte, apresentam cobertura arbórea de 70 a 95%, proporcionando maior umidade relativa do ar  
mesmo nas estações mais secas do ano. Portanto apresentam um ambiente com as condições 
climáticas amenas e mais estáveis. As matas de galeria também constituem locais de refúgio 
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contra a seca e local de abrigo contra predadores para muitos grupos da fauna (Sano e Almeida, 
1998).  

As formações florestais e a diversidade de espécies botânicas das matas de galeria 
favorecem o encontro das mais variadas espécies de borboletas (Lara, 1992). A riqueza de 
espécies vegetais fornece maior diversidade de nichos, além de contribuir para a retenção da 
umidade nesses ambientes (Ribeiro et al. 2001). A quantidade de alimento disponível nas matas 
influi diretamente sobre a distribuição e abundância de borboletas, além de afetar os processos 
biológicos, morfológicos e comportamentais (Lara, 1992). As matas de galeria também podem 
representar um meio importante, talvez único, para alguns grupos de dispersão de populações 
típicas de florestas úmidas (Brown Jr., 2000).  

Desta forma as condições ambientais das matas de galeria contribuem para a maior 
abundância (128 ind.) e riqueza (50 spp.) de espécies, como o que foi encontrado através deste 
estudo. Isso comprova que a necessidade de preservação das matas de galeria é evidente e 
urgente, cujo desaparecimento ou descaracterização poderá afetar um grande número de 
espécies de borboletas. (Camargo, 2001).   

A área de cerradão em estudo caracteriza-se por apresentar espécies vegetais que 
ocorrem no cerrado senso stricto e que ocorrem nas matas. As condições de umidade e 
temperatura nesta fitofisionomia são favoráveis a sobrevivência da fauna de borboletas, pois a 
cobertura arbórea oscila entre 50 a 90%. O cerradão ocorre nos interflúvios, ou seja, em terrenos 
bem drenados, (Sano e Almeida, 1998), sendo assim, a umidade interna neste ambiente é alta.  

No Cerrado a predominância de savanas sazonais com presença constante de fogo na 
estação seca, torna o ambiente mais estável e úmido das matas e cerradões importante na 
conservação da fauna (Brown Jr., 2000; Camargo, 2001). Mas apesar das condições ambientais 
favoráveis a sobrevivência das borboletas os valores de riqueza (18 spp.) e abundância (38 ind.) 
encontrados no cerradão foram bem mais semelhantes aos do cerrado sensu stricto e da vereda.  

O número de indivíduos (44) coletados no cerrado sensu stricto foi pouco maior que o 
coletado no cerradão, mas o número de espécies (19 spp.) foi bastante semelhante.  As áreas de 
cerrado senso stricto são caracterizadas por possuir vegetação formada por arbusto e 
subarbustos com adaptações a condições secas e freqüentes queimadas. A cobertura arbórea 
varia de acordo com os subtipos e podem ser de no mínimo de 5% e no máximo de 70% (Ribeiro 
E Walter, 1998), desta forma, a umidade relativa no interior do cerrado senso stricto é baixa, com 
alta luminosidade, maior temperatura e ocorrência de incêndios.  

A umidade quase sempre esta relacionada a outros fatores como temperatura, e juntas 
constituem os dois fatores mais importantes que atuam na capacidade reprodutiva dos insetos em 
geral (Lara, 1992). Esse conjunto de fatores pode afetar significativamente as borboletas e, desta 
forma, restringir sua ocorrência no cerrados senso stricto. Embora os organismos possuam 
estratégias e adaptações que podem minimizar os efeitos negativos da baixa umidade relativa 
(Camargo, 2001), esse é um importante fator limitante a sobrevivência das borboletas. 

A riqueza (17 spp.) e a abundância (36 ind.) de borboletas na vereda foi a menor entre as 
todas as fitofisionomias estudadas, mesmo se tratando de uma área úmida. A vereda é uma área 
circundada por um estrato arbustivo herbáceo característico, e pela presença de uma única 
palmeira, o buriti que atinge altura média de 12 a 15 metros.  A cobertura vegetal varia de 5 a 10 
% e concentra-se em áreas abertas, onde há linhas de drenagem ou córregos mal definidos (Sano 
e Almeida, 1998). A área da vereda em estudo sofre constantes perturbações antrópicas, 
advindas da população que reside em suas proximidades. Tais alterações ambientais influenciam 
na riqueza, abundância de espécies de borboletas deste ambiente, pois a comunidade de 
Lepidoptera responde negativamente às alterações ambientais (Freitas, 2003).  

O monitoramento desses organismos através de inventários pode detectar efeitos 
ambientais a longo prazo através da observação na composição e diversidade de comunidades da 



 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
I BIOTA – Ciclo de Estudos de Biologia de Tangará da Serra  

31 de agosto a 04 de setembro de 2009 
Resumo Expandido- ECOLOGIA 

ISSN 2175-6392 

 

Apoio: FAPEMAT 

região (Brown Jr. e Freitas, 2000), desta forma, pode fornecer informações importantes para que 
medidas sejam tomadas antes que os efeitos da perturbação ambiental sejam irreversíveis 
(Ueara-Prado et. al, 2004).  
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1 – Introdução 
 
Os besouros rola-bostas (Coleóptera:Scarabaeidae:Scarabaeinae) são insetos detritivoros e 

podem ser divididos em três grupos quanto ao hábito alimentar: coprófagos, alimentam-se de 
fezes; saprófagos, alimentam-se de frutos e matéria vegetal em decomposição; necrófagos, 
alimentam-se de cadáveres. Estes besouros desenvolvem um importante papel na ciclagem de 
matéria orgânica nos ecossistemas e são frequentemente utilizados em trabalhos de ecologia, 
comportamento, entomologia econômica e entomologia forense (Halffter e Matthews, 1966). 

Muitos besouros rola-bostas possuem o hábito de processar excrementos fecais, 
preferencialmente de mamíferos, formando uma bola de alimento que pode ser rolada ou 
enterrada, o qual serve como substrato para a oviposição e futuro alimento de suas larvas (Halffter 
e Matthews, 1966). Este comportamento faz dos besouros rola-bostas importantes inimigos 
naturais sobre a população mosca dos chifres que parasita rebanhos bovinos (Flechtmann e 
Rodrigues, 1995). Os rola-bostas também atuam como agentes secundários de dispersão de 
sementes de muitas espécies de árvores nas florestas neotropicais, participando do processo 
natural de regeneração da floresta (Estrada e Coates-Estrada, 1998)  

Os rola-bostas são bem conhecidos em termos taxonômicos e funcionais, estão distribuidos 
em 12 tribos, 234 gêneros e 6.000 espécies distribuídas em todo o mundo (Hanski e Cambefort 
1991). Para o Brasil são registradas 618 espécies incluídas em 49 gêneros (Vaz-de-Mello, 2000). 
Sendo considerado um grupo monofilético e taxonomicamente bem definido (Halffter, 1991), com 
grande potencial para estudos sobre a biodiversidade (Halffter e Favila, 1993). 

As alterações e modificações no habitat, sejam elas de origem antrópica como a 
fragmentação (Nichols et al., 2007; Gardner et al., 2008), ou mudança natural na estrutura da 
vegetação (Davis et al., 2008; Durães et al., 2005), podem afetar a riqueza e a composição da 
assembléia dos besouros rola-bosta (Davis et al., 1999; Milhomem, 2003). Muitas espécies de 
rola-bostas tendem a ser especialistas de habitat (Halffter, 1991), respondendo as mudanças no 
gradiente ambiental (Durães et al., 2005; Almeida e Louzada, 2009). Assim, este trabalho teve 
como objetivo analisar a riqueza e a composição da assembléia de besouros rola-bostas em áreas 
de mata e de pastagem em Tangará da Serra, Mato Grosso, Brasil. 

 
2 - Material e Métodos 
 
2. 1 - Área de Estudo 
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Foram delimitadas duas áreas, um fragmento de mata estacional semidecídua, 
(14°40`04.12”S 57°23`14.12”W) e uma área de pastagem (14°39`05.43”S 57°25`35.58”W). Ambas 
as áreas encontram-se próximas à cidade de Tangará da Serra, com distância de 
aproximadamente 5Km entre si. 

 
2. 2 - Coleta dos dados 
 
Para a coleta dos besouros rola-bostas, foi utilizadas armadilhas do tipo pitfall, constituída de 

um recipiente plástico de 19 cm de diâmetro e 11 cm de profundidade com uma cobertura para 
proteger de folhas e da chuva, enterradas ao nível do solo. No seu interior foi colocado um 
recipiente de 100ml contendo isca, foram utilizadas duas iscas: baço bovino em decomposição e 
fezes humanas fresca, exposta por um período de 48h (01-02/07/09). 

No fragmento de mata e no pasto foram delimitados seis pontos, distantes 50 metros um do 
outro. Para cada ponto foram instaladas duas armadilhas, distantes três metros uma da outra, 
uma armadilha com baço bovino em decomposição e a outra com fezes humanas. O primeiro 
ponto da área de mata foi instalado à 50m da borda da mata, para retirar o efeito de borda. Após o 
termino das coletas o material foi levado para o laboratório de entomologia da UNEMAT, campus 
de Tangará da Serra, MT, onde foi triado, acondicionado em mantas entomológicas e identificado 
até o nível de gênero. 

 
2. 3 - Análise dos dados 
 
Primeiramente para a análise dos dados, a riqueza e a abundância das repetições foram 

somadas, obtendo-se um total para cada área. Após a soma obteve-se uma curva de acúmulo de 
espécies confeccionada a partir do programa EstimateS Win.7.52. Para comparar a composição 
de espécies de besouros rola-bostas entre as duas áreas amostradas aplicou-se o Coeficiente de 
Similaridade de Bray Curtis, para isso foi utilizado o software livre R (R Development Core Team 
2007). 

 
3 - Resultados 
 
Foi observada uma riqueza total de 15 espécies, a área de pasto apresentou a maior riqueza 

10 espécies e na área de mata ocorreram sete espécies de rola-bostas (Figura 01). Foi coletada 
uma abundância total de 68 indivíduos, 44 destes no pasto e 24 na mata. A área de pastagem 
apresentou oito espécies exclusivas (Canthon sp.1, Canthon sp.2, Canthon sp.3, Canthidium sp.3, 
Canthidium sp.4, Canthidium sp.5, Atheuchus sp.1, Onthophagus sp.1), enquanto que na área de 
mata apresentou cinco espécies exclusivas (Dichotomius sp.1, Dichotomius sp.2, Eurysternus 
sp.1, Canthidium sp.2, Sylvicanthon sp.1). Apenas as espécies Canthidium sp.1 e Ontherus sp. 
ocorreram nas duas áreas de coleta (Tabela 01). O resultado obtido através do índice de Bray 
Curtis foi de 8,80%. 
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Figura 1: Curva de acúmulo de espécies de besouros rola-bostas (Scarabaeidea: 

Scarabaeinae), para mata e pasto durante o período seca em Tangará da Serra MT, Brasil. 
 
Tabela 1: Composição da assembléia de besouros rola-bostas (Scarabaeidea: 

Scarabaeinae) coletados em áreas de mata e pasto durante o período seca em Tangará da Serra 
MT, Brasil. 

Espécies Mata Pasto 

Canthidium sp.1 2 2 
Dichotomius sp.1 7 0 
Dichotomius sp.2 7 0 
Eurysternus sp.1 5 0 
Canthidium sp.2 1 0 
Sylvicanthon sp.1 1 0 
Ontherus sp 1 1 
Canthon sp.1  0 17 
Canthon sp.2 0 5 
Canthon sp.3 0 1 
Canthidium sp.3 0 8 
Canthidium sp.4 0 6 
Canthidium sp.5 0 1 
Atheuchus sp.1 0 2 
Onthophagus sp.1 0 1 

Total  24 44 

 
4 - Discussão 
 
A baixa riqueza e abundância obtida neste estudo, podem ser explicadas pelo fato das 

coletas terem sido realizadas em época de seca. Silva et al (2008) que trabalharam em época de 
chuva, em um fragmento próximo ao local de coleta deste trabalho, utilizando pitfall com fezes 
humanas, coletaram 387 indivíduos distribuidos em 13 espécies e utilizando fígado bovino 
coletaram 179 indivíduos pertencentes a quatro espécies. A maior riqueza e abundância dos 
besouros rola-bostas no cerrado é observada no inicio da estação chuvosa Milhomem (2003). O 
ciclo de vida desses insetos é influenciado pelas condições climáticas, principalmente pelos 
índices de pluviosidade, com os adultos aparecendo no início das chuvas e permanecendo ativos 
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durante as semanas seguintes e nidificando no final das mesmas (Diniz, 1997 apud Milhomem, 
2003). 

A maior abundância coletada foi observada na área de pastagem, o que pode ser explicado, 
pelo fato da área apresentar criação extensiva de gado, onde a disponibilidade de recursos 
alimentares se torna maior para os rola-bostas, quando comparada com a área de mata. Segundo 
Assis júnior 2000, locais com menor qualidade e maior quantidade de recursos, como pastagens, 
tende a apresentar menor riqueza de espécies, porém maiores abundâncias populacionais. Em 
estudo feito em áreas de floresta e pastagens, foi observada uma riqueza maior em pastagem 
(Assis júnior, 2000; Halffter, 2001). 

As diferenças na riqueza e abundância entre as áreas abertas e mata, pode ser explicado, 
pelo fato do fragmento de mata estudado ser relativamente pequeno (menos de 10Ha) o que pode 
acarretar na baixa diversidade de mamíferos, reduzindo a disponibilidade de recursos alimentares. 
Vários trabalhos, observaram maior riqueza de espécies em áreas mais abertas, quanto 
comparadas com áreas de mata (Milhomem, 2003; Spector e Ayzama, 2003). Entretanto diferente 
dos dados obtidos no presente trabalho, outros estudo encontraram maior riqueza e abundância 
em áreas de mata (Costa et al. 2009; Almeida e Louzada, 2009; Durães 2005). 

A baixa similaridade entre as assembléias de besouros rola-bosta, pode ser explicada pelo 
que a maioria das espécies destes besouros são especialistas de habitat e respondem 
prontamente as variações ambientais (Halffter, 1991). Vários trabalhos observaram baixa 
similaridade entre as assembléias de besouros rola-bostas de áreas abertas, quando comparadas 
com áreas fechadas (Milhomem, 2003; Spector e Ayzama, 2003). 

 
5 – Conclusão 
 
Podemos concluir que as áreas de pastagem apresentaram maior riqueza que as áreas de 

mata, constatando baixa similaridade entre as assembléias de besouros estudadas. 
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1. Introdução  
 

Do conhecimento 

Tudo já está nas enciclopédias e todas dizem as 

mesmas coisas. Nenhuma delas nos pode dar uma 

visão inédita do mundo. Por isso é que leio os 

poetas. Só com os poetas se pode aprender algo 

novo. 

(Mário Quintana, 2003, p. 165) 

 

Não temos certeza se aprendemos novidades somente com os poetas, mas não trouxemos 
os versos de Mário Quintana para contradizê-los. Pelo contrário, procuramos a partir dessas 
linhas, escritas pelo poeta, discutir um pouco sobre o conhecimento e sua produção. 

Mário Quintana nos traz, nesse poema, o conhecimento legítimo, verdadeiro, aquele que 
nossa sociedade — ou alguns de seus grupos sociais — elegeu como os conhecimentos que 
devem ser sabidos, aprendidos por ―todos‖. No entanto, o poeta nos instiga a refutá-los, a buscar 
novas visões, novos olhares, aprender em outros lugares, que não as instâncias ―oficiais‖ do 
saber. Simultaneamente, entendo que somos convidados por Quintana a nos envolvermos com 
esse aprendizado, ler os poetas e aprender com eles, mas isso não significa concordar 
necessariamente com eles, mas sim, mudar, ver, ouvir versões inéditas e transformar seus 
dizeres em novas (e nossas) versões. 

Nesse sentido, o conhecimento não deve ser pensado como algo externo a nós, ou seja, ele 
não paira na sociedade, não flutua no ar, não permanece estático como nas páginas das 
enciclopédias, dos livros ou revistas, não está nos versos dos poemas... 

O conhecimento se dá numa relação entre sujeitos, entre saberes. Entre o sujeito-poeta e o 
sujeito-leitor, entre os saberes do sujeito-professor e os saberes do sujeito-aluno, nas relações 
entre os indivíduos de uma certa sociedade e as informações produzidas nessa sociedade 
(Larrosa, 2002). 

Podemos dizer que, nos dias de hoje, são diversos os espaços que produzem, divulgam, 
colocam em circulação uma variedade de informações. Vivemos, segundo Larrosa (2002), numa 
sociedade da informação, em que é preciso a cada momento saber mais e mais, ―mas saber não 
no sentido de sabedoria, mas no sentido de estar informado‖ (idem, p. 22). Assim, ―coletamos‖ 
informações nas instâncias sociais a que temos acesso: jornal, rádio, televisão, livro, revista, 
internet, cinema, exposições de arte, escola, universidade, etc. Desse modo, somos interpelados 
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pelas notícias desse mundo, com as informações intensas, rápidas, voláteis, variadas... Nesse 
sentido, Fischer (2002) aponta que somos mais do que apenas espectadores ou consumidores de 
notícias, pois a mídia opera no sentido de participar efetivamente da constituição de sujeitos e 
subjetividades, na medida em que produz imagens, significações, enfim, saberes que de alguma 
forma se dirigem à ―educação‖ das pessoas, ensinando-lhes modos de ser e estar na cultura em 
que vivem (idem, p. 153). 

A partir dessas problematizações sobre conhecimento, informação e mídia, buscamos 
discutir neste trabalho como alunos do Ensino Médio de uma escola pública estadual de Porto 
Alegre estabelecem relações entre a mídia e os conteúdos de Biologia estudados na escola.  

 
2. Ferramentas Metodológicas 
 
Realizamos observações em duas turmas do Ensino Médio de uma escola pública estadual 

de Porto Alegre, ao longo de dois meses. Para registrar as observações, foi elaborado um diário 
de campo, em que eram anotadas as aulas e os acontecimentos cotidianos, bem como a 
gravação das falas das professoras e dos alunos. Além disso, realizamos entrevistas com 23 
estudantes destas turmas, somente entrevistamos aqueles que se dispuseram a colaborar com a 
pesquisa. As perguntas direcionadas aos estudantes, na pesquisa, foram emergindo durante as 
observações, a partir de comentários dos estudantes, em relação ao conteúdo e/ou trabalhos 
propostos pelas professoras de Biologia. 

 
3. Resultados e Discussão 
 
Ao longo das observações nas aulas de Biologia, durante a pesquisa, algumas questões 

foram emergindo: o que fazer com as informações que são veiculadas na mídia na escola? Qual a 
nossa ação frente a essa diversidade e quantidade de informações que ―absorvemos‖ 
diariamente? E qual o papel do professor, em relação às informações que circulam em nossa 
sociedade hoje e aos seus alunos? 

Dentre os comentários feitos pelos estudantes, chamou-me atenção aqueles relacionados 
aos temas cotidianos veiculados pela mídia e a biologia e como essa relação não aparecia em 
sala de aula como elemento de discussão dos conteúdos ―escolares‖. Em uma aula de genética 
observada, mais precisamente um histórico sobre hereditariedade e a famosa discussão sobre as 
―ervilhas de Mendel‖, um estudante interrompeu a explicação da professora para comentar que 
havia assistido uma reportagem na televisão falava sobre o cruzamento entre tomate e fumo, 
sendo o resultado disso um tomate amargo. 

Nesse dia, emergiu na aula uma questão extremamente atual: os alimentos geneticamente 
modificados; um tema que está presente nos mais diversos espaços culturais, que temos contato 
quase diariamente. Contudo, a Genética ao ingressar nas práticas escolares passa a ser 
abordada sob o ponto de vista da hereditariedade, nos moldes do século XIX, como se todo o 
conhecimento dessa área estivesse, ainda, no entendimento dos cruzamentos que Mendel 
produziu em sua época, no jardim do monastério em que ele vivia. Enquanto isso, a Genética 
aparece nos locais mais variados, relacionando-se aos corpos dos sujeitos e às suas experiências 
cotidianas: programas de televisão que usam o teste de paternidade como chamariz de audiência; 
discussões éticas acerca da utilização de novas tecnologias na produção de seres vivos (vegetais 
e animais) e manuseio de células-tronco para fins terapêuticos, passando por instâncias como a 
justiça, ministérios, legislações, pesquisas em universidades, etc. 

Essas discussões acerca da genética trazem informações e permitem debates de extrema 
importância para nossas vidas, pois esse tema encontra-se imbricado cada vez mais com 
aspectos éticos, políticos e econômicos. Elas fazem, e farão cada vez mais, parte de nosso 
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cotidiano sendo que é na mídia que a grande maioria dos discursos sobre o tema vem sendo 
apresentados. A escola não deveria ser um espaço privilegiado para esse tipo de debate? Nesse 
sentido, interrogo sobre o papel da escola e de nós, professores, frente a esses novos avanços 
tecnológicos, que mudam a vida das pessoas, mesmo sem que pensemos nisso. Fischer (2001) 
comenta, a esse respeito, como, nos dias de hoje, a nossa prática de sala de aula não pode ser 
pensada ―sem que se considere a educação como imersa no grande espaço da cultura e, 
portanto, no grande espaço dos meios de comunicação, da cultura da imagem e da proliferação 
de mitos, de modos de ser, de existir e de formar pessoas‖ (idem, p. 53). 

Trazer temas tratados na mídia — relacionados com a biologia — para um debate em sala 
de aula pode ser pensado como uma tentativa de mostrar o quanto essa ciência está presente em 
nossas vidas. E, simultaneamente a isso, mostrá-la como um conhecimento, um conjunto de 
saberes útil, e não apenas um somatório de nomes, estruturas, processos, enfim, informações a 
serem decoradas. 

Novamente as informações... Essa palavra está sendo usada no sentido que Larrosa (2002) 
nos traz, ao dizer que essa não pode ser confundida com experiência. Para o autor, experiência ―é 
aquilo que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que 
acontece, ou o que toca. A cada dia passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada 
nos acontece‖ (Larrosa, 2002, p. 21). Larrosa ainda nos diz que essa falta de experiência, ou seja, 
esse não acontecer, se dá, entre outras coisas, pelo excesso de informação. Assim, nos dias de 
hoje, nos vemos imersos num mundo em que é preciso sempre estarmos informados sobre tudo o 
que se passa. O sujeito da informação, diz o autor, ―sabe muitas coisas, passa seu tempo 
buscando informação, o que mais preocupa é não ter bastante informação, porém, com essa 
obsessão pela informação e pelo saber (...), o que consegue é que nada lhe aconteça‖ (idem, p. 
22). 

Dessa maneira, depois de ter assistido a uma aula, lido um livro ou um jornal, visto um 
programa de televisão, ou uma propaganda, teremos mais informação sobre alguma coisa, ―mas 
ao mesmo tempo, podemos dizer também que nada nos aconteceu, que nada nos tocou, que com 
tudo que aprendemos nada nos sucedeu ou nos aconteceu‖ (idem, ibidem). Podemos, desse 
modo questionar essa relação entre informação e conhecimento/aprendizagem, ―como se o 
conhecimento se desse sob forma de informação, e como se aprender não fosse outra coisa que 
não adquirir e processar informação‖ (idem, ibidem). Assim, numa sociedade de informação — já 
mencionada anteriormente —, torna-se impossível a experiência. 

Nesse sentido, percebemos a escola, durante essa pesquisa, como mais um local em que 
circulavam informações. Entretanto, é um local em que tais informações não se encontram em 
sintonia nem com informações de outras instâncias, nem com outras experiências possíveis das 
pessoas. Assim, ao trabalhar com conteúdos relacionados às experiências de vida e ao cotidiano, 
talvez se abram oportunidades para a escola se configurar como um espaço de experiência, no 
que diz respeito a esses saberes. Trazemos essa discussão em consonância com afirmações dos 
próprios estudantes, que se mostraram perdidos no meio de tantas informações, trazidas pelos 
meios de comunicação, mas sem saber como lidar com elas, mesmo percebendo que elas se 
relacionam com temas de sala de aula: 

Pa
1
: ―Assim, exemplo do dia-a-dia, por exemplo, os transgênicos, todo mundo fala 

que já tem na nossa mesa e tal. Assim, exemplos práticos que faltam, né? Trazer 
exemplos e estudar e tal. Ver, se está errado isso, certo aquilo, porque daí a gente 
pode dar nossa opinião sobre o assunto‖. 
Ci: ―O que a gente vê muito na tv é aquele negócio de clonagem, que é um 

                                                 
1
 Os nomes dos alunos foram trocados por letras, a fim de preservar suas identidades. 
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negócio que é a Biologia. A gente vê no jornal: ―a por que eu acho isso, acho que 
não sei o quê‖, tu está sabendo o que é, mas não está entendendo nada‖. 

Por outro lado, os estudantes também comentaram, na entrevista, sobre assuntos que a 
mídia aborda, mas que não são tratados como conteúdos no cotidiano escolar, como na fala 
abaixo: 

Mn: Eu acho que falta [nutrição] na matéria. Eu acho que é muito importante. Por 
que por exemplo, no Globo Repórter de sexta passada [reportagem apresentada 
em novembro de 2004] mostrou que as crianças que são desnutridas podem vir a 
ser obesas quando adultas. Eu não tinha a mínima idéia disso. Eu acho que a 

gente podia ver isso. 

A discussão que parece ser importante trazer com essas falas é de como os veículos de 
comunicação nos interpelam e integram nosso processo de constituição como sujeitos particulares 
(Hall, 2003; Kellner, 2001) — desde notícias sobre economia e política, passando por 
transgênicos, clonagens e nutrição a informações sobre testes de paternidade e estética, entre 
outros assuntos. 

Podemos dizer, seguramente, que Biologia é uma das ciências mais debatida nos espaços 
midiáticos atualmente. Se por um lado, os assuntos divulgados nesses espaços têm ampla 
relação com a vida das pessoas, e as interpela de diferentes maneiras, por outro, tal como visto 
na fala dos estudantes, não se criam condições, muitas vezes, de que os indivíduos realmente 
entendam todas as informações que são veiculadas pela mídia. 

No âmbito escolar, a Biologia é estudada, grande maioria das vezes, com uma grande 
ênfase em nomes a serem decorados, sem que os mesmos tenham relação com os processos, as 
estruturas, o funcionamento dos corpos e das vidas das pessoas. Além do mais, muitas vezes, 
pela carga de conhecimentos que devem ser tratados ao longo dos anos, não se torna possível a 
criação de espaços de discussão de temáticas atuais e presentes em outros âmbitos sociais. 

Nessa perspectiva, defendemos ser importante a criação de um espaço, na escola, para 
debate e produção de conhecimentos a partir do que é tratado na mídia a respeito dessa ciência, 
objetivando tornar mais presente as novas descobertas científicas que dizem respeito à vida das 
pessoas, bem como apresentar e discutir, com os estudantes, os aspectos éticos, políticos e 
sociais que atravessam essas descobertas da ciência. Esse modo de trabalhar apresenta 
consonância com os debates atuais da Educação em Ciências, que vêm defendendo que não é 
possível mais tratar a Biologia – e outras disciplinas científicas – como conhecimentos apartados 
do mundo, com pretensa pureza e neutralidade científicas, tão amplamente difundidas, mas pouco 
próxima da realidade. 

Outra questão importante são as estratégias utilizadas pela mídia a fim de nos ―capturar‖ 
como espectadores/consumidores (seja de produtos, seja de informações), ou nos constituir como 
sujeitos particulares (Fischer, 2002; Kellner, 2001). O que pretendo colocar em questão com essa 
breve discussão é a necessidade de pensarmos que tais veículos de comunicação — jornais, 
revistas, televisão, Internet, etc. — ensinam e articulam diferentes saberes/poderes, marcando 
formas de ser e produzindo subjetividades de acordo com o público a qual se destinam. Mais do 
que criar e/ou divulgar discursos alardeantes sobre os males causados por essa cultura midiática, 
trago, aqui, o convite que Kellner (2001) nos faz, o de pensar sobre a importância de nos 
alfabetizarmos criticamente em relação à mídia, ou seja, ―aprender como apreciar, decodificar e 
interpretar imagens, analisando tanto a forma quanto como elas são construídas e operam em 
nossas vidas, quanto o conteúdo que elas comunicam em situações concretas‖ (idem, p. 109). 
Nesse sentido, não podemos questionar tais discursos, presentes nas mídias, em tom de 
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denúncia, como se estivéssemos ―acima‖, ou ―fora‖ de tais produções culturais. Entretanto, ao 
perceber tais discursos em funcionamento, devemos aprender a pensá-los, escutá-los de forma 
crítica. 

A partir desses pressupostos, interrogamos se a escola não deve ser pensada como um 
espaço privilegiado para o debate dessas questões — que envolvem problemas cotidianos e 
relacionam-se, em certa medida, com aquilo que comumente chamamos de ―conteúdos 
escolares‖. 
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1. Introdução  
 
O primeiro livro didático surgiu em 1658. Esse marco na história da educação permitiu uma 

maior difusão do conhecimento a um maior número de pessoas (SANTOMÉ, 1998). Com o passar 
do tempo esse importante recurso didático tornou-se o principal a ser utilizado em sala de aula 
pelos professores (SANTOMÉ, 1998; VASCONCELOS e SOUTO, 2003). No Brasil discute-se 
como seu conteúdo, na maioria dos casos, não condiz com a realidade dos alunos e também 
desconsidera as particularidades regionais (AMORIM e TERRAZZAN, 1998; SANTOMÉ, 1998; 
SANTOS, 2003). 

Em relação a essas discussões, é importante ressaltar a importância dos estudantes se 
verem representados ali naquele material, bem como dos espaços em que vivem (urbanos e 
rurais), estabelecendo uma relação com os conhecimentos tratados no livro, constituindo-se como 
indivíduos de uma sociedade (SANTOMÉ, 1998). Discute-se, ainda, como essa universalização 
de acesso, a partir do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) e do Plano Nacional do Livro 
Didático do Ensino Médio (PNLEM), permite que estudantes de baixa renda possuam um material 
didático de qualidade, diminuindo, no entanto, o potencial de trabalho de questões regionais e 
culturais de nosso país, uma vez que os livros são feitos para todo o país, sem atentar-se às 
particularidades brasileiras (SOARES, 2002; ROMANATTO, 2004; TRINDADE, 2008). 

