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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DO CONTEÚDO DO FILO ANNELIDA EM 
DOIS LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO 

 
Tiago Nunes Farias, Tatiane Paliga e Bruna Magda Favetti 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavras-chaves: Ciências, Zoologia, Anelídeos. 
 

1.Introdução 
Discussões sobre a qualidade de livros didáticos provocam sensíveis alterações na área 

editorial. No entanto, a produção científica acerca deste tipo de livro demonstra que embora as 
obras alcancem aprovação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), ainda apresenta 
diversas inadequações conceituais (SILVA e SANTOS, 2012). Apesar dos avanços, grande parte 
dos professores tem acesso limitado a recursos que possibilitem a análise dos mesmos 
(VASCONCELOS e SOUTO, 2003).  

Vários trabalhos vêm destacando problemas metodológicos e erros conceituais no material 
analisado (ALVES et al., 2006). Ainda, Segundo Alves et, al. (2006), no caso da zoologia, o estudo 
de animais desperta um grande interesse por se tratar de um grupo diretamente relacionado ao 
cotidiano das pessoas e para tanto deve ser abordado de forma coerente e atualizada. O estudo 
da zoologia dos invertebrados, segundo Rupert e Barnes (2006), é uma oportunidade de 
pesquisar o conjunto de formas e funções animais e compreender os conceitos que unificam a 
diversidade animal. Este conhecer e compreender dos mecanismos que governam a vida animal é 
de suma importância, pelo fato de o homem também ser influenciado pelos mesmos mecanismos. 

Dessa forma, os anelídeos têm um papel ecológico vital. Nos ecossistemas aquáticos, 
oligoquetas e poliquetas são alguns dos grupos de invertebrados mais numerosos e diversificados 
do planeta, contribuindo direta ou indiretamente para a alimentação de inúmeras espécies, até 
mesmo algumas consumidas pelo homem.  

Sendo assim, visto a importância dos anelídeos e a escassez de trabalhos sobre o tema, o 
objetivo deste trabalho foi, realizar uma análise comparativa dos livros didáticos de Biologia 
(LOPES e ROSSO, 2005; LAURENCE, 2005), na área de Zoologia, conteúdo Filo Annelida. 

2. Material e Métodos 
A análise foi realizada em dois livros didáticos de biologia do ensino médio, publicados no 

ano de 2005, sendo eles Lopes (2005) e Laurence (2005). 
Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (1998) e no Programa Nacional 

do Livro Didático – PNLD (2007), foram determinados alguns critérios para análise comparativa 
dos livros, são eles: apresentação da classificação do Filo Annelida, morfologia interna e externa 
do corpo, fisiologia e sistemas, bem como habitat e diversidade de espécies representantes de 
cada classe e utilização de recursos visuais auxiliares à leitura. 

Para observar a presença ou ausência dos temas, a forma de abordagem, bem como a 
veracidade dos mesmos, levou-se em consideração como base o livro Invertebrados (BRUSCA e 
BRUSCA, 2007). 



	  

UNIVERSIDADE	  DO	  ESTADO	  DE	  MATO	  GROSSO	  	  
III	  BIOTA	  

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

28	  a	  30	  de	  Maio	  de	  2014	  
ISSN	  2175-‐6392	  

 

Apoio: UNEMAT/Tangará da Serra; Núcleo de Educação em Ciências Tabebuia aurea 
(NECTAR) 

5 

3. Resultados e Discussão 
 

Tanto Laurence (2005), quanto Lopes (2005) iniciam fazendo um breve resumo acerca do 
filo Annelida, com base nas características gerais e uma definição do nome do grupo, 
relacionando-o com a sua morfologia externa, ou seja, animais vermiformes que apresentam 
vários segmentos ou anéis ao longo do corpo – Annelida, do latim, (annelus = anel).  

Com base no livro Invertebrados (BRUSCA e BRUSCA, 2007), um dos mais importantes 
da área da Zoologia de Invertebrados e nos parâmetros da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), no 
âmbito da didática em sala de aula, é possível afirmar que, Laurence (2005) aborda o conteúdo de 
forma mais dinâmica, trazendo informações gerais e apresentando vários exemplos de espécies 
que podem estar mais facilmente presentes no dia-a-dia dos estudantes, utilizando como principal 
exemplo e dando maior ênfase às minhocas, enquanto que, Lopes (2005), traz estes mesmos 
conteúdos, porém, de maneira mais descritiva e com poucas imagens. Mesmo com alguns 
aspectos divergentes, no que tange a apresentação dos conteúdos, os dois autores são bem 
expressivos na utilização de imagens e esquemas para ilustrar as características tanto peculiares, 
quanto distintas de cada classe do Filo Annelida. 

Neste sentido, a utilização de recursos visuais torna-se muito importante a partir do 
momento em que facilita a aprendizagem dos conteúdos estudados. Estes, viram parte essencial 
da didática. De modo geral, a didática é o transporte e o direcionamento da informação de 
maneira eficaz (CORDEIRO, 2009). Com base nisso, observa-se que ela é imprescindível, para 
que alunos e professores tenham total compreensão dos temas apresentados em livros de ensino 
fundamental, mas principalmente de ensino médio, posto que, os alunos desta última fase 
necessitam maior domínio das temáticas preparatórias para o ingresso no ensino superior. 

Para habitat e diversidade, ambos os autores descrevem a existência de espécies que 
vivem em ambiente terrestre, citando como principal exemplo as minhocas, bem como em 
ambientes marinhos e dulcícolas, como a maioria dos poliquetos, além da existência de espécies 
parasitas (sanguessugas), mutualistas e comensais. No entanto, eles não apresentam a variedade 
de espécies, isto é o número aproximado de representantes para cada classe, um dado 
significativamente importante, para a biologia do Filo. 

Com relação às características de cada Classe, há uma grande diferença entre os dois 
autores. J. Laurence destaca a classe Oligochaeta em seu livro, apresentando em vários 
momentos ilustrações de características corporais de minhocas e esquematizando cada estrutura, 
bem como suas funções fisiológicas. Laurence (2005), também faz menção às outras classes 
(Polichaeta e Hirudinea), porém de forma bem sucinta, citando apenas as características 
principais da morfologia e fisiologia de cada um. O livro da autora Sônia Lopes traz uma visão 
mais geral sem focar apenas nas minhocas (Oligochaeta), fazendo menção às características 
morfológicas – de forma um tanto quanto compacta, citando somente informações gerais de cada 
classe – e fisiológicas de maneira bem detalhada, trazendo mais conteúdo, do que o livro de 
Laurence, mas de forma menos didática, o que pode dificultar a aprendizagem. A tabela 1 mostra 
alguns dos aspectos característicos de cada classe, que podem ser encontrados tanto no 
Laurence (2005), quanto no Lopes (2005). 

 
 
 
 
 

Classes Habitat Fisiologia Diversidade Morfologia 

Tabela 1 – Aspectos característicos em comum, encontrados nas três 
classes do Filo Annelida, mencionadas nos dois livros comparados 
(LAURENCE, (2005); LOPES, (2005) 
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Oligochaeta 

 
 

Solo úmido 

Respiratório, 
Digestivo, 

Circulatório, 
e 

Reprodutor 

 
 

Minhocas 

 
 

Presente 

 
Polychaeta 

 
* 

Respiratório 
e 

Reprodutor 

 
Ausente 

 
Presente 

 
Hirudinea 

 
* 

Digestivo e 
Reprodutor 

 
Sanguessugas 

 
Presente 

 
Há uma parte positiva em usar seres conhecidos pela comunidade estudantil, como é o 

caso das minhocas. Isto porque a utilização destes animais como base para falar das 
características gerais do Filo, possibilita um maior entendimento do conteúdo estudado. 
Entretanto, o uso de uma espécie mais popular não descarta a existência de outras.  

Os autores aqui comparados, trazem duas formas de apresentar os conteúdos do mesmo 
Filo. Laurence (2005) utiliza-se, em suas explicações, de formas mais próximas da realidade da 
maioria dos estudantes de ensino médio. Enquanto que, a autora Sônia Lopes (2005), apresenta 
as temáticas de maneira mais generalizada, colocando em pauta todas as classes de forma 
padrão. A regionalização do livro didático, estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), pode se mostrar importante, neste sentido, para facilitar o entendimento dos 
alunos. Isso quer dizer que, um modelo de livro regionalizado, que aborde conteúdos gerais para 
todo o Brasil, mas que exemplifique os representantes mais próximos do cotidiano de cada região, 
pode trazer as mesmas informações que um livro padronizado para todo o país, mas expressá-las 
de forma a serem melhor e mais facilmente compreendidas. 

Segundo SANTOS et. al (2007), o ensino de Zoologia, em geral deve usar formas simples 
de assimilação na construção do conhecimento, para facilitar tanto a transmissão da informação 
pelo professor, quanto a compreensão pelo aluno.  Entretanto há ainda, certa carência no quesito 
regionalização, posto que, a maioria dos livros aborda temas que poderiam ser apresentados de 
forma a aproximar o aluno do meio onde ele vive. 

Portanto, foi possível observar que a abordagem dos anelídeos nos livros didáticos ainda é 
muito escassa, uma vez que a Classe Polychaeta é a que ganha mais atenção. No entanto, esta 
análise demostrou que ambos os autores foram coerentes nas informações prestadas, não 
havendo pontos divergentes entre os temas abordados. Constatou-se uma pequena deficiência no 
que se refere à diversidade, visto que nenhuma das autoras comentaram sobre o assunto. 
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Palavras-chaves: Conhecimento, diálogo, disciplina. 
 

1.Introdução 
Sabe-se que a indisciplina dos alunos em sala de aula é um dos grandes problemas 

enfrentados hoje em dia pelos educadores. Alunos não respeitam mais os seus professores, 
atrapalhando o rendimento das aulas, fazendo com que os educadores deixem de se dedicar 
exclusivamente ao seu trabalho e de se preocupar com o desempenho e aprendizagem dos 
alunos. Essa relação difícil entre ambos só gera aulas ruins, o professor fica preso apenas no livro 
didático, afinal não possui ânimo nenhum para preparar suas aulas (Belotti e Faria, 2010).    

É importante destacar que a indisciplina do aluno sempre possui um motivo maior que 
pode ser devido a problemas familiares, sociais, emocionais, entre outros e não é característico de 
uma determinada região ou país e muito menos por classe social. Nos últimos anos a indisciplina 
só vem crescendo cada vez mais nas escolas (Oliveira, 2005).    

Segundo Aguino (1996) “A questão disciplinar é, atualmente, uma das dificuldades 
fundamentais quanto ao trabalho escolar. O ensino tem como um de seus obstáculos centrais a 
conduta desordenada de elementos da comunidade escolar, traduzida em termos como: bagunça, 
tumulto, falta de limite, mau comportamento, desrespeitos das figuras de autoridade, etc.”     

Muitos educadores têm dificuldades em dialogar com o aluno, por não ter um preparo para 
lidar com as diferenças de cada um dos deles (Belotti e Faria, 2010).   

Para obter-se disciplina, cabe à escola estabelecer regras e regulamentos para que o 
trabalho educativo seja realizado de forma organizada e coerente. Porem, devemos levar em 
conta como essas regras são elaboradas e aplicadas, pois observamos que as regras quase 
sempre partem da instituição escolar, sem a participação dos alunos e, muito menos sem levar em 
conta a realidade sociocultural que nela esta inserida (Silva, 2003). 

O professor não deve ser apenas o transmissor de conhecimento, ele deve interagir com 
seus alunos, procurar ser amigo da turma, ter uma relação harmoniosa com todos, pois só assim 
é possível diminuir com a indisciplina e facilitar no desempenho e aprendizagem dos alunos 
(Miranda, 2008).   

O desejo em aprender algo não surge de uma hora para outra, sabemos que muitos não 
gostam de estudar, reclamam e é necessário que professor saiba se relacionar com os alunos, 
que crie aulas interessantes e desperte a vontade deles em aprender e estudar com entusiasmo 
(Miranda, 2008).    

Nosso trabalho teve como objetivo analisar quais fatores influencia na relação entre o 
professor e aluno, buscando compreender a indisciplina dos mesmos e seu desempenho na 
aprendizagem.   
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2.Materiais E Métodos 
O Estágio Supervisionado de Licenciatura II foi realizado na escola estadual 29 de 

Novembro, localizada na Rua José Candido Melhorança, nº 37, centro, na cidade de Tangará da 
Serra - MT. O período de observação foi de 09 a 15 de abril de 2013.      

Definimos a observação participante como um processo no qual a presença do observador 
em sala é mantida para fins de investigação científica (Valladares 2007).  Segundo Santos, a partir 
dos estudos de Haguete, o observador esta sempre em contato com o que se esta observando, 
ele participa do ambiente onde coleta seus dados, e também pode participar formal ou 
informalmente, atuando em parcelas no ambiente observado (Santos 10/09/2013).    

Nas observações, a coleta de dados do ambiente foi feita de maneira metodológica, onde 
foi anotado em cadernos de campo o dia-a-dia dos alunos na escola, o processo de aprendizagem 
dentro da sala de aula e a relação professor/aluno. Juntamente a essas anotações também foi 
observado o comportamento na hora do intervalo, lazer na quadra e estrutura da escola.    

A pesquisa foi realizada com ensino médio, no período vespertino durante cinco dias em 
duas salas de aula, totalizando 20 horas em cada turma. Foram observadas turmas do 1°L e 1ºI .    

3.Resultados E Discussão 

3.1 Espaço escolar    
A Escola Estadual “29 de Novembro”, é uma escola padrão no modelo de escolas do 

estado de Mato Grosso. Ela nos causa uma boa impressão logo de cara, pois é bonita e bem 
diferente do padrão que é a maioria das outras escolas que conhecemos ao longo de nossas 
vidas. A organização do espaço é clara, salas de aula semelhantes na estrutura e tamanho, 
móveis iguais, exceto quatro salas, pois contém carteiras novas e refeitório separado a parte.    

Na escola há varias regras impostas aos alunos, como a tolerância de atraso nos primeiros 
15 minutos, uso de equipamentos eletrônicos como celular, meninas usarem shorts curtos e uso 
de outra camisa que não seja a do uniforme.   

É evidente em todas as salas a degradação das carteiras dentro das salas de aulas. Pois 
todas estão rabiscadas e pintadas, e outras quebradas.    

Apesar das salas terem carteiras depredadas, na biblioteca as condições são melhores, 
possuindo carteiras novas e confortáveis, espaço arejado e amplo, com vários livros e revistas.    

O pátio é bem amplo, apesar da pouca opção de diversão e distração para os alunos no 
intervalo, o que faz com que eles fiquem nos corredores das salas e na quadra. Também tem uma 
piscina semiolimpica, que não foi usada em nenhum momento da observação.    

3.2 Relação professor/aluno 
Essa interação professor-aluno envolve toda uma relação de sentimentos que deixa 

marcas na vida de um aluno ao longo do tempo, além da afetividade e comunicação entre ambos, 
que se torna a base de construção do conhecimento e do aspecto emocional.   

O educador não é simplesmente um repassador de conhecimentos para seus alunos, pois 
o seu papel é bem mais amplo (Rodrigues 1997).   

Durante a observação ouvi muito sobre a falta de respeito dos alunos. Observando alguns 
professores regentes, pude notar a falta de motivação deles, que acabam utilizando o mesmo 
método de ensino todo ano, assim desencadeando a falta de interesse dos alunos. A partir disso, 
o professor chama a atenção dos alunos como se fosse só responsabilidade deles correr atrás do 
aprendizado, e consequentemente acarretava a desobediência e xingamentos. Já em outras 
disciplinas era perceptível o respeito que havia entre aluno e professor, pelo fato de o professor 
impor respeito em sala, e conseguir ser o centro de atenção entre eles.   
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Nas aulas de biologia e química, que era ministrada pela mesma professora, observamos 
situações em que a mesma alterava seu tom de voz, os colocavam sentados em fila reta, 
trocavam-nos de lugar e os ameaçavam para poder controlar a sala.  Arruda (05/09/2013), a partir 
dos estudos de Rodrigues, fala que dentro da sala de aula, é claro o estabelecimento de regras 
disciplinares, mas os alunos não as cumprem. E com isso os professores os ameaçam e os pune, 
o que acarreta reações negativas e indisciplinas (Arruda, 2013).     

De acordo com Trevisol (2007) a indisciplina normalmente é compreendida como um 
comportamento inadequado, rebeldia, intransigência e desacato.     

Deve-se lembrar de que a indisciplina não é algo que só fica restrito a dimensão 
comportamental, ela está ligada em diversas atividades pedagógicas, tanto dentro quanto fora da 
sala de aula (Garcia, 1999). A indisciplina do aluno pode estar relacionada à conduta do professor, 
à sua prática pedagógica e também a fatores externos que envolvem a escola. Como nas aulas 
de matemática do 1º I, o professor iniciou sua aula “avisando aos alunos que ele não estava ali 
pra brincar, e que se algum aluno reclamasse dele para a coordenação, teria que provar sobre 
suas reclamações, que ele ia filmar como os alunos estavam se comportando nas aulas, para 
depois ter provas contra eles”.   

Lepre (2001), partindo de perspectiva semelhante, situa a indisciplina no desrespeito às 
regras necessárias à boa convivência, com isso no 1º L, a aula de matemática baseava em 
participação e gargalhadas, pois os alunos o respeitavam e participavam das atividades 
elaboradas. 

4. Conclusão 
As observações foram de grande importância para a regência, pois podemos observar o 

grande desinteresse dos alunos e a falta de estímulo dos professores em relação aos mesmos.   
A indisciplina é claramente visível, as vezes pode ser pelo fato de existir regras, e os 

alunos não querer cumpri-las, isso acaba gerando um atrito entre o professor e o aluno.   
Entendemos que os alunos não fazem nada sobre pressão, as atividades são encaradas 

por eles de forma diferente, quando não são obrigados a fazer, eles lidam melhor com a situação 
e conseguem produzir.    

De acordo com autores, a indisciplina é também é algo que esta ligada a conduta do 
professor, ou seja, o professor com as suas práticas em sala de aula pode acabar desencadeando 
problemas com seus alunos.    
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LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE O USO DA MATERIA PRIMA 
UTILIZADA POR HIPPIES NA CONFECÇÃO DE ARTESANTO NO 

MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES –  MT 
 
Nádia Botini; Higor Vendrame Ribeiro; Karolina Ascari de Souza; Gabrielle Balbo Crepaldi; 
Rodrigo Brito de Faria 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 

1.INTRODUÇÃO 
Desde os primórdios, os recursos naturais são utilizados para suprir diversas necessidades 

e prazeres humanos, porém inicialmente estes recursos eram caracterizados como uma fonte 
infinita, no entanto com o passar dos anos a natureza nos revelou claramente o contrário 
(RIQUEIRA, 2005). 

Segundo CORDEIRO (2005), artesanato é a confecção de produtos, que são produzidos 
por artesãos totalmente à mão ou com a ajuda de ferramentas manuais, ou, ainda, com a 
utilização de meios mecânicos, desde que a contribuição manual direta do artesão seja o 
componente mais importante do produto acabado. 

O artesanato também é entendido como forma de expressão cultural de uma região ou 
município, está muito ligado aos materiais tradicionais – tecidos, madeiras e barro, mas com 
crescente inserção de novos materiais e técnicas, notadamente aqueles relacionados ao 
artesanato com materiais recicláveis e com fibras vegetais. 

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

  Percebe-se, assim, uma evolução nas formas tradicionais de artesanatos e a inserção 
progressiva de matérias e técnicas decorrentes de atividades industriais, o que pode indicar que 
as atividades artesanais em sua evolução, estão cada vez mais integradas ás cadeias de 
produção das atividades industriais e, em alguns casos, são cadeias que se misturam como 
anteriormente citado no caso do vestuário. Desta nova situação, desta mistura de cadeias 
produtivas, surgem novas demandas e desafios para os profissionais ligados à produção de bens 
que não são exclusivamente nem industriais e nem artesanais, mas uma síntese de ambos 
(FIGUEIREDO E NETO, 2010). A criação de colares, brincos, pulseiras, anéis e outros adereços 
constituído de semente entre outros têm intensificado a expansão do artesanato com esta 
matéria-prima, resultando em uma demanda em larga escala e exigindo desenvolvimento de 
tecnologias e processos para atender a necessidades (EMBRAPA, 2003). 