Ao se tratar de livros didáticos de Biologia, também há debates sobre a importância de levar-
se em conta os biomas nacionais, enfocando a fauna e a flora nativas, o que nem sempre é 
observado (AMORIM e TERRAZZAN, 1998; SANTOS, 2003). Nos conteúdos de zoologia, Santos 
(2003), Schwertner (2003) e Oliveira (1992), em suas pesquisas, comentam a ênfase em uma 
abordagem sistemática dos animais, e também uma visão antropocêntrica destes, classificando-
os como úteis ou não ao ser humano. Ainda com relação aos animais não humanos, outro ponto 
importante discutido em livros didáticos são as suas relações com o ser humano, em especial as 
decorrências de alterações na natureza, a biopirataria, a inclusão de animais exóticos 
prejudicando a fauna nativa e o preconceito com os animais peçonhentos (AMORIM e 
TERRAZZAN, 1998; SANTOS, 2003). 

A partir desta perspectiva, buscamos analisar, neste trabalho, como a fauna está 
representada em livros didáticos distribuídos pelo PNLEM, apontando não somente sua presença 
nas diferentes unidades do livro, mas também procuramos debater a importância dessa 
caracterização no ensino de Biologia. 

 
2. Materiais e Métodos 
 

mailto:joicianefarias@gmail.com
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Para a realização da pesquisa, que ainda encontra-se com análises preliminares, utilizamos 
três livros didáticos Biologia do Ensino Médio (Quadro 1), que são distribuídos para as escolas 
públicas através do PNLEM, do Ministério da Educação. Este Programa teve início em 2003, 
sendo que os livros de Biologia foram distribuídos pelo Programa a partir de 2007 (BRASIL, 2003, 
2006). 

 

COD Título Autor Editora Ano 

WRP Biologia, volume 3: 
genética/evolução/ecologia 

Wilson Roberto Paulino Scipione 1997 

FM Coleção base: biologia volume 
único 

Clarinda Mercadante e José 
Arnaldo Favaretto 

Moderna 1999 

JL Biologia: ensino médio, volume 
único 

J. Laurence Nova 
Geração 

2005 

Quadro 1. Livros didáticos utilizados na análise. 

Analisamos as presenças de animais exóticos e nativos em relação ao modo como os 
mesmos estavam representados e quais apareciam mais em gravuras e textos no livro. Como 
exótico considerou-se os ambientes brasileiros, mas enfatizamos os ambientes que compõe o 
estado de Mato Grosso, entendendo a relevância do aprendizado dos biomas regionais. 
Posteriormente à identificação das representações, analisamos como os animais nativos e 
exóticos podem ser trabalhados na escola e quais as contribuições para o ensino de Biologia. 

 
3. Resultados e Discussão 
 
3.1. Animais Exóticos nos livros didáticos 
Nas unidades de ecologia, ao discutirem as diferenças entre biomas, os animais exóticos 

aparecem como exemplos de seres vivos que pertencem àqueles habitats. Como no exemplo: 
Camellus dromedarius (dromedário), ilustrando o bioma deserto; Thalorctos maritimus (urso 
polar), bioma tundra ártica; Octopus vulgaris (polvo), representante de animais marinhos, (WRP, 
p. 212). Também encontramos no livro FM (p.45) a descrição da Tundra, em que “há lemingues, 
raposas-do-ártico, doninhas, bois almiscarados e aves migratórias”. 

Os ambientes aquáticos são amplamente representados com animais marinhos, nos três 
livros analisados (Figura 1). Pouco se discute ou trabalha o ambiente de água doce e, 
simultaneamente, a fauna que habita estes locais. Desse modo, há ampla descrição dos animais 
que vivem, no nécton, que “contém os animais nadadores que se deslocam ativamente pela água, 
como golfinhos, peixes, tartarugas e baleias”. (FM, p. 47); e que compreende ainda “o conjunto 
dos seres que nadam livremente, por atividade própria, vencendo a correnteza. É o caso dos 
peixes em geral, baleias, golfinhos, focas e tartarugas” (WRP, p. 262)”. Já o Bentos, caracteriza-
se pelo “conjunto dos seres vivos que vivem restritos ao fundo das águas. Podem ser fixos, como 
as esponjas, ou móveis, como as estrelas-do-mar (fig. 19.25)” (WRP, p. 262). 

 
Figura 1 – Representação de fauna aquática. 
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Ainda na unidade de ecologia, os animais estão presentes em figuras de cadeias 

alimentares, sendo que a identificação dos animais como pertencentes de um bioma, e sua 
classificação como nativos ou exóticos, muitas vezes, não é possível, como no caso da Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Esquema de teia alimentar com animais não identificados (JL, p. 39). 

Na Figura 3, para ilustrar a cadeia alimentar são utilizadas representações de animais de 
biomas diversos, misturando, como é possível verificar, urso polar com zebra e girafa. Essa 
representação, embora traga diferentes animais, pode causar confusão em relação à sua 
coexistência no mesmo ambiente. 

 
Figura 3 – Esquema de fluxo de energia com animais exóticos e nativos (WRP, p. 179). 
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Ainda em relação aos animais exóticos ou não passíveis de serem identificados, podemos 
vê-los representados em conteúdos de evolução, ao ser explicado a irradiação adaptativa (Figura 
4). 

 
Figura 4 – Representação de irradiação adaptativa e formação de novas espécies exóticas ou não 

identificáveis (FM, p.171). 

Outro conteúdo com grande representação de animais exóticos é a “relações ecológicas”, 
como nas Figura 5 (WRP, p.221), ao retratar colônias, através da foto de uma caravela, e Figura 6 
(WRP, p.231), ao ilustrar um caso de mimetismo, com um tigre andando no capim. 

 
Figura 5 – Foto de caravela, representação de fauna (WRP, p.221). 

 
Figura 6 – Foto de Tigre andando no capim alto (WRP, p.231). 

3.2. E a relação do homem com a fauna exótica? 
Outra questão também abordada nos livros analisados é a introdução de espécies nos 

ambientes. Santos (2003) comenta esta ação como forma de intervenção na natureza, gerada 
pelo homem, ocasionando a destruição do “equilíbrio” do ambiente. Deste modo, o homem causa 
danos à natureza, o que se constitui como uma das maiores ameaças às espécies nativas. Como 
no exemplo: “Certos caracóis terrestres conhecidos como escargots conquistaram um grande 
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número de apreciadores em todo o mundo, inclusive no Brasil. Os caracóis aqui cultivados, além 
dos legítimos escargots da espécie Helix aspersa, pertencem à outra espécie, Achatina fulica – 
uma verdadeira praga que devasta hortas e plantas ornamentais, causando muitos danos ao 
ambiente e prejuízos ao ser humano” (JL, p. 40). O texto deste livro segue explicando que os 
caracóis que foram introduzidos no país, são originários da África, onde não são pragas por 
possuírem predadores específicos. E explica também que o uso de pesticidas ou de controle 
biológico devem ser bem estudados, para não acarretarem danos à natureza. Esse tipo de texto 
constitui-se um ótimo ponto de discussão sobre introdução de espécies exóticas, de modo a dar 
ênfase nas conseqüências de tal atitude (Santos, 2003). 

Outro comentário acerca dos pontos negativos da introdução de espécies exóticas é feito 
sobre o pardal: “Interferindo no equilíbrio do ecossistema, a atuação humana pode ser desastrosa. 
O pardal, encontrado em vários lugares do mundo, foi introduzido no Brasil em 1903. Proliferou 
intensamente em várias regiões do país [...] Disputa com melhores resultados o nicho ecológico 
antes ocupado pelo tico-tico, uma ave nativa do Brasil. Com isso, verificou-se a acentuada 
diminuição na quantidade de tico-ticos”. (FM, p.17). 

3.3. A fauna nativa nos livros didáticos 
Embora estejam em menor proporção, os livros analisados também apresentam diversas 

espécies nativas, especialmente, nos tópicos sobre cadeia alimentar, nas relações entre os seres, 
e nos capítulos sobre classificação dos seres vivos, como no exemplo: “As pirâmides de biomassa 
representam a massa total de indivíduos que compõe cada nível trófico. Exemplificando: uma 
onça adulta pesa 150 kg e consome, ao longo de um ano, mais de 2.000 kg de carne, equivalente 
a cerca de oito bois”. (FM, p. 21). Ou como na figura abaixo (Figura 7), onde são apresentados 
alguns animais que, embora não se possa dizer sua origem, seus nomes comuns são conhecidos 
como nativos. 

 
Figura 7 - desenho sobre redes alimentares. (JL, p. 38). 

 
Nestas unidades, a predominância é de animais encontrados em todo o mundo, sendo seu 

nome popular e representante de todo um grupo de animais, como ao falar de ectoparasitas 
“como carrapatos, piolhos e pulgas – [que] instalam-se na superfície externa do corpo do 
hospedeiro” (FM, p. 27), ou insetos sociais “como os cupins e as formigas também são bons 
exemplos de sociedades” (JL, p. 81). 

Como invertebrado nativo, na unidade “A diversidade da Vida”, encontra-se a representação 
da espécie Pheretima hawayana, freqüente no Brasil, e possui “alguns anéis da metade anterior 
do corpo apresentam coloração mais clara e constituem o clitelo, que participa na reprodução” 
(FM, p. 195). 

Dentre os animais nativos especificamente do estado de Mato Grosso, encontramos 
principalmente a fauna do bioma Pantanal, como nas descrições: 

“Tuiuiús, garças, biguatingas, manguaris, colhereiros, anhumas, tucanos e araras são alguns 
exemplos de aves componentes da fauna pantaneira” (WRP, p. 264);  
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“Pantanal Mato-Grossense. Ocupa boa parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul [...] A fauna é extremamente diversificada, incluindo vários tipos de peixes (piranha, 
pintado, dourado), répteis (jacarés, serpentes), aves (tuiuiús, garças, colhereiros) e mamíferos 
(onças, capivaras, quatis)” (FM, p. 49). 

Já sobre a Floresta Amazônica também é possível encontrar que ela “cobre cerca de 40% 
do território brasileiro [...] Dentre os animais podemos citar preguiça-real, macaco-aranha (ou 
cuatá), macaco-prego, jacaré-açu, muitas espécies de peixes como o pirarucu e o poraquê (peixe-
elétrico) [...]” (JL, Unidade 1 – Introdução à biologia e princípios de ecologia, p. 65). 

 
4. Considerações finais 
 
Alguns autores discutem que a presença freqüente de animais exóticos em livros didáticos, 

se dá pelo fato de os livros possuírem “adaptações feitas a partir de obras estrangeiras” (KINDEL 
et al., 1997, p. 9). Por este motivo, repetidas vezes, ignoram os exemplos que poderiam ser 
utilizados com a flora e fauna regionais, “restringindo-se a apresentar exemplos de espécies 
exóticas, aos quais acrescentam ilustrações de seres bem conhecidos e informações sobre como 
o homem pode tirar proveito imediato de algumas espécies” (KINDEL et al., 1997, p. 9). É 
importante ressaltar que a fauna exótica deve ser ensinada também, como representantes dos 
biomas. Também apontamos a relevância do debate acerca da introdução de animais exóticos 
sem controle e estudo, e suas consequência para os ambientes naturais, urbanos e rurais. 

No entanto, como ilustrações dos demais conteúdos, seria interessante a predominância de 
animais nativos, com fotos e nomes (populares e científicos), a fim de gerar uma aproximação, 
tornando esta fauna mais familiar aos nossos estudantes. Consideramos que só é possível a 
discussão da importância da vida animal e da conservação do ambiente, a partir do momento em 
que as pessoas conhecem e se identificam com os seres que habitam os espaços naturais e, 
também, urbanos e rurais, identificando-se com os mesmos e respeitando e aprendendo a lidar 
com estes ambientes de um outro modo. 
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1. Introdução 
 

De acordo com a legislação vigente, as unidades de conservação da categoria parque, têm 
como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 
beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 
ecológico (BRASIL, 2002).  

Atualmente o aumento do número de parques é fruto da preocupação cada vez maior com 
o aumento populacional e com o processo de expansão urbana (GANEM & LEAL, 2002). 

Assim, áreas enquadradas no quesito de unidades de conservação como parques 
ecológicos, desempenham funções distintas das demais unidades de conservação no território 
nacional, seja por sua localização em ambientes urbanos, seja em decorrência de sua destinação, 
espaço voltado ao lazer, à recreação e ao contato com o ambiente natural. Suas especificidades 
estão além da preservação ambiental stricto sensu. Dessa forma, parques ecológicos podem ser 
diferentes de outras áreas de preservação e proteção, merecendo um tratamento diferenciado, 
sobre o âmbito de pesquisas, levantamentos, políticas públicas, cultura e lazer (BRAGA & PIRES, 
2002). 

Todas as unidades de conservação devem ser gerenciadas por um Plano de Manejo, 
também chamado por alguns de Plano de Gestão (BONONI, 2004). Um plano de manejo 
ambiental compreende ações direcionadas ao conhecimento e proteção da biodiversidade, à 
redução de impactos no ambiente decorrentes de ações internas e externas na unidade de 
estudo, proporcionando oportunidades da participação sócio-cultural que se inter-relaciona com a 
unidade ambiental, incentivando alternativas para um desenvolvimento que seja compatível com a 
proteção da área em questão (BRASIL, 2002). 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) estabelece um prazo de cento e 
oitenta dias, a partir da data de publicação do decreto de criação da unidade de conservação, 
para elaboração de Planos de Manejo, uniformizando conceitos e metodologias, fixando diretrizes 
para o diagnóstico da unidade, zoneamento, prazos de avaliação e de revisão de fases de 
implementação (BRASIL, 2002). 

Os valores ecológicos e sociais de muitos parques encontram-se em situação crítica, no 
tocante à sua implantação e à sua manutenção. Impactos ambientais nestas áreas têm sido 
causados pela ausência de projetos de educação ambiental e de conscientização da população a 
respeito dos cuidados a serem tomados numa unidade protegida (GANEM & LEAL, 2002).  

mailto:lilianrebecca@hotmail.com
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Esta situação no Brasil espelha o estado de muitas unidades de conservação da categoria 
parque, criados por decreto governamental, mas não efetivamente manejados na prática. Esses 
parques gradativamente, ou algumas vezes rapidamente, perdem suas espécies e sua qualidade 
de habitat se deterioriza (PRIMACK & RODRIGUES, 2001). 

O Parque Natural “Ilto Ferreira Coutinho” é uma das únicas áreas verdes públicas 
destinadas ao lazer no município de Tangará da Serra - MT. Além disso, o Parque também se 
caracteriza por ser uma importante área de preservação do cerrado em meio urbano, já que é 
possível encontrar certas espécies nativas da flora e fauna do bioma.  

Considerando que o parque em questão exerce um importante papel ecológico, social e 
cultural para o município de Tangará da Serra, o estudo tem o intuito de contribuir com o manejo 
ambiental local, levando em consideração levantamentos históricos, a flora, a fauna e a infra-
estrutura física, procurando otimizar o aproveitamento e preservação de seus aspectos internos, 
dado ao seu valor ambiental, paisagístico, educacional, afim de torná-lo um ponto de referência 
aos visitantes de Tangará da Serra e região. 
 
 
2. Material e métodos 
 

O Parque Natural “Ilto Ferreira Coutinho” (14º 37’ 342” S e 57º 29’ 297” W), possui uma 
área de 11.770 hectares, sendo localizado no centro  de Tangará da Serra – MT. È delimitado 
pelas ruas: Júlio Martinez Benevidez, 08 – A, Neftes de Carvalho e Avelina Jaci Bohn. Na área, 
está situada uma vertente do córrego São João que é afluente do Ribeirão Ararão, componente da 
sub bacia do Rio Sepotuba. A vegetação do parque pertence ao bioma Cerrado com áreas de 
transição de Floresta Amazônica (MOURA, 2002). 

O trabalho foi realizado através de uma análise qualitativa que, segundo Bogdan e Biklen 
(1991), envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 
situação estudada. O diagnóstico e as propostas de manejo para o Parque Natural “Ilto Ferreira 
Coutinho” foram realizadas no ano de 2007, utilizando como método o registro das observações 
através de pesquisa documentária, anotações escritas e fotográficas, fundamentando-se nos 
aspectos da estrutura física, biológica e ecológica que a área de estudo dispõem (LUDKE e 
ANDRÉ, 1986). 

 
 

3. Resultados e Discussões 
 
 A área que hoje compreende o Parque Natural “Ilto Ferreira Coutinho” foi declarada em 31 
de maio de 1977, para fins de utilidade pública (MOURA, 2002). Em junho de 1985, a Prefeitura 
municipal denominou a área como “Bosque Municipal Ilto Ferreira Coutinho”. Na data de 13 de 
abril de 1993, pela lei municipal 872, o local foi transformado em área de preservação, com fins de 
pesquisa, educação ambiental e lazer da população. Em 03 de julho de 1997 a área passa a 
denominar-se “Horto Florestal Ilto Ferreira Coutinho”. Através da lei de nº. 1756/2001, de 23 de 
maio a nomenclatura da área é novamente alterada passando agora a denominar-se como 
Parque Natural “Ilto Ferreira Coutinho”, o qual permanece até hoje. 
 O parque em questão é administrado pelo município de Tangará da Serra - MT, através da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SMAMA). A visitação é pública condicionada 
às atividades de lazer, como: caminhada, prática de esportes e exercícios físicos, recreação 
infantil, contato com a natureza entre outros, todos os dias da semana. Com a Ementa 
Constitucional 15, de 09 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a percentagem de ICMS 
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Ecológico aos Municípios, o Parque Natural “Ilto Ferreira Coutinho” de Tangará da Serra, passou 
a receber o valor de R$ 11,64 por mês. 

 Atualmente a área enfrenta vários problemas que podem ser resultados da falta de 
planejamento, muitas vezes realizado sem nenhum estudo prévio, que visa atender de forma 
imediata a população. 
 A cerca é o problema que, de forma geral, atinge significativamente os demais setores do 
parque, a construção das grades que delimitem toda extensão do parque está inacabada 
contribuindo ainda com falta de segurança no local. 

 A pista de passeio do parque possui 1200m de extensão. Seu percurso é todo realizado 
em chão batido. Durante os períodos chuvosos da região, as águas escoam por pontos da trilha 
ocasionando danos como erosões e alagamentos. Adicionar o pó de brita por toda extensão da 
pista poderia gerar uniformidade em certos relevos e depressões do percurso, diminuindo o atrito 
entre a chuva e o solo, contribuindo também com o embelezamento local. 

Placas instrutivas e informativas, setas e outros indicadores que caracterizem a área são 
procedimentos básicos para que o visitante possa conhecer melhor o espaço.  Na medida em que 
se percorre os caminhos da pista, foi observado  grande falta  de informação sobre qualquer 
forma. Na trajetória de toda pista deve haver sinalização com setas, indicando onde estão 
localizados os campos suíços, campos de areia, estações de exercícios, playground, pontes, 
áreas de preservação, banheiros bebedouro entre outros. 

 As  trilhas do parque podem ser contempladas com placas de sinalização educativas e 
informativas, voltadas à temática ambiental. As placas informativas devem trazer mensagens que 
representem algo importante para a área.  Estas têm que chamar a atenção pelo tamanho, cor e 
principalmente pelo discurso, o qual possa ser lido com facilidade, pois, é previsto que textos 
extensos passem “despercebidos” por muitos visitantes. Quanto à sua distribuição, devem se 
localizar por todo o espaço de lazer com a função de alertar, advertir, contribuir com a educação 
ambiental sobre o meio freqüentado. O que também pode ser realizado como forma de integração 
da população com esta área de preservação, é realizar um concurso de frases com as escolas em 
que as vencedoras serão inseridas no parque.  

No parque podem ser encontrados alguns animais como: Dasyprocta azarae (cutia), Callithrix 
melanura (sagüi), Hydomedusa sp (jabuti), alguns pássaros entre outros. Grande parte da 
alimentação desses animais acontece diariamente por meio do uso de ração, frutos, legumes e 
verduras doadas por entidades particulares. Dentro dessa perspectiva foi observada a 
necessidade do plantio de espécies nativas que sejam em sua maioria frutíferas visando à 
complementação da dieta. As plantas deverão ser escolhidas pelo mês de maturação de seus 
frutos, para que futuramente o alimento possa ser garantido de forma natural durante o ano todo. 

 É importante ressaltar que os animais do parque visitam a vizinhança do entorno sendo 
muitas vezes alimentados pelos moradores, dessa forma muitos acabam atropelados ou 
perseguidos.  

Visto que o conhecimento da fauna e flora presentes no parque é limitado pela falta de 
informações, propõe-se a sinalização das árvores mais representativas da região, através de 
placas informativas constando: o nome popular, nome científico, origem e principais 
características. Além disso, muitas plantas encontram-se agredidas em função da exploração da 
população que buscam nelas a medicina natural, sem a autorização da administração da área. A 
mesma proposta de informação pode ser aplicada a fauna, através de placas que contemplem sua 
distribuição geográfica, alimentação e outros comportamentos, como por exemplo, o período de 
gestação. 

O córrego que percorre o interior do parque é oriundo de nascentes localizadas na parte 
exterior da área em questão, mais especificadamente na rua 08-A. Esta água é essencial para a 
sobrevivência da fauna existente no parque. Atualmente o percurso do córrego encontra-se com 
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mata ciliar impactada por uma dinâmica erosiva e também pelo acesso de pessoas que circulam 
no local que deveria ser zoneado como área de preservação permanente. 

Quanto a alguns aspectos da infra-estrutura, o número de bancos distribuídos no parque não é 
suficiente para atender seu número de visitantes, sendo necessário andar vários metros para 
encontrá-los, quando não estão destruídos ou sem condições de uso. 

A questão do lixo também é deficitária, desde o percurso da pista, á área da mata e do 
córrego que corta o parque, podem ser encontrados: sacolas plásticas, vasilhames, vidros, papel 
de bala, garrafas PET, latas, pacotes de salgadinhos, embalagens de cigarro, etc. Foi verificado 
que o número de lixeiras não é suficiente para atender toda a demanda da área, além do seu mau 
estado de conservação. Sobre essa questão poderiam ser instalados tambores de acordo com o 
regulamento de lixeiras, com cores específicas para componentes individuais adotado pelo 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), contribuindo assim com a preservação local e 
com a coleta seletiva que ocorre no Município de Tangará da Serra. 

Visto que o Parque Natural “Ilto Ferreira Coutinho” é também uma estrutura com grande 
potencial de lazer junto à natureza para Tangará da Serra, torna-se necessário investir mais nas 
áreas destinadas ao repouso, distração, recreação, divertimento e práticas de esportes possíveis 
de serem realizadas dentro do parque. O playground, por exemplo, pode e deve oferecer mais 
opções de recreação às crianças que ali visitam. Os bancos podem ser construídos em sintonia 
com o paisagismo, além de serem aproveitados para o relaxamento, leitura e apreciação da 
natureza local. Os campos suíços e de areia precisam receber manutenção, visto que, os mesmos 
passam muitos meses sem tratamento adequado, se tornando pequenos matagais. 

Também seria importante reformular a utilização dos espaços construídos como o viveiro que 
está desativado, localizado logo na entrada do parque. Um exemplo de proposta é a inserção de 
um borboletário que pode funcionar como um projeto em parceria com instituições do ensino 
público básico de Tangará da Serra, onde os alunos trabalharão a educação ambiental.  

As propostas para o manejo da estrutura física e biológica visam melhorar a gestão do 
parque, podendo melhorar o referencial da área para o Município, assim como, envolver os 
visitantes com a Educação Ambiental, visto que, parques urbanos aproximam o homem do meio 
natural e estratégias de educação quando ali inseridas, poderão aumentar a preservação do 
ambiente, através da reflexão sobre a importância da área para Tangará da Serra, além de 
facilitar o seu manejo. 
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1. Introdução 
 
O uso de animais no Ensino está a cada dia sendo mais questionado em todo o mundo, 

tanto pela sociedade civil, quanto por cientistas, profissionais, educadores e estudantes. Esse 
trabalho vincula-se ao Projeto de Pesquisa “Estratégias substitutivas às pesquisas e às aulas com 
animais” que tem como um de seus propósitos trazer contribuições na direção dos 
questionamentos que vêm ocorrendo, hoje, quanto à forma como os seres humanos têm se 
relacionado com os animais, especialmente no campo científico. 

 O estudo de Silva (2003), com alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade de 
São Paulo (USP), pode ser ilustrativo das preocupações crescentes quanto ao modo como 
agimos com os animais. Segundo a autora, em 2003, 84% dos alunos questionados responderam 
que deveria constar como obrigatória a cadeira de “Ética e Bem-Estar Animal”, enquanto que, em 
2001, apenas 65% dos alunos eram favoráveis.  

Segundo Greif (2003), a utilização de animais como prática de ensino, ainda, é obrigatória 
no ensino da maioria das universidades brasileiras, o que torna incalculável o número de animais 
sacrificados para essa finalidade. Ele destaca que essa prática não prejudica apenas os animais, 
mas muitos alunos também são vítimas morais da imposição dessas técnicas, quando são 
colocados no dilema “matar para salvar” (Greif, 2003). O dilema “matar para salvar” está presente 
no conhecimento “oculto” transmitido aos alunos, principalmente nos cursos de Veterinária e 
Biologia. Muitos alunos ingressam nesses cursos movidos pela aspiração de ajudar os animais, 
porém nos primeiros semestres eles já se deparam com a “obrigação” de utilizar animais para 
adquirir conhecimentos e técnicas supostamente aprendidos somente através desse meio, o que 
é visto como necessário para suas vidas profissionais. 

Ao falar de sua experiência com a dissecação de animais durante o curso de Biologia 
Brügger (2004) conta que, ao ser forçada a dissecar um animal, ela e seus colegas sentiram uma 
grande aversão àquela prática.  

Esses exemplos mostram a necessidade da utilização de práticas alternativas que não 
envolvam animais. Algumas vezes, devido a pressão pública, os professores substituíram o uso 
de cães, gatos e outros animais mais simpáticos, por ratos e animais menos simpáticos à opinião 
pública. Essa troca de uma espécie por outra pode evitar questionamentos às justificativas de se 
insistir no modelo animal. Atitude fundada num modelo de pensamento antropocêntrico, egoísta e 
sem fundamento ético ou científico (Brügger, 2004). 

Embora Greif (2003) refira que não se consegue calcular o número de animais sacrificados 
para o ensino no Brasil, “os estudantes estadunidenses do ensino médio e das universidades 
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dissecam, anualmente, mais de seis milhões de animais” (Regan, 2006, p. 201). No Brasil, a 
dissecação de animais no Ensino Fundamental e Médio passou a ser uma prática proibida desde 
1979, com a Lei 6.638, porém no dia  9 de outubro de 2008, foi publicada no Diário Oficial da 
União a  Lei 11.194/08 que revoga a Lei anteriormente citada e permite o uso de animais em 
estabelecimentos de nível médio para técnicos profissionalizantes das áreas biomédicas. A Lei 
11.194/08 teve grande apoio da comunidade interessada no uso de animais, como o Colégio 
Brasileiro de Experimentação Animal, Federação de Sociedades de Biologia Experimental, 
Federação Nacional de Indústria Farmacêutica e Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, esta esquecendo que a ciência não apenas progride epistemologicamente com a 
vivissecção; muito menos eticamente. A busca dessas entidades para a aprovação de uma lei que 
liberasse o uso de animais para alguns estabelecimentos de ensino médio e dificultasse a 
proibição brasileira da vivissecção em estabelecimentos de ensino superior pode ser relacionada 
com as considerações de Regan (2006) com o ocorrido nos Estados Unidos na década de 20. Ele 
diz que até 1920, a dissecação não era uma prática padrão no ensino estadunidense, porém, 
talvez em resposta aos movimentos anti-vivissecção da época, as autoridades coordenaram 
mudanças que tornaram normais, até mesmo obrigatório, dissecar animais nos cursos de 
anatomia, fisiologia e biologia e no ensino médio. Isso para dessensibilizar, ou seja, normalizar os 
fatos, evitando contestações da sociedade que estava sendo formada.  

Mesmo com a aprovação da Lei 11.194/08, ainda temos no Brasil o artigo 32 da Lei de 
Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) que considera os métodos alternativos regradores do uso de 
animais. 

 
“Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos: 
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. 
§ 1º - Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animais 

vivos, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. 
§ 2º - A pena é aumentada de um sexto a um terço se ocorre morte do animal.” (Grifamos) 
 
Esses métodos alternativos, então, devem ser divulgados para que, além da questão legal, 

educadores possam substituir suas aulas e se inspirar em novas metodologias para suas práticas. 
Com a intenção de trazer elementos para contribuir com a substituição do uso de práticas 

com animais, passamos a descrever a seguir a utilização de uma metodologia alternativa com 
tecidos coletados em necropsias e em fetos de cachorros doados por clínicas veterinárias.  

 
2. Materiais e métodos 
 
Inicialmente, em um curso Técnico em Biotecnologia de Porto Alegre, identificamos uma 

disciplina na qual era realizada Técnica Histológica utilizando dois espécimes de Rattus 
norvegicus por semestre. O contato com o professor responsável mostrou-nos que o objetivo da 
atividade prática era ensinar procedimentos de produção de lâminas histológicas. Com a 
finalidade de desenvolver uma metodologia substitutiva, propomos uma aula prática com a 
substituição dos tecidos do rato por tecidos de cachorros necropsiados e fetos de cachorros 
fixados/conservados em formol 10% doados por veterinárias. Após a atividade prática substitutiva, 
realizamos entrevistas com o professor e com o grupo de alunos para conhecer suas opiniões 
sobre o uso de animais e a prática substitutiva. Além disso, alunos de semestres anteriores foram 
convidados a responder a um questionário on-line.  