As atividades artesanais mais presentes nos municípios brasileiros são aquelas 
desenvolvidas, respectivamente, com tecidos (bordados), madeiras e barro e a presença destas 
matérias primas têm uma participação estabilizada ao longo do tempo. Atividades desenvolvidas 
com materiais recicláveis e com fibras vegetais vêm na seqüência daquelas em termos de 
presença nos municípios brasileiros, entretanto a sua presença segue uma tendência de 
crescimento, enquanto que as demais se mantêm estáveis (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2007). O trabalho teve como objetivo o levantamento de dados 
sobre o uso da matéria prima utilizada por hippies no município de Chapada dos Guimarães – MT. 
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2.MATERIAIS E METÓDOS 

2.1  Área de estudo 
O trabalho foi realizado no município de Chapada dos Guimarães localizado a 60 km de 

Cuiabá, capital de Mato Grosso, em que se estima cerca de 17.800 habitantes (IBGE, 2011). A 
coleta de dados foi realizada no mês de abril de 2012, utilizando o método de entrevistas 
fenomenológico (CARVALHO, 1987). 

O método fenomenológico é caracterizado pela ênfase ao mundo da vida cotidiana, um 
retorno à totalidade do mundo vivido. Este método não se apega somente as coisas observáveis, 
mais visa ainda compreender os fenômenos por meio de relatos descritivos da vida social 
utilizando-se d diversos procedimentos que são utilizados pelos pesquisadores quando voltados 
para questões a respeito da racionalidade e da ética das ações sociais (MARTINS & BICUDO, 
1989). 

2.2 Público Alvo 
O trabalho teve como público alvo hippies do município de Chapada dos Guimarães – MT. 

2.3 Procedimentos Metodológicos 
Foram elaboradas 22 perguntas, em um roteiro pré-elaborado, com 8 entrevistados, sendo 

abertas e fechadas. Foi utilizado o caderno de campo baseado no método etnográfico, por ser 
uma ferramenta importante para a anotação de pontos ressaltados entre os entrevistados.  

Segundo MATOS (2011), a etnografia é o estudo em que se observa por certo período de 
tempo o cotidiano das pessoas, sendo assim alguns instrumentos do método etnográfico foi 
utilizado, o mesmo não pode ser utilizado na integra por se tratar de uma metodologia densa e 
que demanda muito tempo e convívio com o objeto de pesquisa, fato esse que não ocorreu neste 
trabalho. 

Ao término das entrevistas as mesmas foram transcritas e serviram base de dados para a 
discussão do trabalho. 

3.RESULTADOS DISCUSSÃO 
Dentre as oito pessoas entrevistadas, a grande maioria se considera artesões, um se 

considerava artesão individual a outra como hippie, isso ocorre devido ao preconceito existente da 
sociedade civil com as pessoas que optam por este estilo de vida. As maiorias dos entrevistados 
são do gênero masculino, como mostra a Figura 1 e apresenta baixa escolaridade (Figura 2), isso 
ocorre porque indivíduo do sexo masculino possui uma maior facilidade para se adaptar com esse 
estilo de vida. 
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            Figura 1. Gênero dos entrevistados. 

 
Figura 2. Grau de escolaridade dos entrevistados. 

Na cidade foi criada uma cooperativa de artesãos, para dar um maior lucro para os 
trabalhadores. Todos têm como única fonte de renda o artesanato, as peças fabricadas possuem 
valores que variam de 3,00 a 200,00 reais que gera uma renda em média de 40,00 a 300,00 por 
dia, mas depende diretamente de datas festivas da cidade por mês no geral arrecadam cerca de 
um piso salarial, como mostra o (Figura 3), isso ocorre pelo fato de neste período ser comum às 
férias de início e término de ano e também devido feriados prolongados e festas característica já 
da cidade, como festival de inverno, festa de Sant’ana dentre outras. 
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Figura 3. Renda mensal dos entrevistados. 
O tempo de moradia na cidade varia de entrevistado para entrevistado, como mostra o 

(Figura 4). Sete das pessoas entrevistadas moravam na cidade de Chapada à no mínimo dois 
anos, apenas um que estava de passagem pela cidade e este permanece em média uma semana 
a um mês por cidade, apenas o tempo necessário para conseguir dinheiro para seguir viagem. 
Segundo o mesmo o melhor de não ter uma moradia fixa é que ele conhece vários lugares do 
mundo. 

 
Figura 4. Tempo que os entrevistados residem no local. 
Os entrevistados tem naturalidade de vários estados, como mostra o (Figura 5), e os 

motivos por estarem residindo atualmente na cidade variam. Essas pessoas vieram de vários 
lugares diferentes de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Uruguai, Chile, Argentina, 
Rondônia. Os artesões encontraram na cidade um lugar bom para se morar, com um bom público 
para as vendas de seus materiais, devido ser uma cidade de potencial turístico alto. 
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Figura 5. Naturalidade dos entrevistados. 
Eles comentaram que a aprendizagem da profissão foi através de observação e da 

curiosidade, através de amigos e colegas de rua. O motivo para seguir essa opção de vida varia 
bastante desde gostar da arte, opção de vida ou por falta de serviço. Característica essa marcante 
e significativa dentro da etnobiologia, onde os conhecimentos são transmitidos de geração para 
geração e são baseados na utilização dos recursos naturais de forma “sustentável”. 

As principais matérias primas utilizadas para as confecções das peças, são: linha, arame, 
pedras, penas, folhas, sementes, miçangas e cipós, como mostra o (Figura 6). Muitos desses 
materiais são comprados em lojas de aviamentos, outra parte é retirada da própria natureza como 
pedras, penas, sementes, é claro sem prejudicar a natureza. 

 
Figura 6. Materiais utilizados para confecção dos artesanatos. 
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho teve como objetivo fazer um levantamento do uso de matéria prima na 

confecção das peças dos artesões da cidade de Chapada dos Guimarães – MT onde se pode 
observar que a maioria das peças produzidas são confeccionadas com matéria-prima encontrada 
na região tornando o produto de certa forma um produto turístico. 

A maioria dos artesões contribuem com a conservação do meio ambiente, pois não retiram 
matéria-prima excessivamente para confecção dos seus produtos, eles utilizam as sementes ou 
outros materiais que são encontrados no chão. 

Observou-se ainda que a maior parte dos entrevistados moram no local e possuem boa 
renda mensal devido ao grande fluxo de turistas já que a cidade possui diversos pontos turísticos 
além de varias festas que são conhecidas, o que faz com que nesse período os artesãos tenham 
boas vendas. 

Como fonte de renda para as famílias esta atividade conseguiu nos últimos anos, ganhar o 
seu espaço e proporcionar aos artesãos uma vida mais confortável. Nesse sentido esses artistas 
se mostram cada vez mais inseridos no mundo de trabalho e conquistam aos poucos o seu 
espaço. 
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1. INTRODUÇÃO 
O estágio curricular supervisionado tem como característica a intervenção prática na 

escola, é um momento que permite aos alunos a apropriação de instrumentos teóricos e de 
metodologias para a atuação no ambiente escolar. De posse do conhecimento específico o 
estágio traduz-se como o momento do aluno tentar compreender o sistema de ensino, as políticas 
educacionais, a escola e os sujeitos com os quais irá desenvolver e construir processos de 
aprendizagem, (PIMENTA, 2006). 

Segundo Marchesi (2006), o papel de um professor hoje é muito mais amplo que transmitir 
conhecimentos, o que exige que o professor tenha habilidades de dialogar com seus alunos, 
capacidade de estimular o interesse pela aprendizagem, à incorporação das tecnologias da 
informação, a orientação pessoal, o desenvolvimento afetivo e moral, a atenção à diversidade e o 
trabalho em equipe. 

Durante o estágio, o aluno de licenciatura passa por um processo de observação onde 
pode se deparar com situações (em alguns casos professores despreparados, sem domínio da 
sala e do conteúdo (...), e assim ao sair desse processo se vê em perdido em relação ao próprio 
profissional que ele vem a ser). Ao entrar em sala, e assim assumindo a função de educador, 
percebe que o papel do professor não é apenas passar o conteúdo e estar ali, mas muito além 
(ROSA, 2001).  

Segundo Pimenta e Lima (2004), a expectativa técnica no estágio procede em um 
distanciamento da vida e do trabalho real que acontece nas escolas, pois não há uma ligação 
entre a realidade e os conteúdos ministrados.  

Para que esse processo ocorra, se faz necessário um instrumento de melhoria qualitativa 
no planejamento de ensino para que o trabalho do professor seja efetuado. Percebe-se que nos 
dias atuais esse planejamento se apresenta confuso e desvinculado da realidade social. Os 
conteúdos muitas vezes são apresentados pelos professores de forma autoritária (LOPES, 2001). 

Conforme Amaro (2000), esse primeiro contato entre o professor e o aluno é muito 
importante, pois é ele que vai determinar a relação entre eles ao longo das aulas. É nesse 
momento que há uma observação da parte do aluno em relação ao professor (se ele é bravo, 
chato, bonzinho, legal, etc.), e vice-versa. 

Segundo Libâneo (1994), “O professor não apenas transmite uma informação ou faz 
perguntas, mas também ouve os alunos”. Deve dar-lhes atenção e cuidar para que aprendam a 
expressar-se, a expor opiniões e dar respostas. O trabalho docente nunca é unidirecional. As 
respostas e as opiniões dos alunos mostram como eles estão reagindo à atuação do professor, às 
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dificuldades que encontram na assimilação dos conhecimentos. Servem também para 
diagnosticar as causas que dão origem a essas dificuldades. 

Arendt (1995), diz que a escola tornou-se um espaço de repetição, um ciclo vicioso: onde 
os professores não inovam, pois os alunos são desinteressados e não prestam atenção nas aulas, 
e os alunos, por sua vez, não demonstram interesse, uma vez que consideram as aulas 
cansativas e pouco dinâmicas. Muitos ainda não conseguem fazer relação efetivamente do 
conteúdo que aprendem e o seu cotidiano. 

O professor tem que ser amante de sua profissão, e comprometido com a produção do 
conhecimento em sala de aula, e caba desenvolvendo um vínculo muito estreito de amizade e 
respeito mútuo com seus alunos. E possível perceber que alguns professores não medem 
esforços para levar os seus alunos à ação, à reflexão crítica, à curiosidade, ao questionamento e 
à descoberta que são essenciais. A meu ver, a relação estabelecida entre professor e alunos 
constitui o núcleo do processo pedagógico. É impossível desvincular a realidade escolar da 
realidade de mundo vivenciada pelos alunos, uma vez que essa relação é uma "rua de mão 
dupla", pois ambos (professores e alunos) podem ensinar e aprender através de suas 
experiências. 

Freire (1996), diz “Não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão 
melhor professor quanto mais severo, mais frio, mais distante e “cinzento” me ponha nas minhas 
relações com os alunos [...] A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade”. O que não 
posso obviamente permitir é que minha afetividade interfira no cumprimento ético de meu dever 
de professor no exercício de minha autoridade. Não posso condicionar a avaliação do trabalho 
escolar de um aluno ao maior ou menor bem querer que tenha por ele.  Mas será que realmente 
é isso que acontece nos dias de hoje nas escolas, por isso o presente trabalho tem por objetivo 
investigar a relação professor-aluno. 

2.MATERIAL E MÉTODOS 
Para o desenvolvimento desta pesquisa realizamos a observação do espaço escolar, 

inspiradas nas ferramentas metodológicas da etnografia. O Estágio Supervisionado de 
Licenciatura II foi realizado na disciplina de Biologia no Ensino Médio na escola estadual 29 de 
Novembro, situada na Rua José Candido Melhorança, nº 37, centro na cidade de Tangará da 
Serra-MT.  

Primeiramente me apresentei à coordenação como estagiária e entreguei a carta de 
apresentação. O Estágio Supervisionado de Licenciatura II foi desenvolvido em duas etapas: a 
primeira foi à observação onde foi observado o espaço escolar e as aulas dos diversos 
professores que atuam no 3º ano do ensino médio, com duração de 20 horas onde todo o 
processo foi relatado em uma caderneta já entregue a professora da disciplina.  

E a segunda etapa que foi a regência teve início em 16 de outubro termino em 6 de 
novembro de 2012, onde foram escolhidas as turmas dos 3º ano D, F, G, H, as aulas de Biologia  
foram ministradas nas terças, quartas e sextas – feiras no período matutino, vespertino e noturno. 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram ministradas aulas para várias salas e diferentes alunos cada turma com um perfil 

diferente, isso acontece devido ao mundo em que vivemos hoje e assim o estágio nos proporciona 
criar habilidades para lidarmos com públicos diversificados, como podemos ver na Tabela 1 o 
número de alunos em sala é diferenciado por causa do horário em que os alunos estão 
matriculados. 

Os conteúdos trabalhados foram os mesmos nas mesmas turmas, alguns alunos tiveram 
um melhor aproveitamento do conteúdo pois estavam precisando de notas para passar, já os 



	  

UNIVERSIDADE	  DO	  ESTADO	  DE	  MATO	  GROSSO	  	  
III	  BIOTA	  

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

28	  a	  30	  de	  Maio	  de	  2014	  
ISSN	  2175-‐6392	  

 

Apoio: UNEMAT/Tangará da Serra; Núcleo de Educação em Ciências Tabebuia aurea 
(NECTAR) 

20 

alunos eu estavam aprovados não estavam nem ai, em conversa com os demais professores, 
esse comportamento é normal e acontece em todas as matérias. 

A observação é o período em que acontece a inserção do estagiário em todos os afazeres 
da escola, tais como: planejamento e avaliação do ano letivo; construção e operacionalização de 
projetos; monitoria à docência no ensino fundamental e médio, etc. é através da observação 
participante que o estudante estagiário passa a ter presença participativa nas escolas onde irão 
realizar o Estágio Licenciatura (VIANA & ROCHA, 2009). 

  Durante as aulas observadas percebi que as estratégias didáticas utilizadas pelos 
professores se dirigiram em torno do modelo de educação em que o professor é o transmissor do 
conhecimento e os alunos apenas receptores. Essa educação centrada no professor retira do 
aluno a liberdade de participação deixando a aula monótona e desinteressante, portanto fica 
explicita a falta de estratégia didática dos professores, (AQUINO, 1998). 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) “O professor tem que saber utilizar 
diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos e 
questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o 
pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 
procedimentos e verificando sua adequação”, (BRASIL, 1998). 

O planejamento é um conjunto coordenado e organizado de ações que visam alcançar a 
realização de determinados objetivos, ou seja, é o ato que realizamos uma previsão do que se 
deseja realizar. Podendo ser criado em um determinado tempo que se deseja realizar. O período 
de regência é uma possibilidade que se apresenta para o estudante operacionalizar propostas de 
ensino que construiu a partir da relação que estabeleceu com a escola, apresentando-se como 
espaço para o exercício dos saberes apreendidos, aprendidos e construídos durante a sua 
formação como professora, é onde o estagiário assume a classe, no lugar do professor.  

Essa atividade requer a elaboração antecipada de plano de aula, seleção e preparação de 
material didático, apresentados ao professor da sala e ao supervisor de estágio (VIANA & 
ROCHA, 2009). 

E por falar em relação professor-aluno, foi possível perceber que as ameaças da 
professora para com os alunos eram explicitas em uma fala ela disse “eu reprovo você porque eu 
posso seu vagabundo”, esse acontecimento mostra que a professora não tem uma boa relação 
com os alunos e usa seu poder para ameaçar os alunos. 

Segundo Nascimento (2008), se o professor deixar claro seus objetivos e a forma que irá 
lecionar no decorrer do ano isso evitaria alguns transtornos, a falta de diálogo entre professor e 
aluno é um dos principais problemas apresentados nas escolas, pois uma comunicação para ser 
considerada boa não depende do fato em que o aluno só tenha que aprender, mas que também 
haja respeito e cooperação entre o professor e aluno. 

 Aquino, (1998) diz que é tarefa de todos nós (educadores) garantirmos uma escola de 
qualidade e para todos, indisciplinados ou não, com recursos ou não, com pré-requisitos ou não, 
com supostos problemas ou não. A inclusão, pois, passa a ser o dever "número um" de todo 
educador preocupado com o valor social de sua prática e, ao mesmo tempo, cioso de seus 
deveres profissionais. 

Nas diferentes turmas pude notar diferentes tipos de aluno, os que: não atrapalham a aula, 
mas não faz as tarefas em sala; os que bagunçam, mas cumpriam as atividades exigidas; os que 
caminhavam pela sala e conversavam com os colegas; terminam tudo rápido e, sem ter o que 
fazer, atrapalhava os outros; os que interferiam na aula e não faziam nada e, também, aquele 
aluno que fazia todos os exercícios e ficava quieto em seu lugar e percebi que o professor então 
se dedicava quase com exclusividade aos alunos que faziam os exercícios e ficavam quietos não 
se preocupando com o aprendizado dos demais. 
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Mesmo tento essa variedade de comportamentos entre os alunos, o docente tem que 
sempre procurar uma metodologia que irá abranger de uma forma eficaz os conteúdos passados 
em sala de aula buscando sempre um melhor desenvolvimento e aprendizado do aluno, (ARNT, 
2004). 

Os métodos de ensino que a professora utilizava não prendia a atenção dos alunos, eles 
faziam da aula um parque de diversões, o quadro e o giz eles não prendem mais a atenção, os 
alunos querem coisas novas diferentes até porque o mundo em que ele vivem é o mundo da 
tecnologia. 

 Silva, (2009) diz que para os alunos se tornarem críticos, reflexivos e ativos na construção 
do seu conhecimento se faz necessário à utilização de estratégias de ensino e aprendizagem 
mais efetiva. A utilização de recursos didáticos assim como pedagógicos, procura aproximar o 
aluno do conteúdo aprendido e o planejamento torna-se essencial. 

O professor, não pode deixar de se preocupar com o aluno, ele tem como função, ensinar 
e fazer com que o aluno se torne um cidadão capaz de utilizar os conhecimentos adquiridos na 
escola para sua vida. O fato de do professor não intervir nas atitudes agressivas de seus alunos, 
sem tomar nenhuma providência, pode contribuir para que estes alunos no futuro não tenham 
limites, com a conseqüente falta de respeito a si e ao próximo.  

A relação teoria prática se deu de forma satisfatória, pois foi possível realizar com êxito o 
que foi planejado, apesar das mudanças que vem acontecendo no decorrer da história da 
educação, foi observado que na Escola Estadual 29 de Novembro pode se ver uma educação 
tradicional. E, mesmo com o avanço da tecnologia e da disponibilidade de conhecimentos 
oferecidos pela internet, ainda pode-se perceber que muitos professores trabalham numa 
metodologia tradicional e vivem acomodados unicamente com o que o livro didático disponibiliza o 
que em alguns casos apresentam conteúdos totalmente defasados. 

Segundo Hypolitto (2001), é triste ter que admitir, mas muitas escolas continuam sendo 
instituições tradicionais que oferecem instrução para toda uma classe de alunos padronizada; 
essa educação é centrada no professor e baseada no livro didático; e em geral o conhecimento é 
construído a partir da realidade da classe dominante. Essa educação não considera a diversidade 
sociocultural dos alunos, nem se preocupa com questões locais no que se trata da proposição de 
atividades que envolvam os saberes dos alunos em questão.  

A escola deve pautar seus princípios na cidadania, permitindo que o aluno seja inserido de 
forma completa em nossa sociedade, que é tão cheia de conflitos. Conflitos estes que estão 
presentes no espaço escolar, nas relações pessoais, no confronto das idéias, e também no 
surgimento de novas concepções, das dúvidas e da necessidade do diálogo entre os próprios 
alunos. É essa educação transformadora e que permite que o aluno enfrente os problemas do dia-
a-dia é que deve estar presente em nossas escolas. 

4.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
AQUINO JG. 1998. A indisciplina e a escola atual. Revista da Faculdade de Educação, vol. 24 n.2. 

ALVES, Lynn;  Estratégias pedagógicas e estudos de caso. Salvador, Bahia: Eduneb, 2009. 

ARENDT, H. A crise na educação. In: Cadernos de História e Filosofia da Educação – Dois textos 
sobre educação. Lisboa: Relógio d’Água, 1995. 

ARNT A. M. 2004. Falando do corpo na sala de aula : os alunos, as professoras e a biologia. In: VI 
Jornadas Nacionales y I Congreso Internacional de Enseñanza de la Biologia. Memórias: la 
educación en biología: para una nueva relación entre ciencia, cultura y sociedad BuenosAires: 
ADBia, 1 CD-ROM P. 296-300. 



	  

UNIVERSIDADE	  DO	  ESTADO	  DE	  MATO	  GROSSO	  	  
III	  BIOTA	  

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

28	  a	  30	  de	  Maio	  de	  2014	  
ISSN	  2175-‐6392	  

 

Apoio: UNEMAT/Tangará da Serra; Núcleo de Educação em Ciências Tabebuia aurea 
(NECTAR) 

22 

BRASIL. 1998. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Ciências 
Naturais /Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC /SEF. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 
Terra, 1996. 

LIBÂNEO, J. C.. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

HYPOLITTO, D. (org.). A formação do professor e o estágio supervisionado. São Paulo: Catálise, 
2001 

LOPES, A. O. Planejamento do ensino numa perspectiva crítica da educação. In: MARCHESI, 
Álvaro. O que será de nós, os maus alunos? Porto Alegre: Artmed, 2006. 

PIMENTA, S. G. 1943. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? São 
Paulo: Cortez, 2006. 

PIMENTA, S.G.; LIMA, M.S.L. 2004. Estágio de docência. São Paulo: Cortez. 

ROSA, R. T. D. Reflexões acerca das atividades de observação e de prática de ensino em 
escolas. Mimeo, 2001. p.1-9. 

SILVA, Maria de Fátima (org.). Currículo Estruturado: Implementação de Programas Pedagógicos. 
Curitiba: IES do Brasil S.A, 2009. 

VIANA, J. M. & Rocha, M. A. C. R. Faculdade José Augusto Vieira. Diretrizes para os estágios 
superiores nos cursos de licenciatura da faculdade José Augusto Vieira. Faculdade José Augusto 
Vieira – Lagarto, SE: 2009. 31f.; 30 cm ; il. 

  



	  

UNIVERSIDADE	  DO	  ESTADO	  DE	  MATO	  GROSSO	  	  
III	  BIOTA	  

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

28	  a	  30	  de	  Maio	  de	  2014	  
ISSN	  2175-‐6392	  

 

Apoio: UNEMAT/Tangará da Serra; Núcleo de Educação em Ciências Tabebuia aurea 
(NECTAR) 

23 

 

EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR NA VISÃO DE  COLEGAS DOS 
EVADIDOS: ESTUDO DE CASO DE ACADEMICOS DA UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO MATO GROSSO –  CAMPUS DE TANGARÁ DA SERRA 

 
Fabrícia Bruna da Silva; Carol Pereira de Barros; José Victor Alves Ferreira; Raimundo França 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavra-chave: Evasão. Universidade. Ensino Superior. 
 

1. INTRODUÇÃO 
A Evasão Escolar não é um fenômeno recente, mas recorrente no processo educacional 

brasileiro e que atinge todos os níveis de ensino. No entanto, tal fenômeno tem si tornada, cada 
vez mais, intenso no Ensino Superior brasileiros, tanto em Universidades Públicas quanto em 
Universidades Privadas.  

A evasão escolar no Brasil merece certa atenção, pois não se trata de um problema restrito 
a algumas instituições de ensino, mas sim, um problema de ordem nacional, que afeta 
principalmente as classes mais desfavorecidas da sociedade. (SILVA, 2011) 

A evasão acontece quando o acadêmico abandona sem informar a nenhuma instancia de 
registros de que não virá mais as aulas. Já á desistência ocorre  quando o acadêmico comunica 
que não quer continuar os estudos e deixar de frequentar as aulas.   Embora parecidos, 
Desistência e Abandono diferem-se, sobretudo, pela intencionalidade clara da primeira de não vir 
mais às aulas, e pelo desconhecimento dos motivos do segundo em não frequentar mais as aulas.   

Se considerarmos que a evasão é a saída definitiva do aluno de um curso 
sem justificativa, percebemos que nem todos se evadem, pois alguns 
realizam trancamentos, cancelamentos e transferências, apresentando 
causas que coincidem com aquelas da evasão. Portanto, o termo evasão 
parece não apresentar uma definição precisa, porém, em muitos estudos 
sobre o tema, busca-se encontrar as causas daquilo que, denominado 
evasão, leva o aluno a desistir, seja através de trancamentos, 
cancelamentos ou transferências. (OLIVEIRA et al., 2012, p.7) 

Diante disso, este trabalho teve como objetivo investigar os fatores que influenciam a 
evasão dos acadêmicos do ensino superior da universidade do Estado de Mato Grosso através de 
informações obtidas com os colegas dos alunos evadidos, posto que o contato direto com 
acadêmico evadido é, quase sempre, difícil por não haver como contatá-lo. 

2.MATERIAIS E MÉTODOS: 
Campo da Pesquisa: 
A pesquisa foi realizada do Campus de Tangará da Serra/UNEMAT, localizado no 

Município de Tangará da Serra, localizado na região do Sudoeste Mato-grossense, cuja 
população é composta por migrantes, oriunda de diversas regiões país. O Campos Universitário 
de Tangará da Serra tem aproximadamente 2.500 (dois mil e quinhentos) alunos, matriculados em 
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oito Cursos (Agronomia, Biologia, Administração Agronegócio e Empreendedorismo, Enfermagem, 
Engenharia Civil, Ciências Contábeis e Letras. 

Amostra da Pesquisa: 
A pesquisa teve como população amostral os acadêmicos dos cursos de Ciências 

Biológicas, Administração de Agronegócios, Enfermagem e Agronomia, sendo aplicados 10 (dez) 
questionários e distribuídos para os acadêmicos do 7º e 8º semestre de cada curso, obtendo 
variável estimativa para á ação de evadir. 

Os dados dos acadêmicos evadidos da Universidade Estadual de Mato Grosso – Campus 
de Tangará da Serra foi coletado através da aplicação de 39 (trinta e nove) questionários disposto 
para colegas dos evadidos.  

Para obtenção de dados aceitáveis os questionários disposto para colegas com frequência 
em sala de aula e que conhecia o motiva da evasão.  

Para uma obtenção de dados satisfatória os questionários se compreendiam em três 
questões, sendo duas de múltipla escolha e uma dissertativa. 

A questão alternativa se referia ao pesquisando, se o mesmo teria conhecimento de algum 
acadêmico evadido da Unemat (Universidade do Estado de Mato Grosso). 

A posterior referia aos possíveis fatores da evasão, alternadas em noves motivos 
opcionais: o familiar; renda; metodologia de ensino dos docentes; falta de afinidade com o curso; 
desconhecimento do curso; falta de esforço; moradia; transporte; distância da universidade.  

E consequentemente a dissertativa se referia a quais motivos desta ação, avaliando os 
principais motivos que fariam com que colegas do evadidos desistissem da universidade. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Inúmeros fatores vêm prejudicando a afinidade do acadêmico com uma faculdade pública, 

bem como a permanência em sala de aula. “Devido a isso, educadores brasileiros, cada vez mais, 
vêm preocupando-se com os jovens que chegam a uma universidade, mas que nela não 
permanecem”. (Silva, 2011 p.3)  

“Para Freire (1996) é necessário à formação docente, numa perspectiva progressista, 
saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção”. (p.47). 

Feita a pesquisa percebe-se que existem sim, motivos que influenciam a Evasão, tais 
como: a metodologia do docente, ausência de incentivos tanto pelos pais como pelos professores, 
pois. 

[...] é de fundamental importância também que o professor esteja motivado 
a desenvolver em seus alunos a capacidade de aprender, certamente os 
incentivará na busca de novos conhecimentos, e estará criando condições 
mais favoráveis à aprendizagem. (SILVA, 2011, p.9) 

Causas como saudade da família, renda, falta de afinidade com o curso e dependência em 
disciplinas foi os que mais provocaram a Evasão como se percebe no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Representa os principais fatores que levaram a evasão dos acadêmicos a partir da 
perspectiva dos colegas da Universidade Estadual de Mato Grosso – Campus de Tangará da 
Serra no período de out. de 2013. 

 A Unemat/TGA é uma Universidade Pública, onde abrange pessoas de todos os 
lugares, visto que possui um interesse maior, alguns saem do seu local de origem e quando inicia 
os estudos se depara com algo totalmente fora de seus pensamentos. Ou mesmo percebem que 
não é aquilo que querem exercer futuramente, aumentando o número de evadidos. 

Vale ressaltar que a Evasão ocorre por inúmeros fatores, mais vem afetando 
principalmente famílias de baixa renda. “Dentre tais índices, destaca-se a necessidade de 
trabalhar para ajudar a família e, também, para seu próprio sustento.” (SILVA, 2011 p.2). 

No gráfico 2 é interessante observa que o número do Evadidos quanto ao sexo, mostra-se 
mais frequente entre os homens. Tal dado confirma os indicadores de que as mulheres têm 
permanecido mais tempo na escola (IBGE, 2010). Entretanto, quando somados os sexo observa-
se um número bastante alto de evadidos.  
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Gráfico 2 – Representa o porcentual de evasão dos indivíduos da Universidade Estadual de Mato 
Grosso – Campus de tangará da Serra no período de out. de 2013. 

No gráfico 3 é possível percebermos que motivos da Evasão para os diferentes cursos 
pesquisas são distintos quanto a frequência dos motivos, pois em agronomia 10 pessoas dizem 
que o maior motivo de Evasão seria a Dependência em Disciplinas; em administração, conciliar 
trabalho e estudo; em Biologia, decepção com o curso e renda familiar ; e por último, em 
Enfermagem, os maiores motivos para Evasão foram família e renda. 

Gráfico 3 – Representa uma comparação dos acadêmicos entrevistados com os possíveis motivos 
de evasão da Universidade Estadual de Mato Grosso – Campus de Tangará da Serra no período 
de out. de 2013 

4. Considerações finais: 
O que se pode concluir na presente pesquisa é que a Evasão é um fenômeno cada vez 

mais frequente no Ensino Superior, cujas motivações dão-se por inúmeros causas, mas essas 
causas mostram certa regularidades entre dos diferente cursos pesquisados, mas questão Renda 
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e Afinidade com os cursos mostraram-se mais frequente.  Diante disso, faz-se urgente por parte 
das Universidades, notadamente da UNEMAT uma política preventiva no que se refere à Evasão 
juntos aos acadêmicos e a própria comunidade.  
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1. Introdução 
Os adolescentes sempre se destacaram das outras pessoas pelo comportamento que 

apresentam nesta fase, tudo isso porque a adolescência é uma fase da vida do ser humano de 
profundas transformações biopsicossociais (Chagas, 2010).  

O que se vê todos os dias nas ruas da cidade, em barzinhos frequentados por jovens, 
Shopping Center e na escola, são adolescentes engajados em grupos que são identificados 
facilmente por seu estilo próprio de vestir, falar, andar e de se comportar. 

Isso ocorre graças à mídia de massa e aos avanços tecnológicos, fazendo com que 
adolescentes com ou sem poder aquisitivo recebam diariamente os estímulos da comunicação 
das organizações. (...) Para tanto, as empresas desenvolvem as ações de marca integradas com 
as ações dos demais elementos que constituem a estratégia de marketing (Silva e Souza, 2004). 

Segundo Castells (2000) a formação da identidade cultural é um processo dinâmico, 
alimenta-se de várias fontes no tempo e no espaço, já que identidade é a fonte de significado e 
experiência de um povo. A construção da identidade depende da matéria prima derivada da 
cultura obtida, processada e reorganizada de acordo com a sociedade. 

Uma forma de compreender esses jovens que chegam à escola é apreendê-los como 
sujeitos socioculturais. Essa outra perspectiva implica em superar a visão homogeneizante e 
estereotipada da noção de aluno, dando-lhe outro significado. Trata-se de compreendê-lo na sua 
diferença, enquanto indivíduo que possui uma historicidade, com visões de mundo, escalas de 
valores, sentimentos, emoções, desejos, projetos, com lógicas de comportamentos e hábitos que 
lhe são próprios (Dayrell, 2005). 

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo conhecer como os adolescentes de uma 
escola estadual na cidade de Tangará da Serra-MT se reagem frente às informações que 
recebem dos meios de comunicação. 

2. Material e Métodos	  
A pesquisa foi realizada em uma escola estadual situada no município de Tangará da 

Serra, MT, com permissão da diretoria e coordenação da escola.  
Os questionários foram aplicados a alunos das turmas 1º IA, A e B; 2º IA, D e H e 3º A, B e 

C do Ensino Médio do turno da manhã, no intervalo das aulas durante cinco dias consecutivos. 
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Dez alunos de cada turma foram sorteados através do número da chamada para 
responder os questionários. 

As questões respondidas pelos alunos foram as seguintes: 
1. Meio de comunicação que mais utiliza? 
2. Regularidade em que utiliza o computador 
3. Usa roupa, sapatos ou outros adornos de “marca”? Quais? 
4. Você trabalha? Ajuda com as despesas de casa? 
5. Já observou se existe algum “estilo da moda” na escola? Quais? 
6. Faz uso de algum desses “estilos”? Qual e Por quê? 

3. Resultados e Discussão 

3.1 As marcas na mente dos adolescentes 
Os adolescentes são sempre alvo de grande atenção, por seu modo característico de 

conversar, de andar, de comportamento, entre tantos outros. Os jovens sempre foram 
considerados como um público difícil de lidar por todas as peculiaridades de seu comportamento.  

A cultura jovem pode ser definida como um conjunto de conhecimentos, 
representações, hábitos, comportamentos, expectativas, significados, 
compartilhados pelos jovens, que caracterizam e orientam suas relações 
com grupos sociais. Ela sintetiza aqueles traços culturais comuns do 
modo de pensar e de viver dos jovens de hoje (Libâneo, 2006, p.33). 

Atualmente os interesses dos adolescentes têm extrapolado as questões comportamentais 
e introduzindo a apreciação por bens materiais, especialmente quando este bem promove certo 
“status” perante seus colegas e, pelas observações realizadas na escola, notamos que algumas 
marcas de tênis, calças e bolsas se destacam aos olhos dos estudantes.  

A mídia tem sido o fator de grande influência sobre o novo adolescente, a qual segundo 
Quadrado (2006) lança imagens de bens, e os transforma num ideal consumo e produzem 
necessidades e desejos que são compartilhados por um grupo, principalmente com o uso de 
personalidades com as quais estes jovens se identificam, aumentando o anseio pelo produto.    

A preferência pelas marcas é bem visualizada neste trabalho, onde 78 alunos afirmaram 
utilizar artigos de “marca”, sendo as mais citadas a Adidas, a Puma, a Nike, a Calvin Klein e a 
Arquitetura, e justificam valer-se de estes produtos apenas porque seus pais os compraram ou por 
terem ganhado de presente. Das marcas comentadas acima, a Adidas, a Puma e a Nike estão 
sempre relacionadas a eventos esportivos, principalmente a jogadores de futebol famosos. 
Segundo Gomes (2001) 
 

O sujeito torna-se sujeito do ato de reproduzir, produzindo, mesmo que 
através de uma fórmula referendada, a sua marca. Não mais a marca que 
as coisas deixaram no sujeito, mas sim a marca que o sujeito imprimiu em 
alguma coisa [...] a reprodução aleatória sem significado estigmatiza a 
ausência, não há mais sujeito, apenas a máquina civilizatória se 
autocopiando desenfreadamente (p. 201). 

 
A força dessa reprodução se demonstra ainda maior ao interpretar as respostas obtidas 

pelos alunos que não atribuíram um motivo concreto de sua preferência por marcas. Percebemos 
ainda que para os alunos que afirmaram trabalhar, há uma mudança, não no comportamento e na 
preferência pelos mesmos produtos que seus colegas, mas estes introduzem algumas 
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considerações, “Eu uso, porque compro com meu próprio dinheiro, e elas duram mais que as 
outras”. 

Estes estudantes que trabalham, entre as respostas que obtivemos sobre o motivo pelo 
qual trabalham, apenas 11 entre os 35 estudantes afirmaram ajudar com as despesas de casa. Os 
outros estudantes que não ajudam em casa, disseram que não o fazem porque não é necessário 
e que trabalham para terem seu próprio dinheiro e para comprar seus pertences, descrevendo o 
seguinte: “Trabalho para ter meu dinheiro”, “Trabalho para comprar roupas e tênis”, “Trabalho para 
comprar coisas que eu quero, e não para ajudar em casa”. 

Fermiano (2010) demonstra em sua tese que os adolescentes não estão preparados para 
interpretar o contexto de todas as informações que recebem da mídia, e que o grande problema é 
que todos têm acesso às estas informações e que estas provocam mudanças em seu 
comportamento, mas, os de nível social mais alto possuem mais oportunidades de se adaptar do 
que os outros níveis, provocando uma desigualdade cruel. 

 As considerações de Fermiano (2010) no leva a acreditar que o trabalho por parte 
destes jovens torna-se uma forma de conseguir recursos que os coloquem no mesmo nível ou 
num nível próximo de seus colegas, tornando evidente que tanto os adolescentes que não 
trabalham quanto os que trabalham, tem seus interesses de consumos voltados aos produtos de 
marca.  

Os adolescentes compartilham diversos códigos, como lugares que 
frequentam e produtos que consomem, (re) produzindo uma identidade de 
grupo a partir das representações que circulam em diversas instâncias 
culturais, ao valorizar as roupas de determinadas marcas e afirmar certos 
comportamentos [...] eles demonstram o quanto o consumo de símbolos 
vêm atuando na constituição de seus corpos, engenhando modos de ser 
adolescente no contexto desta cultura.  (Quadrado, 2006, p.111). 

 3.2 As ideias que fazem a cabeça dos jovens 
Os alunos citaram utilizar de vários meios de comunicação (Tabela 1), entre eles 

destacaram-se a televisão e a internet. Segundo os professores destes alunos, a televisão e a 
internet tem causado grande influência sobre o comportamento dos mesmos, surgiram outros 
fatores que também segundo os mesmos influenciam estes jovens, como novelas, filmes e moda, 
que são informações repassadas através da televisão e internet, demonstrando mais uma vez a 
força destes meios de comunicação. 
  
Tabela 1. Meios de comunicação mais utilizados pelos alunos   

Meios de comunicação Quantidade de alunos que utilizam 
Rádio 37 

Televisão 90 
Jornal 8 

Revista 5 
Internet 86 

O grande problema é que em ambos os conteúdos procurados pelos jovens raramente são 
educativos ou que lhes tragam informações políticas, sociais, acontecimentos mundiais que 
afetam o país no qual vivem. Neste estudo, por exemplo, apenas 11 alunos afirmaram assistir a 
jornais e apenas um diz assistir a programas educativos. Segundo Libâneo (2006), “as mídias 
lançam estratégias de construção de um modo de ser jovem, de uma cultura juvenil, que vão 
desde a indução ao consumo, à cultura do corpo” (p.31). 
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Provavelmente por tal motivo que visualizamos frequentemente os jovens aderindo a 
estilos de seus artistas preferidos, ou de atletas que estão na mídia, tornando-se cópias de 
padrões moldados e considerados essenciais por esse público. “A adolescência deixa de ser uma 
fase natural da vida humana e passa a ser um produto arquitetado, permitido e editado pela mídia, 
que ignora os indivíduos, padronizando comportamentos e gestos” (Gresolle e Gonçalves, 
Mimeo).  

Percebemos essa relação com o que descreveram os alunos, onde mencionaram três 
“estilos” que observam na escola, entre eles, os “coloridos”, os “emos” e os “cowboys”. O estilo 
que chamam de “cowboy” é comum não somente na escola, mas na cidade como um todo, já que 
é uma cidade do interior do estado, com atividade agrícola e pecuária. 

Já os “emos” e “coloridos” são estilos que estes jovens adotaram principalmente por 
acompanhar grupos musicais divulgados pela mídia, a maior parte dos jovens deste estudo 
disseram não aderir completamente aos estilos citados acima, dizendo criar seus próprios estilos, 
mas, em contradição, um deles escreveu o seguinte: “Eu não uso, crio meu próprio estilo, uso só 
pra me inspirar”.  