 
3. Resultados e discussão 
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Ao ser questionado sobre a utilização da técnica alternativa, o professor considerou que 

“com doações de órgãos de animais mortos com doenças e já fixados foi possível efetuar as aulas 
sem prejuízo do conhecimento do aluno”, alcançando, assim, o objetivo da aula. Ele comentou, 
também, “não há sentimentos negativos da morte. Um animal indefeso, que fica impotente. Que  
direito temos de fazer isso aos  seres „ditos inferiores‟?” Afirmou, ainda, que não voltará a usar 
animais vivos em suas aulas. A fala do professor demonstra que não são apenas os alunos que 
se sentem desconfortáveis com essas aulas, mas, também, os professores. Estes, muitas vezes, 
ao terem aprendido, em sua formação, através do uso de animais, desconhecem ou não 
encontram outra maneira de ensinar, sujeitando-se a dar continuidade a essas metodologias, 
mesmo descontentes ou contrários a elas. Isso gera a necessidade de dois movimentos. Um 
deles, a divulgação dos protocolos de aulas práticas daqueles professores cujos procedimentos 
de ensino não utilizam animais vivos, criando condições para a comunicação entre docentes de 
outras instituições. O outro, trata-se da busca e do acesso aos professores dessas publicações.  

Os alunos, ao responderem sobre como viram a prática alternativa (três alunos de 
semestres passados e cinco do semestre corrente da pesquisa), consideraram positiva a 
substituição. Ao falarem sobre como se sentiram, nas aulas que utilizaram animais vivos, um dos 
alunos manifestou que ficou “triste e constrangido”. Outros dois declararam: “Achei horrível!! Não 
gostei de ver o sofrimento do animal antes de morrer”; “É traumático e desnecessário para essa 
aula, pois já é conhecido”. 

Uma aluna disse ter percebido, em alguns colegas, um processo de dessensibilização, ou 
seja, eles se acostumaram com as aulas, mesmo tendo declarado, anteriormente, que eram 
contra o uso de animais. Ela ainda previu: “Provavelmente se eu entrar [na biologia] e ver, eu vou 
acabar me acostumando. Mas eu não quero”.  Além do processo de dessensibilização dos 
colegas, os alunos comentaram, também, que os professores se acostumavam com as práticas 
com animais, não procurando outros meios para o ensino e a pesquisa. Uma aluna referiu, ainda, 
que “o pesquisador já vai com o viés direcionado para aquilo que ele quer estudar”. Sobre o 
processo de dessensibilização, Greif & Tréz (2000) colocam que é causado pela imposição dos 
professores sobre os alunos e este acabam se acostumando com o uso dos animais.  

A esse respeito, Ferreira (2003), ao analisar como se lidava com os animais num laboratório 
de pesquisa em bioquímica, constatou que alguns pesquisadores naturalizaram as práticas de 
sacrifício de ratos. Outros ficavam apreensivos em relação ao sofrimento do animal, porém, em 
nenhum momento esses temas eram discutidos no espaço do laboratório. 

Em seu estudo sobre a produção do conhecimento científico no espaço do laboratório, Susin 
(2000) vai nos falar da criação de resultados e naturalização dos “fatos” científicos através da 
ocultação do processo histórico, trazendo como exemplo a maneira como se procedeu numa 
pesquisa de mestrado. Nesta pesquisa, dos três protocolos pilotos, apenas um foi selecionado e 
aproveitado para a pesquisa final, neste percurso de experimentações mais de sessenta ratos 
foram sacrificados, o que não foi mencionado nem na escrita da dissertação, nem na 
apresentação no Seminário do Departamento. O mesmo ocorre nas aulas práticas, quando os 
professores começam as aulas com estruturas de animais ou cadáveres, oculta-se a história 
daqueles seres, driblando-se, assim, as possíveis reações e emoções dos alunos ao verem o 
animal sendo sacrificado. Em um laboratório, por exemplo, uma pesquisadora demonstrou 
desconforto e aflição ao sacrificar animais adultos, que gritavam e tentavam se defender, 
diferentemente do sacrifício de filhotes, que não demonstravam reações (Ferreira, 2003). 

Para pensarmos outro futuro ou outra perspectiva em relação ao modo como agimos 
relativamente aos animais torna-se necessário olhar o presente. Não há como fazer outras 
projeções, sem conhecer e tornar problemáticas nossas relações com os demais seres vivos, 
neste caso os animais. Um ser humano incluso e consciente da sua inclusão no mundo torna-se 
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um ser de busca e de mudança na realidade. Ao longo da história, tornamo-nos capazes de 
reinventar o mundo e não apenas repeti-lo por sermos seres implicados e não determinados a 
certas ações. A liberdade pode estar na possibilidade de nos vermos como seres “condicionados” 
a realizar ações a partir da necessidade do presente e não determinados conforme concepções 
mecanicistas. Ao tomar o futuro como inexorável a educação vira treinamento, quase 
adestramento, no uso de técnicas e na aquisição da verdade. O ensino centrado no treinamento 
do aluno impede ou dificulta que os alunos pensem por si mesmos e suas vivencias como 
problemas, ou seja, como motores do pensamento, acabando por gerar seres submetidos a 
verdade dos outros e deslocados das mudanças.  

Como as mudanças que aconteceram com a sociedade em relação ao racismo e ao 
sexismo, essas se verificaram pelo jogo normal de alterações sociais resultantes da própria busca 
de amplitude que o homem tende a dar aos temas. (Freire, 1992). Assim, conforme o 
desenvolvimento da plenitude dos conceitos sociais evoluem, evoluem também as consciências 
sobre nossas obrigações com outros seres, baseando-se na empatia e em identificar no próximo 
interesses iguais, por mais diferente que os próximos sejam. Essa ampliação ocorreu quando 
foram analisados interesses de uma “raça dominante” para as outras raças outrora subordinadas, 
dos homens para as mulheres, dos adultos para as crianças, dos professores para os alunos e 
agora, esperamos, dos humanos para outros animais. Para Singer (1998, p. 65) “devemos atribuir 
o mesmo peso para interesses semelhantes para todos os que são atingidos por nossos atos, ou 
seja, um interesse é um interesse, seja lá de quem for, o que nos leva a uma condenação radical 
do racismo, sexismo e do especismo”. Desse princípio podemos pensar que, se um animal possui 
o interesse de não sentir dor ou não ficar preso sendo manipulado por um aluno ou professor, 
devemos respeitar tais interesses, como deveríamos respeitar, também, os mesmos interesse 
para outros animais, como os humanos. 
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1. Introdução  
 
 O controle biológico de doenças de plantas é definido como “a redução da densidade de 

inóculo ou das atividades determinantes da doença, esta provocada por um patógeno ou parasita 
nos seus estados de atividade ou dormência, por um ou mais organismos, realizada naturalmente 
ou através da manipulação do ambiente, hospedeiro ou antagonista, ou pela introdução em massa 
de um ou mais antagonistas” (Baker e Cook, 1974). A mais simples e direta definição de controle 
biológico de doenças de plantas, como sendo o controle de um microrganismo através de outro 
microrganismo, é aceita por uma corrente de fitopatologistas (Bergamin, 1995). 
 O controle químico de doenças de plantas é praticado com maior intensidade nos países 
economicamente mais desenvolvidos, onde a agricultura é tecnologicamente mais avançada, com 
aplicação de mais insumos e previsão de melhores colheitas. Envolve interesses econômicos da 
ordem de vários bilhões de dólares, em escala mundial (...). O seu uso indiscriminado levou a 
sérias conseqüências ambientais, gerando opiniões contrárias a essa nova tecnologia, chegando  
a se propor o seu banimento completo. Os que advogam seu uso os chamam de defensivos 
agrícolas, já os que são contra os denominam agrotóxicos (Bergamin, 1995). 
 Entre 1920 e 1940, surgiram na Europa três propostas alternativas (sustentáveis) para a 
produção de alimentos sem o emprego dos “inovadores” insumos industriais: a Agricultura 
Biodinâmica, a Agricultura Orgânica e a Agricultura Biológica. 

A preocupação da sociedade com o impacto da agricultura no ambiente e a contaminação 
alimentar com agrotóxicos vem alterando o cenário agrícola, resultando na presença de produtos 
diferenciados, como os produtos isentos de agrotóxicos e aqueles portadores de selo que garante 
que o agrotóxico foi utilizado adequadamente. 

Com isso, surgem os sistemas alternativos que buscam obter vantagens das interações de 
ocorrência natural. 

Os sistemas alternativos dão ênfase ao manejo das relações biológicas, como aquela entre 
pragas e predadores, e em processos naturais, como fixação biológica do nitrogênio ao invés do 
uso de métodos químicos. O objetivo é aumentar e sustentar as interações biológicas na qual a 
produção agrícola está baseada, ao invés de reduzir e simplificar essas interações (National 
Research Council, 1989). 

O controle alternativo pode ser de preparação caseira ou adquirido no comércio, a partir de 
substâncias não prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Pertencem a esse grupo as 
formulações que têm como características principais: baixa ou nenhuma toxicidade ao homem e à 
natureza, eficiência no combate aos artrópodes e microrganismos nocivos, não favorecimento à 
ocorrência de formas de resistência desses fitoparasitas, disponibilidade e custo reduzido. 
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 Tendo em vista a importância da redução de agrotóxicos para a saúde humana, este 
trabalho teve como pretensão analisar o real resultado do emprego de sistemas alternativos, como 
o controle alternativo de fungos em uma determinada cultura, podendo assim esclarecer dúvidas 
freqüentes da população quanto à eficiência destes métodos de controle. 

 
2. Material e métodos 
 
Neste estudo, o preparo do solo constou do emprego de adubação orgânica, esterco de 

curral, sulcou-se o solo com uma enxada passando para uma aração e duas gradagens, após a 
última gradagem, e, estando o solo bem preparado, o passo seguinte foi a construção dos 
canteiros. 
 O canteiro foi construído com dois metros de comprimento, 60 cm de largura e cerca de 15 
cm de altura, proporcionando maior ventilação e menor incidência de doenças.  
 A irrigação foi realizada por aspersão, sendo ela mais freqüente no período de 
desenvolvimento da semente e da cultura. Dessa forma, tem-se a vantagem de se requerer 
apenas1/2 ou 1/3 da quantidade de água necessária para regar em sulcos. 

 A cultura da alface da variedade Black Seed Simpson foi escolhida, dentre outras, devido 
ao seu ótimo desenvolvimento durante o período escolhido para a instalação do experimento. 

 

 
 
                    Figura 1: Alface Black Seed Simpson 

 
 A semeadura foi feita diretamente em sulcos de forma manual com espaçamento de cerca 
de 30 a 40 cm entre as três fileiras. O desbastamento foi realizado após trinta dias, espaçamento 
de 30x30 cm, e entre as hortaliças sendo esta a melhor técnica para a variedade Black Seed 
Simpson. 
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 A cobertura morta empregada foi palha de arroz com espessura de 1 cm, fazendo com que 
a umidade fosse mantida nos primeiros dias de desenvolvimento, bem como, evitando o 
aparecimento e endurecimento do solo. 
 A capina ocorreu manualmente e semanalmente, já que as plantas daninhas competem 
por água, luz, espaço e nutriente com a hortaliça. 

Os ingredientes para a receita de controle alternativo com Allium Cepa L. (cebola) foram: 1 
kg de cebola e dez litros de água. Cortou-se a cebola e acrescentou-se dez litros de água, 
deixando o preparo curtir durante dez dias. Para pulverizar as plantas, utilizou-se um litro da 
mistura para três litros de água. 

Esta receita atua como fungicida e repelente, é possuidora de óleos essenciais, 
flavonóides, fitohormônios e vitaminas. (Zamberlan e Froncheti,1994; Sabillón e Bustamante, 1996 
apud Abreu, 1998). 

A aplicação da receita foi realizada por pulverização após trinta dias a contar da semeadura, 
efetuando-a de três a quatro vezes por semana, apenas na parcela B. 

Foi designado a uma acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Universidade do 
Estado do Mato Grosso – UNEMAT que estabelecesse notas de 0 a 10 para cada fileira das 
parcelas A e B, não sabendo ela qual parcela recebeu o tratamento com A. cepa. 

 A análise de variância foi estabelecida sobre os dados obtidos surtindo os resultados 
apresentados. 

 
 

3. Resultados e Discussão 
 

O desenvolvimento de cultivares, com as características cosméticas requeridas pelo 
mercado global e da alta resposta aos demais componentes do pacote tecnológico, tem levado à 
perda da base genética que apresenta o sustento alimentar de muitas populações, principalmente 
dos países mais pobres. Os efeitos negativos tendem a se ampliar com a aplicação da 
biotecnologia, principalmente com a liberação no mercado de cultivares tolerante a herbicidas ou 
resistentes a insetos, sem que se tenham realizado estudos para conhecer suas conseqüências 
na saúde humana, nos recursos produtivos e no ambiente em geral (Souza, 2006). 

Estudos realizados com fungicidas do grupo dos ditiocarbonados freqüentemente apontam 
a presença de resíduos nos produtos colhidos. Em um estudo detalhado analisando frutas 
legumes prontos para comercialização no Rio de Janeiro, de 466 amostras havia resíduos em 
63% delas, sendo que 24% apresentavam resíduos até 50% acima do limite de tolerância 
(Rodrigues, 1998). 
 Foi realizada uma análise pelo Instituto Biológico de São Paulo e pela UNESP/Botucatu-
SP, confirmando os problemas de contaminação de alimentos com agrotóxicos, no caso, 
inseticidas agrícolas em 1998. Verificou-se a existência de resíduos de Clorotalonil na alface, um 
dos fungicidas mais utilizados na agricultura brasileira, um exemplo de malefício do excesso de 
resíduos desse fungicida no organismo humano é a irritação da mucosa intestinal e também 
diarréias. 

O desenvolvimento da proteção de plantas em sistemas alternativos de cultivo com maior 
grau de sustentabilidade requer estudos sobre a estrutura e o funcionamento do 
agroecossistemas, com atenção especial a elevação dos teores de matéria orgânica do solo e 
outros que permitam um adequado manejo dos sistemas produtivos (Campanhola, 2003). 

Segundo Marouelli (2001) o manejo inadequado de água, associado a outros tratos 
culturais também inadequados, faz com que a quantidade de inóculo aumente gradativamente a 
cada cultivo, até o momento em que a doença passa a causar perdas significativas de produção. 
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Algumas doenças de solo comuns em áreas irrigadas em excesso são: podridão-mole em alface, 
batata, (...). 

Analisando o experimento realizado pôde-se concluir que a irrigação foi cautelosamente 
feita, não causando meio propício para a propagação da podridão-mole da alface. 

O ar seco foi positivo para que não houvesse a contaminação pelo ar, o local escolhido foi 
um local considerado ótimo em relação à obtenção de irradiação solar na cultivar, sol na maior 
parte do dia, já que as hortaliças são plantas reconhecidamente exigentes em luz solar, que 
condiciona o seu desenvolvimento e a produtividade. A luz é tão importante pela sua intensidade 
quanto pela duração do período luminoso diário (Filgueira, 1987). 

A cultura foi uma cultura pura, livre de contaminantes, portanto, todos os métodos 
utilizados foram previamente estudados para que a ação fúngica fosse mitigada ao máximo.  

As notas atribuídas pela acadêmica são apresentadas na tabela 1. 
 

Tabela 1: Notas designadas pela acadêmica de Ciências Biológicas – UNEMAT 
 

 Parcela A Parcela B 

Fileira 1 8.0 9.5 

Fileira 2 9.0 10 

Fileira 3 9.5 10 

 
Percebeu-se que a parcela que recebeu o controle alternativo recebeu as maiores notas, e, 

segundo ela, apresentou uma estrutura foliácea mais saudável, nenhum contaminante fúngico e 
uma distribuição homogênea em relação ao tamanho das folhas; já a parcela que não recebeu o 
controle alternativo recebeu as notas mais baixas, porém, o valor foi relativamente alto, pois como 
citamos acima as técnicas utilizadas, locais, iluminação e irrigação, fizeram com que até mesmo a 
cultivar que não recebeu o controle alternativo apresentasse ausência de contaminação fúngica. 
Porém, segundo a acadêmica questionada, a parcela A apresentou hortaliças com folhas com 
aspectos menos saudáveis e, nesta parcela, houve uma pequena parte que foi devastada por 
invertebrados da família formicidae.  

 
Tabela 2: Análise de Variância. 
 

CAUSAS DE 
VARIAÇÃO GL SQ QM F F.crítico 

TRATAMENTO 01 1,5 1,5 4,54 7,7 

RESÍDUO 04 1,33 0,33   

TOTAL 05 2,83    

 
Na tabela 2, foi apresentado o grau de liberdade (GL), a soma do quadrado (SQ) 

respectivamente do tratamento, resíduo e total, o quadrado médio (QM) do tratamento e do 
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resíduo. Analisando-se esta tabela, podemos relatar que as notas não são significativamente 
diferentes, pois o F critico é maior que o F calculado. 

Não houve presença de nenhum tipo de agente fúngico no experimento realizado, podendo 
assim relatar o benefício da utilização da prática alternativa com o uso de A. cepa como controle 
alternativo antifúngico.   

Portanto, além de se obter uma produção mais saudável, a comercialização também 
ganha um ponto positivo podendo lucrar até um pouco mais.  

O mundo hoje gira em torno do agroecológico, em uma produção sustentável ou comercial, 
o benefício acaba sempre sendo maior; há uma grande existência de controles que podem mitigar 
os efeitos contaminantes, como o controle biológico, controle fitossanitário, o próprio controle 
alternativo que permite desenvolver receitas com vegetais que possam inibir o crescimento e 
desenvolvimento de vastas doenças de cultivares, basta haver interesse na pesquisa, e procurar 
saber qual é o melhor meio para que se possa obter uma produção, uma alimentação e um 
ambiente saudável. 

Para uma planta ser parasitada necessita-se três condições, que a planta seja 
deficientemente nutrida, oferecendo alguma substância utilizável pelo parasita; que o parasita 
possa se multiplicar livremente sem controle biológico, o que ocorre facilmente em monoculturas; 
e, que o sistema de autodefesa da planta seja abalado, o que depende tanto da nutrição, como do 
uso de agrotóxicos nas plantas. Analisando bibliografias e o próprio experimento, chegamos à 
conclusão de que o que proporcionou a ausência de contaminação na cultura utilizada,foi o 
emprego de processos cautelosos e bem estruturados, levando em consideração todos os fatores, 
químicos, físicos e biológicos em interação com o ambiente, desde a semeadura até a data de 
retirada de dados, que foi com 60 dias. 
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1. Introdução  
 
A mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) chegou ao Brasil na década de 70, registrada 

inicialmente em Roraima (Valério e Guimarães Apud, Rodrigues, 2002) e em pouco tempo haviam 
infestado os rebanhos brasileiros. 

Assim como ocorre com outros parasitas, o controle da mosca-dos-chifres ocorre com a 
utilização de produtos químicos, o que pode levar ao desenvolvimento de resistência em poucos 
anos (Sparks et al. Apud, Rodrigues, 2002 ). 

A resistência da mosca-do-chifre a inseticidas tem sido registrada em vários países, dentre 
os quais Canadá (Mwangala e Galloway Apud, Rodrigues, 2002), Estados Unidos (Sparks et al. 
Apud Rodrigues, 2002), México (Kunz et al. Apud Rodrigues, 2002) e, mais recentemente, 
Uruguai (Marquez et al. Apud Rodrigues, 2002) e Argentina (Guglielmone et al. Apud Rodrigues, 
2002). Um diagnóstico sobre a situação da resistência no Brasil, em fase de conclusão, tem 
evidenciado a ocorrência de resistência a piretróides em diversos estados, incluindo MS (Barros et 
al. Apud, Rodrigues, 2002). 

Quando a temperatura e umidade estão propícias, como por exemplo no bolo fecal, que é 
onde ocorre a oviposição, as larvas eclodem em cerca de 24 horas e assim utilizam-se das fezes 
do animal para efetuar sua nutrição e em torno de 4-5 dias transformam-se em pupas. Esta fase 
também pode ocorrer no solo, dependendo do grau de umidade, de onde o adulto (imago) emerge 
ao redor de 6-8 dias. 

Na ausência de animais, as moscas podem voar por até 25 km a procura de hospedeiros e 
sobrevivem por cerca de 28 dias. Podendo também, segundo Valério (1985) parasitar além de 
bovinos, os ovinos, caprinos, caninos e humanos. 

A mosca-do-chifre possui características únicas, tais como: a atração por animais de pele 
escura e também animais cruzados e principalmente os touros. A estimativa de vida gira em torno 
de um ciclo que varia de 2 a 4 semanas, dependendo das condições climáticas. A chuva, que 
poderia atuar como aliada para a proliferação desses indivíduos atua de uma maneira nada 
favorável, pois, quando a precipitação de chuvas é freqüente e torrencial, em poucos dias, acaba 
por destruir os bolos fecais com as moscas que estão sob a pastagem, e assim provocam a 
interrupção do ciclo evolutivo destas. 

Um aliado, é o besouro Onthophagus gazella F. que possibilita resultados favoráveis como 
inimigo natural de H. irritans, estes são encontrados em volume considerável durante o período 
chuvoso e quente. 
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No Brasil, Miranda et al. (1990) e Galbiati et al. (1995) realizaram alguns estudos sobre a 
importância do O. gazella na destruição de bolos fecais e as suas conseqüências para o solo e 
plantas.  

Observou-se que caso não existissem tais inimigos naturais (besouros), que atuam 
limitando, mesmo que de forma abreviada, o número de moscas, seria insuportável para os 
animais o convívio com as populações das moscas. 

É interessante lembrar que, segundo Bianchin et al. (1993), a quase totalidade dos 
inseticidas existentes no mercado age nas fezes bovinas, eliminando, por exemplo, os besouros. 
Por isso, é aconselhavel usar o mínimo de inseticida nos animais, para diminuir a contaminação 
da carne e do leite e preservar o ambiente. 

O presente estudo objetivou realizar uma observação entre os tratamentos de citronela e 
alho aplicados diretamente sobre as moscas-do-chifre, no intuito de colaborar com os estudos que 
atuam para uma crescente demanda, que se multiplica cada vez mais entre os pecuaristas, que 
têm o mesmo propósito, o de encontrar uma possível solução para o controle da mosca-do-chifre.  

 
2. Material e Métodos 
 
O estudo foi realizado na Fazenda Apolo, localizada a 30 km da cidade de Tangará da Serra 

- MT, sentido Deciolândia - MT - Brasil. 
Foram utilizadas para efetuar o estudo 300 indivíduos de moscas-do-chifre, capturadas com 

o auxílio de puçá entomológico, e colocadas dentro de 30 embalagens plásticas, potes de 180 ml 
com tampa recortada, e, sobre estas, colocadas os pedaços de voal tamanho 12X12 cm. Cada 
pote continha 10 moscas. Os potes foram sorteados para os tratamentos, sendo dez potes para 
cada tratamento. 

Após a captura das moscas, foi realizada a aplicação do controle (T01), que era constituído 
por água, (T02) alho, e (T03) citronela, sendo que cada embalagem com 10 indivíduos recebeu  
duas borrifadas com os tratamentos descritos.  

Em seguida, os recipientes foram monitorados após 30, 60 e 90 minutos, observado-se os 
indivíduos que estavam vivos e os que haviam morrido e realizado as anotações em uma tabela. 

A figura 1 foi obtida durante a coleta das moscas-do-chifre na fazenda, no dia 27 de maio de 
2009. 
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Figura 01.  Moscas-do-chifre parasitando touro nelore. 
 
3. Resultados e Discussão 
 
O controle das parasitoses, basicamente é realizada com produtos químicos que também 

acarretam malefícios aos animais parasitados, ao homem, que consome esses produtos de 
origem animal (Chagas et al., 2003), sem contar com os maleficios causados aos envolvidos no 
manejo do gado. 

Uma possível alternativa para diminuir os impactos ao meio ambiente seria investir na 
fitoterapia. 

A indústria, por sua vez, tem hesitado em investir na pesquisa de novos defensivos 
químicos, considerando-se que o tempo de comercialização de um novo produto é de difícil 
cálculo, mas certamente limitado em função da rápida aquisição de resistência (Chagas et al., 
2002). 

Nas observações realizadas verificou-se que após 30 minutos do tratamento com alho, 
todas as moscas estavam mortas, no tratamento com citronela após 60 minutos 28 % das moscas 
estavam mortas, e 100% depois de decorridos 90 minutos das duas borrifadas em cada pote. 

 
   Tabela 1. Resultado de moscas vivas em função do tempo pós tratamentos decorrido. 

 
Tratamentos 

Número de 
moscas-do-chifre 

Tempo pós tratamentos e porcentagem de 
moscas vivas 

30 mim. 60 mim. 90 mim. 

Controle 100 100 100 100 
Citronela 100 100   28     0 
Alho 100     0     0     0 

 
Os resultados da avaliação demonstram que houve diferença significativa entre os 

tratamentos. As porcentagens obtidas nas primeiras horas seguidas pós-tratamento para o 
controle aplicado água o resultado foi nulo, se comparado aos tratamentos com soluções de alho 
e citronela respectivamente. 

Considerando-se os resultados obtidos e que as soluções feitas com extratos de plantas 
tendem a apresentar menor toxicidade aos mamíferos, rápida degradação e desenvolvimento 
lento de resistência (Chungsamarnyart e Jiwajinda, 1992). 

Ficou constatado que a utilização do alho (A. sativum) e citronela (C. nardus) possuem 
princípios ativos que atuam no extermínio das moscas de maneira eficiente quando aplicado 
diretamente sobre as mesmas.  

 
4. Considerações finais 
 
Esse experimento consistiu em borrifar o extrato de alho e de citronela em potes com 

moscas-do-chifre e observar o tempo de vida. No extrato com alho todas as 100 moscas 
distribuidas em 10 potes haviam morrido decorridos 30 minutos das duas borrifads por potes. No 
extrato com citronela as 10 moscas distribuídas em 10 potes moreram decorridos 90 minutos após 
as duas borrifadas em cada pote.  

Os dados coletados neste estudo podem servir de suporte a pequenos produtores 
agropecuários, que podem também investir no cultivo dessas culturas como, por exemplo, a 
citronela que vem sendo uma alternativa que promete ajudar a solucionar o problema de algumas 
pragas na agropecuária. Ao investir em pesquisa utilizando-se da fitopatologia possivelmente no 
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futuro poderá ser limitado o uso de inseticidas para o controle da mosca-do-chifre, tornando assim 
favorável tanto para produtores quanto para o meio-ambiente e com custos e danos menores ao 
ambiente além reduzir o uso excessivo de compostos químicos. 

Devido às dificuldades encontradas para combater a mosca-do-chifre que preocupa 
criadores de gado em geral, torna-se necessário que pesquisas e estudos sejam realizados no 
intuito de conhecer e aprofudar conhecimentos sobre a epidemiologia e os danos que a mosca-
do-chifre causa, e assim encontrar métodos que possam sanar ou, quem sabe, até mesmo 
controlar com eficácia o problema e favorecer a economia pecuária. 

Verificou-se, no entanto, a necessidade de se realizar novos estudos para otimizar a eficácia 
e explorar os extratos ou óleos tanto de alho, quanto citronela, pois ambos possuem princípios 
ativos eficientes e nem sempre explorados. 
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1. Introdução  
 

A classe Insecta compõe o maior grupo animal existente, cerca de 70% das espécies 
animais são insetos. É um grupo bastante diverso, abundante, com alta habilidade de dispersão e 
de resposta a qualidade e quantidade de recursos disponíveis. Dentro dessa classe está a ordem 
Lepidoptera, composta pelos animais conhecidos vulgarmente por mariposas e borboletas, que 
constituem a segunda maior ordem de insetos (BUZZI, 2002; GALLO et al., 2002; LARA, 1992). 

Os lepidopteras possuem dois pares de asas, sendo que o primeiro, de formato triangular, 
geralmente é maior do que o segundo, de formato arredondado ou ovalado. Algumas escamas 
presentes nas asas podem possuir pigmentos que lhes confere cor branca (uratos), amarela e 
vermelha (carotenóides) e escura (melanina), dentre outras cores (BUZZI, 2002; GALLO et al., 
2002; LARA, 1992). 

Esses insetos são holometabólicos, isto é, possuem metamorfose completa apresentando 
todas as fases de desenvolvimento (ovo, larva, pupa e adulto) (LARA, 1992; PINHEIRO, 2006), e 
realizam de quatro a oito mudas no estágio larval (BUZZI, 2002). As larvas (chamadas de 
lagartas) possuem características distintas dos adultos. Elas possuem cabeça diferente do 
restante do corpo e aparelho bucal mastigador. Na região do tórax apresentam três pares de 
patas, já no abdome podem ter de um a cinco pares de falsas pernas. Algumas espécies podem 
apresentar cerdas e pêlos distribuídos pelo corpo (LARA, 1992). 

As larvas passam por diversas fases e realizam ecdise entre uma fase e outra, até que se 
complete seu desenvolvimento larval. Após completar seu desenvolvimento, as mesmas deixam 
de se alimentar e passam para fase de pupa (crisálida). Após um período no casulo surgem os 
adultos (LARA, 1992). 

As larvas dos lepidopteras são fitófagas e algumas podem ser prejudiciais à agricultura 
(GALLO et al., 2002). Lagartas que abrem galerias dentro de plantas são chamadas de broca, um 
desses exemplos é a broca-da-cana (GALLO et al., 2002). Esses insetos considerados pragas 
podem atacar tanto as grandes, quanto as pequenas plantações, de forma que podem alterar os 
processos fisiológicos das plantas (REIS, 2009). 