 “A mídia, em sua vertente disciplinadora, propõe uma religião onde os mandamentos 
devem não só ser cumpridos, mas, também, vivenciados pela competitividade“ (Garritano, ‘’’2008, 
p. 120). Segundo Gomes, (2001) a identidade destes adolescentes é marcada por aquilo que 
podem ou não possuir, deixando uma sensação de pertencimento social, de enquadramento 
dentro de determinado grupo, fazendo parte de um sistema em comum. 
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AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE QUÍMICA COM A UTILIZAÇÃO DE 
MATERIAIS DIDÁTICOS ALTERNATIVOS 

 
Samara Pricila Kleszcz; Jaqueline	  Sampietro	  de	  Souza;	  Josué R. S. Nunes; Rogério Añes	  
 
*Universidade do Estado de Mato Grosso. 
 
Palavras-chave: ludicidade, aprendizado, Educação de jovens e adulto. 
 

Muitas disciplinas são encaradas pelos alunos das diferentes escolas como “difícil”. Em 
algumas escolas a disciplina de Química encara a mesma realidade. Na Educação de Jovens e 
Adultos (CEJA) também foi observada essa dificuldade e procurou-se novas formas de ensiná-la 
para que tornem o conteúdo mais claro, com objetivos e com respostas positivas do aprendizado 
e não um conteúdo desinteressante apenas com regras e fórmulas, melhorando assim a 
compreensão dos estudantes. De forma alguma estaremos melhorando o processo de avaliação 
da aprendizagem eliminando a prova escrita ou oral, mas sim buscando novas formas de 
elaboração e de avaliação do conteúdo trabalhado, visando sempre uma nova perspectiva 
pedagógica, buscando avaliar não só através de provas, e sim constantemente durante o 
processo de desenvolvimento do aluno. Deve-se criar novas formas de avaliação, a utilização de 
materiais didáticos alternativos, formas lúdicas, trazendo o lado investigativo e curioso do aluno. 
Foram elaboradas 20 questões sobre a matéria de química orgânica e inorgânica, voltada para o 
ensino médio. A sala foi dividida em grupos, onde cada grupo recebeu uma placa com a letra F 
(falso) e uma com a letra V (verdadeiro), as perguntas foram feitas e os grupos levantariam a 
placa de acordo com a resposta escolhida, a cada resposta correta o grupo marcaria um ponto, o 
ganhador seria quem fizesse mais pontos, tendo como prêmio chocolates e os pontos marcados 
como nota. O trabalho em grupo é uma forma de construir coletivamente o conhecimento, um 
momento que possibilita a troca de informações entre os colegas de grupo, com o anseio de 
ganhar o prêmio. Foi possível perceber que o aprendizado coletivo foi maior do que nas “aulas 
convencionais”, pois os alunos demonstraram maior interesse e liberdade em questionar e tirar 
suas dúvidas, sempre interagindo com o conteúdo, até mesmo os alunos considerados mais 
“quietos” se sentiram livres para questionar e interagir com os demais. 
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O USO DO LIVRO DIDÁTICO EM SALA DE AULA 
 

José Victor Alves Ferreira, Ana de Medeiros Arnt 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavra chave: aluno. Professor. Recurso 

 
 O livro didático é o recurso mais utilizado pelos professores em sala de aula e de fácil 

acesso para os alunos. Mesmo com tantos outros recursos que podem ser usados, como por 
exemplo, data show, vídeos, cartazes, cartilhas entre outros que são difíceis de serem trabalhados 
com os alunos devido à quantidade ou até ausência na escola, o livro acaba sendo a ferramenta 
principal. O livro é o único material de apoio para o professor e a fonte que os alunos têm como 
pesquisa dos conteúdos trabalhados, por isso é importante que sejam bem escolhidos para 
auxiliar no aprendizado dos alunos. Talvez o que falte para a maioria dos professores seria um 
planejamento para as aulas trabalhadas com o livro. Há várias maneiras de utilizar este tipo de 
recurso como, por exemplo, selecionar figuras e trazer para os alunos analisarem, e não somente 
copiar o que está no livro para o caderno. O data show é outro exemplo de recurso que pode ser 
bem explorado em sala de aula, pois nele pode ser projetado textos, figuras, vídeos relacionados 
com a assunto entre outros. Observando a sala de aula, pude notar que todos os professores se 
apoiam nos livros didáticos. A metodologia mais trabalhada com os alunos era a de copiar os 
exercícios do livro no caderno e responder. Os professores e os alunos devem utilizar o livro como 
um auxiliador no ensino e na compreensão do conteúdo como também para ajudar os alunos a 
serem mais críticos e terem opiniões sobre o que está sendo trabalhado. O livro didático é muito 
útil em sala de aula, mas o professor não deve se prender somente a ele. Pelo fato dos alunos só 
terem esse tipo de material os professores poderiam utilizar outros recursos como uma forma de 
chamar a atenção dos alunos para o conteúdo que está sendo trabalhado em sala. Muitas vezes 
os professores ficam apenas presos ao livro e não planejam uma aula diferente para os alunos. 
Todas as aulas de certa forma foram produtivas, uma renderam mais outras menos, mas no geral 
foram boas e os alunos de certa forma participavam bem nelas. Os professores usaram o livro 
como base para as aulas, mas não exploraram as qualidades que esse tipo de recurso pode 
oferecer. Os alunos só copiaram o que estava no livro para o caderno. O livro é um material 
didático importante, mas que poderia ser utilizados junto de outros recursos. Os professores 
deveriam ter um planejamento melhor das aulas com mais dinâmicas, jogos educativos entre 
outros para atrair a atenção dos alunos durante a aula. 
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IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA NA CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES 
DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE CÁCERES -  MT 

 
Antônio	  Carlos	  Silveiro	  da	  Silva;	  Bruna Borges da Veiga; Jéssica Borges da Viega; Loriége Pessoa 
Bitencourt; Charles Caioni 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavras-chave: Educação, Ensino-aprendizagem; Modelagem Matemática. 
 
A modelagem matemática consiste numa metodologia de ensino que leva o aluno a 
buscar relações entre os conteúdos trabalhados em sala de aula e sua vida cotidiana, 
passando a utilizar estes conhecimentos como uma ferramenta para resolver os 
problemas de sua realidade. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo 
conhecer a percepção do professor quanto à importância da matemática, uma vez que 
esta visão se faz necessária quando se pensa em uma metodologia voltada para a 
modelagem matemática. A pesquisa ocorreu no mês de junho de 2013, em duas escolas 
estaduais no município de Cáceres - MT. A princípio, foram utilizadas teorias para 
fundamentar a pesquisa e para a formulação das questões que eram referentes a dados 
pessoais e conduzidas para a seguinte linha de pesquisa: Na sua concepção qual a 
importância da matemática? Após a obtenção dos dados realizou-se a construção de uma 
tabela para que se pudesse analisar e comparar as respostas dos entrevistados. A 
pesquisa contemplou quatro professores da rede pública de ensino, sendo observada a 
predominância do sexo feminino com uma média de idade de 33 anos. Verificou-se que 
os sujeitos reconhecem a importância e a presença da matemática na vida cotidiana. 
Mesmo que em graus de concepções diferentes todos a vinculam com a vida em 
sociedade, isto fica evidente com a fala de uma das professoras: “A matemática caminha 
com o desenvolvimento. Sem ela ainda estaríamos na idade da pedra”. Deste modo, a 
matemática deve ser ensinada com a abordagem e aplicação para o real, sendo 
evidenciada na fala do professor esta colocação: “Matemática divertida. Temos que trazer 
sempre para o cotidiano, ou seja, para a realidade”. Esta percepção dos professores é de 
suma importância para que estes busquem estabelecer uma relação entre a matemática 
encontrada nos livros didáticos e a matemática que é praticada no cotidiano, uma vez que 
muitos não conseguem perceber essa relação. Consequentemente ao ver de maneira 
prática a aplicação dos conceitos matemáticos estes se tornará mais claro e significativo 
para o aluno. 
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PIBID –  O MICO DAS RELAÇÕES ECOLÓGICAS COM OS ALUNOS DO 
CEJA –  CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANTÔNIO 

CASAGRANDE –  TANGARÁ DA SERRA-  MT 
 
Samara Pricila Kleszcz; Jaqueline Sampietro de Souza; Josué R. S. Nunes; Rogério B. S. Añez 
 
Universidade Do Estado de Mato Grosso 
 
Palavras-Chave: Relações ecológicas, jogo, conceitos, conhecimento. 
 

O mico das relações ecológicas é um jogo que tem o objetivo de fixar o conhecimento 
através da ludicidade. Os alunos do Centro de educação de jovens e adultos Antônio Casagrande, 
do município de Tangará da Serra-MT, são, em sua maioria, pessoas com idades mais 
avançadas, o que dificulta o entendimento de diversos assuntos. O jogo faz com que esses alunos 
consigam assimilar o conhecimento com maior facilidade tendo a associação das imagens com o 
conceito. Antes de começarmos o jogo, apresentamos slides sobre as relações ecológicas, o 
conceito, relações intraespecíficas; interespecíficas, relações harmônicas e desarmônicas. Foram 
confeccionadas 28 cartas para cada grupo, sendo elas 14 em formas de imagens e 14 em formas 
de conceitos, onde usamos mutualismo, parasitismo, inquilinismo, competição, predação, 
protocooperação, colônias e sociedade, para alguns se repetiram e para cada carta de conceito 
uma carta com seu exemplo, as cartas foram impressas, recortadas e coladas em cartolinas. A 
sala foi dividida em grupos de até seis alunos, cada grupo recebeu seu montante de carta. Antes 
de começarem a jogar foi retirada uma carta do monte sem que ninguém soubesse qual é, esta 
carta representa o “mico”. O restante de cartas foram embaralhadas e distribuídas, um aluno terá 
uma carta a menos e esse começa o jogo. Este aluno deverá retirar uma carta aleatoriamente do 
seu vizinho da esquerda e ver se forma algum par com a mesma, se formar deve ser descartado 
no centro da mesa, caso não forme, a carta deve ser incorporada ao seu baralho. Todos os pares 
formados devem ser descartados a mesa. Na sequência, o jogador à direita, de quem começou o 
jogo, deve dar continuidade às rodadas. Os pares são formados unindo a carta contendo à 
imagem com a carta do conceito. O jogo acaba quando restar apenas um aluno com apenas uma 
carta na mão. O aluno que restou com a carta pagou um mico, que neste caso foi imitar um animal 
escolhido pelo restante do grupo. Este jogo proporciona aos alunos uma maior interação com os 
colegas, diversão e ao mesmo tempo maior aprendizado, pois precisam usar o conhecimento 
adquirido para formar os pares. Na aula seguinte passamos atividades sobre o tema e as 
respostas foram mais rápidas e com menor nível de dificuldade. 
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PIBID -  EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA ALUNOS DO CEJA –  CENTRO 
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANTÔNIO CASAGRANDE –  

TANGARÁ DA SERRA-  MT: TRILHA ECOLÓGICA 
 
Jaqueline Sampietro de Souza; Samara Pricila Kleszcz; Josué R. S. Nunes; Rogério Benedito da 
Silva Añez 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavras-chave: Educação ambiental, trilha ecológica, ludicidade. 
 

A trilha ecológica é um jogo pedagógico, realizado com os alunos do CEJA Antônio Casa 
Grande, Tangará da Serra – MT, teve como objetivo propiciar uma reflexão acerca das atitudes 
individuais de cada aluno em relação à contaminação do meio ambiente, de maneira que possam 
utilizar o que aprenderam em seu dia-a-dia. Visto que o tema Poluição vem sendo discutido pela 
mídia, sabemos que a mesma causa muitos problemas, levando a população a pensar em 
Educação Ambiental como um modo de melhorar essa situação. A escola vem sendo um dos 
espaços mais importantes para trabalhar Educação Ambiental, por ser o espaço de formação 
humana. Há, ainda, muitas discussões sobre como agir, o que fazer, levando sempre em 
consideração as necessidades do presente e as expectativas do futuro. Para a realização da trilha 
ecológica a sala se dividiu em grupos de 6 pessoas, num total de 12 alunos. Foram utilizadas 
cartolinas, lápis de cor, canetinhas, réguas, dados, moeda, figuras pequenas retratando animais e 
um roteiro de atividades. Utilizaram como molde uma trilha ecológica realizada pelas Pibidianas já 
elaborada para servir como exemplo. Observando a mesma, os alunos confeccionaram sua 
própria trilha, sendo que os desenhos feitos em cada lado tinham como objetivo retratar uma área 
devastada e uma preservada. Após iniciaram o jogo, onde cada aluno jogava o dado para avançar 
as casas com as figuras de cada um, tendo cada casa uma frase reflexiva ou uma pergunta sobre 
educação ambiental, conforme acertavam as respostas avançavam uma casa e respostas erradas 
voltavam uma casa, ao chegar na casa 10 a partir da moeda escolhiam o lado a seguir, onde se 
caísse cara iam para a direita e coroa para esquerda, caso caísse para a esquerda chegariam na 
área devastada tendo assim que retornar ao inicio para se conscientizar, O jogo propiciava 
reflexão sobre as atitudes de cada um envolvido no jogo e um debate em sala de aula. No 
decorrer do jogo os alunos interagiram com o tema, refletindo sobre suas atitudes no dia-a-dia, 
bem como seus impactos no ambiente. A atividade foi monitorada o tempo todo e os resultados e 
imagens registrados. Conclui-se que as atividades lúdicas, bem elaboradas, podem contribuir 
tanto no aprendizado como na elaboração do conhecimento sobre qualquer tema escolhido. 
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PIBID-  RECICLAGEM DE GARRAFAS PET COM OS ALUNOS DO CEJA –  
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANTÔNIO 

CASAGRANDE –  TANGARÁ DA SERRA-  MT 
 
Jaqueline Sampietro de Souza; Samara Pricila Kleszcz; Josué R. S. Nunes; Rogério Benedito da 
Silva Añez 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavras chaves: Transformação, emprego e renda. 
 

A flor de garrafa pet foi realizada pelas bolsistas do pibid na escola CEJA Antônio Casa 
Grande, Tangará da Serra – MT, com o objetivo de promover maiores opções de reciclagem que 
possam ser realizadas pelos alunos em suas casas. A reciclagem é a soma de varias ações que 
visam aproveitar detritos que teriam como destino o lixo, ou a utilização dos que foram 
dispensados, mas podem ser recuperados ou transformados.  A cada dia se produz mais lixo e 
pequenas atitudes como a de reciclar garrafas pet para torná-las peças decorativas e de utilidades 
domesticas promovendo emprego e renda. Antes de aplicarmos a oficina com os alunos, fizemos 
a exposição de slides sobre reciclagem sua importância e as consequências de se poluir. Material 
para uma sala de 15 alunos: 30 garrafas pet de 600 ml de preferência da coca cola, 10 colas para 
tecido, 15 pincéis médio, tinta para tecido: 1 vidro grande na cor verde escuro, 1 pacote de palito 
de churrasco, 5 metros de TNT marrom, 2 vidros de cola missanga ou lantejoula, 3 “superbonder”, 
1 tinta auto relevo colorida, 15 bolinhas de isopor "25mm", cerca de 4 metros de tecido em 
retalhos para as pétalas, 1 metro de tecido em retalhos para o miolo, apliques de joaninha , 
florzinha ou outro e barbante para amarar o saquinho de terra ou areia. A garrafa pet de 600ml foi 
cortada para se separar o gargalo do restante, no gargalo existe umas marquinhas pré-existentes 
que são da característica da marca, corta-se neste, vincos para que se forme as pétalas, corta-se 
um e pula-se um, totalizando ao final 5 pétalas, estas pétalas são viradas para traz e corta-se os 
cantinhos procurando arredondá-las. Para decorar recortam-se retângulos dos retalhos de tecidos 
com cerca de 4x5cm estes recortes foram colados com cola-pano com o uso de um pincel no 
verso das pétalas, para que de aparência de brilho e plastificação, após secas, foram tirados o 
excessos e passou novamente a cola pano por cima do tecido para impermeabilizá-las. Para o 
miolo da flor, foi usado a bolinha de isopor cortada ao meio com o estilete, uma das metades foi 
revestida com o retalho e cola-pano. O miolinho foi encaixado no centro da flor. Entre a parte da 
garrafa que se encaixa a tampa e o inicio do gargalo foi feito um furo com o auxilio de garfo e 
isqueiro, esquentando o garfo para poder furar esta parte, já que é grossa. Este furo é feito para 
que se encaixe a vareta, a vareta foi pintada com tinta de tecido e reservada para secar, junto com 
a tampa que também foi pintada e posta para secar, sendo colocada ao final. Nas pétalas foram 
feitas decorações com tinta relevo no formato de pesponto e botões decorativos que foram 
colados. A parte que sobrou da garrafa foi revestida com retalhos por fora, um quadrado 30x30cm 
preenchido com terra e amarrado com fita cetim para colocar a flor. Cada aluno fez duas flores e 
dois vasos, sendo o material com exceção da garrafa pet cedido pelo projeto.  
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METODOLOGIA DE ENSINO DA DISCIPLINA BIOLOGIA, PRÁTICA E 
TEORIA EM SALA FACILITAM O PROCESSO DE APRENDIZAM PARA 

ALUNOS, MATO GROSSO-BRASIL 
 
Nayara Magagnin Borges; Jaqueline Aparecida Gonçalves Soares; Rodrigo Brito de Faria; Angele 
Tatiane Matins Oliveira; Juliana Gerker 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavras-chave: teoria, prática, artrópodes, meio ambiente. 
 

No município de Campo Novo do Parecis, estado do Mato Grosso, região centro oeste do 
Brasil, na busca por facilitar o aprendizado de alunos da Escola Estadual Madre Tarcila, localizada 
no centro da cidade, a professora e bióloga, inseriu uma ferramenta metodológica diferenciada e 
bastante aceita pelos alunos cursando a segunda serie de ensino médio. O conteúdo abordado 
com metodologia em questão elencou os artrópodes, componente curricular da serie ministrada. 
Os temas foram apresentados, abordados a teoria de descrição geral dos animais e quais animais 
poderiam ser coletados para desenvolvimento da atividade prática. Nas dependências da sala de 
aula, os alunos foram divididos em grupos, os quais cada grupo incumbiu-se em trazer no mínimo 
10 artrópodes supostamente diferentes, para identificação em sala de aula. Para a realização das 
coletas foram esclarecidos os cuidados imprescindíveis com os animais muitas vezes tóxicos e 
que poderiam causar algum dano ao coletor. Abordamos também a maneira adequada para 
armazenar os animais coletados, mantendo suas características morfológicas conservadas, para 
confeccionarem uma coleção de artrópodes, utilizando como materiais de trabalho e apoio, vidros, 
álcool, algodão, papel, pinça, alfinete e isopor. Dado o tempo de coleta quinze dias, em sala os 
grupos foram reunidos para catalogação dos animas coletados. Foram listados primeiramente 
com o nome vulgar ou popular, conhecidos pelos coletores e montados as fichas de coleta. Na 
ficha de coleta continha o nome comum do animal, nome científico, nome do coletar, ordem e 
habitat em que o inseto foi coletado. A maior diversidade de animais foram: baratas, cigarras, 
formigas, louva deus, abelhas, gafanhotos, grilos, besouros, cupins, mariposas e borboletas. Para 
realizar a identificação do material coletado, utilizou-se a chave dicotômica de identificação de 
insetos. As principais ordem coletadas foram: baratas pertencentes a ordem Blattaria, formigas e 
abelhas a ordem Hymenoptera, louva deus a ordem Mantodea, grilos e gafanhotos a ordemordem 
Orthoptera, besouros pertencentes a ordem Coleoptera, cupins a ordem Isoptera, mariposa e 
borboleta são da ordem Lepidoptera. Através da identificação dos insetos foi possível explicar a 
importância biológica dos insetos, aproximarem as diferentes formas de comunicação entre os 
insetos assim como os grupos de formigas e cupins que são insetos sociais. Outros aspectos 
positivos foram, às discussões realizadas sobre os aspectos evolutivos dos insetos, a capacidade 
que os mesmo desenvolveram para estar presentes em todos os tipos de ambiente, devido ao seu 
exoesqueleto de quitina, asas funcionais, metamorfose, capacidade de adaptação e aumento na 
riqueza de espécies. Contudo o trabalho realizado nas duas turmas foi bastante benéfico, pois no 
final de dois meses conseguiram-se tirar conclusões sobre adaptação e vida dos insetos 
realmente importantes para o meio ambiente e ainda sobre benefícios e danos causados pela 
presença desses animais. 
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MÉTODOS DE ENSINO UTILIZADOS PARA QUARTA SÉRIE DO CENTRO 
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 
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Palavras chaves: Escola. Professor. Aluno. 
 

Os métodos de ensino mudaram com o decorrer dos anos, porém ainda tem escola que 
usa o método padrão, ou seja, o método tradicional. Já o processo de ensino depende de cada 
professor e também do aluno, pois se o professor não conseguir ministrar sua aula por causa do 
aluno, provavelmente o professor terá que mudar seu comportamento na sala de aula e mudar 
seu método de trabalhar os conhecimentos e as atividades. Os professores tem que tomar 
cuidado como os métodos de estudo que será transmitido para os alunos, pois as crianças são 
muito curiosas, e por elas serem curiosas perguntam todas as suas dúvidas, e algumas perguntas 
são difíceis de ser explicada para uma criança de ensino fundamental. A coordenação da escola 
está preocupada com o comportamento dos alunos em relação ao meio ambiente, e com a 
oportunidade que uma empresa ofereceu aos alunos de concorrer a brindes, faz com que os 
alunos prestem mais atenção no conteúdo proposto e faz também que os alunos se dediquem o 
seu máximo. É interessante observar que os métodos desse ensino, alem de ensinar os alunos a 
prestar mais atenção ao conteúdo, os alunos levam os conhecimentos adquiridos para fora da 
escola. E tão gratificante olhar para uma criança e ver aquele sorriso, aquele brilho no olhar por 
estar fazendo algo que gostem que queiram, que se sente bem em desenvolvê-la. A disciplina que 
as crianças mais se divertem depois da aula de educação física, é a disciplina de artes, pois nela 
á histórias, a personagens a serem criados, pintados, e querendo ou não é isso que a criança 
gosta, elas gostam de inventar de se divertir, e não se preocupar com nada de problemas, com 
tarefas de casa, com provas etc. A aula de Artes e o único momento que eles se expressam de 
modos diferentes, engraçados, eles soltam a imaginação, e é com a aula de artes que os 
professores conseguem saber se a criança está bem, se está feliz, pois se a criança estiver triste, 
ou com algum problema em casa, ela vai querendo ou não expressar no desenho e na pintura o 
que está sentido naquele momento. Todas as disciplinas são importantes, o que temos que 
analisar é como será transmitido às atividades, através de livros, cartazes, quadro, revista, 
internet, ou outra ferramenta como banner, qual será o nível dos conteúdos: fácil, médio, difícil, e 
como o aluno ira se enquadrar na ideia central do professor naquela determinada aula. E com a 
semana do campo limpo na escola foi interessante, porque dava pra ver a expressão de cada 
aluno, se estava gostando ou não das ferramentas proposto pelos professores para ministrar as 
aulas, todos os alunos participavam de alguma maneira nos jogos, das histórias contadas pelo 
professor, e isso é muito importante na relação do professor com o aprendizado do aluno.  
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PIBID-  A IMPORTÂNCIA DA ORALIDADE NO ENSINO DE JOVENS E 
ADULTOS PARA ALUNOS DO CEJA –  CENTRO DE EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS ANTÔNIO CASAGRANDE –  TANGARÁ DA SERRA-  
MT 

 
Jaqueline Sampietro de Souza; Samara Pricila Kleszcz; Josué R. S. Nunes; Rogério Benedito da 
Silva Añez; Cleber Aparecido De Barros 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavras-chave: Socialização, planejamento e exposição. 
 

O projeto PIBID-Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, no âmbito de 
ciências biológicas, tem sua ação no Centro de educação de jovens e adultos Antônio 
Casagrande, do município de Tangara da Serra-MT, onde atua no auxílio de professores de 
ciências e desta maneira na melhoria da metodologia de ensino dos mesmos. O uso da exposição 
oral foi proposto para uma melhor fixação e entendimento do conteúdo lecionado. A exposição 
oral faz com que alunos tenham um planejamento do conteúdo a ser por eles apresentado, 
postura e articulação de elementos linguísticos e desta maneira uma melhor socialização entre 
seus colegas o que proporciona maior segurança e desenvoltura na apresentação de trabalhos 
para os demais alunos. As renovações destas metodologias são necessárias, pois se trata de 
alunos com idade mais avançada, e maior dificuldade em assimilar os conteúdos complexos de 
biologia. A sala foi divida em grupos de dois a três alunos, sendo o tema o sistema nervoso 
cerebral, que foi subdividido em sistema nervoso central, periférico e medula espinhal. Para a 
elaboração desses seminários os alunos acompanhados dos bolsistas do pibid usaram a sala de 
informática e a biblioteca para a elaboração do texto a ser apresentado, o uso de cartazes 
também serviu para que as imagens fossem mostradas no momento de apresentação. Após a 
apresentação de cada seminário discussões foram realizadas e após o término, questões para a 
avaliação da compreensão deste conteúdo foram aplicadas e tiveram como resultado maior 
facilidade para as respostas, comprovando a eficácia do uso da exposição oral. 
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CAPACIDADE REPRODUTIVA DE SPODOPTERA ERIDANIA 
CRAMER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EM DUAS CULTURAS 

DE ENTRESSAFRA DA SOJA 
 
Bruna Magda Favetti *, Alessandra Regina Butnariu, Luis Amilton Foerster 
 
*Universidade Estadual Paulista. favettibruna@yahoo.com.br 
 
Palavras-chave: Polifagia, lagarta-da-vagem, manejo. 
 

1. Introdução 
Spodoptera eridania (Cramer) (Lepidoptera: Noctuidae), conhecida como lagarta-da-

vagem, possuía uma incidência esporádica associada à soja (Fundação MT, 2011). Com sua 
ocorrência em expansão e casos de surtos populacionais, tornou-se um problema crescente, 
passando a ser verificada também em outras culturas como o algodão (Santos et al., 2010). Entre 
as causas para estes surtos, em cultivos de soja, destaca-se a aplicação intensiva de produtos 
químicos de largo espectro, diminuindo a incidência de inimigos naturais, que controlavam 
naturalmente esta espécie mantendo-a em equilíbrio (Bavaresco et al., 2003; Habib et al., 1983). 
Outro fator que pode estar contribuindo para a dificuldade de manejo deste inseto, é a ampla 
oferta de plantas hospedeiras disponíveis ao longo do ano, em decorrência da sucessão ou 
rotação de culturas (Tomquelski e Maruyama, 2009). Por ser considerada uma desfolhadora 
polífaga (King e Saunders 1984; Nora e Reis-Filho 1988; Savoie, 1988; Sosa-Gómez et al., 1993; 
Picanço et al., 2003; Dias et al., 2009; Miranda, 2010), S. eridania, possuem maior sucesso no 
que diz respeito à permanência em áreas com alternância de culturas, quando comparada com 
insetos oligófagos e monófagos, pela disponibilidade contínua de alimento.  

Registros da permanência desta espécie no campo foram feitos por Santos et al., (2005), 
onde este inseto migrou de lavouras de soja no final do ciclo para abrigos constituídos por 
hospedeiros alternativos, como as plantas daninhas (corda-de-viola) e lavouras de algodão 
vizinhas às áreas de cultivo de soja, sendo utilizadas como refúgio e local de alimentação. 

Diante do aumento e frequência de surtos de infestação de S. eridania nos cultivos de soja, 
torna-se fundamental a realização de estudos para o conhecimento de como as plantas, utilizadas 
em um sistema de rotação de culturas, podem estar interferindo no ataque de S. eridania em 
plantios de soja, possibilitando assim que novas táticas de manejo possam ser implantadas para o 
controle desta espécie no campo. 

A partir disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de duas culturas de 
entressafra da soja, na capacidade reprodutiva de S. eridania em laboratório. 

2. Material e métodos 
As mariposas utilizadas foram oriundas de lagartas alimentadas, quando larvas, com 

algodão (FMT 701) e girassol (Embrapa 122-V2000). Para cada tratamento, foram separados 15 
casais de acordo com a data de emergência, em gaiolas de tubos de PVC (10 cm de diâmetro e 
21.5 cm de altura). Essas gaiolas eram mantidas em sala climatizada à temperatura de 25 ± 2 Cº, 
cobertas na parte superior com tecido branco e fino do tipo “voil” e na parte inferior com uma placa 
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de Petri, revestidas internamente com folhas de papel sulfite como substrato de oviposição. Para 
alimentação dos adultos foi oferecida uma solução de mel a 10% colocada em frascos plásticos 
com algodão na parte inferior das gaiolas. As folhas de sulfite e o “voil” contendo posturas foram 
removidos diariamente, e as posturas acondicionadas em placas de petri (10 cm diâmetro) e 
mantidas em câmara climatizada (25±1ºC, umidade relativa de 70% e fotofase de 12h) até a 
eclosão das lagartas.  

Para avaliar o desempenho reprodutivo de S. eridania nos dois tratamentos (culturas), as 
variáveis biológicas aferidas foram: fecundidade (total), viabilidade dos ovos, duração da fase de 
ovo, pré-oviposição e oviposição. Para o registro da fecundidade e viabilidade dos ovos, as 
posturas foram retiradas diariamente e individualizadas em placas de petri até a eclosão das 
lagartas. A contagem dos ovos foi realizada com o auxílio de registro fotográfico, onde fotos de 
cada postura foram tiradas com o auxílio de uma câmera e um microscópio estereoscópico, e, 
posteriormente, transferidas para o computador, onde foi procedida a contagem dos ovos na tela. 
A viabilidade total dos ovos foi feita através do registro da eclosão das larvas, durante todo o 
período de oviposição. 

Os experimentos foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado e os 
resultados submetidos ao teste de normalidade de Shapiro Wilk (p>0.05). Os dados que não 
atingiram a normalidade foram submetidos ao teste de teste de Mann-Whitney (5%), e os demais, 
submetidos à ANOVA a 5%, e as médias comparadas pelo teste t de Student (5%). Os softwares 
utilizados foram o R Studio e Statistica 7.0. 

3. Resultados 
Os períodos de pré-oviposição, oviposição e a fecundidade de larvas alimentadas com 

algodão e girassol não foram influenciados pelo alimento consumido na fase larval (Tabela 01). A 
viabilidade e duração da fase de ovo foram significativamente influenciadas pelo girassol, 
indicando uma interferência desta planta hospedeira nestes parâmetros (Tabela 01). 
 

Tabela 01.  Aspectos reprodutivos de Spodoptera eridania mantidos quando larva em 
folhas de algodão e girassol.  

Culturas 
Duração (dias) Viabilidade (%) Fecundidadens 

Ovo¹ Pré-oviposiçãons Oviposiçãons1 Ovo¹ Total 

Algodão 3,2 ± 0,5 b 2,1 ± 0,4 9,8 ± 1,5 58,7 ± 26,9 a 2417,6 ± 2351,9 

Girassol 3,5 ± 0,3 a 2,3 ± 0,6 10,8 ± 2,0 31,1 ± 24,2 b 2776,7 ± 3222,1 

U 38,0 110,5 - 46,0 124,0 

t - - 1,5 - - 

p <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

¹Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferiram significativamente pelo teste 
de Mann Whitney (P<0.05). nsNão significativo de acordo com o teste de Mann Whitney a 5 % de 
probabilidade. ns¹Não significativo segundo o teste t de Student a 5%.  

Os ovos de S. eridania alimentada com folhas de algodão no período larval foram viáveis, 
com valores em torno de 60% do 1º ao 10º dia de oviposição (Figura 01). No girassol, os ovos 
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deste inseto, tiveram uma viabilidade próxima de 50% ao longo de toda a oviposição (Figura 01).  
 

 

Figura 01. Viabilidade dos ovos (%) durante o período de 
oviposição (dias) de Spodoptera eridania. 

Os maiores picos de fecundidade de S. eridania ocorreram no 2º, 3º e 4º dias no girassol, e 
no 3º, 4º e 5º dias no algodão, ocorrendo um decréscimo no número de ovos e larvas, em ambos 
os tratamentos, ao final da oviposição (Figura 02). 

 
 

Figura 02. Número total de ovos e larvas de Spodoptera eridania durante o período de oviposição, 
alimentada na fase larval com algodão (a) e girassol (b). 
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4. Discussão 
 
A reprodução de S. eridania foi afetada apenas na viabilidade e duração da fase de ovo 

quando alimentada, na fase larval, com folhas de girassol. Existem vários fatores envolvidos no 
processo de reprodução dos insetos, no entanto, um dos mais importantes ocorre durante a fase 
larval, que é a aquisição de recursos nutricionais que serão destinados para manter o crescimento 
e/ou a reprodução destes animais (Milano et al., 2010).  

Os recursos energéticos presentes no alimento ingerido durante a fase larval contribuem 
no processo de vitelogênese e maturação de óvulos antes da emergência do adulto, fundamentais 
para um maior potencial reprodutivo dos insetos (Milano et al., 2010). Sendo assim, a possível 
interferência na viabilidade e duração da fase de ovo verificada na cultura do girassol pode ter 
ocorrido pela baixa qualidade do conteúdo nutritivo existente no ovo para o embrião de S. 
eridania, que, provavelmente, se deu a partir da baixa propriedade nutricional das folhas de 
girassol ingeridas pelas larvas (Vendramim e Guzzo, 2009).  

A partir disso, conclui-se que S. eridania, alimentada, quando larva, com algodão e 
girassol, possui um potencial reprodutivo, durante a fase adulta, favorável para o desenvolvimento 
desta espécie, apesar da redução que a cultura de girassol causou na viabilidade e duração da 
fase de ovo. Sendo assim, estes resultados contribuem para um melhor manejo de S. eridania 
durante o período da entressafra da soja. 
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1. Introdução 
Riachos de cabeceira são ambientes de pequeno volume e muito susceptíveis a diversos 

impactos (Casatti, 2010). A falta de estudos nestes ambientes torna urgente a realização de 
trabalhos voltados à biologia de seus peixes, como alimentação, reprodução, crescimento e 
dinâmica populacional, que muitas vezes são endêmicos destes ambientes (Braga, 2006). 

 Uma das ameaças que pode afetar riachos é a prática de turismo desordenado. Em 
riachos de cabeceira já foram constatadas perdas de diversidade de espécies devido ao impacto 
dos turistas sobre a estrutura do habitat (Teresa et al., 2011a), de teias tróficas (Teresa et al., 
2011b) e de comportamento (Bessa e Gonçalves-de-Freitas, no prelo). Além da presença dos 
turistas, a oferta de alimento também leva a impactos nos peixes de riachos usados para turismo 
(Sabino et al., 2005) e à perda de biodiversidade em ambientes de recife (Ilarrí et al., 2008). O 
turismo de natureza, apesar de ser uma alternativa de uso econômico de áreas naturais íntegras, 
precisa ser feito de maneira adequada para não causar, ele próprio, os impactos que pretende 
evitar. 

Outra ameaça é a exploração comercial dos organismos presentes nestes ambientes para 
utilização em aquarismo, o que pode facilmente levar à sobrexploração do recurso (Andrews, 
1990). Um destes casos pode ser representado pelo gênero Hyphessobrycon, que é amplamente 
utilizado com finalidade ornamental, sendo 62 espécies legalizadas para tal finalidade no Brasil 
(IBAMA, 2004). 

Trabalhos existentes que tratam da espécie Hyphessobrycon santae se limitam a registros 
de ocorrência nas bacias hidrográficas do Rio São Francisco (Barbosa e Soares, 2009) e do Rio 
Paraguai (Britski et al., 2007). Por isso buscamos acrescentar informações sobre abundância, 
tamanho e dieta desta espécie em riachos de cabeceira na Bacia do Rio Paraguai, auxiliando para 
a melhor compreensão das características deste grupo e sua importância ecológica em áreas 
menos explorados. 

2. Materiais e métodos 
Nossas coletas foram realizadas no município de Nobres, Mato Grosso (14º43’13” S; 

56º19’39” W), um importante destino turístico na região. O turismo em Nobres subsiste de trilhas 
contemplativas e da observação de peixes em riachos integrantes da Bacia do Rio Paraguai. A 
vegetação nativa é do tipo Cerrado e o clima é classificado como AW com um inverno seco e 
verão chuvoso e quente (Camargo, 2011). 
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As coletas ocorreram entre abril de 2009 e setembro de 2011, sempre durante a estação 
seca. Amostramos sete trechos de 30 m de riachos de cabeceira com auxílio de duas peneiras (90 
x 70 cm, 2 mm de entre-nós), e de armadilhas do tipo covo (cinco armadilhas iscadas com farinha 
embebida em óleo de sardinha, isolada por uma tela, exposta), ambos durante 1 h. Fixamos os 
animais imediatamente após a coleta em formalina a 10% e os transferimos para etanol 70% após 
72 h. A coleta e transporte dos animais foi autorizada pelo IBAMA (SISBIO 16482-1) e os 
espécimes testemunho foram depositados na coleção zoológica do Instituto de Biologia, Letras e 
Ciências Exatas (IBILCE) na UNESP de São José do Rio Preto, São Paulo. 

Medimos o comprimento padrão dos peixes com paquímetro digital (precisão 0,5 mm) e 
obtivemos a massa dos indivíduos em balança analítica de precisão (precisão 0,01 g). Todos os 
espécimes analisados (exceto o testemunho) estão depositados no Museu de Zoologia da 
Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Tangará da Serra, anexados aos itens 
referentes no Laboratório de Ecologia Comportamental da Reprodução. 

Analisamos as medidas do comprimento padrão por meio de histograma e a razão peso x 
comprimento padrão por meio de um gráfico de pontos. Calculamos o coeficiente intestinal 
conforme proposto por Fugi e Hahn (1991) e o fator de condição conforme proposto por Vazzoler 
(1996).  

Retiramos o trato digestivo através de incisão ventral longitudinal e o medimos. Após isso, 
identificamos o conteúdo estomacal em categorias ecológicas e medimos o volume dos itens. 
Quantificamos a dieta por meio da Importância Alimentar do Item (IAi) conforme proposto por 
Kawakami & Vazzoler (1980), onde a frequência e o volume dos itens são levados em 
consideração.  

3. Resultados 
Coletamos 72 espécimes de Hyphessobrycon santae, compondo 4,6% da diversidade de 

peixes dos riachos estudados. Medimos 29 espécimes, que apresentaram tamanho médio de 
21,04 ± 4,44 mm (Média ± Desvio Padrão; Figura 1), pesaram 0,17 ± 0,10 g (Figura 2) e o trato 
digestivo de 16,63 ± 6,13 mm.  H. santae tem fator de condição 1,626 ± 3,061 e coeficiente 
intestinal de 0,80 ± 0,26. 
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Figura 1 – Distribuição das categorias de comprimento padrão (mm) de Hyphessobrycon 
santae. 

 
Figura 2 – Regressão linear da relação peso x comprimento acompanhada da equação da 

reta e sua validade (R²). 
Dissecamos 19 espécimes para análise da dieta. Um indivíduo não apresentou conteúdo 

estomacal. Nos demais (18 indivíduos) identificamos quatro itens alimentares, sendo que insetos 
alóctones apresentaram maior representatividade na dieta (IAi = 0,52) aparecendo em 36% dos 
indivíduos e somando 44% do volume total dos itens, seguido por insetos autóctones (IAi = 0,38), 
restos de artrópodes não identificados (IAi = 0,05) e material vegetal (IAi = 0,04) (Figura 3). 
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Figura 3 – Importância alimentar dos itens ingeridos por Hyphessobrycon santae. 

4. Discussão 
Adultos de Hyphessobrycon santae podem medir até 60 mm (Britski et al., 2007). Em 

nossa amostra os animais tiveram tamanho médio de 21 mm, sugerindo que riachos de cabeceira 
podem servir como berçário para esta espécie. 

A relação peso-comprimento é usada para descrever o crescimento dos peixes, sem 
considerar a idade do mesmo (Gomiero et al., 2010). Ela pode ser usada como um indicador do 
bem-estar do animal, visto que peso e o comprimento são parâmetros influenciados 
principalmente pela disponibilidade de alimento, período reprodutivo e fatores abióticos (Satake et 
al., 2009), para estimar o peso do peixe quando o seu comprimento é conhecido e vice-versa 
(Tavares-Dias et al., 2010) e ainda para indicar investimentos energéticos para crescimento e/ou 
reprodução (Santos et al., 2004). Tanto a inclinação da reta de regressão da relação peso-
comprimento quanto o fator de condição indicam que H. santae tem crescimento alométrico 
positivo (b>3), encontrando maior suficiência nutricional durante o período de maturação, 
indicando bem-estar na população (Gomiero e Braga, 2003). 