A broca da cana, Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Crambidae), quando adulta, apresenta 
sua coloração amarelo-pálido e mede aproximadamente 25 mm de envergadura. As fêmeas 
depositam até 50 ovos na parte abaxial da folha da cana, e suas larvas possuem desenvolvimento 
de até 40 dias. No início do desenvolvimento larval, logo após eclodirem, as lagartas alimentam-se 
dos tecidos foliares da cana, depois de certo tempo atacam os colmos fazendo galerias (REIS, 
2009). 
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Embora seja difícil a aplicação de controle químico, pelo fato de a lagarta atacar o interior 
da cana, outro mecanismo foi encontrado para conter essa praga: o controle biológico através da 
Cotesia flavipes (Hymenoptera: Braconidae), inimigo natural da D. saccharalis. A C.flavipes 
oviposita no dorso da larva de D. saccharalis e após alguns dias da eclosão dos ovos ocorre a 
morte da lagarta. O parasitismo pela C. flavipes pode causar, antes da morte do inseto, uma série 
de alterações morfofisiológicas no tecido da D. saccharalis, bem como em sua hemolinfa (REIS, 
2009). 

Contudo o presente trabalho teve como objetivo a localização e a descrição anatômica dos 
diferentes órgãos da larva de Diatraea saccharalis no 5° instar larval parasitada pela Cotesia 
flavipes após 6 dias. 
 
 

2. Material e Métodos  
 
As larvas de D. saccharalis parasitadas após 6 dias pela C. flavipes foram fornecidas pelo 

laboratório de entomologia das Usinas Itamarati, Nova Olímpia – MT, Essas larvas são criadas, 
neste laboratório, em frascos de vidro preenchidos parcialmente com dieta artificial desenvolvida 
por HENSLEY e HAMMOND (1968). Após o parasitismo as larvas são transferidas para uma caixa 
de acrílico com a mesma dieta. Esse material, cedido pelas Usinas Itamarati, foi transportado ao 
Laboratório de Microscopia (ensino) do campus de Tangará da Serra da Universidade do Estado 
de Mato Grosso (UNEMAT), onde foram realizadas as dissecções. 

Inicialmente as larvas foram colocadas em posição dorsal sobre placa de “Petri” 
parcialmente preenchida com parafina, e foram fixadas na cabeça e nas falsas pernas caudais 
com alfinetes entomológicos. A placa com a larva fixada foi observada ao microscópio 
estereoscópio Opton, modelo Tim – 2B, com aumento da ocular de 10X e a objetiva com aumento 
de 1,0. Observando através da ocular do microscópio foi realizada uma incisão, com tesoura 
oftalmológica, no tegumento da larva em sentido longitudinal, seguindo da região anal até a 
cabeça. Após a incisão o tegumento da larva foi aberto com auxílio de uma pinça entomológica e 
fixado com alfinetes entomológicos sobre a placa de parafina. Simultaneamente a esses 
processos de incisão e fixação do tegumento larval, foi gotejada solução fisiológica a 0,7% no 
inseto, para manter o equilíbrio osmótico impedindo o ressecamento dos órgãos internos. 
Somente foram analisadas as estruturas internas presentes nas regiões torácica e abdominal. 

As imagens das análises foram documentadas com a câmera Sony Cyber-Shot 7.2 Mega 
pixels, zoom óptico 3X, Iso 1000, modelo DSC-W35, com a lente Carl Zeiss (2,8-5,2/6,3-18,9). 

 
3. Resultados e Discussão 
 
Para que fosse possível observar as estruturas internas do corpo das larvas foram retirados, 

primeiramente, os parasitas (larvas de Cotesia flavipes) presentes no corpo da mesma (Figura 1). 
Somente foram analisadas as estruturas internas presentes nas regiões torácica e abdominal. 
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Figura 1 – Larvas de C. Flavipes (indicadas pelas setas) parasitando larva de D. saccharalis. (Aumento de 
10 a 3X em microscópio estereoscópio). 
 

Com relação às estruturas do aparelho reprodutor, foi possível visualizar as gônadas, que 
apresentam-se como duas estruturas de cor esbranquiçada, localizadas na porção final do corpo 
da larva (abdome). Foi possível notar também que todas as larvas observadas apresentavam o 
mesmo tipo de estrutura para reprodução. Confirmando as descrições da literatura, que apontam 
a semelhança entre o aparelho reprodutor feminino e masculino durante a fase larval (GALLO et 
al., 2002). A diferenciação desses aparelhos reprodutores ocorre após a fase embrionária, 
conforme o inseto se desenvolve, até então os órgãos reprodutores masculino e feminino são 
estruturalmente semelhantes (BUZZI, 2002; LARA, 1992). 

Quanto ao sistema nervoso, foi possível observar um par de cordões nervosos seguindo 
dorsalmente da região anterior do corpo da larva até a região posterior. Para observar esta 
estrutura foi necessária a retirada do estômago da larva, pelo fato de os cordões nervosos 
encontrarem-se abaixo desta estrutura. Foi possível verificar que essa estrutura é delgada e 
transparente, sendo de difícil visualização e localização. De acordo com Buzzi (2002) o sistema 
nervoso é ventral e na D. saccharalis ela apresenta dorsalmente e na literatura não encontramos 
informações que o sistema nervoso de insetos fossem encontrados em forma de cordões como 
encontrados na broca. 

Com relação ao sistema respiratório, foi possível visualizar as traquéias e os traqueíolas. As 
traquéias, como descrito pela literatura, são dois tubos que seguem o corpo longitudinalmente, 
possuem várias ramificações, que são os traqueíolas, e apresentam cor prateada, que é um 
indício da presença de oxigênio nas mesmas (Figura 4). (BUZZI, 2002; GALLO et al., 2002; LARA, 
1992). 
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Figura 4 – Porção anterior do corpo da larva de D. saccharalis. Disposição das traquéias (seta A) e 
traqueíolas (seta B). (Aumento de 10 a 3X em microscópio estereoscopio). 
 

Quanto ao sistema circulatório, foi possível observar que a hemolinfa é um líquido incolor 
que circula livremente todo corpo da larva, banhando todos os órgãos (LARA, 1992). Não foram 
visualizadas as células presentes na hemolinfa, pois para este tipo de observação seria 
necessária a utilização de corantes específicos para cada tipo de célula. 

Com relação ao sistema excretor, foi possível visualizar que os túbulos de Malpighi estão 
dispostos na porção final do corpo da larva (abdome). Assim como descrito pela literatura, foi 
observado que os tubos de Malpighi são estruturas que possuem uma extremidade fechada e 
outra que está em contato com a região posterior do proctodeu, próxima ao reto. Também foi 
possível observar que os tubos de Malpighi, presentes nas larvas, apresentam coloração com tom 
levemente amarelado, são estruturas finas e relativamente curtas se comparadas ao tamanho do 
intestino, e seu arranjo é curvilíneo (Figura 5). 

Os tubos de Malpighi são estruturas finas que possuem a extremidade distal fechada e a 
basal aberta em contato com a parte anterior do proctodeu. Regulam a composição da hemolinfa, 
retirando sais e resíduos nitrogenados na forma de ácido úrico (GALLO et al., 2002). 

 

 

A 

B 
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Figura 5 – Região posterior do corpo da larva de D. saccharalis. Seta evidencia os tubos de Malpighi. 
(Aumento de 10 a 3X em microscópio estereoscopio). 

 

Ainda com relação à disposição destas estruturas, foi possível verificar uma relação destas 
com as glândulas mandibulares, pois ambas apresentam-se entrelaçadas. Inclusive essa relação 
é relata por alguns autores que trabalharam com morfologia interna de Diatraea saccharalis, 
porém o motivo da existência de tal relação ainda é desconhecido. 

Quanto aos tecidos gordurosos, foi possível observar que se constituem massas 
esbranquiçadas e ocorrem em abundância por todo o corpo da larva (Figura 6). Este tipo de tecido 
ocorre em todos os insetos, no entanto é mais abundante nas larvas do holometábolos e em 
fêmeas (como reserva natural para oogênese). (BUZZI, 2002). 

 

 
Figura 6 – Região média do corpo da larva de D. saccharalis. Seta evidencia tecido gorduroso. (Aumento 
de 10 a 3X em microscópio estereoscopio). 
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Com relação ao aparelho digestório, foi possível observar que se trata de um tubo que 
percorre o corpo longitudinalmente desde a região da cabeça até o ânus. Como descrito pela 
literatura, com relação aos Lepidoptera, foi possível verificar que o tubo digestivo apresenta uma 
conformação simples, sendo praticamente uniforme em toda a sua extensão, apresentando 
apenas algumas regiões um pouco mais espessas, denominada intestino anterior e outras mais 
delgadas, intestino médio (Figura 7) (BUZZI, 2002; GALLO et al., 2002; LARA, 1992). 

 
 

 
Figura 7 – Tubo digestivo da larva de D. saccharalis. Setas evidenciam regiões mais delgadas e mais 
espessas do tubo digestivo. (Aumento de 10 a 3X em microscópio estereoscopio). 
 

Quanto ao sistema glandular, foi observada com maiores detalhes a glândula mandibular. 
Sendo que, em alguns momentos essa glândula foi removida com auxílio de uma pinça 
entomológica, foi colocada em lâmina contendo gotas de solução fisiológica a 0,7% e observada 
“a fresco” no microscópio óptico. Foi possível observar que a glândula mandibular é uma estrutura 
par, e apresenta-se pareada a glândula salivar. Resultados esses também observados por 
Pathasarathy e Gopinathan (2004) com Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae), Wroniszewska 
(1966) Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae), Inácio (2005) com Spodoptera frugiperda 
(Lepidoptera: Noctuidae) (Figura 8). 
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Figura 8 – Glândula salivar (seta S) e glândula mandibular (seta M) de D. saccharalis. (Aumento de 10 a 3X 
em microscópio estereoscopio). 
 

A glândula salivar não acompanha toda extensão do corpo da larva, já a glândula 
mandibular é maior, segue desde a região da cabeça até os túbulos de Malpighi, e mais delgada, 
se comparada com a salivar. Podemos observar que a glândula salivar possui uma estrutura mais 
dilatada quando comparada com a glândula mandibular. A glândula salivar inicia-se na mandíbula 
e está presente paralelo ao intestino. 

Entretanto a glândula mandibular possui uma semelhança, em relação ao aspecto 
anatômico, com a glândula salivar de outros insetos como descrito por Moraes e Cruz-Landim 
(1980) em estudos realizados com díptera. Hakim e Kafatos (1976) com Manduca sexta 
(Lepidoptera: Sphingidae) e Wiley e Lai-Fook (1974) com Calpodes ethilus (Lepidoptera: 
Hesperidae) mostraram que a glândula salivar possui uma estrutura par com aspecto tubular 
semelhante aos resultados encontrados neste estudo. 
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1. Introdução  
 

O leite é um alimento de grande importância para a saúde humana e, do ponto de vista 
biológico, é considerado como um alimento completo, de excepcional valor nutritivo, constituído 
por proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, sais minerais e água, sendo um produto 
altamente consumido no mundo e por todas as faixas etárias (BEHMER, 1984; GAVA, 2004). 

Devido a esta riqueza nutricional torna-se um excelente substrato para o desenvolvimento 
de muitos grupos de microrganismos como bactérias, que encontram condições propícias para 
multiplicação em um curto espaço de tempo, podendo apresentar linhagens deteriorantes e 
patogênicas (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, 2000; 
GARRIDO et al., 2001).  

A produção de leite no Brasil vem se destacando como uma das maiores do mundo, 
elencando-o como sexto produtor (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - 
IBGE, 2006). Porém, a instabilidade deste mercado no país propicia a comercialização do produto 
na forma in natura, ou seja, sem pasteurização. Alguns autores relatam sobre a qualidade 
insatisfatória do leite cru em algumas regiões do país (BADINI et al., 1996; MORAES et al., 2005;  
NERO, 2005). 

A presença e multiplicação microbiana provocam alterações microbiológicas e físico-
químicas no leite, limitando sua vida útil (GUSMÃO, 2005). Consequentemente são gerados 
problemas de ordem de saúde pública e econômica, ratificando que o produto deve ser submetido 
ao processo de pasteurização, que visa eliminar a ação total de microrganismos patogênicos e 
grande parte dos deteriorantes, antes de ser oferecido ao consumo humano (SENAC, 2000). 

A microbiota contaminante dos alimentos consiste na associação a materiais crus, aqueles 
adquiridos durante os estágios de manuseio, processamento e aqueles não eliminados por 
tratamentos de preservação. Esta, por ventura, caracteriza-se por um grande grupo de 
microrganismos deteriorantes e/ou patogênicos denominados de biofilmes (PEREIRA et al., 2006). 

Os procedimentos para se evitar a contaminação do leite devem proceder desde a ordenha 
até o produto final, representando pontos críticos para obtenção de um alimento com qualidade 
higiênico-sanitária e atendendo aos parâmetros das legislações nacionais vigentes (CATÃO; 
CEBALLOS, 2001; BRASIL, 2002). 



 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
I BIOTA – Ciclo de Estudos de Biologia de Tangará da Serra  

31 de agosto a 04 de setembro de 2009 
Resumo Expandido- MICROBIOLOGIA      

 ISSN 2175-6392 

 

Apoio: FAPEMAT 

Segundo dados do Ministério da Saúde, atualmente existem mais de 250 tipos de doenças 
transmitidas por alimentos (DTA), sendo a maioria das infecções causadas por bactérias, por meio 
da ingestão de alimentos contaminados por estes microrganismos e/ou suas toxinas. Balbani; 
Butugan (2001) relataram que em uma pesquisa realizada em Brasília, 23% das amostras 
analisadas apresentaram contaminação bacteriana de leite tipo C. 

A qualidade higiênico-sanitária refere-se aos parâmetros que designam sobre a inocuidade 
do alimento e permitem inferir sobre as condições higiênicas dos materiais, equipamentos e 
manipuladores de indústrias de beneficiamento do leite, bem como sobre as condições sanitárias 
do produto beneficiado. A má qualidade deste contribui também para deficiências nas condições 
físico-químicas e sensoriais (cor, odor e sabor). 
  Contudo, há uma valorização da saúde por parte dos consumidores e, também, pelos 
motivos salientados, promover melhorias que garantam a qualidade do leite, tornando-se de 
grande importância à aplicação de boas práticas de fabricação (BPF).  

Com base nos fatos mencionados, este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade 
higiênico-sanitária e físico-química de diferentes amostras de leite pasteurizado tipo C produzidas 
em uma indústria de laticínios na região Sudoeste do Estado de Mato Grosso, Brasil, 
comparando-as com os padrões estabelecidos pelas legislações em vigor. 
 

2. Material e Métodos 
 

2.1. Obtenção das Amostras 
 
Foram analisadas 25 (100%) diferentes amostras de leite pasteurizado tipo C, no período 

de junho de 2009. Estas foram acondicionadas em um recipiente isotérmico contendo cubos de 
gelo e transportadas de imediato ao Laboratório de Microbiologia e Físico-Químico da Indústria de 
Laticínios para a realização das análises microbiológicas e físico-químicas, tendo as amostras 
sido armazenadas em geladeira até serem analisadas (SILVA et al., 2007). 
 
 2.2. Preparo das Amostras 
 

No Laboratório, cada uma recebeu um código de identificação, representado por LPn em 
que, LP = leite pasteurizado e n = número da amostra. A seguir, assepticamente, esta foi 
homogeneizada pela inversão da embalagem por 25 vezes e alíquotas transferidas a frascos 
estéreis, sendo identificados por LPn M (microbiológico). Em seguida, assepticamente, 25 mL da 
amostra foram adicionados em um frasco contendo 225 mL de solução peptonada 0,1% estéril, 
sendo homogeneizados posteriormente (diluição 10-1). A partir desta, diluições decimais seriadas 
até 10-4 foram preparadas com a transferência de alíquotas de 10 mL para frascos estéreis 
contendo 90 mL do mesmo diluente (SILVA et al., 2007). 

 
         2.3. Análises Microbiológicas 

Realizou-se a determinação do Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais e 
termotolerantes e a contagem total de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) de bactérias 
aeróbias mesófilas, sendo utilizados os métodos preconizados por (SILVA et al., 2007). 
 
3. Resultados e Discussão 

 
3.1. Padrões Microbiológicos 
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Os resultados de todas as análises foram comparados com os padrões microbiológicos 
preconizados pelas legislações brasileiras com âmbito federal para leite pasteurizado tipo C. 

Foram utilizadas a Instrução Normativa nº. 51 de 18 de setembro de 2002 do MAPA, por 
meio do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) (BRASIL, 2002) e a 
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº. 12 de 2 de janeiro de 2001, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001) (Tabela 1). 

 
3.2. Análises Microbiológicas 

 

   Tabela 1: Representação dos resultados das diferentes análises microbiológicas. 

Amostras Aeróbios 
mesófilos 
(UFC/mL) 

Coliformes 
totais 

(NMP/mL) 

Coliformes 
termotolerantes 

(NMP/mL) 

A 1 7,8x104 < 3 < 3 
A 2 7,9x104 < 3 < 3 
A 3 9,2x104 < 3 < 3 
A 4 9,8x104 < 3 < 3 
A 5 9,2x104 < 3 < 3 
A 6 9,2x104 < 3 < 3 
A 7 9,2x104 < 3 < 3 
A 8 9,6x104 < 3 < 3 
A 9 9,6x104 < 3 < 3 

A 10 9,3x104 < 3 < 3 
A 11 9,6x104 < 3 < 3 
A 12 9,5x104 < 3 < 3 
A 13 7,8x104 < 3 < 3 
A 14 2,6x105 < 3 < 3 
A 15 3,0x105 < 3 < 3 
A 16 2,6x105 < 3 < 3 
A 17 2,5x105 < 3 < 3 
A 18  2,6x105 < 3 < 3 
A 19  3,0x105 7 7 
A 20 2,0x105 11 11 
A 21 1,3x104 < 3 < 3 
A 22 9,8x104 < 3 < 3 
A 23 9,8x104 < 3 < 3 
A 24 8,9x104 < 3 < 3 
A 25 7,8x104 < 3 < 3 

Variação 1,3x104 a 
3,0x105 

< 3 a 11 < 3 a 11 

Padrões federais 
(Brasil, 2001*, 2002) 

3,0 x 105 ≤ 4 ≤ 4* 

Nº. / % amostras analisadas 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 

   Legenda: A: amostras; Números: número das amostras. 
  

Segundo o DIPOA, o leite pasteurizado tipo C apresenta qualidade microbiológica 
satisfatória quando possui contagem máxima de bactérias aeróbias mesófilas igual a 3,0 x 105 
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UFC/mL (Tabela 1) (BRASIL, 2002). Nas contagens destes microrganismos, as amostras 
analisadas variaram entre 1,3x104 a 3,0x105 UFC/mL, sendo que todas (100%) estavam de acordo 
com o padrão estabelecido (Tabela 1). 

Em relação a estes microrganismos cumpre enfatizar que elevadas contagens de bactérias 
aeróbias mesófilas podem indicar matérias-primas com alto grau de contaminação, inadequadas 
limpeza e desinfecção de superfícies e higiene inadequada na produção ou a combinação destes 
fatores (GUSMÃO, 2005). 

Wendpap et al. (1997) monitorando o leite pasteurizado tipo C comercializado em Cuiabá, 
verificaram que em 50 amostras, 15 (30%) estavam acima do limite para estes microrganismos. 
Tamanini et al. (2007) em uma pesquisa sobre a qualidade do leite pasteurizado tipo C produzido 
na região norte do Paraná, verificaram que dentre 80 amostras, 3 (3,7%) estavam impróprias 
conforme estabelecido pela legislação. 

Os coliformes são bactérias internacionalmente reconhecidas como agentes indicadores 
da segurança alimentar (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION - APHA, 1984). Segundo o 
DIPOA (2002) o número máximo de coliformes totais no leite pasteurizado tipo C é de 4 por mL 
(Tabela 1). Dentre as amostras analisadas verificou-se que 2 (8%) amostras, 19 e 20, (Tabela 1) 
estavam acima dos valores determinados para estes microrganismos. Em unidades amostrais de 
leite pasteurizado tipo C, Wendpap; Rosa (1995) e Wendpap et al. (1997) obtiveram 20 (40%) e 9 
(18%) acima das exigências preconizadas pela legislação. 

Na tabela 1 estão representados os NMP de coliformes termotolerantes presentes nas 
amostras de leite pasteurizado tipo C. Segundo a ANVISA, este deve possuir qualidade 
microbiológica satisfatória quando o número de coliformes a 45ºC (BRASIL, 2001). Dentre as 
amostras analisadas verificou-se que 2 (8%) amostras, 19 e 20, (Tabela 1) estavam acima do 
determinado para estes microrganismos. Wendpap; Rosa (1995) em análise do mesmo produto 
em Cuiabá, obtiveram de 70 amostras, 2 (10%) amostras acima do limite para coliformes 
termotolerantes. Em Cuiabá, Wendpap et al. (1997) averiguaram que 30% das amostras 
analisadas não estavam em conformidade com o exigido pela legislação. 

A presença de coliformes totais e termotolerantes neste estudo e também evidenciados em 
outros trabalhos indica contaminação pós-beneficiamento do leite, pois estas bactérias são 
sensíveis à temperatura de pasteurização (QUEVEDO et al., 2001). 
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1. Introdução  

  
 A doação de sangue é um processo no qual o doador voluntário tem seu sangue recolhido 
para armazenamento em um banco de sangue. O volume de sangue total a ser coletado é 
diretamente relacionado ao peso do doador. Para os homens não pode ultrapassar a 9ml / kg 
peso e, para as mulheres, a 8ml / kg peso.  Para um homem normal de 75 kg de peso o volume 
de sangue total é de 4.680 ml enquanto para uma mulher normal com 55 kg de peso é de 
aproximadamente 3.400 ml (Brener; Caiaffa; Sakurai e Proietti, 2008).  
 O anticoagulante presente na bolsa de coleta liga-se ao sangue impedindo que este 
coagule, o volume de anticoagulante da bolsa é padronizado para um mínimo de 400ml de 
sangue. Logo, uma pessoa com peso inferior a 50 kg não poderá doar o volume mínimo. Para ser 
um doador de sangue, é necessário ter idade entre 18 e 65 anos, estar alimentado 2 horas antes 
da doação, evitando alimentos gordurosos quatro horas antes da doação, ter dormido pelo menos 
6 horas e não apresentar doenças transmisíveis através da troca de sangue (Ministério da Saúde, 
2008). 

Segundo a legislação brasileira que regulamenta as normas técnicas a serem aplicadas em 
todos os bancos de sangue do país, menores de 18 anos só poderão doar sangue em situação 
especial que seja indispensável a doação do mesmo, mas com o consentimento por escrito do 
médico e dos pais ou responsável. 
 É de fundantal importância a doação de sangue, para a reposição das bolsas usadas nos 
hospitais, o sangue colhido dos doadores  é sempre separado em vários componentes e cada 
paciente recebe aquela parte que seu organismo precisa para se recompor (Ministério da Saúde, 
2008). 

A transfusão sangüínea é realizada para repor a perda do fluído corpóreo devido á alguma 
doença ou trauma grave que venha a trazer perda significativa de sangue que não possa ser 
reposta pela própria pessoa (Lewis, 2004). 

Para a realizacão de uma transfusão é necessário tomar conhecimento do tipo sanguíneo do 
doador e do receptor, pois se o sangue doado não for compatível ao receptor seu organismo 
produzirá anticorpos para combater o sangue acarrentando em morte do indivíduo (Lewis, 2004). 
 A incompatibilidade de tipos sanguíneos ocorre quando o sistema imunológico de uma 
pessoa produz anticorpos que atacam os antígenos que suas hemácias não possuem. Por isso 
um indivíduo que possue sangue do tipo A não pode ser tranfusionado com o tipo B, pois ele 
possue anticorpos contra o antígeno B, o tipo AB pode receber qualquer tipo sanguíneo do 
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sistema ABO, já o tipo O não tem antígenos A nem B, podendo doar para qualquer pessoa (Lewis, 
2004), como podemos ver no quadro a seguir. 

 
Quadro 1: Tipos Compatíveis de Sangue (sem aglutinação) 

 

Doador 

 

Receptor 

O O,A,B,AB 

A A,AB 

B B,AB 

AB AB 

Fonte: Lewis,2004. 

 Se compararmos somente os grupos sanguíneos, sem considerar o fator Rh, o grupo O é o 
doador universal e o grupo AB é o receptor universal. 
 A determinação do sistema Rh, envolve diversas substâncias, dessa forma, se nas 
hemácias, houver a presença do fator  Rh,  será classificada como possuindo Rh positivo, se não 
apresentar esse fator, o Rh é classificado como negativo. Os indivíduos que em seu organismo 
produzem o fator anti-Rh são considerados Rh positivo (Rh+). Os que não possuem o fator são 
Rh negativo (Rh-). Dessa forma, uma pessoa de Rh+ poderá receber sangue de fator Rh+ e Rh- 
(pois não apresenta o fator anti-Rh), a pessoa que seu sangue é Rh- só poderá receber a 
transfusão de sangue de pessoas do mesmo fator Rh, ou seja , Rh- (Borges-Osório e Robinson, 
2002). 
 Este trabalho teve como objetivo identificar o perfil dos acadêmicos doadores e não-
doadores de sangue do Curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado de Mato Grosso 
– UNEMAT - Campus de Tangará da Serra – MT. 
 A relevância desta pesquisa deve-se a identificação do perfil de doadores e não doadores de 
sangue, possibilitando a ação de entidades especializadas, para que possam ser identificados os 
motivos de não serem doadores de sangue, e posteriormente um trabalho em conjunto com 
entidades, para informar e convidar os acadêmicos não doadores, a se tornarem possíveis 
doadores de sangue, e para quem já é doador, continuar exercendo esse ato de solidariedade 
com o próximo. 

Estudos sobre o perfil dos doadores de sangue no Brasil, são poucos sendo notável a 
necessidade desse tipo de estudo, principalmente nas universidades (Cunha e Dias, 2008). 

 
 
 
 
 
2. Material e Métodos 
 
O presente artigo reúne os resultados da pesquisa realizada na UNEMAT com os 

acadêmicos do segundo e quarto semestres do curso de Ciências Biológicas, onde foi analisado 
através de questionários o perfil dos doadores e não doadores de sangue quanto á idade, tipo 
sanguíneo e opiniões relacionados á doação. 
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Foi realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando-se de livros, dicionários e artigos para a 
elaboração do referencial teórico. Posteriormente foi elaborado um questionário contendo 6 
questões abertas e 5 questões  fechadas, que foram aplicadas aos acadêmicos do segundo e 
quarto semestres do curso de Ciências Biológicas da UNEMAT - Campus de Tangará da Serra. 
As questões foram elaboradas visando á identificação do perfil do acadêmico e seus familiares, 
com relação á doação de sangue. 

O questionário é um instrumento usado para a coleta de dados, é formado por um conjunto 
de questões enunciadas como perguntas de forma organizada e sistematizada, visando á 
quantificação de resultados, pode conter questões fechadas e abertas (Rudio, 1986). 
 

 
3. Resultados e Discussões 
 
Quando perguntado aos acadêmicos se já haviam doado sangue alguma vez, foi constatado 

que dos cinqüenta entrevistados apenas onze responderam que já haviam praticado o ato da 
doação conforme apresentado no gráfico a seguir. 

 

 
Gráfico 1. Número de acadêmicos doadores e não doadores de sangue do curso de Ciências 
Biológicas- Unemat- CUTS. 

 
Com a análise do gráfico pode-se perceber que há um alto índice de não doadores entre os 

entrevistado, levando a analisar se haveria uma relação com a idade dos entrevistados, como 
mostra a tabela abaixo. 
 A tabela a seguir mostra a idade dos acadêmicos entrevistados não distinguidos de 
semestre, verifica-se que os acadêmicos em sua maioria são jovens, pois a maioria dos 
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entrevistados está na faixa etária de dezoito a vinte anos e a minoria de vinte e quatro a vinte e 
seis anos, vale ressaltar que a idade média dos acadêmicos era de vinte e três anos. 
 
Tabela 1. Idade dos Acadêmicos entrevistados do curso de Ciências Biológicas – Unemat - CUTS. 

Idade Número de Acadêmicos 

16 l--- 18 3 

18 l--- 20 24 

20 l--- 22 8 

22 l--- 24 4 

24 l--- 26 1 

26 l--- 28 2 

28 l--- 30 - 

30 l--- 32 2 

Não Responderam 6 

Total 50 

 
 
Esses dados obtidos vêm reforçar o baixo percentual de doadores de sangue no Brasil 

0,7%, sendo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que no mínimo 2% da 
população brasileira sejam doadoras de sangue, para atender á demanda nacional (Santos, 
1995). 

Quando perguntado ao acadêmico se algum de seus familiares era doador de sangue 
trinta e dois dos cinqüenta entrevistados responderam que sim como mostra o gráfico abaixo, 
demonstrando a cultura de doação de sangue.   
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Gráfico 2. Número de familiares doadores de sangue dos acadêmicos entrevistados do curso de 
Ciências Biológicas- Unemat- CUTS. 

 
 A tabela a seguir retrata os tipos sanguíneos dos acadêmicos entrevistados, sendo o O+ o 
tipo sanguíneo mais freqüente e os tipos B-  e o O- sendo nenhum entrevistado possui o tipo AB- . 
 
Tabela 2. Tipos sanguíneos dos acadêmicos entrevistados do curso de Ciências Biológicas –
Unemat - CUTS. 

Tipos Sanguíneos Quantidade  

A+ 10 
B+ 3 
O+ 15 
AB+ 2 
A- 2 
B- 1 
O- 1 
AB- - 
Não sabem ou não opinaram 16 

Total 50 

 

 Observou-se que dentre os acadêmicos entrevistados poucos são doadores, mas seus 
familiares possuem o hábito de praticar esse ato, também foi observado, que o tipo sanguíneo O é 
o mais freqüente ressaltando que o mesmo é doador universal, verifica-se assim a relevância 
social de doar sangue, um ato de cidadania e amor ao próximo que irá salvar várias vidas. 

Mediante essa situação sugere-se a criação de campanhas informando a importância da 
doação de sangue direcionada á públicos alvos, os acadêmicos, visando sensibilizá-los para que 
pratiquem o ato da doação de sangue voluntariamente.  

Também sugere-se parcerias entre as universidades- principalmente os cursos relacionados 
á área da saúde- e a UNITAN ou outras entidades afins, para a criação de projetos com o intuito 
sensibilizar  os discentes universitários de outras áreas do conhecimento e a comunidade externa 
a se tornarem doadores de sangue. 
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1. Introdução  
 
Um pouco da precipitação da água infiltra na terra e permeia os vãos do solo e de rochas. A 

água nesses espaços é chamada de água subterrânea e é uma de nossas mais importantes 
fontes de água doce (Miller Jr., 2007).  

As águas subterrâneas são alvo de contaminação por meio de algumas atividades humanas, 
dentre as quais se podem destacar a disposição de resíduos sólidos que gera um líquido 
altamente poluente denominado chorume. 

O chorume pode ser definido como a fase líquida da massa de lixo aterrada, que percola 
através desta removendo materiais dissolvidos ou suspensos. Na maioria dos aterros sanitários 
ele é composto basicamente pelo líquido que entra na massa aterrada de lixo, advindo de fontes 
externas, tais como sistemas de drenagem superficial, chuva, lençol freático, nascentes e aqueles 
resultantes da decomposição do lixo (Hamada, 2002). 

Pela definição do CEMPRE (Compromisso Empresarial para Reciclagem), o sistema de 
monitoração tem a função de permitir a detecção, em estágio ainda inicial, dos impactos ambientais 
negativos causados pelo empreendimento, permitindo assim, a implementação de medidas 
mitigadoras antes que este assuma grandes proporções e torne-se mais difícil sua correção 
(CEMPRE, 2000). Sendo assim a monitoração das águas subterrâneas da área de um aterro 
sanitário pode evitar graves problemas de contaminação, preservando as condições sanitárias da 
água ingerida pela população. 

A área escolhida para a implantação do aterro sanitário municipal de Foz do Iguaçu situa-se 
na porção noroeste do município, com 21,2365 hectares. O aterro sanitário iniciou sua operação 
em janeiro de 2001. 

Segundo dados do projeto executivo do aterro e através de observações realizadas na frente 
da pedreira existente no local, por meio de execução de furos de sondagem, o nível do lençol 
freático na parte sudeste e nordeste é de 5,5 m; no centro, noroeste e sudoeste é de 6,5 m; 
tornando-se mais profundo no sul e ao norte com 8,5 m. 

Para impedir a produção excessiva de chorume, impôs-se uma barreira física ao 
escoamento dos líquidos percolados no sentido vertical, cuja captação se dá através do sistema 
de drenagem que transporta estes líquidos para fora da massa de resíduos sólidos e daí até o 
sistema de tratamento. 

Para monitorar a qualidade das águas do lençol freático subterrâneo houve a perfuração de 
poços de monitoramento em pontos estratégicos do terreno. Executou-se a abertura dos poços no 
aterro em 15 de dezembro de 2003. Foram instalados 04 (quatro) poços, sendo 01 (um) a 

mailto:greycemaas@yahoo.com.br
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montante e 03 (três) a jusante do aterro sanitário, em relação ao fluxo subterrâneo, porém, 02 
(dois) poços a jusante foram desativados. 

Um novo estudo hidrogeológico foi realizado e alguns poços foram realocados. Atualmente 
existem dois poços a montante e dois a jusante da área de disposição de resíduos. Os poços de 
montante têm a função de verificar a qualidade do aqüífero antes de sua passagem sob o aterro e 
os poços de jusante, de avaliar a ocorrência de alterações das características iniciais e em que 
grau ocorrem. 

O objetivo desse trabalho é analisar a qualidade da água do lençol freático na área do aterro 
sanitário do município de Foz do Iguaçu-Paraná com relação aos parâmetros microbiológicos de 
Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes a fim de verificar se há contaminação da água 
subterrânea devido à atividade de disposição de resíduos. 

 
2. Material e Métodos 
 

Caracterização do lixiviado 
 

Foram realizadas coletas de amostras para análises, e assim obtiveram-se resultados sobre 
a caracterização do chorume.  

O material utilizado na coleta (frascos) foi fornecido pelo laboratório de análises e foram 
realizadas amostras simples. As coletas foram realizadas seguindo-se as orientações básicas 
descritas pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, 1987) referentes a 
procedimentos de coleta e preservação de amostras. 

A metodologia utilizada pelo laboratório para a análise das amostras seguiu o padrão 
estabelecido pela maioria dos órgãos ambientais do Brasil, sendo através do manual da 
Associação Americana de Saúde Pública, Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (1998). 

Os resultados das análises físico-químicas estão apresentados na Tabela a seguir para que 
sejam observadas as variações dos parâmetros em função do tempo. Estão expostos os 
resultados encontrados em 2005, ano em que foram feitas maior número de coletas do chorume 
bruto. 
 
Tabela 1. Caracterização microbiológica do chorume do aterro sanitário de Foz do Iguaçu – PR 
(2005) 
 

PARÂMETROS 
PERÍODO 

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

Coliformes totais (UFC/100 mL) 3.300 - 252.000 - 98000 124000 - 

Coli. fecais (UFC*/100 mL) 200 - 112.000 - 48000 6000 - 

*UFC – Unidades formadoras de colônia 
Fonte: Pesquisa de campo 
 

Coleta para análise de amostras dos poços de monitoramento 
 

O monitoramento de águas subterrâneas visa avaliar, a influência do aterro nessas águas. A 
localização dos poços na área do aterro sanitário de Foz do Iguaçu pode ser visualizada na 
imagem a seguir. 
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Figura 1. Localização dos poços de monitoramento 

 
Apenas o poço de monitoramento 02 foi analisado, uma vez que os demais poços não 

apresentaram contribuição desde sua implantação. Supõe-se que o lençol freático pode ser mais 
profundo nas áreas onde se encontram os outros poços. A realização de coleta em nascentes na 
área do aterro é uma saída temporária para a falta de pontos de amostragem e já esta sendo 
realizada, mas não é objeto deste trabalho. Futuramente e se o órgão ambiental responsável 
julgar necessário, a empresa responsável pela administração do aterro pretende realizar novo 
estudo hidrogeológico para escavação de mais poços de monitoramento. 

A metodologia adotada para monitorar a qualidade das águas subterrâneas foi a coleta de 
amostras para a realização de análises físico-químicas e biológicas em laboratório especializado. 

O material utilizado na coleta (frascos e bailers) foi fornecido pelo laboratório de análises. A 
metodologia utilizada pelo laboratório para a análise das amostras segue o padrão estabelecido 
pela maioria dos órgãos ambientais do Brasil, sendo através do manual da Associação Americana 
de Saúde Pública, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

Para as coletas de amostras utilizaram-se coletores do tipo garrafas coletoras denominadas 
“bailers” como pode ser visualizado na figura a seguir. 

 

 
Figura 2. Garrafa coletora (bailer) 
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O bailer é um coletor de amostras de águas do subsolo em poços de monitoramento. Uma 

esfera plástica no interior do coletor bloqueia a saída inferior retendo a amostra de água. 
Os procedimentos foram realizados utilizando-se luvas de látex para evitar contaminação. 

São utilizados novos pares de luvas em cada ponto de coleta.  
Inicialmente o poço de monitoramento foi aberto. Abriu-se a proteção plástica do bailer 

apenas na parte superior, onde foi amarrado um fio de nylon. No momento seguinte, o bailer é 
retirado da proteção plástica e introduzido lentamente até o fundo do poço para não agitar a 
água contida neste. É necessário introduzir o bailer várias vezes para se conseguir a quantia 
necessária de amostra. As amostras foram coletadas em frascos plásticos de 300 mililitros, para 
coleta de amostra para análise microbiológica. Iniciou-se sempre pela coleta microbiológica, 
onde os cuidados com a não contaminação devem ser maiores. Juntamente com o bailer (na 
mesma embalagem), foram fornecidos dois bico extratores, de diferentes capacidades de vazão, 
que devem ser inseridos na região inferior do bailer (coletor), de modo a deslocar a esfera 
plástica liberando a água coletada para o interior dos frascos.  

Após as coletas todas as amostras foram acondicionadas em caixa térmica sob refrigeração 
com gelo reutilizável. O uso de gelo reutilizável impede que haja acúmulo de água na caixa, o 
que poderia contaminar as amostras ou danificar as etiquetas. As amostragens foram realizadas 
no período de janeiro de 2007 a maio de 2008. 

 
3. Resultados e Discussão 
 
A seguir é apresentada tabela com os resultados das análises realizadas nas amostras 

coletadas no Poço de monitoramento 02 (PM2) durante o período de amostragem de 17 meses. 
 

Tabela 2. Resultados Poço de monitoramento 02 (PM2) 
TABELA DE RESULTADOS - PM2 

 Período 2007 - PM2 Período 2008- PM2 

PARÂMETROS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

Coliformes 
Totais  
(UFC/100ml) 9,2 <1,1 <1,1 0 41500 212 0 0 0 0 0 0 <3 <53 <47 0 0 

Coliformes 
Termotolerantes 
(UFC/100ml) 2,2 <1,1 <1,1 0 0 140 0 <1 0 0 0 0 0 0 <47 0 0 

Fonte: Pesquisa de campo 
 

A tabela 2 com os valores de Coliformes Totais para o poço de monitoramento 02 
demonstra que esse parâmetro não apresenta grande variação, estando quase sempre ausente. 
Apenas no mês de Maio houve um grande pico nesse parâmetro, que foi causado provavelmente 
por contaminação externa ou no momento da coleta, não sendo necessariamente um valor 
representativo, considerando-se que ocorreu apenas uma vez. No mês de Janeiro de 2008 houve 
uma pequena elevação, sendo o resultado para coliformes totais inferior a 3 Unidades 
Formadoras de Colônia, já para o mês de fevereiro, um aumento para 53 UFC e leve diminuição 
para o mês de março para 47 Unidades Formadoras de Colônia, e uma grande diminuição, 
voltando a apresentar ausência nos meses de abril e maio. 

Os resultados para Coliformes Termotolerantes para o poço de monitoramento 02 também 
demonstram que esse parâmetro não apresenta grande variação, estando quase sempre ausente. 
Novamente apenas no mês de Junho houve um pico nesse parâmetro, que foi causado 
provavelmente por contaminação externa ou no momento da coleta. No mês de março de 2008, 
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houve um aumento, mas nos meses de abril e maio o parâmetro voltou a ser ausente, retornando 
à estabilidade como a maioria dos meses. 

Com relação aos coliformes totais, em bibliografia é frequentemente citado que este não 
indica diretamente contaminação por organismos patogênicos vindos de uma fonte especifica, 
uma vez que esses microrganismos ocorrem em águas e solos poluídos e não poluídos, como 
pode ser verificado nas citações a seguir. 

O grupo de coliformes totais constitui-se em um grande grupo de bactérias que têm sido 
isoladas de amostras de águas e solos poluídos e também de solos não poluídos, bem como de 
fezes de seres humanos e outros animais de sangue quente.Tal grupo foi bastante usado no 
passado como indicador, e continua a ser usado em algumas áreas, embora as dificuldades 
associadas com a ocorrência de bactérias não fecais seja um problema (Thomann e Muelle, 1987, 
citados por Sperling,1996).  

Segundo Sperling (1996) não existe uma relação quantificável entre coliformes totais e 
microganismos patogênicos.  

A presença de bactérias do grupo “coli” numa água residuária não significa, 
necessariamente, que seja de contribuição humana ou animal, pois estes organismos podem 
também se desenvolver no solo e serem carregados com a água de lavagem (Jordão e Pessoa, 
1995). 

Sendo assim, o parâmetro mais significativo nesse caso para determinação de uma possível 
contaminação é a presença de Coliformes Termotolerantes nas amostras. 

Mendes et al. (2006) ao estudar os aspectos físico-químico e bacteriológico da hidrologia 
subterrânea na região do depósito de resíduos sólidos urbanos em Londrina no Paraná, observou 
que as concentrações de coliformes termotolerantes nas águas dos poços apresentaram-se pouco 
variáveis ao longo do período de monitoramento. Durante o período estudado os índices de 
coliformes totais variaram de 3,1 a 19863 NMP. Já para coliformes termotolerantes, variaram de 0 
a 4,1 NMP, sendo que a ausência foi predominante. 

Athayde et al. (2009) ao estudar o efeito do antigo lixão do Roger, em João Pessoa na 
qualidade da água subterrânea local coletou amostras de 06 poços, sendo que na maioria dos 
casos os mesmos apresentaram valores superiores ao indicado pela Portaria 518/04 do Ministério 
da Saúde. Tal portaria determina que em uma água os coliformes termotolerantes devam estar 
ausentes. Sendo assim, o autor concluiu que a água em questão não era apropriada para 
consumo humano sem tratamento prévio. 

Com relação ao presente estudo, na maior parte do período analisado os resultados para 
coliformes termotolerantes foram ausentes, atendendo a determinação da Portaria 518/04 do 
Ministério da saúde. A presença de coliformes termotolerantes em algumas amostras analisadas 
não significa necessariamente que a contaminação tenha ocorrido em função de algum efeito 
direto do aterro sanitário. Como a presença ocorre apenas esporadicamente existe a possibilidade 
de contaminação no momento da coleta. Ainda assim a existência de coliformes termotolerantes 
nas amostras não pode ser ignorada sendo necessária uma investigação mais apurada utilizando-
se outros métodos para averiguar se há ou não colaboração do aterro sanitário nesses resultados.  
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1. Introdução  

As corujas formam um grupo de aves que correspondem a padrões bastante característico 
de comportamento, morfologia e anatomia (Motta-Junior et al., 2004) Pertencedo à ordem 
Strigiformes, estão divididas em duas famílias: a Tytonidae (ex.coruja do celeiro, Tyto alba) e a 
Strigidae (ex. coruja buraqueira, Speotyto cunicularia ). Sendo que a maior concentração das 
espécies de coruja se encontra na segunda família (MOTTA-JUNIOR e ALHO, 1998). No mundo 
existem cerca de 212 espécies de corujas, ocupando todos os continentes; com exceção da 
Antártida. No Brasil, até o momento, foram registradas 24 espécies, entre elas estão à corujinha-
do-mato (Otus choliba), a coruja-buraqueira (Speotyto cunicularia), e o caburé (Glaucidium 
brasilianum) (Motta-Junior et al., 2004, Motta-Junior e Alho, 1998). As corujas (ordem Strigiformes) 
são aves cosmopolitas, isto é, espécie que se adapta a diferentes ambientes, possui cabeça 
grande e arredondada; olhos grandes e dirigidos para frente, lembrando a face humana (Storer et 
al, 2002, Sick, 1997). As corujas possuem visão binocular, como as dos seres humanos, podendo 
aumentar seu campo de visão girando sua cabeça até 270°. A audição é bastante desenvolvida, 
sendo principal ponto estratégico para detectar as presas no solo ou na vegetação (Motta-Junior 
et al., 2004 e Sick, 1997). A plumagem desta ave é muito macia, característica que reduz bastante 
o ruído na hora de voar, isto possibilitado pela estrutura das penas.  

A Speotyto cunicularia (Molina 1782) pertence à família Strigidae, e é comumente 
conhecida como coruja buraqueira. A coruja buraqueira é uma ave pequena com cerca de 22 cm 
e pesa entre 120-240 g (Sick, 1997 e Zílio, 2005), sendo considerada uma de ave de rapina por 
ser uma espécie carnívora e possuir características morfológicas externa relacionadas com o seu 
hábito alimentar. O bico, por exemplo, é curto e suas garras são bem afiadas para capturar e 
dilacerar a presa. Sua plumagem é freqüentemente com traços cor e terra, isto é avermelhada, a 
voz múltipla como se fosse um grito forte e rouco “kit-kit” (Sick, 1997). Ocorre do Canadá à terra 
do fogo e quase todo o Brasil (Sick, 1997), possui hábitos diurnos e crepusculares, vive em 
campos onde ocupa tocas abandonadas de mamíferos (Martins e Egler, 1990, Sick, 1997).  

S. cunicularia é predador de pequeno porte, ou seja, se alimenta de outros animais. 
Juntamente com outros predadores de topo da cadeia alimentar, auxilia no controle populacional 
de presas como os roedores. Portanto, os predadores naturais ajudam a evitar explosões 
populacionais desses organismos, que trariam conseqüências indesejáveis, tanto em ares 
naturais como em ambientes modificados como plantações, cidades (Motta-Junior et al., 2004). 
Segundo Martins e Egler (1990) a coruja buraqueira, é um predador generalista de artrópodos e 
pequenos vertebrados, alimentando–se de qualquer espécie destes grupos disponível em seu 
habitat, dentro do seu porte. O macho e a fêmea são geralmente muito parecidos, a fêmea às 
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vezes é maior (Sick, 1997, Motta-Junior et al, 2004). De acordo com Martins e Egler (1999) o 
macho é maior e possui a face mais clara. Um das formas de diferenciar esta espécie é observar 
o seu canto, que muitas vezes é um dueto onde a voz da fêmea é mais alta e rouca, já a voz do 
macho geralmente é mais baixa (Sick, 1997). A coruja buraqueira é uma espécie campestre, onde 
se aproveita do desmatamento e se instala em buracos no chão, é atraído por tocas de tatus e 
buracos na base de cupinzeiros terrícolas que o casal, se revezando, alarga; cava galerias mais 
ou menos horizontal, usando ambos os pés, forra a cavidade do ninho com esterco ou capim 
seco; tática utilizada para atrair coleópteros e servir de alimento (Sick, 1990, Martins e Egler 
1990). 
Muitas vezes a coruja utiliza esses ninhos para nidificar ou encurralar presas (Motta-Junior et al., 
2004). Os rituais de acasalamento são marcados por cantos no fim da estação seca (Motta-Junior 
et al., 2004).  

Os ovos são ovais, quase redondos, possuindo uma leve tonalidade rosada quando 
frescos. O período de incubação é de 23 a 24 dias (Sick, 1997). A dieta da coruja buraqueira é 
composta por insetos, anfíbios, répteis, pequenos pássaros e mamíferos (Motta-Junior e 
Talamoni, 1996 e Teixeira e Melo, 2000). Depois de capturar e matar a presa a coruja engole-a 
inteira, despedaçando somente quando a presa é relativamente grande. No processo digestivo 
peculiar dessa ave de rapina, as partes não digeríveis dos animais consumidos, como carapaças, 
pelos, penas, escamas, ossos são regurgitados em formato de pelotas compactas (Motta-Junior et 
al., 2004, Motta-Junior e Alho, 1998, Sick, 1997). A S. cunicularia elimina o ácido úrico como toda 
ave. Costuma regurgitar no final de cada dia de uma a duas pelotas, dependendo do tamanho da 
presa (Motta-Junior, et al, 2004). Com isso não há necessidade de sacrificar o animal para estudar 
o conteúdo estomacal. A dieta da S. cunicularia pode ser estudada através das análises das 
pelotas regurgitadas, que são compostos de penas, ossos, élitros e pêlos não digeridos (Motta-
Junior e Talamoni, 1996, Motta-Junior et al., 2004). 
O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento preliminar dos principais 
componentes da dieta de Speotyto cunicularia, em área urbana do Município de Tangará da 
Serra, Mato Grosso. 
 
2- Material e Métodos 

O material coletado (regurgito) foi devidamente pesado para se obter a biomassa total de 
cada pelota (g) (ou peso corporal), e seco em estufa a 60°C, por 24 h; o mesmo foi fragmentado 
em três pedaços e colocado em copo plástico. Em seguida adicionou-se uma solução aquosa de 
NaOH a 10 %, sendo o conteúdo do copo misturado periodicamente. Após 2 ou 3 h, o conteúdo 
foi peneirado, sendo necessário fazer lavagens com água em uma peneira pequena de malha 
fina, para que assim se evite a perda de importantes itens constituintes da dieta (Motta-Junior e 
Alho, 1998). O material constituinte da dieta (ossos, mandíbulas e crânios, e etc) devidamente 
limpo é levado à estufa para ser seco a 60°C, por 15 a 30 minutos. Após esse procedimento os 
itens foram pesados novamente para se obter à biomassa (g) do mesmo, e só a partir daí estarão 
prontos para serem analisados ou armazenados. Cada unidade amostral representada por uma 
pelota regurgitada foi observada em lupa e microscópio para serem devidamente identificados. 

Verificou-se o tipo de item encontrado na pelota, o táxon, o número de indivíduos por 
pelota e etc. Posteriormente, os itens encontrados foram agrupados em vertebrados, 
invertebrados, sementes e pedras (Teixeira e Mello, 2000). Através desse estudo pode-se 
observar a biomassa (%) dos itens encontrados nos regurgitos, dentre outras informações. 
 
3- Resultados e Discussão  

Realizou-se inicialmente um levantamento preliminar da dieta da coruja buraqueira 
(Speotyto cunicularia) em área urbana do município de Tangará da Serra – MT, situada no 
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loteamento do Bairro Cidade Alta IV, ao lado da UNICEM. O local foi escolhido por apresentar 
grande concentração dessa espécie. Nesse local foram identificados dez ninhos distribuídos em 
cinco quadras de áreas diferentes, sendo dois ninhos por quadra (Figura 2). A área total do 
levantamento foi de aproximadamente 5,28 ha. Com o intuito de caracterizar a área em estudo e o 
comportamento da coruja buraqueira foram feitas as seguintes observações: largura e altura da 
entrada dos ninhos, distância entre os ninhos e número de cupinzeiros por hectare. Os ninhos 
apresentaram uma altura média de 14,8 cm (DP = 0,57 cm; n = 10) e largura de 12,7 cm (DP = 
0,42 cm; n = 10). A menor distância entre dois ninhos ativos foi de 25 m, o que provavelmente 
indica que as corujas necessitam de uma distância mínima de segurança para competirem por 
alimento. Estimou-se, em média, 12,4 cupinzeiros por hectare, indicativo de que a área encontra-
se em processo de degradação. A coruja buraqueira prefere áreas de pastagens degradadas, 
construindo seus ninhos próximos aos cupinzeiros e prefere áreas urbanas (Sick, 1997). 
Observou-se que uma das áreas é utilizada para pastejo com eqüinos, o que contribui com o 
processo de degradação da cobertura vegetal, aliado à alta incidência de cupins na área. 

 

 
Figura 1 –  Croqui da área estudada no período seco e chuvoso, ilustrando a localização dos ninhos, a 

área de cada quadra e o número de cupins de montículo presentes no local. 
Observou-se grande quantidade de fezes em pequenos pedaços na entrada dos ninhos, 

que eram levadas pelas próprias corujas. Segundo observações registradas por Sick (1984), estes 
pedaços de fezes servem como atrativos de coleópteros que servem de alimento para as corujas. 
Para avaliar a composição da dieta da coruja buraqueira, foram coletados 14 regurgitos no final da 
estação seca (agosto/setembro) e 14 regurgitos no início da estação chuvosa (outubro/novembro). 
Foi realizada uma visita na área amostrada no final da estação seca, coletando-se todos os 
regurgitos inteiros presentes nos ninhos. No início do período chuvoso foram feitas coletas nos 
dias 25/10, 03/11 e 11/11/05. Os regurgitos foram coletados com auxílio de uma espátula de 
plástico, sendo acondicionados em saquinhos de papel, colocando-se um regurgito por saquinho. 
As amostras foram levadas ao Laboratório de Biologia Geral da UNEMAT para avaliações 
subseqüentes. 
 As características avaliadas foram: tamanho do regurgito (comprimento e largura), 
biomassa inicial dos regurgitos e composição percentual dos itens presentes nos regurgitos 
(vertebrado, invertebrado, material vegetal e pedras). O tamanho dos regurgitos foi medido com o 
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auxílio de um paquímetro, tomando-se as medidas de comprimento, em cm, e largura na região 
mediana do mesmo, somente nas amostras coletadas no final do período seco. As medidas foram 
repetidas três vezes no mesmo regurgito, estimando-se um valor médio. 

Em laboratório, com o intuito de desagregar os componentes dos regurgitos, os mesmos 
foram colocados em vasilhas de plástico contendo uma solução aquosa de NaOH a 10%, por um 
período que variou entre duas a 24 horas, de acordo com a dissolução do material estudado. Os 
regurgitos eram agitados a cada 30 minutos, com o auxilio de um bastão de vidro, sem que 
danificasse os itens. Para a lavagem do material utilizaram-se duas peneiras, sendo a última de 
malha mais fina com o objetivo de evitar as perdas de material.  

O material, devidamente coado e lavado com água abundante, foi levado à estufa a 60ºC, 
por 24 h. Para separar os itens do material já seco, os regurgitos foram colocados em uma placa 
de Petri onde cada item foi separado e colocado em cadinhos de papel alumínio, para serem 
levados à estufa. Em seguida, cada item do regurgito limpo foi pesado para se obter a biomassa 
do regurgito após a ação do NaOH a 10%. As categorias foram designadas por estrutura obtida, 
como vertebrados, invertebrados, material vegetal e pedras. Antes de realizar a análise de 
variância, os dados de biomassa inicial dos regurgitos foram submetidos aos testes de Cochran e 
Bartlett, para verificar a homogeneidade das variâncias dos erros e ao teste de Lilliefors, para 
verificar a normalidade dos erros, ao nível de 5% de probabilidade. O teste do Qui-quadrado foi 
utilizado para verificar a diferença da biomassa dos itens vertebrados e invertebrados, entre os 
períodos seco e chuvoso, por ser um teste de aplicação simples e não exigir a anormalidade e a 
homogeneidade dos erros, hipóteses básicas para dar validade à análise de variância. Não foi 
possível realizar a análise de variância dos dados de biomassa de regurgitos, pois não houve 
normalidade, pelo teste de Lilliefors (D cal = 0,2639 > D tab 5% = 0,166) e homogeneidade dos erros 
pelo teste de Bartlett (razão M/C>X2 tab 5% e 1%). Para isso, faz-se necessário à transformação 
dos dados antes de proceder à análise de variância. A biomassa média dos regurgitos foi de 1,33 
g (DP = 0,18 g; n = 28). A biomassa total dos itens correspondeu a 34,77% da biomassa inicial 
dos regurgitos (Tabela 1). Aplicando-se o teste do Qui-quadrado, a biomassa de vertebrados e 
invertebrados não diferiu entre as os períodos seco e chuvoso (X2 = 0,881; P > 0,10; gl = 1).  
 
Tabela 1 – Biomassa (g) dos itens encontrados nos regurgitos de Speotyto cunicularia 

Estação Biomassa 
inicial* 

Vertebrado Invertebrado Material  
Vegetal 

Pedras Biomassa 
total dos 

itens 

Seca 16,39 3,47 2,83 0,03 0,00 6,33 

Chuvosa 20,97 1,94 4,68 0,00 0,04 6,66 

Total (%) 37,36 (100) 5,41 (14,48) 7,51 (20,10) 0,03 (0,08) 0,04 (0,11) 12,99 (34,77) 

 Anterior ao tratamento com NaOH. 
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1. Introdução 
 
A taxonomia, que é um importante ramo da sistemática, nos ajuda a conhecer e a 

compreender o grande número de espécies que ainda necessitam ser descritas em todos os 
grupos taxonômicos.  Sua importância, para a descrição da biodiversidade do país, é evidenciada, 
ainda, quando se analisa os investimentos do governo brasileiro como a implantação de 
programas de formação de taxonomistas, que garante bolsas de Pós-graduação aos profissionais 
que se dedicam a este ramo da ciência (Brasil, 2009).  

Um grupo muito importante, para os estudos com genética, ecologia e sistemática é a 
família Drosophilidae (Diptera), apresentando, nas espécies do gênero Drosophila, organismos 
com um grande número de trabalhos publicados. Dentro da família Drosophilidae encontramos 
outros 43 gêneros, dentre os quais está o gênero Rhinoleucophenga representado por 18 
espécies descritas, sendo todas encontradas nas regiões Neotropical e Neártica (Gottschalk et al., 
2008). Este grupo envolve espécies que se alimentam de fungos e leveduras encontrados na 
fermentação de frutos ou mesmo parasitas de outros insetos, entre eles, pragas agrícolas como 
percevejos (Ashburner, 1981; Costa-Lima, 1950).   

Alguns trabalhos propuseram filogenias da família Drosophilidae e há uma incongruência 
sobre a posição filogenética de gêneros como Rhinoleucophenga, Gitona e Cacoxenus que, no 
trabalho de Okada (1989), estão inseridos em tribos diferentes e, no trabalho de Grimaldi (1990), 
são apresentados agrupados na tribo Gitonini. Sidorenko (2002), estabeleceu uma hipótese de 
relação filogenética de nove gêneros da Subfamília Steganinae concordando com o estabelecido 
por Grimaldi (1990), contudo não foram utilizados em sua análise dados sobre as espécies de 
Rhinoleucophenga. Malogolowkin (1946) publicou uma revisão do gênero Rhinoleucophenga, 
redescrevendo a espécie R. obesa (Loew, 1872) a partir de espécimes coletados no Brasil. Porém 
Hsu (1949) e Wheeler (1952), analisando espécimes coletados no Colorado e em Nevada, nos 
Estados Unidos, sugeriram que os espécimes de Rhinoleucophenga coletadas no Brasil não eram 
da mesma espécie tipo descrita por Hendel (1917). 

Assim, fica claro que estudos sobre a taxonomia e, posteriormente, da sistemática da tribo 
Gitonini mostram-se necessários, e a descrição de novas espécies pode contribuir para as 
comparações e esclarecimentos dentro deste grupo. Diante disso o objetivo deste trabalho foi 
descrever a morfologia externa de duas espécies de Drosophilidae (Diptera) pertencente ao 
gênero Rhinoleucophenga. 

 
2. Material e Métodos 
  
Foram utilizados, para este trabalho, 20 espécimes de drosofilídeos, cinco machos e cinco 

fêmeas de Rhinoleucophenga sp.1 e cinco machos e cinco fêmeas de Rhinoleucophenga sp.2, 
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coletados entre os anos de 2007 e 2009, pelo grupo de pesquisas em Biologia de Insetos 
Detritívoros (BIDE), em um fragmento de mata localizado próximo à Universidade do Estado de 
Mato Grosso. Os indivíduos foram identificados conforme sua morfologia externa a partir da chave 
de identificação de Malogolowkin (1946). 