O gênero Hyphessobrycon apresenta um grande espectro alimentar. Existem espécies 
onívoras (Hyphessobrycon griemi), alguívoras/detritívoras (H. elachys, H. luetkenii e H. 
meridionalis) e comedores de invertebrados (H. anisitsi, H.  eques, H. igneus e H. wajat) (Barreto e 
Aranha, 2006, Soneira et al.,2006). Inexistem dados sobre a dieta de H. santae na principal rede 
de informações sobre peixes (Froese e Pauli, 2014). 

Adaptada para o consumo de um determinado item, ou conjunto deles (Moraes et al., 
1997), o comprimento do intestino relaciona-se diretamente com seus hábitos alimentares (Gatz, 
1979, Seixas Filho et al., 2000). Frente a isto, a plasticidade na dieta dos peixes obedece a limites 
pré-estabelecidos pela forma de seu tubo digestivo. Fugi e Hahn (1991) o interpretaram de forma 
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matemática, o coeficiente intestinal. Assim sendo, este coeficiente nos indica que Hyphessobrycon 
santae é uma espécie predadora de invertebrados. 

No entanto, este resultado discorda daquele obtido pela análise da dieta. Segundo o 
conteúdo estomacal H. santae é um onívoro, atuando como consumidor primário que ingere algas, 
ou secundário, capturando pequenos animais autóctones. Esta espécie compôs 4,6% da 
diversidade ictiológica dos riachos amostrados e atua no fluxo de matéria e energia dentro do 
sistema aquático, o que demonstra sua importância ecológica nestes riachos. Hyphessobrycon 
santae também integra a cadeia trófica como presa de outros peixes e adicionam matéria e 
energia ao sistema lótico ao se alimentar de itens de origem alóctone. 

Concluímos que H. santae é um importante integrante dos riachos de cabeceira em 
Nobres, cuja frequente avaliação do estado de conservação é primordial para a manutenção 
desse ecossistema tão ameaçado. 
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1. Introdução 
A floresta amazônica apresenta alta diversidade biológica, porém o desmatamento, e a 

urbanização de suas áreas de floresta intacta, são uma grande ameaça a sua sobrevivência. Para 
Tabarelli e Gascon (2005) a fragmentação de habitats representa os primeiros passos de uma 
ampla modificação das paisagens naturais, inserindo fragmentos em paisagens não florestais, 
Nunes et al (2003) cita que os fragmentos florestais estão mais susceptíveis a ações antrópicas e 
ao efeito de borda.  

Com o desmatamento e a fragmentação, grandes quantidades de Dióxido de Carbono 
(CO2) deixam de ser incorporadas pelas plantas e são liberadas para a atmosfera, Dias Filho et al. 
(2001) demonstra que a conversão de floresta amazônica em pastagens pode emitir para 
atmosfera cerca de 100 a 200 t ha-1 de C, em função do processo de desmatamento e queima da 
biomassa aérea, nesse contexto a biomassa florestal é cada vez mais importante e vem sendo 
massivamente estudada em diversos trabalhos (Nelson et al., 1999; Chambers et al., 2001; 
Higuchi et al., 2004) 

Com base nos pressupostos, o presente estudo tem por objetivo avaliar o efeito de borda 
através da ocorrência de espécies pioneiras e a biomassa florestal de dois fragmentos florestais 
urbanos do munícipio de Alta Floresta – MT. 

2. Material e Métodos 
O estudo foi desenvolvido no perímetro urbano do município de Alta Floresta-MT localizada 

à 800 km ao norte de Cuiabá-MT, ligados pelas rodovias BR 163, e MT 208, A região de Alta 
Floresta apresenta clima tropical quente úmido, com temperaturas médias elevadas (23 e 26°C) 
durante o ano, com máximas diárias de 34 a 37°C. Não raramente, registram-se temperaturas 
próximas de 40°C (IBGE, 1998). 

Alta Floresta apresenta solo predominantemente Argilossolos Vermelho-Amarelo 
Distrófico, ocorrendo, como subdominante na maioria das manchas, latossolo vermelho-amarelo e 
latossolo amarelo (IBGE, 1999). O município está situado em uma área de tensão ecológica, com 
manchas de cerrado em contato com floresta amazônica.  

Para a analise de efeito de borda foram alocadas quatro unidades amostrais, sendo duas 
no fragmento florestal A, localizado nas coordenadas 09º52’51,16”,  56º05’58,84” e duas parcelas 
no fragmento B, 09º52’34,04”, 56º03’54,45”. As parcelas foram implantadas perpendicularmente a 
borda dos fragmentos escolhidas aleatoriamente, cada parcela possui 10 m X 100 m, demarcados 
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com barbante, foram amostrados todos os indivíduos com CAP superior a 15,7 cm para posterior 
transformação em DAP pela Razão DAP= CAP/π, as alturas foram estimadas com auxilio de 
vareta graduada com 3 m, para a análise de espécies pioneiras foram escolhidas as espécies 
Schizolobium amazonicum Ducke, espécies do gênero Cecropia spp. e a espécie Apeiba 
echinata Gaertn, todas espécies heliófitas, exigentes de luz características de ambiente de borda 
(Carvalho, 2007; Salomão et al., 1995; Lorenzi 2000) As espécies foram identificadas in loco, com 
o auxilio de bibliografias especificas.  

A estimativa de biomassa florestal seguiu a metodologia da amostragem clássica não 
destrutiva, sendo utilizada apenas a variável DAP, seguindo a metodologia proposta por Arevalo 
et al. (2002), utilizando-se a equação alométrica para os indivíduos vivos (em Mg.ha-1): BA = 
0,1184 DAP^2,53*0,1. Onde BA= biomassa aérea, DAP= diâmetro do fuste e 0,1 = fator de 
conversão para unidade amostral com dimensão de 100 m2. 

Os dados foram tabulados no software Microsoft Excel 2010, sendo analisada a 
representatividade das espécies pioneiras ao longo das unidades amostrais, a frequência relativa 
e a densidade relativa das espécies selecionadas. 

3. Resultados e Discussão 
Foram amostrados 521 indivíduos (Tabela 1), destes 5 Schizolobium amazonicum, 5 

Apeiba echinata, e 49 Cecropia spp. totalizando 59 indivíduos. As espécies pertencentes ao 
gênero Cecropia, representam 83% das espécies pioneiras selecionadas, em estudo realizado por 
Figueiredo et al. (2000), o gênero representa 59,81% da dominância relativa e 130,4% do IVI para 
a  borda de uma floresta secundária com 15 anos de sucessão. 

 
Tabela 1. Biomassa aérea, número de indivíduos, número e representatividade 
de espécies pioneiras nos fragmentos florestais estudados.  

Tratamento Biomassa     
(Mg-1) 

Biomassa 
média (Mg-1) 

Nº 
indivíduos 

Nº 
Pioneiras % Pioneiras 

T1 19,46 0,39 50 13 26,00 
T2 45,68 0,85 54 7 12,96 
T3 26,72 0,83 32 2 6,25 
T4* 18,22 0,36 51 5 9,80 
T5 20,16 0,53 38 4 10,53 
T6 21,20 0,39 55 2 3,64 
T7 18,39 0,30 61 4 6,56 
T8* 22,74 0,36 63 10 15,87 
T9* 9,91 0,17 58 6 10,34 
T10* 18,79 0,32 58 6 10,34 

*Ocorrência de clareiras próximas a uma das unidades amostrais. 
 

A amostragem de espécies pioneiras variou de 2 a 13 indivíduos por tratamento (Tabela 1), 
no geral 11,32% dos indivíduos amostrados pertencem ao grupo escolhido para amostragem de 
espécies pioneiras. Para Nascimento e Laurance (2006) o tamanho do fragmento é um dos 
fatores que influenciam a ocorrência de espécies pioneiras. O T1 apresentou maior 
representatividade amostrada no levantamento, 26% do total, seguido do tratamento T8, (15,87%) 
ambos os tratamentos apresentaram grande incidência de luminosidade, o T1 pelo fato do contato 
direto da borda do fragmento com a matriz, e o T8 pela ocorrência de clareiras, os dados 
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corroboram com Rigueira et al (2012), que associou a maior ocorrência de espécies heliófitas com 
a  incidência de luminosidade no interior de ambientes florestais. 

A biomassa variou 35 Mg-1 entre os tratamentos, sendo T2 com a maior biomassa e T9 
com a menor, apesar da variação na biomassa os tratamentos não tiveram grande variação no 
número de indivíduos, porém houve variação na média de diâmetro dos indivíduos de 15,38 cm 
para o T2, e 9,8 cm para o T9.  

A grande maioria dos indivíduos possuem um menor diâmetro (Figura 1). Segundo Finol 
(1969), a distribuição diamétrica da floresta, dá uma ideia precisa de como as diferentes espécies 
estão representadas na floresta, segundo classes diamétricas. 

 
Figura 1. Número de indivíduos e biomassa aérea em relação ao diâmetro obtido nos 

fragmentos florestais analisados. 
 
A predominância de espécies nas classes de menor diâmetro aos fragmentos florestais 

revelam que apesar de um ambiente perturbado possuem potencial de regeneração. Lamprecht 
(1962) afirmou que uma distribuição diamétrica regular (maior número de indivíduos nas classes 
inferiores) é a maior garantia para a existência e sobrevivência das espécies e, ao contrário, 
quando ocorre uma estrutura diamétrica irregular, as espécies tenderão a desaparecer com o 
tempo. 

A distribuição de biomassa foi inversamente proporcional às classes de diâmetro, apesar 
de as menores classes de diâmetro apresentarem maior número de indivíduos a maioria da 
biomassa está concentrada nos indivíduos de grande porte, escassos em ambientes de borda. 
Geralmente, florestas maduras apresentam maior densidade de árvores mais grossas, enquanto 
aquelas em estádios iniciais de regeneração formam grandes adensamentos de árvores finas (Uhl 
& Murphy 1981; Parthasarathy 1999).  

De forma geral a incidência de espécies pioneiras está relacionada diretamente a 
incidência de luminosidade na floresta. Onde a maioria dos indivíduos apresentou menor DAP, 
conferindo potencial de regeneração aos fragmentos estudados, e a biomassa aérea sendo 
incorporada nos indivíduos com maior diâmetro. 
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1. INTRODUÇÃO 
A família Passifloraceae possui distribuição pantropical, com aproximadamente 20 gêneros 

e 600 espécies (Souza e Lorenzi, 2005).O Brasil é o maior centro de diversidade (Oliveira e 
Ruggiero, 2005; Nascimento, 2006) com quatro gêneros e aproximadamente 149 espécies, sendo 
o gênero Passiflora L. o mais representativo com aproximadamente 135 espécies (Bernacci et al., 
2013).  

O gênero Passiflora apresenta gavinhas axilares, nectários extraflorais no pecíolo foliar, 
presença de filamentos de corona, flores hermafroditas com presença de um tubo androginóforo 
que sustenta as estruturas reprodutivas,. (Meletti e Maia, 1999; Ulmer e Macdougal, 2004).  

Além das características morfológicas, flores de Passifloraceae exibem uma diversidade de 
cores, formas e odores (Koschnitzke e Sazima, 1997), sendo estas responsáveis pela atração, 
comportamento e manutenção dos polinizadores naturais.  

Passiflora alata C. é popularmente conhecida por maracujá-guaçu (Leitão Filho e Aranha, 
1974), maracujá doce, maracujá de refresco, maracujá de comer, e maracujá-alado (Medina, 
1980). É considerada nativa do Brasil e caracterizada pelos seus frutos apresentarem elevado 
valor nutritivo, boa qualidade gustativa, tamanho e aparência externa de grande aceitação 
(Vasconcellos, 1991). 

O principal uso do maracujá doce é na alimentação humana (Martins et al., 2003), mas 
também é utilizado na indústria farmacêutica (Lima e Cunha, 2004). O Brasil é o maior produtor 
mundial de maracujá, sendo P. alata a terceira espécie mais cultivada (Manica et al., 2005).  

As flores de P. alata são solitárias, sustentadas por um pedúnculo do qual parte um único 
pedicelo, geralmente são pendentes, porém quando arbustivo, ficam oclusas na folhagem 
(Varassin e Silva, 1999). Possuem estruturas masculinas e femininas, mas ainda assim 
apresentam um sistema de reprodução auto- incompatível, não realizando autopolinização (Loss 
et al., 2006). 

Todavia, estudos sobre a biometria floral poderão fornecer informações importantes para 
caracterizar aspectos sobre a morfologia da espécie, compreender e detectar a variabilidade 
genética inter-populacional e as relações entre a variabilidade e os fatores ambientais contribuindo 
com estudos sobre a diversidade genética, conservação e exploração dos recursos de valor 
econômico (Gusmão et al., 2006).  

Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo avaliar a morfologia e morfometria 
floral de Passiflora alata cultivados na área experimental da Universidade do Estado de Mato 
Grosso (UNEMAT), situada no município de Tangará da Serra- MT. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT), situada no município de Tangará da Serra, MT, utilizando  a coleção ativa de 
germoplasma (CAG). O município de Tangará da Serra apresenta clima tropical chuvoso, quente 
e úmido. A precipitação média anual é de 1.830 mm, e a temperatura média é de 24,4ºC e 26,1°C, 
com umidade relativa do ar de 70-80% (Dallacort et al., 2010).  

A espécie avaliada, Passiflora alata está presente na CAG, que possui um sistema de 
condução de espaldeiramento vertical, com um fio de arame liso número 12 a uma altura de dois 
metros do solo, com distância de seis metros entre as estacas. O espaçamento de plantio é de 3m 
entre plantas e 3,5m entre linhas.  

Coletou-se 10 flores para o estudo da morfologia e morfometria floral. Com auxilio de um 
paquímetro digital avaliou-se as seguintes características: Comprimento de sépalas (CS) e pétalas 
(CP); Diâmetro da corona (DC); Comprimento dos filamentos da corona (CFC); Número de séries 
da corona (Ns C); Comprimento do androginóforo (CA); Altura da antera (AA); Comprimento da 
antera (CAnt); Altura do estilete (AE); Comprimento da superfície estigmática (CEst) altura da 
câmara nectarífera até a superfície das anteras (ANSA) e curvatura do estilete. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na espécie em estudo foram observadas flores com cinco pétalas e cinco sépalas, ambas 

com a cor vermelho escuro. As flores apresentaram cinco séries de corona, sendo duas bem 
desenvolvidas e três pouco desenvolvidas próximas ao néctario. Em Passiflora alata a coloração 
dos filamentos da corona variaram, sendo encontrados filamentos com coloração branca na base 
e/ou violeta na extremidade. Em outras espécies de Passiflora são encontrados outras cores, 
vermelho, púrpura ou violeta, azul (Souza et al., 2010) e rosa (Mazza e Miniati, 1993) devido a um 
tipo de flavonóide chamado antocianina. Possivelmente esse pigmento conferiu em P. alata a cor 
vermelha, semelhante ao encontrado por Crochemore et al. (2003), e Lawinscky (2010). 

A corona de P. alata assim como ocorre em Passiflora edulis tem o papel de atrair os 
polinizadores. Em P. edulis a corona possui longos filamentos e a cor púrpura contrasta com as 
demais partes florais, funcionando como uma plataforma de pouso e um atrativo visual, estas 
características estão associadas a flores polinizadas por insetos como as mamangavas (Sazima & 
Sazima, 1989; Varassin et al., 2001).  

O androginóforo de Passiflora alata se caracteriza pela sua coloração verde, e por 
apresentar a função de sustentação das estruturas reprodutivas. O androceu é formado por cinco 
estames e o gineceu por um ovário súpero, normalmente afilado no ápice apresentando três 
estiletes.  

Em outras espécies de Passiflora pode ser encontrado ovário tricarpelar, unilocular e de 
placenta perietal, como em P. suberosa (Silvério et al., 2009); globoso, com base dilatada, glabro, 
como em P. mucugeana T. N. Senna (Nunes e Queiroz, 2006); oblongo ou elíptico como em P. 
racemosa e P. truncata Regel, respectivamente (Milward-de-Azevedo e Valente, 2004), e ovóide 
como em P. edulis (Siqueira et al., 2009). As características morfológicas das flores do gênero 
Passiflora permitem que as estruturas reprodutivas se acoplem precisamente a região dorsal do 
corpo do polinizador, principalmente abelhas de grande porte (Siqueira et al., 2009). 

 Observou-se que houve grande variação entre os valores encontrados, com exceção das 
seguintes características: Número de séries da corona, onde 100% das repetições apresentaram 
o mesmo número (NsC =  5) e Curvatura do Estilete, apenas 20% das flores apresentaram estilete 
parcialmente curvo, e os 80% restantes totalmente curvos.  A porcentagem média de estiletes 
totalmente curvos para as flores deste estudo foram superiores as verificadas no estudo realizado 
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por Hoffmann et al., (2000) que encontrou  76,86% de flores com estilete totalmente curvo em P. 
edulis.  

O comprimento das sépalas apresentou valor máximo de 37,42 mm e mínimo de 28,02; as 
pétalas variaram de 36,81 a 27,16 mm (Tabela 1). O menor e maior valor de diâmetro de corona 
foi de 42,08 e 77,66, respectivamente. Para comprimento de corona o menor valor encontrado foi 
de 11,66 e maior 52,56 (Tabela 1).  

O comprimento do androginóforo apresentou mínima de 12,68 e máxima de 23,04mm. A 
altura dessa peça floral limita as condições favoráveis para que a polinização seja realizada por 
abelhas de médio ou pequeno porte (Oliveira et al., 2011). 

Já para as características comprimento e altura das anteras, os valores oscilaram com 
mínimas e máximas de 8,56 a 12,61 e 8,64 a 20,62, respectivamente. 

Em relação a altura do estilete o menor valor encontrado foi de 10,70 a 23,47mm e 2,46 a 
4,81mm para comprimento da superfície estigmática. 

Para a característica altura da câmara nectarífera à superfície das anteras obteve-se 
valores como 10,90 a 26,50mm. 

Tabela 1. Morfometria floral de Passiflora alata, na região de Tangará da Serra-MT. 
Comprimento de sépalas (CS) e pétalas (CP); Diâmetro da corona (DC); Comprimento dos 
filamentos da corona (CFC); Comprimento do androginóforo (CAnd); Altura da antera (AA); 
Comprimento da antera (CA); Altura do estilete (AE); Comprimento da superfície estigmática 
(CEst) altura da câmara nectarífera até a superfície das anteras (Dsat). 
 CS CP DC CFC CA AA Cand AE CEst Dsat 
Máximo 37.42  36.81 77.66 42.08 12.61 20.62 23.04 23.47 4.81 10.90 
Mínimo 28.02 27.16 42.08 11.66 8.56 8.64 12.68 10.70 2.46 26.50 
Média 31,82 32,11 55,37 29,43 11,29 12,81 17,61 15,32 3,16 13,37 
D.P 3,95 

 
2,91 
 

12,78 
 

11,40 
 

1,13 
 

4,03 
 

4,07 
 

4,87 0,87 
 

4,91 
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1. Introdução 
O Brasil apresenta uma vasta malha hídrica na qual riachos de cabeceira desempenham 

importante papel na composição e manutenção ecológica de diversas espécies de peixes. 
Entretanto pouco se conhece sobre esses ambientes e sobre suas espécies e ecologia (Castro e 
Menezes, 1998). Isto é um sério problema, pois riachos estão sob constante ameaça, como 
represamento, assoreamento, perda de mata ciliar (Casatti et al., 2012) e uso como atrações 
turísticas (Teresa et al., 2011), como em nossa área de estudo (Nobres-MT). Riachos são 
considerados ambientes vulneráveis facilmente impactáveis pelo meio adjacente, modificando 
hábitos alimentares de diversas espécies ali presentes, podendo chegar ao extremo das extinções 
locais (Agostinho et al., 1992).  

Os peixes de pequeno porte servem como fonte de informação sobre as demais espécies. 
Eles são peças basais da cadeia alimentar, além de serem responsáveis pela ciclagem de 
nutrientes orgânicos que mantém vivo todo ciclo ecológico do mesmo (Wootton 1990) o que os 
torna bons indicadores da qualidade ambiental (Teresa et al., 2011).  

Dentre os Characiformes, Astyanax é o segundo gênero mais especioso, contendo 86 
espécies ocorrentes nas bacias da América do Sul (Lima et al., 2003). As espécies deste gênero 
em geral apresentam dieta rica em insetos (Vilella et al., 2002, Ferreira et al., 2012). No entanto, 
pouco se sabe sobre a ecologia trófica de A. marionae, uma espécie comum em riachos de 
cabeceira da Bacia do Paraguai. Estudos dos seus hábitos alimentares são importantes para 
entender as relações entre os componentes da ictiofauna e os demais organismos da comunidade 
aquática (Hahn et al,1997).  

O presente resumo busca preencher essa lacuna ao descrever a dieta e características 
biométricas de Astyanax marionae, uma pequena espécie encontrada na bacia do rio Paraguai 
(Britski et al., 2007. Lima et al., 2003). 

2. Materiais e Métodos 
Utilizamos como área de estudos os riachos de primeira ordem da Vila de Bom Jardim 

(14º43’13” S; 56º19’39” W), distrito de Nobres, a cerca de 60 km da sede do município e 145 da 
capital, Cuiabá, no Médio Norte do Estado de Mato Grosso. O local destaca-se no seguimento do 
turismo de natureza, que é voltado para a realização de trilhas e flutuações para a observação de 
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peixes. Os cursos d’água estudados pertencem à Bacia do Paraguai. O clima da região pode ser 
classificado como Tropical Savana (Aw) (Camargo, 2011). 

Coletamos 36 espécimes de Astianax marionae com auxílio de peneiras (90 x 70 cm, 2 mm 
de entrenós) e armadilhas do tipo covo (cinco armadilhas com isca de farinha e óleo de sardinha, 
isolada por uma tela). Ambas as artes de pesca utilizadas analisaram um trecho de 30 m dos 
riachos e foram aplicadas durante 1 h. Efetuamos a fixação em formalina a 10%, de forma a 
paralisar instantaneamente a ação de enzimas digestivas. Após três dias os peixes foram 
transferidos para álcool 70% para conservação. 

Analisamos as medidas do comprimento padrão por meio de histograma, a razão peso-
comprimento por meio de um gráfico de pontos e calculamos o fator de condição conforme 
proposto por Vazzoler (1996).  

Retiramos o trato digestivo abrindo uma incisão ventral longitudinal. Identificamos o 
conteúdo estomacal em categorias ecológicas e medimos o volume dos itens. Quantificamos a 
dieta por meio da Importância Alimentar do Item (IAi) conforme proposto por Kawakami & Vazzoler 
(1980), na qual a frequência e o volume dos itens são levados em consideração.  

3. Resultados 
Astyanax marionae compôs 2,7% da diversidade de peixes dos riachos estudados, sendo 

a sétima espécie mais abundante. Ele mediu 3,01 ± 0,58 cm (Figura 1). A regressão peso-
comprimento foi significativamente explicativa (R²=0,905) e apresentou coeficiente de inclinação 
b=0,42 (Figura 2). 

 
Figura 1 – Histograma das categorias de tamanho de Astyanax marionae. 
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Figura 2 – Relação peso x comprimento incluindo regressão linear representativa dos 

pontos obtidos, equação da reta de regressão e representatividade da reta (R²). 
 
Identificamos seis itens alimentares, sendo insetos alóctones os mais representativos (IAi= 

0,86), seguido de material vegetal (IAi= 0,12). Alimentos de origem autóctone tiveram pouca 
representatividade na dieta (IAi= 0,03) (Figura 3) 

 
Figura 3 – Importância alimentar dos itens ingeridos por A. marionae. 
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4. Discussão 
Estima-se matematicamente que o comprimento de primeira maturação em A. marionae 

seja de 3,6 cm (Froese e Pauly, 2013). Isto sugere que os peixes amostrados nestes riachos são 
sexualmente imaturos. 

A relação peso-comprimento pode descrever o desenvolvimento relacionado aos estágios 
de vida de uma determinada espécie, mas a modificação das condições naturais, como por 
exemplo, o represamento, assoreamento, perda de mata ciliar e a formação de reservatórios, 
pode influenciar o tipo de crescimento (Araya et al., 2005). Em nosso trabalho tanto a inclinação 
da reta de regressão da relação peso-comprimento quanto o fator de condição indicam que A. 
marionae, tem crescimento alométrico negativo (b<3).  

 Fator de Condição é um indicador da saúde de um peixe, seu valor reflete condições 
nutricionais recentes e/ou gasto de reservas em atividades cíclicas, possibilitando relações com 
condições ambientais e aspectos comportamentais das espécies (Vazzoler, 1996). Nossos dados 
apresentam um fator de condição típico de uma população saudável e com alimento em 
abundância. 

A dieta da espécie foi constituída basicamente por insetos, além de apresentar outros 
itens, como material vegetal, ootecas, e outros invertebrados. Isto indica que a espécie pode ser 
considerada onívora, como constatado por Lima (2005). A onivoria é um tipo de dieta comum 
entre espécies do gênero Astyanax (Ferreira et al., 2012, Manna et al., 2012, Vilella et al., 2002). 

Em relação à origem dos itens, material alóctone teve maior representatividade na dieta de 
Astyanax marionae. Isto pode representar uma fragilidade para a espécie, já que ela depende de 
uma vegetação ciliar preservada. Entretanto, estudos com outras espécies do gênero têm 
mostrado uma plasticidade na dieta desses peixes dependendo das condições ambientais no local 
em que os animais são coletados (Vilella et al., 2002, Wolff et al., 2009). 

Assim, concluímos que Astyanax marionae consumiu principalmente insetos alóctones e 
apresenta condições de se alimentar de outros itens caso as condições ambientais lhe forcem a 
tal. 
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1. Introdução 
Os estudos etnobotânicos vão além da investigação botânica, uma vez que seu ponto 

fundamental é a significação ou o valor cultural das plantas em determinada comunidade humana 
(BARRERA, 1979). 

O uso popular de plantas medicinais é de fundamental importância, pois quando utilizadas 
adequadamente funcionam eficazmente e não provocam efeitos negativos nos humanos servindo 
como beneficio para as pessoas, sendo então mais uma alternativa de tratamento e manutenção 
da saúde (FONTES et al., 2007). Além disso, o conhecimento medicinal das plantas é algo 
adquirido através de milhares de anos de uso por comunidades tradicionais; em determinadas 
situações podemos afirmar categoricamente a existência de coevolução entre humanos e plantas, 
em especial as plantas medicinais e as produtoras de alimentos.  

O saber popular quanto ao uso das plantas medicinais para tratamento de diferentes males 
é evidenciado em conversas com as pessoas idosas (inserindo aí os raizeiros, benzedeiras, 
donas-de-casa etc.) que por alguns motivos carregam essas informações, recebidas dos seus 
ancestrais (PASA, 2011). Esse conhecimento das propriedades medicinais das plantas é algo 
passado de geração para geração através da oralidade e da observação do aprendiz com as 
pessoas mais velhas ou com maior saber vivenciado. Assim, os estudos etnobotânicos vêm se 
desenvolvendo tendo como principal objetivo registrar o saber botânico tradicional relacionando-o 
com o uso dos recursos da flora (GUARIM NETO, 2001). 

No Brasil, a utilização de plantas medicinais pela população para tratar enfermidades foi 
sempre expressiva, principalmente devido à extensa e diversificada flora. Ainda hoje em diversas 
regiões do país,plantas medicinais são encontradas em quintais de residências ou até mesmo 
comercializadas em feiras e mercados populares (PASA, et al., 2010). Observamos que o 
conhecimento popular sobre as plantas medicinais locais é algo que mostra profundamente as 
nossas raízes indígenas, uma vez que, esses povos coevoluíram com essas plantas. 

O conhecimento popular pode fornecer dados importantes para novas descobertas 
científicas e as pesquisas acadêmicas podem originar novos conhecimentos sobre as 
propriedades terapêuticas das plantas (SIMÕES et al., 1988).  

Portanto o presente trabalho tem por objetivo identificar a origem do conhecimento dos 
mesmos com as plantas e se a manutenção desse conhecimento mesmo na comunidade onde ele 
reside e listar quais plantas medicinais serão citadas pelos feirantes e suas respectivas 
aplicações. 
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2. Material e métodos 

      2.1  Área de Estudo 
O município de Tangará da Serra encontra-se na (Latitude 14º39’S, Longitude 57º25’W e 

altitude de 321,5 m). Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é tropical úmido 
megatérmico (Aw) apresentando temperatura média de 24,4ºC, com uma precipitação média 
anual de 1.500 mm, caracterizadas por chuvas no verão e seca no inverno (MARTINS, et al., 
2009). A feira municipal é uma associação de pequenos agricultores que comercializam produtos 
para a população da região, a feira é aberta ao público todas as quartas – feira e domingos de 
todas as semanas do ano, a feira têm aproximadamente 200 feirantes, sendo 3 deles dedicados 
ao comércio de plantas medicinais. 

Público Alvo: Feirantes da feira municipal de Tangará da Serra serão escolhidos os 
feirantes que trabalham com plantas medicinais, tanto feirantes do sexo feminino como do sexo 
masculino incluindo todas as faixas etárias e todos os níveis de escolaridade. 

      2.2  Procedimentos Metodológicos 
A pesquisa foi realizada com pressupostos em Etnobotânica segundo Amorozo (1996), 

pelo qual foram realizadas entrevistas por meio de questionários semi estruturados sobre as 
plantas de uso medicinal que foram aplicadas no mês de novembro de 2012. 

Foram entrevistados três feirantes que trabalham com plantas medicinais presentes no dia 
da entrevista. No questionário as 5 espécies vegetais mais vendidas foram referenciadas pelos 
moradores e anotadas no caderno de campo onde foi anotado o nome popular, a parte que é 
utilizada, como pode ser utilizada e para o que é utilizada. 

3. Resultados e Discussão 
Segundo os entrevistados os conhecimentos que eles possuem sobre essas plantas e o 

uso delas para fins medicinais vieram através de conhecimentos passados através de 
ensinamentos que seus pais e avós dos mesmos. E hoje eles procuram passar esses 
conhecimentos para as pessoas mais jovens, filhos, amigos ou mesmo pessoas que procuram 
saber sobre. 

Dentre os entrevistados uma senhora relatou que teve grande parte do seu conhecimento 
sobre o uso terapêutico e medicinal das plantas, através de livros e pesquisas. 

A pesquisa nos permitiu identificar tipos de produtos utilizados como medicina popular 
pelos feirantes. Destas foram levantadas os 11 exemplares mais vendidos (Tabela 1), que são: 
Carqueja, Doradinha, Calunga, Pau de Tenente, Barbatimão, Algodãozinho, Carobinha, Nó de 
cachorro, Vergateiro, Sangra d'agua e Chico Magro. 
Tabela 1 - Lista de plantas com uso medicinais mais citadas pelos feirantes do município de 
Tangará da Serra - MT. 
  NOME DA PLANTA PARTE 

USADA 
PARA QUE USA? COMO USA? QUALA DOSE? 

1 Carqueja Folha Fígado Chá 1 copinho de café, 2 vezes 
ao dia 

2 Doradinha Folha Rim Chá 1 copinho de café, 2 vezes 
ao dia 

3 Calunga Raiz Diabete Coloca na água deixar por 
um tempo e ir bebendo a 
água 

1 copinho de café, 2 vezes 
ao dia 
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4 Pau de Tenente Casca Fígado / 
Impotência Sexual 

Coloca na água deixar por 
um tempo e ir bebendo a 
água 

1 copinho de café, 2 vezes 
ao dia 

5 Barbatimão Casca Infecção Chá / Banho 1 copinho de café, 2 vezes 
ao dia / Banho 1 vez por 
semana 

6 Algodãozinho Casca Infecção Chá 1 copinho de café, 2 vezes 
por semana 

7 Carobinha Casca Depurativo Garrafadas 1 copinho de café, 2 vezes 
ao dia 

8 Nó de cachorro Raiz Tremedeira Garrafadas 1 copinho de café, 2 vezes 
ao dia 

9 Vergateiro Raiz Cansaço / 
Câimbras 

Garrafadas 1 copinho de café, 2 vezes 
ao dia 

10 Sangra d'agua Casca / 
Seiva 

Inflamação Chá / Garrafada / Banho 1 copinho pequeno 3 vezes 
ao dia / 1 vez por semana 

11 Chico Magro Casca Diabete / 
Emagrecer  

Chá 1 copinho de café, 2 vezes 
ao dia 

 
Grande maioria desses produtos são vendidas ou utilizadas “garrafadas”, que é uma 

mistura de vinho branco com as ervas, cascas e raiz onde ficam armazenadas por um tempo e 
depois é consumido. Os raizeiros possuem dessas “garrafadas” prontas para venda caso o cliente 
não queira fazer um, é uma maneira mais pratica segundo eles próprios, pois essa garrafada é 
meio que um remédio para “tudo”, devido ter vários tipos de produtos medicinais. 

A uma infinidade de uso dos produtos segundo os raizeiros, dentre os tratamentos indicado 
pelos vendedores grande maioria são para infecções e inflamações em geral, mas também se faz 
o uso desses medicamentos para amenizar o diabete, emagrecer, cansaços, problemas renais, 
impotência sexual e muito outros. A uma grande procura pelos homens para remédios para 
impotência sexual, remédio esse que segundo os feirantes tem efeito garantido.  

A coleta do material do material que é vendido pelos raizeiros, é feito manualmente por 
eles próprios. Essas coletas são feitas na região da cidade de Diamantino – MT e proximidades da 
Itamarati Norte – MT. Segundo eles é feita a retirada do material da natureza com conscientização 
ambiental, buscando sempre fazer o manejo das plantas utilizadas para que não falte esse meio 
de sustento para eles. 

Foi relatado pelos feirantes que há uma maior procura pelos produtos naturais, por um 
publico com faixa etária mais elevada (acima de 40 anos), porem eles comentam que a população 
mais jovem (menos de 30 anos) nos últimos tempos teve um aumento na procura por esses 
produtos. 

5. Conclusão  
Os raizeiros da feira municipal de Tangará da Serra tem um conhecimento de plantas 

medicinais amplo sendo a maioria adquirido por experiências e troca de experiência, sabendo 
essa importância o conhecimento etnobotânico continua sendo repassado por eles. Amorim 
(1999) destacaque há uma troca de conhecimentos entre as pessoas em relação ao uso de 
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plantas medicinais, pois a maioriado conhecimentos sobre plantas medicinais dos entrevistados 
surgiua partir de familiares, amigos, vizinhos. A maioria das plantas vendidas geralmente é 
utilizada por pessoas com mais 40, geralmente a procura está relacionada a alguma enfermidade 
como infecções, problemas nos rins, a parte mais jovem e feminina geralmente a procura está 
relacionada ao emagrecimento. Podemos então perceber a importância de preservar e repassar o 
conhecimento etnobotânico a fim que as novas gerações também possa usufruir dela. 
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OCORRÊNCIA DE EPÍFITAS E PARASITAS EM UMA ÁREA 
FLORESTAL DA FAZENDA TRÊS PALMEIRAS, MUNICÍPIO DE 

BARRA DO BUGRES – MATO GROSSO 
 

Nadia Botini*, Auclar Felipe Botini, Amanda Fernanda Nunes, Tassiana Andruchack de Azevedo, 
Talita Hevilla de Souza 
 
*Universidade do Estado de Mato Grosso. nadia_botini@hotmail.com   
 

1.INTRODUÇÃO 
Epífitas, conforme definidas por Madison (1977), são plantas que em algum estágio de sua 

vida utilizam-se de suporte, mas não diretamente de nutrientes, das plantas em que se apóiam 
(forófitos), sem estarem conectadas ao solo. (Kersten & Silva, 2002). 

Segundo as classificações sobre formas biológicas aplicadas às plantas aquáticas, epífitas 
são aquelas espécies que se estabelecem e se desenvolvem sobre indivíduos de espécies 
flutuantes livres ou fixas (Pivari, Pott e Pott, 2008). 

O recente reconhecimento do ambiente da copa das árvores das florestas tropicais como 
um dos celeiros da biodiversidade do planeta tem incentivado estudos que procuram o 
entendimento de processos ligados à comunidade epifítica, destacando o seu papel na 
funcionalidade dos ecossistemas. Suas formas de vida têm estimulado a criação de vários 
sistemas de classificação, como o de Benzing, 1990 (apud Oliveira, 2004), que leva em 
consideração categorias de relação com o suporte, hábito de crescimento e formas de obtenção 
de água e nutrientes. 

Em contrapartida das epífitas, existem as plantas parasitas, que se nutrem do individuo 
parasitado sem o hábito mutualístico. As plantas parasitas necessitam retirar nutrientes das 
hospedeiras e utilizam os haustórios para invadir tecidos vasculares de outras espécies (Riopel & 
Timko et al apud Batista, 2007). Portanto, parasitas são organismos que vivem sobre ou dentro de 
outro organismo de espécie diferente e obtém seus nutrientes deste; a associação é benéfica para 
o parasita e prejudicial para o hospedeiro (Haven, Evert & Eichhorn, 2001). 

Observando esse caráter fisiológico distinto existente entre epífitas e parasitas, este 
trabalho tem por objetivo fazer um levantamento de ocorrência de epífitas e parasitas na fazenda 
Três Palmeiras localizada próxima ao distrito de Nova Fernandópolis no município de Barra do 
Bugres – Mato Grosso. 

2.MATERIAL E MÉTODOS 
O presente estudo foi realizado em uma fazenda do distrito de Nova Fernandópolis à 54 

km do município de Barra do Bugres. Fazenda esta, localizada próxima ao Rio Sepotuba. 
A área foi dividida em três transectos partindo da margem do Rio Sepotuba em direção à 

pastagem e circundando a sede da fazenda. Cada transecto possui 25m de largura e 80m de 
extensão com intervalo de 10m na largura entre um transecto e outro. Em todos os transectos 
foram feitas observações ativas para contagem das epífitas e parasitas. 

O primeiro transecto seguia à 25m na margem do rio, formado de uma vegetação mais 
fechada com predominância de espécies de plantas arbóreas até a delimitação da pastagem. 
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O segundo transecto circunda a sede da fazenda, apresenta maior área com pastagem, 
portanto, poucas espécies de plantas arbóreas. O terceiro transecto tem vegetação aberta e 
plantas arbóreas. 

 
 
 

   

                  

                                 
 
Em todos os transectos foram feitas observações ativas para contagem das epífitas e 

parasitas. 
   

4.Resultados E DISCUSSÃO 
Com a observação dos transectos foram identificadas quatro tipos de epífitas, ou seja, 

quatro morfotipos, aqui classificadas como morfotipo I, II, III e IV, no total foram encontradas onze 
epífitas. Já os tipos de parasita encontrados foram três, classificadas como parasita morfotipo I, II 
e III, no total nove parasitas foram encontradas. 

O número de epífitas de cada transecto, de acordo com o morfotipo, está apresentado na 
tabela 1, assim como o número de parasitas, de acordo com o morfotipo, está apresentado na 
tabela 2. 

No primeiro transecto foi encontrada uma epífita morfotipo I, uma epífita morfotipo II (anexo 
1), duas epífitas morfotipo III e quatro parasitas morfotipo I (anexo 3). Nesse transecto foi 
constatada a riqueza de epífita de 3 morfotipos com abundância de 4 indivíduos. Já as parasitas 
estão em menor riqueza, pois foi encontrado apenas um morfotipo, porém a abundância de 
parasitas se iguala a de epífitas, com 4 indivíduos. 

No segundo transecto, que circundava a sede da fazenda, sendo uma área mais aberta, 
não foram encontradas parasitas ou epífitas, talvez por ser uma área onde o pasto e a construção 
são predominantes. 