Os indivíduos foram preservados em via úmida (álcool 70%) para posterior realização das 
medidas seguindo uma adaptação da metodologia de Grimaldi (1987) e Vilela e Bächli (1990), 
modificada por Vilela e Bächli (2000). Os drosofilídeos foram então montados seguindo a 
metodologia adaptada de Ashburner (1989) para a descrição das características de coloração. 

 
As estruturas utilizadas e os índices que foram calculados estão apresentados a seguir: 
 
Medidas e índices da cabeça: 

 Índice frontal (frontal index): comprimento / largura da fronte; 

 Índice orbital (orbito index): maior comprimento / maior largura da placa orbital; 

 Índice vt (vt index): comprimento da cerda vertical interna / externa; 

 Índice da gena (cheek index): largura da gena / largura do olho; 

 Índice do olho (eye index): comprimento / largura do olho. 
 
Medidas e índices do tórax: 
 

 Índice dc (dc index): comprimento das cerdas dorsocentrais anteriores / posteriores; 

 Índice da posição escutelar (scut position index): distância entre as cerdas escutelares 
anteriores e posteriores / distância entre as posteriores; 

 Índice escutelar (scut index): comprimento das cerdas escutelares anteriores / posteriores; 

 Índice esternal (sterno index): comprimento da cerda katepisternal anterior / posterior. 
 
Medidas e índices das asas: 
As medidas utilizadas para o cálculo dos índices baseados na venação da asa, foram 

obtidas a partir dos pontos de referência que estão ilustrados na Figura 1. 
 

 Comprimento: de H até extremidade de R4+5; 

 Índice costal: C-II / C-III; 

 Índice AC: C-III / C-IV; 

 Índice 4C: C-III/M-III; 

 Índice 4v: M-IV/M-III; 

 Índice 5x: seção apical de CuA / dM-Cu; 

 Índice M: seção apical de CuA / M-III; 

 prox.x: seção basal de R4+5 / M-III. 
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Figura 1. Ilustração de uma asa de Drosophilidae, com a representação dos pontos de referência 

para a obtenção das medidas comumente utilizadas para a descrição. A1– veia anal; bm – célula 

mediana basal; bM-Cu – veia transversal basal médio-cubital; C – veia costal (a numeração em romano 

representa suas seções); CuA – veia cubito-anal; dm – célula mediana distal; dM-Cu – veia transversal 

distal medio-cubital; H – veia humeral; hb – porção da seção III da veia costal com cerdas marginais 

grossas; M – veia mediana (a numeração em romano representa suas seções); R – veias radiais (R1, R2+3 e 

R4+5); R-M – veia transversal radio-medianal; Sc – veia subcostal. (Fonte: Bächli et al., 2004). 

 
3. Resultados 

  
 Os resultados dos índices calculados através das medidas obtidas a partir dos 
drosofilídeos Rhinoleucophenga sp.1 e Rhinoleucophenga sp.2 estão expostos do quadro a 
seguir. São apresentadas as médias e a amplitude de variação de cada índice. 
  
 Quadro 1. Índices calculados para os drosofilídeos Rhinoleucophenga sp.1 e 
Rhinoleucophenga sp. 2 
 

ÍNDICES 
Rhinoleucophenga 

 sp.1 
Rhinoleucophenga 

 sp.2 

♂ ♀ ♂ ♀ 

Comprimento do corpo 
30,7 mm  

(30,0-31,8) 
29,8 mm  
(27,9-36) 

24,2 mm 
(22,08-25,6) 

25,9 mm 
(24,64-27,04) 

Índice frontal 
1,06 

(1,0-1,16)  
1,07 

(1,0-1,1) 
1,2 

(0,9-1,3) 
1,17 

(1,0-1,4) 

Índice VT 
0,83 

(0,71-0,95) 
0,87 

(0,76-0,95) 
0,78 

(0,66-0,85) 
0,68 

(0,6-0,73) 
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Índice da gena  
0,16 

(0,13-0,19) 
0,15 

(0,12-0,17) 
0,24 

(0,18-0,27) 
0,26 

(0,15-0,33) 

Índice do olho 
1,4 

(1,2-1,5) 
1,4 

(1,3-1,5) 
1,32 

(1,16-1,53) 
1,3 

(1,25-1,56) 

Índice dc 
0,51 

(0,4-0,55) 
0,52 

(0,5-0,57) 
0,49 

(0,43-0,59) 
0,49 

(0,3-0,65) 

Índice da posição 
escutelar 

0,28 
(0,23-0,33) 

0,26 
(0,25-0,28) 

0,31 
(0,25-0,28) 

0,29 
(0,26-0,32) 

Índice escutelar 
0,94 

(0,83-1,0) 
1,0 

(0,97-1,0) 
0,91 

(0,83-0,96) 
0,86 

(0,33-1,0) 

Índice Preescutelar 
2 

(1,7-2,3) 
3,8 

(3,3-4,3) 
3 0 

Índice esternal 
0,94 

(0,83-0,96) 
1,0 

(0,8-1,4) 
0,98 

(0,88-1,1) 
1,05 

(0,84-1,2) 

Índice costal 
3,1 

(2,8-3,3) 
2,8 

(2,6-3,0) 
3,0 

(2,8-3,4) 
2,75 

(2,65-2,9) 

Índice AC 
1,3 

(1,1-1,4) 
1,31 

(1,3-1,4) 
1,5 

(1,52-1,66) 
1,9 

(1,5-2,8) 

Índice 4C 
1,0 

(0,8-1,1) 
1,04 

(0,8-1,1) 
1,3 

(1,0-1,5) 
1,24 

 
Índice 4v 

0,7 
(0,65-0,89) 

0,81 
(0,6-1,0) 

0,83 
(0,75-0,9) 

0,69 
(0,64-1,0) 

Índice 5x 
1,5 

(1,3-1,7) 
1,49 

(1,2-1,8) 
1,55 

(1,35-2) 
1,6 

(1,23-1,85) 

Índice M 0,9(0,77-0,96) 0,82(0,65-0,97) 1,0(0,86-1,1) 0,95(0,72-1,1) 

prox.x 
0,97 

(0,86-1,0) 
0,89 

(0,75-1,1) 
1,23 

(1,0-1,35) 
1,04 

(0,84-1,3) 

 
 Quanto as caraterísticas de coloração Rhinoleucophenga sp.1, apresenta tórax castanho 
claro, sem manchas nas bases das cerdas; abdômen com coloração acastanhada com manchas 
marrons nos tergitos que se estendem até a lateral; manchas do segundo e terceiro tergitos 
interrompidas medianalmente; mancha do terceiro tergito ocupando a região central, não se 
estendendo até os tergitos posterior e anterior, último tergito praticamente todo marrom (Figura 2). 
Rhinoleucophenga sp.2, apresenta o tórax amarelo a castanho claro, sem manchas nas bases 
das cerdas; abdômen castanho claro, com manchas marrons em todos os tergitos; manchas 
fendidas medianalmente, alargadas lateralmente; manchas do terceiro, quarto e quinto tergitos em 
forma de clava, alargadas na extremidade interna, último tergito praticamente todo marrom exceto 
pela fenda mediana (Figura 3). 
 Não foi percebido dimorfismo sexual, em relação à coloração, nos espécimes analisados. 
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4. Discussão 

 
Com os índices percebe-se que os indivíduos apresentam características típicas do 

gênero, como a altura da fronte pouco maior que a largura, um índice de gena muito baixo 
demonstrando que esta estrutura é bastante estreita. Uma característica diferencial foi a presença, 
em alguns espécimes, de um terceiro par de cerdas pré-escutelares, sendo mais comum na 
literatura encontrar referência a um ou dois pares. 

Quanto a coloração, os indivíduos não apresentam asas esfumaçadas ou com manchas, o 
que os diferencia de R. obesa pela chave de Malogolowkin (1946). Rhinoleucophenga sp1. 
apresenta similaridade com R. breviplumata por apresentar suas cerdas não saindo de manchas 
no tórax, mas difere por possuir escutelo uniformemente castanho. Em contrapartida, se 
assemelha a R. personata, com primeiro registro no Mato Grosso do Sul (Malogolowkin, 1946), 
por apresentar listras longitudinais castanhas no noto, contudo diferenciando-se, por não 
apresentar uma mancha escura no pólo inferior da carina.  

Rhinoleucophenga sp.2 possui, além do padrão da coloração, o índice de nervura IV 
menor que 3, o que leva a uma aproximação dos padrões encontrados em R. stigma, 
diferenciando-se por não possuir nenhuma mancha na região da gena, abaixo do olho. 

Fica aparente então, a partir das comparações apresentadas, que as espécies 
Rhinoleucophenga sp.1 e Rhinoleucophenga sp.2 ainda não foram descritas pela ciência. 

Os indivíduos descritos aqui, ainda compartilham outras características diagnósticas que 
os aproximam de Rhinoleucophenga, como a presença de um ou mais pares de cerdas pré-
escutelares, grande e fortes, índice costal próximo de 3, a presença de apenas duas cerdas 
katepisternais e, principalmente, a estrutura da carina que se apresenta proeminente e sulcada. 
Contudo divergem nas demais características dos indivíduos descritos por Malogolowkin (1946) 
como sendo do gênero Rhinoleucophenga. O gênero Rhinoleucophenga tem sido pouco abordado 
pela literatura nos últimos anos exceto em levantamentos e assim se encontra uma grande 

Figura 2. Vista dorsal do abdômen 

de Rhinoleucophenga sp.1 (♀). 

Figura 3. Vista dorsal do abdômen 

de Rhinoleucophenga sp.2( ♂) 



 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
I BIOTA – Ciclo de Estudos de Biologia de Tangará da Serra  

31 de agosto a 04 de setembro de 2009 
Resumo Expandido-ZOOLOGIA       

ISSN 2175-6392 

 

Apoio: FAPEMAT 

defasagem no conhecimento sobre suas espécies o que torna necessária um melhor 
entendimento sobre as relações entre as espécies do grupo. 

A genitália masculina, importante fator na identificação de espécies foi considerada na 
confirmação da diferenciação entre os drosofilídeos tratados aqui e as demais espécies do 
gênero, no entanto não foram ilustradas em função da dificuldade de dissecção dos exemplares, 
outros métodos de dissecção estão sendo estudados e as ilustrações das terminálias serão 
posteriormente feitas. 
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1. Introdução  
 
Os artrópodes mais familiares são as aranhas, escorpiões, insetos, centopéias, caranguejos, 

camarões, na realidade a maioria dos animais pertence aos artrópodes, se conhece perto de um 
milhão de espécies, mas, sem dúvida é apenas uma pequena porcentagem do número total de 
espécies viventes. Sua enorme capacidade adaptativa permitiu que sobrevivessem praticamente 
em todos os ambientes, são os animais com maior sucesso na colonização de habitats terrestres 
(Ruppert; Barnes, 2005). 

Ainda sim, cada organismo funciona melhor dentro de um intervalo limitado de condições, ao 
qual podemos nos referir como seu espaço de atividade. Este conceito se aplica a todos os 
aspectos da vida de um indivíduo (Ricklefs, 2003), os animais selecionam seus microhabitats de 
acordo com a oferta e variedade de recursos, tais como alimentação, abrigo, locais para postura 
de ovos, acasalamento e condições microclimáticas (Cornelissen; Boechat, 2001 apud PodgaiskI 
et al, 2007).  

Os artrópodes desenvolvem grande função ecológica no ecossistema, pois ocupa uma 
grande diversidade de microhabitats e nichos (Longcore, 2003, apud Rocha, et al, 2005). 
Artrópodes também são bons bioindicadores da interferência humana na qualidade do habitat, 
devido à alta diversidade de espécies e sua ligação física e biológica indicando o grau de 
alteração que ocorreu em determinado ambiente (Lewinsohn et al, 2005; Freitas et al, 2006 apud 
Leivas; Fischer, 2007).  

São organismos que exercem as mais variadas funções, alterando as propriedades físicas, 
químicas e biológicas, promovendo a decomposição de resíduos orgânicos e estruturação do solo. 
(Ferreira; Kato, 2003). 

Florestas e matas, de uma maneira geral, fornecem condições diversificadas para a 
existência de uma maior biodiversidade devido às suas estruturas mais complexas: grande 
número de espécies vegetais, estratificação vertical, copas interconectadas formando um dossel 
contínuo (Elton, 1973, apud Ferreira; Marques, 1998).  

O trabalho teve como objetivo comparar a artropodofauna de um fragmento de mata em 
relação à pastagem associada a este fragmento, ambos localizados próximo ao Campus da 
Universidade Estadual do Mato Grosso na cidade de Tangará da Serra – MT.   

 
2. Material e Métodos 

mailto:bio.sioliveira@yahoo.com.br
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Foram estabelecidos dois locais de captura, o primeiro localizado no interior do fragmento da 

mata e o segundo na pastagem próxima ao fragmento. As armadilhas utilizadas foram do tipo pit 
fall. No fragmento de mata a primeira armadilha foi instalada a seis metros de uma pequena 
estrada que o corta, e as outras foram instaladas a cada quatro metros uma da outra. Na 
pastagem as armadilhas foram instaladas da mesma forma, e também a primeira armadilha foi 
colocada a seis metros da estrada. Foram instaladas no total 20 armadilhas, divididas em 10 para 
o fragmento de mata e 10 para a pastagem, junto à armadilha não foi colocado nenhum tipo de 
isca para que não fosse selecionado nenhum grupo apenas água e detergente. A amostragem foi 
realizada somente uma vez em cada local de coleta no mês de maio de 2009. Os animais 
capturados foram acondicionados no álcool a 70% e levados ao laboratório de Zoologia, onde 
foram identificados até ordem divididos em morfotipologias. 

 
Delineamento Experimental: 
Tivemos como unidade experimental pit fall (contendo água e detergente) a variável em 

análise foi à diversidade de artrópodes e os tratamentos foram o fragmento de mata e pastagem 
com dez repetições cada, onde a forma de designar os tratamentos foi por sorteio. 

Os dados foram análisados com a anova,  para comparação de duas médias, que diz se os 
tratamentos das são iguais (H0: as médias são iguais, denominada hipótese de nulidade) ou 
diferentes (H1: as médias são diferentes, denominada hipótese alternativa), mas para este teste 
foi preciso estabelecer o nível de significância á 5%. Também usamos o erro padrão que permite 
verificar a flutuação amostral das amostras e o desvio padrão. Para a similaridade foi utilizado o 
índice de Sprensen, o qual pode variar de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, mais semelhantes 
são as duas amostras.  

 
3. Resultados 
 
Foi encontrado um total de 706 indivíduos na área de pastagem, representados por oito 

ordens, no fragmento de mata o total foi de 1314 indivíduos também distribuídos em oito ordens. 
O índice de similaridade de Sprensem relevou que os dois ambientes apresentam uma 
similaridade alta com CN=0,87. Ambos tiveram representantes das ordens Collembola, 
Coleóptera, Orthoptera, Aranae e Hymenoptera, estes foram os grupos mais abundantes.  

Os indivíduos foram identificados até o nível taxonômico de ordem porque se obtinha de 
pouco tempo para o término do estudo, mas também foram divididos de acordo com a sua 
morfotipologia, portanto, foram classificados até morfoespécie. 

Na mata a ordem Hymenoptera foi representada por 922 indivíduos, divididos em 6 
morfoespécies; 5 indivíduos para Orthoptera e 4 morfoespécies diferentes; 16 Coleópteros foram 
coletados e divididos em 6 morfoespécies; 18 indivíduos para Aranae em 9 morfoespécies e 345 
Collembola. Outros indivíduos menos abundantes estão representados pelas ordens Diplopoda 
com 3 indivíduos em 1 morfoespécie; 1 Mantódea e 2 Blattaria com 2 morfoespécies. 

Na pastagem obteve-se 486 Hymenoptera, divididos em 3 morfoespécies; 5 para Orthoptera 
com 4 morfoespécies; também capturados 22 Coleóptera em classificados em 10 morfoespécies; 
para Aranae foram 9 indivíduos em 7 morfoespécies e 96 Collembola. As ordens com menos 
abundância foram Myrtales com 1 indivíduo; Díptera com 7 representações em 1 morfoespécie e 
Lepidóptera com 1 individuo coletado (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Representação das ordens encontradas nos dois ambientes e o número de 
morfoespécies obtidas em cada uma. 
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Ordens 
Mata - 

Morfoespécies 
Pastagem - 

Morfoespécies 

Hymenoptera 6 3 
Aranae 9 7 
Orthoptera 4 5 
Coleóptera 6 10 
Lepidóptera 0 1 
Díptera 0 1 
Myrtales 0 1 
Collembola 1 1 
Blattaria 2 0 
Mantódea 1 0 
Diplópode 1 0 

 
 As maiores representações são para os artrópodes encontrados na mata, já que através 

do cálculo da média estes obtiveram o valor de 131,40 e uma flutuação amostral de 7,23. Para os 
animais encontrados na pastagem a média foi de 70,60 com variação de 8,46 para mais ou menos 
(Gráfico 1). 

 
Gráfico 1 – Representação em percentagem dos valores das médias obtidas para a Mata e a 
Pastagem. 

 
 

Tabela: 2 – Análise de variância dos dados. 

Causas de 
variação SQ gl QM F Valor-P F crítico 

Tratamento 18483,2 1 18483,2 29,84692 3,45E-05 4,413863 

Resíduo 11146,8 18 619,2666667    

       

Total 29630 19     
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Para a anova foi estabelecido o nível de significância a 5%, desta forma, ela nos revela um 
valor de F maior que o F crítico, com estes dados confirma-se a hipótese apresentada. Portanto, 
conclui-se que o fragmento de mata por apresentar diversos benefícios, os quais já foram 
abordados neste trabalho, apresenta melhores condições e por isso mais abundancia de 
artrópodes que a área de pastagem. 

   
4. Discussão 
 
A presença de artrópodes no fragmento de mata e na pastagem evidencia que estas áreas 

oferecem estrutura e formação de diversos microhabitats favoráveis a sua manutenção (LEIVAS; 
FISCHER, 2007). A presença das ordens, Collembola, Hymenoptera, Coleóptera, Orthoptera e 
Aranae nos dois ambientes nos induz a dizer que estas podem ser mais generalistas, ou que 
mesmo apresentando vegetação distinta os ambientes são dotados de microhabitats que 
oferecem recursos parecidos e estes sanam as necessidades destes animais. 

A maior abundância encontrada foram para os animais da ordem Hymenoptera, caso este 
que já foi relatado em outros estudos e apontam como causa desse domínio a presença de 
plantas características da alimentação de formigas (LOECK; GRÜTZMACHER, 2001; MARINHO, 
2002 apud CORRÊA; ROSA, 2008). 

A diversidade de colembolos tem sido usada como bioindicador de distúrbios causados por 
ações antrópicas e em contra partida da qualidade do solo (CUTZ-POOL et al, 2007; PONGE et 
al, 2003 apud BARETTA et al, 2007), portanto, já se era esperado que fosse obtido um maior 
número de colembolos na área do fragmento de mata. 

A real diversidade de artrópodes tanto no fragmento de mata, quanto na área de pastagem 
pode ter sido subestimada pela metodologia aplicada, então este estudo pode ser tido como uma 
análise preliminar das duas áreas e posteriormente será necessário fazer a repetição da 
metodologia com outras variantes como o clima e a temperatura para que seja feita a avaliação 
completa das duas áreas. 
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1. Introdução  
 
A América do Sul possui a maior riqueza em peixes de água doce mundial, com 

aproximadamente 3.000 espécies conhecidas. Dentro desse panorama, o Brasil é um país 
privilegiado pelo fato de abrigar em seu território as bacias hidrográficas mais importantes da 
América do Sul, o que lhe confere maior número de espécies de peixes (Melo et al., 2005). Para 
preservar este grupo é necessário compreender-se sua biologia como um todo. A alimentação é 
de suma importância para que se possa entender a estrutura de uma comunidade e seu fluxo de 
energia. Similarmente, a reprodução é fundamental para a preservação das populações. Alguns 
parâmetros são utilizados para avaliar a ecologia reprodutiva dos peixes influenciando e alterando 
o processo reprodutivo das espécies. Dentre esses parâmetros estão a razão sexual, o período 
reprodutivo e a fecundidade.  

Algumas espécies de peixes realizam migrações reprodutivas durante o período de chuvas 
para desovar. Esse movimento rio acima em direção às cabeceiras é chamado de piracema 
desencadeada principalmente pela estação chuvosa (Lowe-McConnell, 1999). É nessa época que 
há proibição da atividade pesqueira, o defeso. O ano de 2009, porém, foi climaticamente atípico 
por apresentar um atraso na estação chuvosa graças ao fenômeno climático La Niña, um efeito 
globalizado de alterações na amplitude de circulação de uma corrente de água quente no litoral 
peruano (Nyabken e Bertness, 2008). 

No presente estudo pretendeu-se conhecer a biologia alimentar e reprodutiva de peixes 
capturados durante o defeso no rio Cuiabá e avaliar o impacto de uma alteração na sazonalidade 
sobre a reprodução. Estes dados podem servir de base para uma avaliação do ecossistema 
aquático, visando sua preservação vista a pressão exercida pela atividade pesqueira 
descontrolada. 

 
2. Material e Métodos 
 
Para a realização desse estudo, foram utilizadas vísceras (estômagos e gônadas) de 11 

espécies de peixes apreendidos e doados pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente – 
DEMA/MT e pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT durante o período de defeso 
no rio Cuiabá/MT (Tabela 01). 

 

mailto:cvarela_bio@hotmail.com
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Tabela 01. Espécies de peixes e número de exemplares que tiveram seus estômagos e gônadas 

analisados. 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO Nº PEIXES 

Piraputanga Brycon microlepis Perugia (1894) 02 

Sardinha Triportheus paranensis Günther (1874) 07 

Pacu-peva Mylossoma duriventre Cuvier (1818) 13 

Piranha Pygocentrus nattereri Kner (1858) 01 

Piranha Catarina Serrasalmus marginatus Valenciennes (1837) 03 

Ximboré ou Piava Schizodon borellii Boulenger (1900) 08 

Traíra Hoplias malabaricus Bloch (1794) 01 

Palmito Ageneiosus brevifilis Valenciennes (1840) 01 

Bagre Pimelodus ornatus Kner (1858) 05 

Jaú Zungaro jahu Ihering (1898) 01 

Botoado, Abotoado Pterodoras granulosus Valenciennes (1821) 02 

Total  44 

 
A identificação das espécies estudadas foi feita com o auxílio da chave de identificação 

Britski et al. (2007). Os estômagos e gônadas foram retirados, através de uma incisão longitudinal 
do ânus até a altura das fendas branquiais, e imediatamente colocados em recipientes plásticos 
com álcool 70%. Após a coleta esse material foi transferido para uma solução de formalina a 10% 
para que suas enzimas digestivas fossem paralisadas, preservando o mesmo (Uieda e Castro, 
1999). Uma semana depois, o material foi transferido novamente para álcool 70%. 

Os conteúdos do estômago foram examinados sob microscópio estereoscópico e os itens 
alimentares agrupados em categorias taxonômicas. Em seguida os itens foram identificados até o 
menor nível taxonômico possível usando chave dicotômica (Borror et al., 1988), para o cálculo do 
volume de ocorrência VO%, freqüência de ocorrência FO% e o índice de importância alimentar 
IAi% (Bowen, 1992). 

A análise macroscópica das gônadas permitiu a identificação do sexo e estádio de 
maturação (A – imaturos; B - em maturação; C - maduros e D - desovando), de acordo com a 
classificação proposta por Vazzoler (1996).  Para a análise da razão sexual foi realizado o teste do 

2. A fecundidade foi avaliada pela contagem de ovócitos maduros, ou seja, prontos para serem 
liberados (Estádio C), em uma parcela das gônadas extrapolando-se este valor para a gônada 
toda. 

 
3. Resultados 
 
O item alimentar com maiores valores de IAi foi notavelmente sementes de ceva (Figura 1). 

A dieta de M. duriventre foi composta basicamente por vegetais, principalmente sementes 
(78,15%). Os exemplares de Triportheus paranensis apresentaram uma dieta mista, porém 
também composta principalmente por sementes (90%). A dieta de Schizodon borellii se mostrou 
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tão diversificada (H’= 0,15) quanto à do T. paranensis (H’=0,13), mantendo a predominância de 
sementes.  
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Figura 1 - Índice de importância alimentar dos diferentes itens alimentares para cada espécie.

Mylossoma orbignyanum Triportheus paranensis Schizidon borellii

 
 

Na razão sexual de Mylossoma duriventre e de Triportheus paranensis o número de machos 

prevaleceu ( 2=1,884; p>0,05; e 2=2,666; p>0,05; respectivamente). Já para Schizodon borellii, a 

diferença não foi significativa ( 2=0,142, p<0,05) (Figura 2). 
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Figura 2- Razão sexual de Mylossoma duriventre , Triportheus paranensis  e 

Schizodon borellii . O * marca a significância do teste estatístico.
 

O resultado obtido sobre o estádio de maturação (Figura 3) de Mylossoma duriventre indica 
que a maior parte dos exemplares coletados já havia se reproduzido (desovado), enquanto 
Schizodon borellii mostra uma relação positiva entre o pico do período reprodutivo coincidindo 
com o período chuvoso previsto, pois as gônadas dos indivíduos coletados estavam maduras. Em 
contrapartida, a espécie Triportheus paranensis apresentou gônadas imaturas.  

  

* 
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Figura 3- Estádio de maturação de Mylossoma duriventre, 

Triportheus paranensis e Schizodon borellii
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A= imaturos

B= em maturação

C= maduros

D= desovados

 
A fecundidade absoluta obtida das fêmeas maduras apreendidas de Schizodon borellii foi de 

62.433 ovócitos, de Pterodoras granulosus foi de 55.103 ovócitos e de Pygocentrus nattereri 7.141 
ovócitos.  

 

4. Discussão 
 
A predominância dos grãos na dieta dos peixes utilizados remete a uma dependência trófica 

das cevas realizadas por pescadores (Resende et al., 1998). Isto pode ter grande impacto sobre o 
fluxo de energia no Rio Cuiabá, assim como sobre a população de peixes mais dependentes de 
fontes alóctones de alimento. No trabalho supracitado os exemplares de Mylossoma 
paraguayensis e M. orbignyanum avaliados apresentaram no conteúdo estomacal vegetais, 
corroborando os dados do presente estudo. Já no reservatório de Manso, T. paranensis consumiu, 
principalmente, invertebrados aquáticos (Cladocera e Copepoda) tendendo a uma especialidade 
trófica, ao contrário da granivoria observada aqui. Contudo, além das cevas, alguns aspectos 
devem ser levados em consideração como a alimentação de peixes em reservatórios pode se 
diferenciar bastante daquela em seu ambiente natural (Galina e Hahn, 2003). A mesma 
discordância de estudos prévios foi observada para o anostomídeo Schizodon borellii, 
considerado um herbívoro-pastador (Santana et al., 2005), e não um comedor de superfície. 

Apesar de se esperar encontrar a proporção sexual de 1:1 na maioria das populações 
Hamilton, 1967), em Characidae frequentemente observa-se uma predominância das fêmeas 
(Hermes-Silva et al., 2004). 

Quanto à dinâmica sazonal dos estádios de maturação, o trabalho de Andrade e Braga 
(2005) também observou as maiores frequências de gônadas maduras e desovadas na estação 
chuvosa. Observe que o atraso da estação chuvosa em nada interferiu no período reprodutivo 
esperado, o que concorda com a teoria cronobiológica de que é necessária certa consistência e 
repetição de uma mudança climática para que o relógio biológico seja reajustado no fenômeno 
conhecido como arrastamento (Marques e Menna-Barreto, 2003). Já para T. paranaensis a 
maioria dos espécimes estudados foi pescada antes mesmo de iniciar a maturação sexual, algo 
populacionalmente agressivo por impossibilitar a estes espécimes se reproduzirem. A fecundidade 
calculada para os indivíduos apreendidos durante o período de defeso, da ordem de 118 mil 
ovócitos, aponta para a perda potencial de até 1200 peixes adultos, devido à taxa de 
sobrevivência aproximada de 1% sugerida por Vinatea (1999). 
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O Rio Araguaia faz parte da bacia hidrográfica do Araguaia-Tocantins, que é considerada como 
um dos sistemas fluviais de grande importância da América do Sul. Sua complexa formação 
geomorfológica tem uma intrínseca relação com o fato de sua área de drenagem incluir 
importantes regiões fitogeográficas como o Cerrado, que é um dos hotspots do mundo, além de 
ecótonos, áreas de transição entre os grandes biomas brasileiros, nas interfaces entre Cerrados e 
Amazônia, Cerrados e Caatinga e Cerrados e Pantanal Matogrossense, concentrando dessa 
forma uma importante biodiversidade. A Bacia do Araguaia-Tocantins está ligada ao sistema de 
rios amazônicos pela região da foz do Amazonas. Esta condição garante que a maioria das 
espécies presentes nos rios amazônicos ocorram nesta bacia. No Brasil, pouco tem sido feito no 
sentido de melhor utilização dos dados disponíveis da variabilidade genética de populações 
naturais de peixes, especialmente em relação à citogenética e a sua relação com o ambiente 
visando a conservação deste importante recurso natural. Nesse contexto, o presente trabalho 
objetivou estudar a história da diversificação de Serrasalmus ligada à formação da micro-bacia do 
Araguaia–Bananal, por meio de estudos citogenéticos da espécie Serrasalmus rhombeus. Os 
espécimes foram coletados nas regiões de confluência dos rios Campo Alegre e Araguaia e 
conduzidos ao laboratório, onde foram submetidos às técnicas de obtenção de cromossomos 
mitóticos metafásicos (Bertollo et al., 1978). A classificação cromossômica foi realizada segundo 
Levan et al. (1964). Os resultados desse estudo evidenciaram dois citótipos diferentes, sendo um 
com fórmula cariotípica k = 20m + 24sm + 4st + 10a e o outro com k = 16m + 26sm + 6st + 10a, 
ambos com mesmo número cromossômico 2n=58 e número fundamental NF=106. Para todos os 
espécimes analisados houve uma maior concentração de cromossomos metacêntricos e 
submetacêntricos. As diferenças cariotípicas encontradas para os citótipos do Rio Campo Alegre 
podem ser explicadas por rearranjos cromossômicos do tipo inversão pericêntrica. Porém, como 
as mudanças na morfologia cariotípica dos espécimes foram sutis, os rearranjos ocorridos podem 
ter envolvidos cromossomos metacêntricos, submetacêntricos ou subtelocêntricos, explicando a 
não alteração do número fundamental. Essa variabilidade cariotípica também pode ser 
conseqüência da região de estudo a qual é uma área de confluência permitindo um maior contato 
de diferentes populações. (FAPEMAT). 
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Os peixes representam, entre os vertebrados, um grupo muito grande e diversificado. Merecendo 
destaque a ordem Characiformes por representarem o maior grupo de peixes da América do Sul. 
Entre as famílias desta ordem, a Characidae é considerada a maior e mais complexa por seus 
representantes explorarem os mais variados habitats e pela similaridade de alguns gêneros e 
espécies. Isso tem dificultado a sistemática a estabelecer limites dentro de alguns gêneros dessa 
família e até mesmo das suas subfamílias. As análises filogenéticas neste grupo foram 
enfatizadas através da ótica taxonômica sendo dessa maneira imprecisa, e esse problema se 
repete para as relações filogenéticas em seus gêneros. Esses estudos devem ser reavaliados e 
interados aos estudos citogenéticos mais aprofundados, pois essa família apresenta grande 
diversidade cariotípica. O gênero Astyanax revela espécies morfologicamente muito semelhantes 
e com grande variabilidade cariotípica dentro da mesma bacia, formando um grupo altamente 
complexo ao nível taxonômico e citogenético. Este fato fez com que alguns autores 
enquadrassem algumas espécies desse gênero, não como simples espécies, mas como um 
complexo de espécies, pois esse conceito suportaria essas variações. Esse gênero é bastante 
diversificado e amplamente distribuído. Este trabalho teve por objetivo evidenciar as regiões 
organizadoras de nucléolos de A. asuncionensis na microbacia do Sepotuba. Os espécimes foram 
coletados nos córregos São José e Bocaiuval e no Rio Sepotuba, na região de Tangará da Serra 
– MT. Foram coletados 50 peixes, submetidos às técnicas de obtenção de cromossomos mitóticos 
metafásicos (Bertollo et al., 1978) e a técnica de banda NOR (Howell e Black, 1980). A partir da 
impregnação com nitrato de prata observou-se que os espécimes do Rio Sepotuba tiveram 
apenas marcações simples na região telomérica de cromossomos submetacêntricos. Os do 
Córrego São José apresentaram três padrões diferentes, um com marcação em apenas um 
cromossomo submetacêntrico na região telomérica; um com marcação simples em um par de 
cromossomos submetacêntricos na região telomérica e um com marcações múltiplas (seis 
marcações em cromossomos submetacêntricos nas regiões teloméricas). Os resultados diferem 
de alguns dos resultados já encontrados, pois a maioria dos estudos realizados para esse gênero 
apresenta sistema de NOR múltiplo que é o comum para família Characidae. A diversidade 
encontrada no Córrego São José pode-se dar ao fato de que os espécimes desse gênero podem 
formar complexos específicos em seus locais de ocorrência e pela plasticidade genômica comum 
ao grupo dos peixes, ou por introduções de espécies pelo homem, que pode ter aumentado a 
diversidade desse local. (FAPEMAT). 
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O córrego Estaca, situado no município de Tangará da Serra, Mato Grosso, apresenta 
grande parte de sua mata ciliar degradada por pastos, plantações e áreas abandonadas. Diante 
da situação de descaso a que as áreas de preservação permanente (APP) desse córrego se 
encontram e visando obter informações que auxiliem estudos de regeneração dessas áreas. 
Foram definidos dez pontos em áreas degradadas às margens do córrego, a partir dos quais 
realizou-se um trabalho de identificação florística, caracterização do estado de conservação, 
análises de similaridade e classificação de espécies como indicadoras de áreas degradadas e ou 
em regeneração. O levantamento da vegetação efetuou-se através do método de parcelas, com o 
qual foram amostradas 167 espécies vegetais, distribuídas em 44 famílias e 97 gêneros, sendo 
todas, espécies pioneiras. O estudo revelou maior predomínio de ervas ruderais como 
Elephantopus mollis, Stachytarpheta elatior, Desmodium incanum e poaceas do gênero 
Brachiaria. O índice de similaridade de Jaccard mostrou uma baixa similaridade entre as áreas 
amostradas, com o valor máximo de 12% o que indica uma heterogeneidade entre as áreas 
amostradas, porém, acredita-se que essa poderia ter sido maior com o aumento da área de 
amostragem e maior tempo de regeneração das áreas. 
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A germinação é o fenômeno pelo qual o embrião da semente rompe o seu invólucro, 
desenvolve-se e dando origem a uma planta independente. Para que ela processe normalmente, 
a semente precisa de três fatores externos: água, ar e calor. A raiz tem como função absorver do 
solo os elementos nutritivos sob a forma de sais dissolvidos em água, e circulam na planta, 
recebendo o nome de seiva bruta. Estes vão para as folhas onde são transformados, dando 
origem a inúmeros compostos orgânicos (açúcares, ácidos, amidos), estes compostos são 
responsáveis pelo crescimento e a formação das reservas protéicas. No período de embebição, a 
água tem a capacidade então de provocar à ruptura do tegumento, aumentando de volume as 
reservas, atuando nas reações enzimáticas, além de transportar as substâncias nutritivas que 
alimentam o embrião em desenvolvimento. O experimento foi realizado no laboratório de botânica 
da UNEMAT (Universidade do Estado de Mato Grosso) utilizando sementes de milho e feijão, 
onde se procurou analisar a germinação de cada uma delas. Foram utilizadas duas garrafas peti 
de 500 ml cada, transparentes para facilitar a observação, cortadas ao meio, com a parede interna 
revestida por papel filtro e jornal, esses foram escolhido pela sua vantagem no processo de 
absorção da água. Foram utilizadas quatro sementes de feijão e quatro de milho, escolhidas ao 
acaso e dispostas nas garrafas, de forma que o posicionamento destas fosse favorável a sua 
germinação, ou seja, as sementes do milho foram todas colocadas com o hilo voltado para a base 
das garrafas. Após o posicionamento das sementes, umedeceu o material com água, sendo estes 
repetidos todos os dias até a conclusão dos estudos. A avaliação foi feita diariamente. As 
sementes de feijão possuem a superfície dorsal curva e a ventral reta, já a semente de milho 
possui formato de pendulo. No primeiro dia da montagem do experimento, ocorreu a embebição, 
havendo aumento de tamanho das sementes. Ao terceiro dia pode ser observada a radícula da 
semente de feijão, obtendo ótimo índice de germinação em curto tempo. Nas sementes de milho 
também se observou radículas, só que em menor tamanho. No quarto dia os feijões apresentaram 
a raiz primária medindo aproximadamente três a quatro vezes o tamanho da radícula do milho. No 
quinto dia foi possível observar já o desenvolvendo do caule do milho, enquanto o feijão apresenta 
apenas as raízes. Ao sétimo dia o feijão expõe suas folhas primárias, logo acima dos cotilédones, 
não conseguindo elevar-se, ou seja, o caule não conseguiu direcionar-se para cima, ao contrário 
do milho que se elevou, apresentando folhas primárias mais vigorosas e vistosas. O 
desenvolvimento inicial das raízes do feijão é de maior destaque já no terceiro dia que o milho, 
sendo que ambos apresentaram o início do desenvolvimento radicular ao mesmo tempo, em 
compensação o milho conseguiu desenvolver suas folhas primárias com melhores condições. 
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Resumo  
O presente trabalho faz parte de experimentos realizados na busca de substratos menos 
dispendiosos do ponto de vista financeiro e que apresentem um melhor rendimento para a 
germinação de espécies nativas do cerrado de Mato Grosso. Sendo assim, optou-se pela 
utilização do biossólido (lodo de esgoto) e substrato comercial da marca Plantmax, para o teste 
germinação de sementes das espécies florestais Aroeira (Schinus terenbinthifolius Raddi) e 
Gonçaleiro (Astronium fraxinifolium Schott.). As sementes foram coletadas no Cerrado 
matogrossense e armazenadas em câmara fria no laboratório de sementes na faculdade de 
engenharia florestal, na UFMT. Foi feito o beneficiamento das sementes antes da armazenagem. 
Foram utilizadas bacias plásticas retangulares, colocaram-se as misturas: T1-substrato comercial; 
T2-substrato comercial+NPK; T3-15% biossólido+85% substrato comercial; T4-30% 
biossólido+70% substrato comercial; T5-45% biossólido+55% substrato comercial e T6-60% 
biossólido+40% substrato comercial; as bandejas foram divididas ao meio e em cada lado 
colocou-se vinte sementes de cada espécie. As sementes foram postas para germinar no dia 
04/06, a Aroeira já apresentou sementes germinadas no segundo dia, quanto o Gonçaleiro 
apresentou germinação somente 11 dias depois. Com os resultados obtidos pode-se verificar que 
a germinação média entre as espécies utilizadas teve grande diferença, que o melhor 
desempenho de germinação ocorreu para a Aroeira, destacando-se o T5 com 100% de 
germinação, em seguida o T6 com 95%, T1 e T4 ambos com 90% e T2 e T3 com 85%, para o 
Gonçaleiro as taxas de germinação foram baixas, o melhor desempenho foi T1 e T3 ambos com 
35%, T2 com 30%, T5 e T6 com 25% e o T4 com 10%. A diferença da germinação entre as 
espécies pode ter ocorrido pela melhor adaptação das sementes da Aroeira as misturas utilizadas, 
mas é necessário que se façam mais testes utilizando os substratos e as espécies para obter 
melhores resultados. O biossólido apresenta-se como alternativa de componente de substratos 
para propagação de espécies nativas do cerrado, além de evitar que um passivo ambiental seja 
gerador de problemas ambientais presente ou futuros. 
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Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade fisiológica e a viabilidade das 

sementes de Nim colhidas na região de Tangará da Serra, MT destinadas à produção de mudas. 
Para avaliar o substrato mais adequado para produção de mudas de nim, as sementes foram 
submetidas ao teste de emergência com três substratos; terra orgânica, vermiculita e areia. O 
experimento foi conduzido em condições de viveiro e o delineamento experimental foi em blocos 
casualizados em esquema fatorial 12x3 sendo doze épocas de avaliação e três substratos. 
Diariamente era avaliada a emergência de plântulas até a estabilização de plântulas emergidas. 
Para avaliar o tipo de embalagem mais adequado para o armazenamento, as sementes de nim 
foram submetidas ao teste de germinação e sanidade, sendo este apenas para verificar a 
incidência de Aspergillus spp nas sementes armazenadas nas diferentes embalagens. As 
embalagens utilizadas para o armazenamento foram; saco de algodão, saco plástico e saco de 
papel. O experimento foi conduzido em condições de laboratório. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado. Para o teste de sanidade em sementes tratadas, as sementes de nim 
foram embebidas em óleo de nim nas concentrações 0%, 5% e 10%. No teste de emergência o 
melhor percentual de plantas emergidas se apresentou na terra orgânica. No geral observou-se 
que a porcentagem de plântulas emergidas diminuiu ao longo dos 12 meses nos três substratos. 
Quanto à germinação as sementes armazenadas em saco de polietileno apresentaram maior 
índice germinativo, já na sanidade a menor incidência foi encontrada no saco de algodão.  Quanto 
à inibição de patógenos não houve diferença significativa entre as concentrações, porém 
observou-se uma tendência a queda quando as sementes foram tratadas com óleo na 
concentração de 10%. 
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As aves pertencem a um dos grupos mais conhecidos e diversos entre os vertebrados, com ampla 
distribuição geográfica, existindo mais de 9.500 espécies no mundo. Apesar das aves serem um 
dos grupos mais conhecidos, em algumas regiões do Brasil ainda é pouco estudado. No Estado 
de Mato Grosso apesar da notável diversidade, ainda há escassez de conhecimento nesta área 
de estudo. O objetivo desse trabalho foi realizar levantamento preliminar da avifauna em três 
ambientes distintos no campus da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), situada no 
município de Tangará da Serra as margens da Rodovia MT 358 entre as coordenadas 14º 037’ 
10’’ latitude sul, 57º 029’ 09’’ longitude oeste.  Primeiro ambiente: margens do Rio São José que 
apresenta pouca vegetação ao redor; campo de pastagem que apresenta uma vegetação rasteira 
e o fragmento da mata ciliar que apresenta maior vegetação. O período de amostragem iniciou no 
dia 22 de outubro e terminando no dia 23 de novembro de 2007. Foram realizadas 6 visitas por 
semana das 7:30 à 11:00 horas da manhã e das 15:30 às 18:00 horas sendo que, pelo menos 
uma vez por semana as observações começaram às 04:30 da manhã. A metodologia utilizada foi 
do tipo, pontos fixos, onde o observador permanece parado por um tempo indeterminado, 
observando quais são as aves que transitam em cada ambiente, através da vocalização e 
observação direta da morfologia externa. Embora os resultados sejam preliminares, houve uma 
grande riqueza de espécies de aves nas áreas estudadas, sendo registradas 52 espécies de aves 
distribuídas em 25 famílias. Devido à mata ciliar ser uma das áreas menos degradadas, apontou-
se maior riqueza de espécies de aves, pois a disponibilidade de alimento é farta que propicia 
também a reprodução e o refúgio dessas para descanso, sendo um importante recinto para a 
ornitofauna local, já nas margens do córrego São José, também apresentou riqueza de espécies, 
atraindo aves piscívoras, enquanto no campo de pastagem, embora não tenha uma diversidade 
de espécies, no entanto, são as mais ameaçadas na área de estudo, devido ao desmatamento e a 
urbanização decorrente da implantação do Campus Universitário. A importância de se atentar a 
principio, é estudar quais são as aves que freqüentam estas áreas e apresentar meios de 
conservação para a avifauna local. 
Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT. 
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O ensino de ciências naturais contribui para a formação de um cidadão crítico, numa 

sociedade que cada vez mais valoriza o conhecimento científico e tecnológico. O conhecimento 
das ciências naturais colabora para a compreensão do mundo e suas transformações, além de 
propiciar explicações sobre os fenômenos da natureza e os diferentes modos de nela interferir. 
Assim, os objetivos deste trabalho foram conhecer algumas características do ensino de ciências 
naturais, empregadas por professores do ensino médio e fundamental da Escola Estadual Pedro 
Alberto Tayano, no município de Tangará da Serra – MT, e observar a disponibilidade dos 
recursos oferecidos pela escola aos alunos e professores para o ensino de ciências. Para o 
desenvolvimento da pesquisa foi elaborado um questionário com questões abertas, dirigido aos 
professores da escola. O questionário abordou assuntos como o conceito de ciências naturais, a 
forma que é lecionada e sua possível interferência no cotidiano dos alunos. Através das respostas 
do questionário, pode-se observar que os professores conhecem o conceito de ciências naturais e 
têm consciência da importância das ciências naturais no dia-a-dia dos alunos. Os professores 
tentam sair do ensino tradicional, porém encontram dificuldades, devido à falta de recursos 
oferecidos pela escola. Percebe-se que eles buscam refletir a respeito de suas atitudes, uma vez 
que incentivam os alunos na busca de um futuro melhor.  
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A discussão sobre avaliação começa quando tentamos explicar qual é a sua principal 

função na educação? Sendo esta uma das questões mais difíceis de responder quando 
perguntada para diferentes educadores. O que devemos ter em mente é que avaliação é um 
processo que está intimamente ligada ao ensino-aprendizagem, tendo como função coletar dados 
sobre todo o processo, possibilitando aos educadores um esclarecimento do que realmente 
devem ensinar além de fornecer ao discente os dados do seu andamento no processo de ensino 
aprendizagem e ainda fazer com os educadores e a instituição de ensino faça adaptações ou 
modificações no seu modo de ensinar e de avaliar. O objetivo desse trabalho era observar como 
diferentes educadores trabalhavam avaliação com uma mesma sala. Foram realizados cinco dias 
de observações, um total de 20 horas com uma sala do segundo ano do Ensino Médio da Escola 
Estadual 29 de Novembro. Durante o tempo de observação foi possível notar a grande 
diversidade de avaliações aplicadas pelos educadores nessa sala e o desempenho da mesma 
sobre estas avaliações. Cada docente seguiu um modelo de avaliação: avaliam as tarefas, 
aplicaram trabalhos, uns optaram pela prova, outros pela participação do discente em sala de aula 
através de exposição de trabalhos e os discentes por sua vez alcançam desempenhos diferentes, 
alguns fazem todas as tarefas, outros só fazem de uma matéria, alguns apresentaram dificuldades 
em matérias especificas como: matemática e física, outros com grande desempenho em 
português, alguns sentiram dificuldade em expor trabalhos e outros com dificuldades em 
interpretar as questões da prova. Isso é o resultado de um processo de ensino-aprendizagem, 
resultado esse que nunca será homogêneo. Os educadores têm que estar sempre cientes disso, 
seu público não é homogêneo e por isso obterá sempre diferentes resultados. Por exemplo, essa 
turma observada apresentou grandes dificuldades em assimilar o conteúdo e de obter boas notas 
na disciplina de física, isso pode ser um problema na forma de ensinar ou na forma de avaliar. 
Para esse problema diminuir o docente deve sempre fazer um rodízio de suas avaliações, não dar 
só prova (ainda igual para todas as turmas), dar questões alternativas e objetivas juntas, pedir a 
opinião dos discentes antes de aplicá-las, dar trabalhos, seminários, provas orais, exposições, 
variar sempre as formas de avaliação readequando-as com as formas de ensinar e de aprender. 
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A partir da discussão da qualidade e do consumo da água do município de Lucas do Rio Verde, 
MT, o trabalho teve o intuito de articular o ensino e a pesquisa às necessidades da sociedade 
possibilitando aos alunos uma prática social que contribua para a sua formação. Os alunos, 
orientados pelos professores realizaram análises da água das torneiras de residências e poços 
observando parâmetros físico-químicos-biológicos, tais como: temperatura, aspecto, cor, odor, pH, 
cloro residual, amônia, dureza total, coliformes fecais, totais e salmonelas de acordo com o 
manual do Eco kit técnico, e estes dados comparados aos valores estabelecidos na lei nº. 357/05 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); verificou-se os valores de consumo da água 
e o destino dado ao resíduo do óleo de cozinha produzido pela comunidade. Foram visitadas 47 
residências distribuídas em 11 bairros e 23 poços do perímetro urbano. Através das análises das 
residências verificou-se que o pH variou de 6 a 8. Para alcalinidade 81% das amostras se 
encontraram entre os valores de 30 e 50 mgCaCO3/l. A temperatura variou de 27° a 40°C e a 
dureza entre 20 e 60mg/l, estando estes valores dentro dos padrões de potabilidade. Para cloro, 
41% estavam abaixo das recomendações (0,2). Registrou-se em 8 residências a presença de 
coliformes totais, destas 38% estavam com o índice de cloro a baixo do recomendado. Para os 
poços, o pH variou de 5 a 7; apresentando valores um pouco mais ácidos; 74% apresentaram de 
0 a 15 mgCaCO3/l de alcalinidade, os demais acima de 15 mgCaCO3/l. Para amônia todos os 
pontos estão enquadrados nos Valores Máximo Permitido, exceto um ponto (3mg/L). A 
temperatura variou entre 22 e 29°C. Nos poços verificou-se a contaminação de 56% das amostras 
por coliformes totais, 13% por coliformes fecais e 22% por salmonelas. Utilizando a conta de água 
dos alunos, verificou-se que o consumo médio diário por pessoa é de 122 litros e o consumo 
mensal de 3670 litros. Coletou-se 50 litros de óleo proveniente da casa dos alunos e professores 
da escola, bem como dos restaurantes, os quais eram até então jogados na pia ou no solo. 
Propõe-se a produção de sabão líquido e sólido, evitando assim a contaminação da água. Diante 
dos resultados, o grupo de alunos e professores, viram a necessidade de orientar a comunidade 
sobre a limpeza da caixa d’água regularmente, uma vez que o acúmulo de partículas em 
suspensão pode facilitar a colonização de bactérias e também, sobre o destino do óleo de cozinha 
e seus impactos sobre a qualidade da água. Outro fator fundamental é filtrar a água de poços ou 
fervê-la antes do consumo, isto evita o contato com bactérias que causam doenças ao ser 
humano. A qualidade da água também depende de como as pessoas se preocupam com sua 
armazenagem e utilidades para seus consumos múltiplos. Essas informações foram discutidas 
com a comunidade na XI FECIART (Feira de Ciências e Arte da Escola Estadual Dom Bosco).   
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Não é exagero afirmar que boa parte da população mundial morre por não ter o que comer e outra 
parte morre porque come demais. Comer bem não é comer muito e sim ter uma alimentação 
equilibrada, isto é, uma alimentação que contenha uma quantidade adequada de calorias e de 
nutrientes necessários ao organismo, contribuindo assim para manter nossa saúde. Para orientar 
nossa alimentação, os cientistas classificaram os alimentos em cinco grupos (sais minerais, 
vitaminas, proteínas, carboidratos, gorduras), devemos ingerir pelo menos, um alimento de cada 
grupo diariamente. É importante também variar os tipos de alimento e aprender uma série de 
recomendações para uma boa nutrição. Todas essas indicações parecem óbvias, e o seu não 
cumprimento, levando em consideração o desenvolvimento físico e intelectual, pode levar o aluno 
a apresentar dificuldades de aprendizagem, entre outros problemas de saúde. Neste sentido os 
alunos do primeiro ano do ensino médio, impressionados com as sérias complicações de uma má 
alimentação levantaram o costume alimentar dos alunos do Ensino Fundamental da Escola 
Estadual Dom Bosco, a fim de esclarecer e sensibilizá-los acerca da importância de uma boa 
alimentação. Para tanto, em agosto de 2008, foi aplicado um questionário a 470 alunos do Ensino 
Fundamental da referida Escola. A maior parte dos alunos (56%) apresentando idade de 13 a 15 
anos, 52% do sexo feminino e 48% do sexo masculino. Pode-se concluir que a porcentagem de 
alunos que consomem diariamente verduras, legumes e frutas é muito baixa (38%, 20% e 35% 
respectivamente). Muitos não apresentam conhecimento sobre nutrição (48%) e não tem horário 
fixo para fazer as refeições (64%). O consumo de doces é bem elevado (72%) assim como o 
consumo de sal na alimentação. De acordo com 48% dos entrevistados a carne bovina é a mais 
consumida e juntamente com outros tipos de carne estão presentes em todas as refeições. 
Aproximadamente 1/3 dos alunos já fizeram algum tipo de regime e em sua grande maioria não 
buscaram uma orientação com profissionais da saúde. Esses resultados foram apresentados e 
discutidos com a comunidade na XI FECIART (Feira de Ciências e Arte da Escola Estadual Dom 
Bosco).   

 
 



 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
I BIOTA – Ciclo de Estudos de Biologia de Tangará da Serra  

31 de agosto a 04 de setembro de 2009 
Resumo- EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS     

ISSN 2175-6392 

 

Apoio: FAPEMAT 

 
Desenvolvimento do Projeto PIBID pelo Curso de Ciências Biológicas, campus de 

Porto Nacional, Universidade Federal do Tocantins 
 

Wagner M. da Silva 1, Marcos Aurélio L. de Souza1e Lavínia Schwantes 1 
 
1- Universidade Federal do Tocantins, Curso de Ciências Biológicas, Cidade Porto Nacional, TO 
 

Autor para correspondência: wa_matos@bol.com.br 
 
Palavras-chaves: PIBID, Ciências Biológicas, Formação de Professores 

 
 

  O PIBID é um programa que une as secretarias estaduais e municipais de educação e as 
universidades públicas a favor da melhoria do ensino nas escolas públicas. No campus de Porto 
Nacional existem quatro cursos que atuam neste projeto: Ciências Biológicas, Geografia, História 
e Letras. Os mesmos durante cada semestre do projeto desenvolvem quatro categorias temáticas: 
Memória, Ambiente, Lugar e Linguagem, sendo que cada uma tem uma raiz em um dos cursos de 
graduação do campus. O PIBID tem como objetivo primordial beneficiar os alunos com um 
conhecimento de qualidade em sua própria realidade no intuito de formar profissionais da 
educação habilitados com discussões atuais sobre o seu ambiente e sua cultura vivenciada. O 
curso de Ciências Biológicas em sua primeira participação deste projeto na escola desenvolveu o 
primeiro tema de trabalho “Memória”, no qual primeiramente se estabeleceu um plano de ensino 
dando ênfase à multidisciplinaridade com enfoque em: Introdução às Neurociências, consolidação 
da memória biológica e cultural e produção das memórias e identidades de acordo com a 
realidade vivida dos indivíduos da escola. Para trabalhar essas vertentes, foram estabelecidas 
variadas metodologias, desde aulas expositivas, teatro, dinâmicas, filmes e jogos, tendo estas 
sido preparadas em reuniões pelos membros do PIBID-Biologia antes de serem utilizadas e 
aplicadas em sala de aula, de acordo com o assunto abordado e buscando a contextualização dos 
conteúdos com a época em que vivemos atualmente e com a realidade vivenciada pela escola e 
pelos alunos. Cabe salientar que os alunos do ensino médio obtiveram resultados satisfatórios no 
projeto e que os conceitos avaliados neste tema de trabalho contribuíram em uma melhora na 
compreensão destes de sua comunidade escolar, familiar bem como na aplicação metodológica 
por parte dos profissionais da educação da escola. É importante, portanto, dar valor ao estudo 
destes temas geradores estabelecidos pelo projeto PIBID, pois estes têm muito contribuído para o 
amadurecimento intelectual dos discentes do ensino médio em questão da compreensão de sua 
vida familiar, social e cultural, ligados à realidade contemporânea e dos futuros docentes com o 
desenvolvimento de conhecimentos amplos e abstratos que correspondam a uma visão de 
mundo.  
Órgão Financiador: MEC/Capes. 
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A discussão sobre avaliação começa quando tentamos explicar qual é a sua principal 

função na educação? Sendo esta uma das questões mais difíceis de responder quando 
perguntada para diferentes educadores. O que devemos ter em mente é que avaliação é um 
processo que está intimamente ligada ao ensino-aprendizagem, tendo como função coletar dados 
sobre todo o processo, possibilitando aos educadores um esclarecimento do que realmente 
devem ensinar além de fornecer ao discente os dados do seu andamento no processo de ensino 
aprendizagem e ainda fazer com os educadores e a instituição de ensino faça adaptações ou 
modificações no seu modo de ensinar e de avaliar. O objetivo desse trabalho era observar como 
diferentes educadores trabalhavam avaliação com uma mesma sala. Foram realizados cinco dias 
de observações, um total de 20 horas com uma sala do segundo ano do Ensino Médio da Escola 
Estadual 29 de Novembro. Durante o tempo de observação foi possível notar a grande 
diversidade de avaliações aplicadas pelos educadores nessa sala e o desempenho da mesma 
sobre estas avaliações. Cada docente seguiu um modelo de avaliação: avaliam as tarefas, 
aplicaram trabalhos, uns optaram pela prova, outros pela participação do discente em sala de aula 
através de exposição de trabalhos e os discentes por sua vez alcançam desempenhos diferentes, 
alguns fazem todas as tarefas, outros só fazem de uma matéria, alguns apresentaram dificuldades 
em matérias especificas como: matemática e física, outros com grande desempenho em 
português, alguns sentiram dificuldade em expor trabalhos e outros com dificuldades em 
interpretar as questões da prova. Isso é o resultado de um processo de ensino-aprendizagem, 
resultado esse que nunca será homogêneo. Os educadores têm que estar sempre cientes disso, 
seu público não é homogêneo e por isso obterá sempre diferentes resultados. Por exemplo, essa 
turma observada apresentou grandes dificuldades em assimilar o conteúdo e de obter boas notas 
na disciplina de física, isso pode ser um problema na forma de ensinar ou na forma de avaliar. 
Para esse problema diminuir o docente deve sempre fazer um rodízio de suas avaliações, não dar 
só prova (ainda igual para todas as turmas), dar questões alternativas e objetivas juntas, pedir a 
opinião dos discentes antes de aplicá-las, dar trabalhos, seminários, provas orais, exposições, 
variar sempre as formas de avaliação readequando-as com as formas de ensinar e de aprender. 

 
 

 

mailto:daniella_bio@hotmail.com
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 A Biologia nas escolas é uma disciplina que, vem sofrendo sérias críticas sobre os 
métodos de ensino utilizado. Essas críticas são principalmente, a um padrão de ensino, onde se 
dá ênfase no aprendizado de conceitos novos e extensa aquisição de vocabulário específico, 
desvinculados da realidade dos alunos, não a tornando tão fascinante como realmente ela é. 
Dessa forma, este trabalho teve como objetivo verificar se o período em que os alunos estudam 
(matutino ou noturno) tem relação com a afinidade na disciplina de Biologia e com a escolha da 
profissão de Biólogo. O presente estudo foi realizado com 100 alunos de dois períodos (50 alunos 
do matutino e 50 alunos do noturno) do 3º ano do Ensino Médio de uma Escola Estadual, no 
município de Tangará da Serra – MT. Foi aplicado um formulário semi-estruturado contendo nove 
questões. Apesar de a maioria dos alunos entrevistados acharem a disciplina de Biologia 
interessante (64% de ambos os períodos), com aplicação prática (88% de ambos os períodos) e 
que os professores de modo geral conseguem transmitir o conteúdo de Biologia de forma simples 
e com clareza (72%, período matutino e 70%, período noturno), o curso de Ciências Biológicas 
não foi o mais citado pelos alunos quando foram questionados sobre o curso de nível superior que 
gostariam e/ou pretendiam fazer. Apenas 4% dos alunos de ambos os períodos demonstraram 
interesse em cursar Ciências Biológicas. Isso pode ser pelo fato de que os alunos talvez só 
consigam relacionar o curso de Ciências Biológicas com a profissão de professor, que 
infelizmente não é a mais valorizada e nem é a mais rentável. No período matutino os cursos com 
maior preferência foram Administração, Fisioterapia e Pedagogia com 10% cada. Já no período 
noturno a preferência foi Ciências Contábeis (16%) e Enfermagem (14%). Essa diferença na 
preferência pelo curso pode ter a explicação no perfil socioeconômico do aluno. Os alunos do 
período noturno já trabalham, são mais velhos, provavelmente, eles dão preferência por 
profissões que já saiam para o mercado de trabalho com maior facilidade. Ao se detectar um 
padrão entre diferentes períodos de estudo, desempenho e interesse dos alunos pela Biologia, os 
professores poderão trabalhar metodologias diferenciadas para os alunos a fim de suprir as 
prováveis carências. Conseqüentemente, despertando nos alunos o prazer e o fascínio pela 
ciência. Entretanto, é preciso priorizar o desenvolvimento da capacidade lógica e de 
questionamento do aluno, pois a ciência se desenvolve através da dúvida, do questionamento e 
de trabalhos. Além de demonstrar que a área de Ciências Biológicas é muito ampla, não se 
restringindo apenas a academia. Aparentemente o período em que os alunos estudam aliada a 
metodologia didática, influencia na escolha da futura profissão, não sendo as únicas variáveis a 
responder tal questão. 
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A destruição de sistemas biológicos complexos, diversificados e estáveis, com posterior 

substituição por sistemas simples e instáveis (monoculturas), leva a flutuações drásticas em 
populações, com o surgimento de pragas capazes de alterar todo o ecossistema e, em muitos 
casos, destruir as culturas (Paschoal, 1987). Parasitóides de ovos podem ser utilizados como 
importantes agentes de controle populacional de pragas, principalmente porque combatem as 
pragas ainda na fase embrionária, evitando que causem danos à lavoura. Em demais regiões do 
Brasil, a eficiência dos parasitóides de ovos como agentes controladores de lepidópteros fitófagos 
é amplamente reconhecida (Foerster & Butnariu, 2004; Foerster & Avanci, 1999; Hirose, 1986). 
Entre os parasitóides de ovos de lepidópteros fitófagos, o gênero Trichogramma tem sido o mais 
estudado e utilizado em programas de controle biológico devido a sua eficiência, ampla 
distribuição geográfica e facilidade de criação em laboratório (Moreira, 2009). O objetivo deste 
trabalho foi verificar a presença de parasitóides do gênero Trichogramma em monoculturas em 
Tangará da Serra e Nova Marilândia, MT, para utilização em programas de controle biológico de 
pragas. As coletas foram realizadas durante a Safra da soja (Glycine max) 2008/2009 e durante a 
entressafra 2009 em plantios de milho (Zea mays). Para a coleta de parasitóides de ovos de 
lepidópteros, foram retiradas no campo folhas de soja que continham ovos de lepidópteros e no 
milho foram retirados os estigmas femininos da espiga e folhas com ovos, que foram 
acondicionadas em recipientes plásticos, para serem triadas em laboratório sob 
estereomicroscópio devido ao tamanho reduzido dos ovos (cerca de 1 mm). Os ovos foram 
retirados das folhas com auxílio de pincel fino e armazenados individualmente em cápsulas de 
gelatina. Os mesmos foram examinados diariamente a fim de se registrar a ocorrência de 
parasitismo. As coletas, realizadas semanalmente durante quatro meses na cultura da soja e dois 
meses no milho, demonstraram a existência de parasitóides identificados como Trichogramma cf. 
pretiosum, espécie reportada anteriormente nestas culturas em outras localidades como Paraná 
(Avanci et al., 2005) e São Paulo. Diante desse registro, torna-se necessário uma maior 
divulgação da existência dos inimigos naturais das pragas desfolhadoras em monoculturas, para 
que os produtores passem a utilizar técnicas e estratégias de controle de pragas menos 
prejudiciais aos inimigos naturais, ao homem e ao ambiente. Como exemplo, programas de 
Manejo Integrado de Pragas (MIP) e programas de controle biológico, e, assim, permitir a 
produção de soja e milho livre de defensivos, proporcionando maior equilíbrio ao meio ambiente. 

mailto:gotts007@yahoo.com
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As águas minerais são obtidas diretamente de fontes naturais ou captadas de origem 

subterrânea.  Caracteriza-se pelo conteúdo definido de sais minerais e pela presença de 
oligoelementos e outros constituintes (Ministério de Saúde, 2000). Apesar da preocupação 
crescente com a qualidade da água para consumo humano, ainda são escassos os dados 
disponíveis no Brasil sobre a qualidade microbiológica das águas minerais (Sant’Ana, 2003). 
Desta forma se faz necessário um maior acompanhamento da qualidade das águas minerais 
consumidas pela população. Este trabalho teve por objetivo analisar as qualidades 
microbiológicas e físico-química das águas minerais naturais comercializadas na cidade de 
Tangará da Serra/MT. Foram selecionadas 3 marcas de água mineral designadas pelas letras 
(A,B e C), destas coletadas 12 amostras  em embalagens de 0,3L, 0,6L, 1,5L e 20L. As coletas 
foram realizadas no período de junho a julho de 2009. As amostras foram analisadas de acordo 
com a técnica de fermentação em tubos múltiplos (Silva et.al. 2002) para verificar a presença de 
coliformes totais e fecais, assim como o método de diluição seriada em meio APC (Ágar Padrão 
para Contagem) para a observação de mesófilos. O pH e a temperatura das amostras foram 
aferidos utilizando-se de um pHgâmetro do tipo m.P.A. 210 Versão 6.0 Tecnopon. Das 12 
amostras avaliadas em nenhuma foi observado à presença de coliformes totais e termotolerantes, 
mas se observou a presença de bactérias mesófilas aeróbias em 4 (33,33%) das amostras, índice 
variando entre 2x102 UFC/mL a 2,3x104 UFC/mL. Para as análises físico-químicas, os resultados 
apresentaram uma variação na média do pH da marca (A) ± 5,51; (B) ± 6,92 e para (C) ± 5.80, 
observa-se que a temperatura para a aferição do pH para todas as amostras foi de 27± 2°C. As 
amostras analisadas estão de acordo com a legislação RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) 
Resolução RDC nº 275, de 22 de setembro de 2005, que regulamenta as características 
microbiológicas para água mineral natural e água natural. Piorezan et. al. (2002) em estudo 
analisaram 198 amostras de água mineral natural e água mineral gaseificada no município de 
Cascavel e Toledo/PR, não observaram a presença de coliformes totais e/ou termotolerantes, mas 
observaram a contaminação de 52,38% das amostras por mesófilas. Nos trabalhos realizados por 
Sant’Ana et al., (2008) na cidade Vassouras/RJ, constatou que 25% das amostras analisadas 
apresentaram coliformes totais e 20,4% a presença de Escherichia coli. A grande maioria das 
bactérias patogênicas de origem alimentar são mesófilas (Souza et al., 2004) e apesar de não 
haver padrões microbiológicos estabelecidos para mesófilas aeróbias, a sua contagem é 
comumente empregada para indicar algum procedimento inadequado sob o ponto de vista 
sanitário (Franco & Landgraf, 1996).   
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A cana de açúcar é uma das gramíneas mais cultivadas no Brasil, devido à grande 

contribuição socioeconômica que sua exploração representa, em razão de seu grande teor de 
sacarose (Silva & Faria, 2006). Além de produzir açúcar, álcool combustível, cachaça e servir para 
alimentação animal, sendo também utilizada para a produção de caldo de cana. O caldo de cana 
é uma bebida energética, não alcoólica, que possui sabor agradável e muito popular, por 
apresentar características de refrescância e sabor doce (Oliveira et al., 2006). O caldo é obtido por 
moagem da cana de açúcar em moendas elétricas ou manuais, coado em peneiras, normalmente 
comercializado por vendedores ambulantes, denominados garapeiros em vias públicas e feiras 
(Silva & Faria, 2006). O presente trabalho objetivou a avaliação da qualidade microbiológica e a 
análises físico-químicas de caldo de cana consumido no município de Tangará da Serra/MT. As 
amostras de caldo de cana foram coletadas em quatro pontos diferentes de comercialização, 
perfazendo um total de 32 (trinta-duas) amostras, com oito repetições em cada ponto, no período 
de junho a julho de 2009. As amostras foram submetidas às análises microbiológicas para a 
determinação do Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais e termotolerantes, observação 
da presença ou ausência de Escherichia coli, além da contagem de bactérias aeróbias mesófilas, 
bolores e leveduras. Também se realizou análises físico-químicas para a aferição do pH e 
temperatura. Em 100% das amostras analisadas apresentaram coliformes totais e duas (6%) 
apresentaram coliformes termotolerantes. Sendo que cinco (15%) apresentaram contagem de 
bactérias aeróbias mesófilas com limites de 4,6x107 UFC/mL a 1,2x108 UFC/mL, e sete (21%) 
continham bolores e leveduras com limites de 1,3x109 UFC/mL a 1,4x109 UFC/mL. Os resultados 
das análises microbiológicas das amostras de caldo de cana não estão de acordo com a 
Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 2001 que assegura a qualidade 
dos alimentos comercializados. Cabe ressaltar que as amostras analisadas estão inadequadas 
para o consumo. A legislação brasileira em vigor Resolução RDC n° 12 de 02 de janeiro de 2001, 
do Ministério da Saúde não estabelece padrões para a contagem de bactérias mesófilas, bolores 
e leveduras para caldo de cana. No entanto, a contagem de bactérias aeróbias mesófilas, bolores 
e leveduras são utilizados como indicador da qualidade higiênico sanitária dos alimentos. Os 
bolores e leveduras são contaminantes comuns em sucos de frutas e caldo de cana e 
representam uma grande preocupação, pois se sabe do poder deteriorativo destes 
microrganismos e da capacidade de algumas espécies de produzirem micotoxinas (FRANCO & 
LANDGRAF, 2002). O pH das amostras variaram em torno de ±5,27 com a temperatura média de 
22°C.  



 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
I BIOTA – Ciclo de Estudos de Biologia de Tangará da Serra  

31 de agosto a 04 de setembro de 2009 
Resumo- MICROBIOLOGIA    

ISSN 2175-6392 

 

Apoio: FAPEMAT 

Avaliação preliminar de meios de cultura alternativos para estímulo da 
conidiogênese em fungos filamentosos 

 
Edilaine S. Viana1 e Ilio F. de Carvalho2 Rivanildo Dallacort3 

 
1- Universidade do Estado de Mato Grosso, Departamento de Ciências Biológicas,Tangará da 
Serra -MT 
2- Universidade do Estado do Mato Grosso, Departamento de Ciências Biológicas, CPEDA, 
Tangará da Serra –MT 
3- Universidade do Estado do Mato Grosso, Departamento de Agronomia, CPEDA, Tangará da 
Serra –MT 
 

Edilaine de Souza Viana: edilaine.sv@hotmail.com 
 

Palavras-chave: Fungos anemófilos, meio de cultura, conidiogênese 
 
 

Os fungos dispersam-se na natureza através da água, insetos, homem, animais, e pelo ar 
atmosféricos sendo estes denominados fungos anemófilos. Os elementos fúngicos encontrados 
no ar são os esporos que ao ser inalado podem ser responsáveis por manifestações respiratórias 
alérgicas como a rinite (Mezzari at al., 2003). Para o cultivo in vitro de fungos anemófilos 
encontrados na natureza, existe uma variedade de meios de cultura para atender as exigências 
nutricionais das diferentes espécies, estes podem ser sintéticos, semi-sintéticos ou naturais 
(Menezes e Silva-Hanlin, 1997). O presente trabalho teve por objetivo avaliar diferentes meios de 
cultura alternativos para o crescimento micelial e estimular a conidiogênise de fungos coletados na 
cidade de Tangará da Serra-MT. As coletas foram realizadas quinzenalmente, no período de abril 
à setembro de 2008, em sete pontos da cidade, totalizando12 coletas com 84 amostras. As 
coletas basearam-se na sedimentação espontânea de esporos, onde placas de Petri contendo 
meio de cultura BDA (batata dextrose ágar) com pH ajustado em 5,5 e contendo 0,25g/L 
decloranfenicol foram expostas por 10 minutos à uma altura de 1.5m do solo. Após as coletas, as 
placas foram incubadas em BOD a temperatura de 26°C por um período de 3 dias até a formação 
de Unidades Formadoras de Colônias (UFC). Os espécimes que apresentaram desenvolvimento 
de estruturas reprodutivas foram identificadas segundo a metodologia proposta por Lacaz et al. 
(2002), Barnett e Huntter (1998). Os resultados obtidos apresentaram o crescimento de 126 
colônias de fungos que não conidiaram, sendo repicadas nos seguintes meios alternativos: Ágar 
Sabouraud, Ágar Fubá, Ágar Aveia e Ágar Suco de tomate para estimular a conidiogênese. Das 
126 espécimes repicadas constatou-se que no Ágar Sabouraud houve somente o crescimento 
micelial, no Ágar Fubá 3 espécimes conidiaram, sendo 2 pertencentes ao gênero Curvularia e 1 
ao Bipolares, no Ágar Suco de Tomate houve a esporulação de 2 espécimes, 1 pertencente ao 
gênero Acremonium e 1 Curvularia, no Ágar Aveia conidiaram 2 espécimes pertencentes ao 
gênero Bipolaris. Coletti e Carvalho (2008) em estudos sobre meios de cultura alternativos para 
estímulo da conidiogênese constataram que das 41 colônias repicadas, o meio Suco de Tomate 
foi o que mais induziu a esporulação, com 6 espécimes, pertencentes aos gêneros, Curvularia (2), 
Bipolares (2), Septonema (1) e Nigróspora (1) e no Ágar fubá observou-se a esporulação de 3 
espécimes pertencentes aos gêneros, Curvularia (2) e Alternaria (1). O cultivo em meios 
alternativos mostrou que o meio Ágar fubá é o mais indicado para indução da conidiogênese.  
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Os alimentos derivados do leite são produtos que possuem grande aceitação pelo consumidor e, 
consequentemente, são muito comercializados no Brasil. Um dos fatores que determinam o 
grande consumo é o alto valor nutricional presente em suas constituições. O requeijão cremoso é 
um tipo de queijo cremoso, obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada, 
adquirida por coagulação lática ou enzimática do leite, com adição de creme de leite. As 
manteigas resultam da batedura do creme de leite fresco ou pela adição de ácido lático, podendo 
ser acrescentado sal. Como são produtos que utilizam o leite como principal matéria-prima, 
dependem diretamente da qualidade do mesmo e do rigor empregado às fases do processamento 
e, portanto, podem se transformar em fontes de contaminação para o consumidor por meio da 
veiculação de doenças. Este trabalho objetivou avaliar a qualidade bacteriológica de diferentes 
amostras de manteiga e requeijão cremoso produzidos em uma indústria de laticínios da região de 
Tangará da Serra - MT, Brasil, comparando-as com os padrões estabelecidos pela legislação em 
vigor (Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº. 12 de 2 de janeiro de 2001). Para tanto, 8 
(100%) amostras, sendo 4 (50%) de manteiga e 4 (50%) de requeijão cremoso, foram submetidas 
às seguintes análises: determinação do Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais, 
termotolerantes e contagem de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) de bactérias aeróbias 
mesófilas. Conforme os resultados e com base na legislação da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) constatou-se que todas (100%) as amostras estavam de acordo com os 
padrões microbiológicos vigentes para coliformes termotolerantes, para manteiga e requeijão 
cremoso, apresentando < 3 NMP/g, portanto, “em condições higiênico-sanitárias satisfatórias” e 
“apropriadas para o consumo humano”. Com relação aos coliformes totais e aeróbios mesófilos 
não há padrões estabelecidos em ambos os alimentos analisados, mas obteve-se todas (100%) 
amostras apresentando < 3 NMP/g para coliformes totais, para manteiga e requeijão cremoso. A 
contagem de aeróbios mesófilos apresentou variação entre 1,3x104 a 2,5x105 UFC/g referente à 
manteiga e 7,9x104 a 2,1x105 UFC/g para requeijão cremoso. Os altos índices de bactérias 
aeróbias mesófilas confirmam a ineficácia do processamento, bem como práticas higiênicas 
inadequadas e matéria-prima com elevado índice inicial. Os produtos pesquisados estão em 
conformidade como os padrões legais vigentes, no entanto, sugere-se adequações nas práticas 
de higienização e sanitização durante os processamentos destes alimentos.  
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A desinfecção é um processo físico ou químico que tem a propriedade de eliminar a 
maioria dos microrganismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies. O processo de 
higienização pode ser afetado por diversos fatores, tais como concentração da solução germicida, 
temperatura e pH. Os “desinfetantes de uso geral”, assim classificado como para uso domiciliar 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA devem possuir formulações que tenham 
na sua composição substâncias microbicidas. A avaliação da eficiência dos desinfetantes é uma 
medida importante para a qualidade do produto a ser consumido, que realmente tem o princípio 
desinfetante. A ANVISA adota os métodos da Association of Official analytical Chemist (AOAC) 
para determinação da atividade bactericida de desinfetantes. Esses métodos possuem um grande 
numero de repetições (30 a 60), dando uma confiabilidade de 95% ao produto disposto no 
mercado. Este trabalho teve como objetivo avaliar cinco marcas de desinfetantes. Foi adotado a 
metodologia de Mota e Albuquerque (1975), um método simples válido para uma avaliação 
sumária sobre sua ação bactericida. As cinco marcas, tinham como composto base de sua 
formulação o quaternário de amônio. Cada amostra foi avaliada em concentrações diferentes 
(concentrado e diluído a 50%). Para a realização dos testes foi utilizada uma cultura de 
Escherichia coli com idade de 24h. A suspensão bacteriana foi diluída a 10-6 pelo método de 
diluições seriadas segundo (Tortora et al., 2005).  Em tubos de ensaio estéreis, foi adicionado 1 
mL da suspensão de E. coli e 1mL do desinfetante, ficando em contado por 5, 10 e 15 minutos. De 
cada amostra, foram retiradas alíquotas de 0,1 mL, inoculadas em placas de Petri, espalhadas 
com alça de Drigalsk e incubadas em estufa bacteriológica por 24h a +37ºC. Após foram 
quantificada as UFC nas placas, considerando a inibição do crescimento como resultado positivo 
e o crescimento de qualquer número de UFC como resultado negativo. Todos os desinfetantes 
avaliados apresentaram atividade bactericida nas duas diluições testadas. Borowsky et al.,(2006) 
em pesquisa, relatam que, 96 (100 %) das amostras de  Salmonella confrontadas com  
desinfetantes a base de quartanário de amônio,  se mostraram sensíveis e inativadas. Cardoso 
(2000), Sander et. al.; (2002) e Kich et. al., (2004) em suas investigações, reprovam os 
desinfetantes a base de quartanário de amônio, estes confrontados com vários gêneros 
bacterianos (Escherichia, Staphylococcus, Salmonella). Os desinfetantes a base de quartanário de 
amônio mostraram ser eficientes agentes bactericidas. 
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O aterro sanitário é uma forma de acondicionamento controlado dos resíduos sólidos. Nos 
aterros sanitários é gerado um líquido de alto poder poluente denominado chorume. Há casos em 
que problemas como rachaduras nas bacias de contenção e/ou outras unidades de tratamento 
causam o escoamento do poluente com posterior infiltração no solo e risco de contaminação do 
lençol freático. O mesmo pode ocorrer devido a erros na impermeabilização da área de depósito 
dos resíduos. Para verificar a ocorrência de contaminação é determinado que os aterros sanitários 
possuam poços de monitoramento do lençol freático. O conhecimento das características do 
efluente é essencial para a elaboração e acompanhamento de um adequado plano de 
monitoramento. Esse trabalho tem como objetivo realizar um diagnóstico ambiental do chorume 
gerado no aterro sanitário de Foz do Iguaçu com o intuito de levantar o seu potencial poluidor. 
Para tal foram realizadas no período de 07 meses do ano de 2005, análises mensais dos 
parâmetros DBO, DQO, pH, coliformes totais e coliformes termotolerantes. De um modo geral, a 
concepção de projetos de aterros preconizam o armazenamento de lixiviados em poços de 
captação ou tanques de equalização. Estes procedimentos visam manter os líquidos sob controle, 
homogeneizá-los e possibilitar a sua transferência para a unidade de tratamento. Dentro desta 
concepção, os poços de captação apresentam-se como os pontos de amostragem mais 
apropriados ao monitoramento. Atendendo a este requisito, as amostras foram coletadas nas 
caixas de captação de lixiviados instaladas no aterro. A metodologia utilizada pelo laboratório para 
a análise das amostras seguiu o padrão estabelecido pela maioria dos órgãos ambientais do 
Brasil, sendo através do manual da Associação Americana de Saúde Pública, Standard methods 
for examination of water and wastewater. A DBO encontrada variou de 1.607 a 10.665 mg/l (média 
de 6.199 mg/l). A DQO encontrada foi de 2.585 a 26.800 mg/l (média de 13.681 mg/l). Os valores 
de coliformes totais foram de 3.300 a 252.000 UFC/100 ml (média de 119.325 UFC). Os valores 
de coliformes termotolerantes foram de 200 a 112.000 UFC (média de 41.550 UFC). O pH variou 
de 7,19 a 8,25 (média de 7,67). Apesar de ser um aterro jovem (iniciou suas atividades em 2001), 
os resultados apresentaram valores semelhantes a aterros com mais tempo de operação. Isso 
provavelmente se deve ao fato de que anteriormente ao funcionamento do aterro havia um lixão 
com elevado volume de resíduos no local. Os resíduos do antigo lixão foram realocados para uma 
área com impermeabilização e sistema de drenagem do chorume. Sendo assim, o chorume do 
antigo lixão pode estar misturado ao do aterro sanitário, refletindo nos resultados encontrados.  
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Pertencentes a diversos gêneros e espécies, anemófilo é o nome dado aos fungos que são 
dispersos pelo ar em sua maioria patogênicos; micoses, indução de câncer, alergias, são doenças 
que esses microrganismos podem vir a acarretar. Esses fungos possuem uma grande importância 
na patologia médica e devido sua grande dispersão são encontrados em grande concentração nos 
mais variados locais, especialmente em ambientes úmidos, resultando na sensibilização dos 
indivíduos atópicos. Por essa razão, são considerados entre os mais ubíquos aeroalérgenos, 
desempenhando um importante papel na etiologia das alergias das vias respiratórias. Tendo em 
vista a quantidade destes como agentes poluidores do ambiente e sua importância na etiologia de 
doenças respiratórias de natureza alérgena, este trabalho teve como pretensão, conhecer a 
microbiota anemófila da sala do primeiro semestre de Agronomia e o segundo de Enfermagem. 
Foram expostas 2 placas de Petri com Ágar Saboraud em cada sala nos períodos matutino e 
vespertino, durante 5 dias letivos totalizando 20 placas. Este método baseia-se na sedimentação 
de esporos dos fungos anemófilos, sobre a placa em questão, colocada sobre um suporte de 
1,50m, em posição horizontal. Os gêneros mais frequentes foram Aspergillus sp 13,1%, 
Cladosporium sp 13,1%, Curvularia sp 11,5%, Fusarium sp 13,1%, Humicola sp 11,5%, 
Penicillium sp 19,7%, Phytium sp 1,6% e esporos que não conidiaram 21,3%. A média de fungos 
por sala foi de 31,5%. Segundo Ibañez-Henriquez (1993 apud Lacaz et al., 2002) os fungos 
sofrem variações muito amplas, de acordo com a temperatura, umidade relativa, direção e 
velocidade do vento, estação climática, irradiação solar, etc. O gênero Penicillium foi o mais 
abundante coletado, presume-se que esse número se deu devido à coleta ser realizada durante 
um período de temperatura amena, já que essas condições beneficiam a reprodução deste fungo. 
Em analogia a sala pode-se concluir que o número de colônias da sala de Agronomia foi maior 
(38), devido o fato de conter maior número de acadêmicos em sala, não se tratar de um local 
arejado possuindo apenas 2 janelas desproporcionais ao tamanho da sala. A Enfermagem 
apresentou 23 colônias surpreendendo as pesquisadoras, que presumiam que  seria mais 
abundante, por conter um ar condicionado, fator importante para o aumento do aspecto de fungos; 
entende-se que houve uma menor quantidade por se tratar de um ambiente mais asseado. Ao 
final deste trabalho aconselha-se que essa pesquisa seja feita em duas estações do ano, para que 
se possa comparar à densidade dos respectivos fungos anemófilos.  
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 O termo praga pode ser definido como uma espécie animal que causa prejuízo à 
população humana, principalmente sob o ponto de vista econômico, sendo que tal fato decorre da 
presença de elevados níveis populacionais. Do ponto de vista popular o termo praga é utilizado 
para designar qualquer animal “sujo”, que transmita doenças, inúteis ou até mesmo perigosos. 
Dessa forma objetivou-se neste trabalho verificar junto aos moradores do bairro Jardim Shangri-lá, 
no município de Tangará da Serra - MT, o que é e quais são os animais denominados praga além 
dos métodos utilizados para o controle. Para a realização do presente trabalho, foram realizadas 
50 entrevistas com os moradores locais, aleatoriamente escolhidos, através da aplicação de um 
questionário semi-estruturado. O conceito de praga relatado pelos moradores está de acordo com 
o termo comumente utilizado, onde praga é “animal que invade a casa, que a destrói e que não se 
consegue eliminar”. Visto que no período noturno há maior permanência dos moradores nas 
residências, isso acaba por coincidir com o período de forrageamento de alguns animais. Dessa 
forma há maior visualização destes animais, ocasionando aos moradores certo desconforto e 
repulsa, levando-os a “rotular” como praga qualquer animal que de alguma forma os incomodam. 
Os entrevistados relataram a ocorrência de 15 diferentes “espécies-praga” em suas residências. 
Os três animais mais citados foram: Formiga (Formicidae, (23%)), Barata (Blattodea, (21%)) e 
Caramujo Africano (Achatina fulica, Bowdich, 1822 (17%)). Apenas 4% disseram que não tem 
e/ou não ocorrem animais em suas residências. Dentre esses animais citados, Formicidae, 
Blattodea e Achatina fulica podem apresentar riscos à saúde pública, por serem possíveis 
transmissores de agentes patogênicos, como bactéria, helmintos e meningite, respectivamente. 
Os métodos de controle utilizado pelos moradores foram divididos em três classes: controle 
químico, controle físico e a não utilização de controle. Dentre os entrevistados, 86% utilizam 
controle químico (veneno e/ou sal), 7% utilizam controle físico (eliminação manual) e 7% não 
utilizam nenhuma forma de controle. O fato da maioria dos entrevistados (86%) utilizarem 
métodos químicos é esperado, visto que os métodos químicos são mais comuns e práticos na sua 
utilização em comparação aos métodos físicos. Sendo assim, a percepção dos moradores do 
jardim Shangri-lá, sobre praga, é aparentemente influenciada pela convivência com tais animais. 
Estudos em Etnozoologia têm demonstrado que tal percepção pode variar, tanto 
quantitativamente quanto qualitativamente de acordo com a cultura, a educação, a condição 
econômica e o nível de empatia com o animal. No entanto, o fator emocional parece ser quem 
direciona a percepção e a quantidade de informações sobre um respectivo objeto e/ou assunto. 
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Neste trabalho foi elaborado um levantamento sobre os Icnofósseis armazenados no 

Laboratório de Paleobiologia (LPB), Universidade Federal do Tocantins, Campus de Porto 
Nacional, provenientes da Formação Pimenteiras (Devoniano da Bacia do Parnaíba), aflorantes 
em diversos municípios do Estado do Tocantins, Brasil. O LPB possui uma grande 
representatividade de Icnofósseis. Esta coleção constituída de bivalves, braquiópodes, crinóides e 
outros invertebrados não identificados, foram coletados nos municípios de Palmas, Porto 
Nacional, Brejinho de Nazaré e Ponte Alta. Os fósseis estudados foram preparados, catalogados e 
numerados com base nas características estruturais pertencentes a cada taxa.  Este estudo foi 
realizado através da consulta do acervo referente ao Setor de Icnofósseis existente no LPB 
incluindo arquivos de fichas, etiquetas dos espécimes e consulta a especialistas. A coleção de 
icnofósseis do LPB é constituída por espécimes isolados que totalizam 238 exemplares e três taxa 
todos provenientes da Formação Pimenteiras. Destaca-se, tanto por sua abundância como sua 
diversidade, o material pertencente ao grupo dos crinóides com 210 espécimes. Onde cerca de 
160 exemplares correspondem ao material provenientes de localidades fossilíferas do município 
Palmas, coletados na sua grande maioria por estudantes de graduação do Curso de Ciências 
Biológicas (UFT, Porto Nacional), durante aulas campo realizadas nas disciplinas de Geologia e 
Paleontologia, nos primeiros anos de 2000. Ainda assim, na coleção não se encontram 
representados exemplares das localidades da região central do estado do Tocantins, algumas 
áreas conhecidas na literatura paleontológica, como os municípios de Miranorte e Tocantínia. 
Apesar da coleção de icnofósseis do LPB ser recente, existem 17 exemplares que se encontram 
sem procedência, e portanto, é difícil no momento indicar a origem destes espécimes, assim como 
determinar a sua idade. O Estado do Tocantins é ainda carente de informações paleontológicas, 
uma vez que são poucos os estudos realizados na região. Nesse sentido, o Laboratório de 
Paleobiologia objetiva ser um referencial no norte do país, exercendo um importante papel 
histórico regional para o Estado do Tocantins. Entretanto a falta de incentivo vem dificultando e 
atrasando o avanço nos estudos, pois o LPB passa por necessidades estruturais que limitam o 
progresso e o aprofundamento das pesquisas. 
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