No terceiro transecto, que partia do corpo d’água do rio Sepotuba e apresentava maior 
fragmento vegetal, foram encontradas duas parasitas morfotipo I, duas parasitas morfotipo II 
(anexo 2), uma parasita morfotipo III, duas epífitas morfotipo III e cinco epífitas morfotipo IV. 
Foram encontradas dois morfotipos de epífitas, tendo assim uma riqueza baixa, porém 
abundância de 7 indivíduos, maior que a do primeiro transecto que apresentou abundância 4 e 
riqueza 3. Nesse transecto, foram encontradas todos os morfotipos de parasitas o que o define 
como o transecto de maior riqueza de parasitas e maior abundância, com 5 indivíduos. 

Primeiro 
Transecto 

 
25 m 

 

Intervalo 
 
 

10 m 
 

Segundo 
Transecto 

 
25 m 

Intervalo 
 
 

10 m 
 

Terceiro 
Transecto 

 
25 m 
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Tabela 2: Número de epífitas encontradas em cada transecto de acordo com seu 

Morfotipo. 
. 

 
 
 
 
 
 

Tabela 2: Número de parasitas encontradas em cada transecto de acordo com seu 
Morfotipo. 
  
 
 
 
 
 

5.CONCLUSÃO 
No primeiro e terceiro transecto, foi encontrado um maior número de epífitas e parasitas, 

isso pode ser justificado pelo fato de a vegetação estar mais presente, com maior número de 
plantas arbóreas. Acredita-se que foi por esse mesmo motivo, que foi encontrado maior incidência 
de indivíduos parasitas e epífitas no terceiro transecto, já que este, comparado aos outros dois 
transectos, apresentava maior número de plantas arbóreas e menos pastagem. 

Segundo Haven, 2001 os frutos e sementes transportados pelo vento são leves e 
comumente têm alas e tufos de pêlos que auxiliam a sua dispersão. Os frutos de algumas plantas 
expelem as sementes explosivamente.  

Algumas sementes e frutos são levados pela água e para tanto necessitam ser capazes de 
bóiar e ter envoltórios resistentes à água. Outros são disseminados por pássaros ou mamíferos, 
tendo coberturas carnosas que são comestíveis ou ainda ganchos, espinhos ou outros 
mecanismos para aderir aos pelos dos mamíferos ou penas de aves. 

Considerando que os pássaros são os animais, que na maioria das vezes, alcançam a 
copa das árvores com grande facilidade, trazendo consigo as sementes de epífitas, parasitas e 
até mesmo de outras plantas e que eles são mais abundantes em locais com mais vegetação, 
podemos concluir então que, esse foi o motivo de o primeiro e terceiro transecto apresentarem 
mais plantas epífitas e parasitas, enquanto o segundo transecto com mais pastagem e menos 
vegetação não apresentou a mesma quantidade dessas plantas, pois os pássaros não possuem 
locais adequados para se abrigarem, construírem seus ninhos, por exemplo, consequentemente, 
não transportando sementes para esse local. 
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Epífitas 1° Transecto 2° Transecto 3° Transecto 
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Morfotipo III 2 0 2 
Morfotipo IV 0 0 5 

Total 4 0 7 

Parasitas 1° Transecto 2° Transecto 3° Transecto 
Morfotipo I 4 0 2 
Morfotipo II 0 0 2 
Morfotipo III 0 0 1 

Total 4 0 5 
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PRIMEIRO REGISTRO DE NEMATOIDES DO GÊNERO 
MELOIDOGYNE EM RAÍZES DE FICUS ADHATODIFOLIA  

(SCHOTT EX SPRENG. (MORACEAE) PROPAGADAS POR 
ESTACAS 

 
Marilza Machado*, Lin Chau Ming, Diones Krinski, Marlon Jocimar Rodrigues da Silva, Maria de 
Fátima Almeida Silva 
 
*Universidade Estadual Paulista. marilzabio@gmail.com   
 
Palavras-chave: nematoides, ficus, Plantas Medicinais. 
 

1.Introdução 
Entre espécies consagradas pela medicina popular no Brasil, estão algumas espécies da 

família Moraceae que possui cerca de 1100 espécies, distribuídas em 37 gêneros. A maioria dos 
gêneros da família ocorre na região pantropical. Para a região neotropical, a família é constituída 
por 19 gêneros, com cerca de 270 espécies (Berg, 1998, 2001). Além do gênero Ficus, a família 
das moráceas possui outras espécies importante tais como: a jaqueira, (Artocarpus heterophyllus), 
a árvore da fruta-pão (Artocarpus altilis), o pau-rainha (Brosimum rubescens), o carapiá (Dorstenia 
cayapia), a tatajuva (Maclura tinctoria), a falsa espinheira santa (Sorocea bonplandii), a amora 
(Morus alba), figueira branca (Ficus adhatodifolia Schott ex Spreng.), entre outras (Carauta e Diaz, 
2002; Berg, 2001 apud Mendonça-Souza, 2006). As plantas do gênero Ficus são conhecidas 
popularmente como figueiras e estão entre as primeiras plantas cultivadas pelo homem há mais 
de 11 mil anos (KISLEV et al., 2006). Gregos, Romanos, Egípcios, Maias, Astecas entre outros 
povos antigos, as utilizavam na medicina, alimentavam-se dos figos e extraiam do caule fibras 
para tecer (Alves et al., 2001; Carauta e Diaz, 2002). 

Igual as outras Moráceas, as figueiras ao serem cortadas, exudam látex (Fredericksen et 
al., 1998), sendo este reputado como medicinal em várias regiões do mundo. No Brasil, desde a 
época do pré-descobrimento, o látex das espécies nativas de Ficus do subgênero Pharmacosycea 
são considerados como vermífugo pelos indígenas e mais tarde pelos brasileiros de outras 
descendências. Em algumas regiões, as figueiras são denominadas popularmente como 
lombrigueiras, por causa da sua utilização no combate de vermes do sistema digestório (Alves et 
al., 2001; Carauta e Diaz, 2002; Peckolt e Peckolt, 1888). As espécies nativas no Brasil pertencem 
a dois subgêneros, Urostigma e Pharmacosycea. No grupo Pharmacosycea, cujo nome se deve 
às propriedades medicinais de suas plantas (Carauta e Diaz, 2002), encontra-se a espécie Ficus 
adhatodifolia conhecida como figueira branca ou figueira vermífuga. 

A indicação como vermífugo também remete à possibilidade de controle de nematoides, 
como é frequente, principalmente na cultura de Ficus carica, que constituem um problema agrícola 
de importância econômica e de difícil controle. A conscientização dos danos ambientais causados 
pelo controle químico convencional de pragas e patógenos, além da ocorrência de formas 
resistentes, tem direcionado pesquisas da área agronômica para o controle biológico e para o 
controle com produtos naturais de menor impacto ambiental.  



	  

UNIVERSIDADE	  DO	  ESTADO	  DE	  MATO	  GROSSO	  	  
III	  BIOTA	  

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

28	  a	  30	  de	  Maio	  de	  2014	  
ISSN	  2175-‐6392	  

 

Apoio: UNEMAT/Tangará da Serra; Núcleo de Educação em Ciências Tabebuia aurea 
(NECTAR) 

41 

2.Material e Métodos 
O experimento foi conduzido em estufa da Fazenda Experimental São Manoel, da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), nos meses de novembro de 2013 a fevereiro de 2014, 
no município de São Manoel – SP, no encontro aproximado das coordenadas geográficas 22° 44’ 
de latitude sul e 48° 34’ de longitude ocidental, com altitude em torno de 750 metros. 

As estacas caulinares foram obtidas a partir de mudas de aproximadamente um ano e 
meio de idade, propagadas via sementes tendo entre 0,5 a 1 cm de diâmetro. As sementes para a 
produção das mudas foram coletadas no município de Iporanga, São Paulo, no ano 2011, no mês 
de junho. O substrato utilizado foi areia grossa, em canteiros 30 cm de profundidade. 

Após 200 dias em campo, foi coletado o material vegetal para proceder as análises das 
variáveis físicas nas estacas caulinares. Foi observada a presença de “nós” nas raízes de F. 
adhatodifolia que estavam sendo avaliadas. Coletou-se 50 amostras de raízes e foi encaminhado 
para o departamento de fitopatologia da UNESP, e após as análises.  

3.Resultados e Discussão 
Foi emitido pelo laboratório de Fitopatologia da UNESP laudo registrando a presença de 

nematoides do gênero meloidogyne nas fases ovos, juvenis e adultos tais amostras de raízes. 
Porém ainda não foi possível determinar a espécie, está se procedendo analises de eletroforese 
de enzimas para determinar a espécie do nematoide (Figura 1). 

A presença de nematoides em F. adhatodifolia é registrada pela primeira vez. Por se tratar 
de uma espécie vegetal utilizada para curar doenças de ascaridíase, ancilostomose entre doenças 
originadas por parasitas do filo nematoda. Porém, a suscetibilidade da figueira, F.carica a 
Meloidogyne spp. tem sido relatada em várias regiões do mundo (Ichinoe, 1965). 
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Figura 1. Colocar legenda. 
Recentemente foi demonstrado por vários autores que Ficus possui atividade anticâncer e 

anti-inflamatória eficaz (Shukla et al., 2004; Shi et al., 2011, Niranjan e Garg, 2012). Isso se deve 
à sua potente atividade citotóxica e da ação dos alcaloides, flavonoides, compostos fenólicos e 
antioxidantes presentes em diversas espécies do gênero, demonstrando que as espécies do 
gênero possuem grande potencial para o desenvolvimento de medicamentos para o tratamento do 
câncer. 
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Algumas espécies de Ficus, nativas, demonstraram possuir propriedades medicinais, 
principalmente a ação anti-helmíntica do seu látex, Assunpção, (2008). O efeito baseia-se na 
presença de enzimas proteolíticas que operam na digestão do revestimento mucoso dos 
helmintos (Mali e Mehta, 2008, Rizzini e Mors, 1976 apud Assunpcão, 2008). 

No século XIX foi desenvolvida uma preparação farmacêutica com látex de Ficus doliaria, 
que foi comercializada no Rio de Janeiro com o nome “Pó de Doliarina e Ferro”, indicado conta 
opilação (anemia profunda) provocada por vermes (Amorim et al., 1999). 

Thomen (1939), realizou um estudo sobre o uso de figueiras nativas no tratamento de 
verminoses, da América do Sul, por meio de um levantamento de artigos e textos publicados no 
início do século 18. Esses trabalhos relatam o uso das figueiras por populações tradicionais, além 
de artigos que comprovam a eficiência do látex dessas plantas como Ficus doliaria e Ficus 
glabrata no combate a verminoses. 

Peckcolt e Peckcolt (1888), descrevem o uso no século XIX, de F. adhatodifolia, 
misturando-se uma colher de chá de látex com igual quantidade de cachaça e uma xícara de leite 
bem adoçado, para eliminação de vermes intestinais. 

O subgênero Pharmacosycea, recebeu esse nome justamente em virtude das 
propriedades medicinais de suas plantas, dentre elas a espécie F. adhatodifolia, (Carauta e Diaz, 
2002). Essa espécie, além da atividade anti-helmíntica, é também recomendada no tratamento de 
ancilostomose e no tratamento de icterícia. Aos seus frutos são atribuídas propriedades 
afrodisíacas e estimulantes de memória. (Amorim et al., 1999; Lorenzi e Matos, 2008; Schultes e 
Raffauf, 1990). 

O uso do látex como medicamento anti-helmíntico pode trazer diversos riscos, devido 
principalmente à alta dosagem, pois apresenta ação purgativa muito drástica, podendo ocorrer até 
o sangramento de órgãos do sistema digestório (Lorenzi e Matos, 2008). Os riscos com o uso de 
látex de F. insipida, foi relatado por Hansson et al., (2005), na Amazônia Peruana, através do 
levantamento dos casos de intoxicação com látex no Hospital Regional de Pucallpa, Peru. Os 
resultados demonstram que em um período de 12 anos, a maioria dos 37 casos de intoxicação, 
foram provocadas por overdose, ou seja, ingestão de quantidades superiores à indicada, 1,5 
cm3/Kg e em cinco apresentaram intoxicação em doses inferiores à indicada e duas foram à óbito. 

É crescente o interesse da ciência em desenvolver pesquisas com F. adhatodifolia, em 
virtude do seu poder anticancerígeno e anti-helmíntico. Porém, O fato do registro de nematoides 
nas raízes de F. adhatodifolia no o experimento realizado, levanta algumas questões inerentes à 
fisiologia da planta, a exemplo da localização do princípio ativo presente no látex que é eficaz no 
combate a nematoides. O registro de tal parasita na espécie se faz importante para subsidiar 
trabalhos futuros com propagação da espécie, uma vez que é uma planta de grande interesse 
medicinal. 
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1.INTRODUÇÃO 
Os artrópodes compreendem mais de 1 milhão de espécies e ocupam uma grande 

variedade de nichos nos ecossistemas (Aquino 2006), e estima-se  que cerca de  96.660-129.840 
de artrópodes ocorram no Brasil (LEWINSOHN & PRADO, 2005).  

Segundo Seastedt (1984) e Moore et al. (1991) a fauna de artrópodes em serrapilheira  
destaca-se nos ecossistemas florestais pela sua importância na ciclagem de nutrientes e  
degradação da matéria orgânica, já que estes organismos são os principais responsáveis pela 
fragmentação da serrapilheira acumulada proveniente da vegetação circundante. 

O que explica o crescente número de estudos das comunidades de invertebrados e da 
utilização desses dados na formulação de estratégias de conservação e diretrizes para o manejo 
de ecossistemas (SIVESTRE, 2000). 

A serrapilheira abriga uma enorme diversidade de artrópodes terrestres, integrantes de um 
grupo que desempenha inúmeras funções ecológicas nos ecossistemas e são importantes para a 
conservação e manejo de reservas biológicas. A composição e a estrutura das comunidades de 
artrópodes de serrapilheira são influenciadas por condições ambientais como umidade, tipo de 
formação vegetal, volume e profundidade de serrapilheira (CORREIA & OLIVEIRA, 2000). 

No centro de Tangará da Serra está localizado o Parque Natural Ilto Ferreira Coutinho que 
possui uma vegetação de transição para a Floresta Amazônica (Moura, 2002) e possui três 
diferentes áreas denominadas área de lazer, área alterada e reserva natural, conforme seu estado 
de degradação e de utilização (Fundação Estadual do Meio Ambiente, 2002). 

Sendo assim, esse ambiente apresenta características que favorecem o acúmulo de 
serrapilheira, constituída de matéria orgânica vegetal e animal que é depositada sobre o solo, sob 
diferentes estágios de decomposição (BARBOSA & FARIA, 2006). 

Com base nas informações acima, este estudo apresenta como principal objetivo avaliar a 
composição das espécies, riqueza e abundância da fauna de artrópodes na serrapilheira da mata 
de galeria no Bosque Municipal Ilto Ferreira Coutinho na cidade de Tangará da Serra, Mato 
Grosso. 
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2.MATERIAIL E MÉTODOS 

      2.1- Local da coleta 
A coleta de artrópodes ocorreu no Bosque Municipal Ilto Ferreira Coutinho, localizado no 

município de Tangará da Serra em Mato Grosso. O bosque é caracterizado por ter um clima do 
tipo tropical quente e semiúmido, com quatro a cinco meses de seca ao ano. A temperatura média 
deste ambiente é de 24ºC anualmente.  

 

 
Coodernadas geográficas: 14.627785, -57.492909 

 

 2.2- Coletas da fauna 
As coletas de organismos pertencentes ao filo Arthropoda ocorreram no fim da estação da 

seca e inicio da estação chuvosa de 2013, no período matutino aproximadamente oito horas da 
manhã no horário local.  

Para a coleta dos artrópodes de serrapilheira foram selecionados dez pontos 
aleatoriamente. 

Para todos os pontos de coleta da serrapilheira foi utilizado um quadrado feito de madeira, 
com 40 x 40 cm. O material coletado foi condicionado em sacos plásticos e levado do local de 
coleta para o laboratório de microscopia da Universidade do Estado do Mato Grosso/UNEMAT, 
Campus de Tangará da Serra. 

Para a realização da triagem, que foi dividida em duas etapas: a primeira foi a coleta 
manual dos animais separado-os da serrapilheira  e a segunda etapa foi utilizado um método a 
partir de indução de luz, onde a serrapilheira do quadrante foi posta dentro de uma peneira e 
abaixo desta peneira foi posto um balde, e sobre a peneira com serrapilheira foi posto uma luz 
para incidir calor sobre o material coletado, desta forma os animais migravam do local que estava 
incidindo o calor luminoso para o local interior do balde onde eram capturados e posteriormente 
armazenados em sacos plásticos, após levar o material para o laboratório utilizou-se álcool 70% 
para armazenar e preservar o material até o momento da identificação, posteriormente foi 
realizado a identificação dos animais em nível de ordem segundo Brandão & Cancello (1999). 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os invertebrados que ocorrem em ambientes terrestres são: Acanthocephala, Tardigrada, 

Onychophora, Platyhelminthes, Nematoda, Arthropoda, Annelida e Mollusca (Brandão & Cancello, 
1999). Neste estudo, foram considerados apenas os exemplares pertencentes ao Filo Arthropoda.  

No presente trabalho foi possível coletar artrópodes das ordens Hymenoptera, Isoptera e 
Hemíptera estas ordens são representadas respectivamente pelos seguintes animais: 

 
Tabela 1. Ordens capturadas e seus representantes. 

ORDEM PRINCIPAIS REPRESENTANTES 
Hymenoptera Vespa, Formigas, Abelhas, 

Marimbondos 
Isoptera Cupins, Aleluias 
Hemíptera Percevejos, Barbeiros, Chupanças 

 
O seguinte gráfico mostra a quantidade de animais coletados em cada ordem, sendo 134 

indivíduos da ordem Hymenoptera, 86 indivíduos da ordem Isoptera e 1 indivíduo da ordem 
Hemíptera (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Frequência absoluta e ordens capturadas no Bosque Ilto Ferreira Coutinho. 
 
As porcentagens encontradas de cada ordem foram respectivamente, Hymenoptera 

(60,63%), Isoptera (38,91% e Hemíptera (0,41%) de animais coletados (Figura 2). 
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Figura 2.  Frequência relativa das ordens encontradas. 
 
Das duas espécies dentre as três espécies coletadas, as espécies maior abundância na 

coleta foram formigas com 134 indivíduos e cupins com 86 indivíduos.  A figura a seguir mostra 
esta quantidade de forma mais facilitada. 

 
Figura 3. Frequência absoluta das espécies capturadas. 
Segundo Marques et al. (2005), a diversidade da fauna do solo depende da matéria 

orgânica disponível e seu arejamento adequado, bem como pouca exposição ao sol. Além disso, 
a estrutura física do solo pode contribuir para o desaparecimento de grande parte dos habitats, 
permitindo o estabelecimento apenas daquelas espécies adaptadas às condições adversas. 

No trabalho de Copatti & Daudt, (2009) eles relatam que em sua coleta observou-se que 
todos os indivíduos da ordem Hymenoptera eram pertencentes à família Formicidae, sendo este o 
táxon mais abundante na área de mata nativa. Brandão & Cancello (1999) afirmam que em muitas 
comunidades ecológicas, Formicidae é dominante, ocupando todos os espaços disponíveis, onde 
exercem um grande número de funções.  



	  

UNIVERSIDADE	  DO	  ESTADO	  DE	  MATO	  GROSSO	  	  
III	  BIOTA	  

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

28	  a	  30	  de	  Maio	  de	  2014	  
ISSN	  2175-‐6392	  

 

Apoio: UNEMAT/Tangará da Serra; Núcleo de Educação em Ciências Tabebuia aurea 
(NECTAR) 

50 

SILVEIRA et al., 2002 afirma que este grupo é bastante sensível à heterogeneidade 
fisionômica, já que apresenta diferentes especialidades tanto na forma de colonização, quanto na 
escolha de nichos ecológicos. Santos et al. (2003), quando investigaram a fauna de artrópodes 
em Attalea phalerata Mart. (Arecaceae), obtiveram Formicidae como o segundo grupo dominante 
no período de seca no Pantanal de Mato Grosso. 

O segundo grupo mais coletado foram os cupins, segundo Bandeira (1983), esses insetos 
sociais pertencentes à ordem Isoptera, são conhecidos principalmente pelo seu aspecto de praga. 
Ocorrem em todos os habitats, desempenhando importante papel na decomposição orgânica, 
contribuindo na ciclagem dos nutrientes em ambientes naturais.  

Além disso, o comportamento construtor dos cupins causa modificações na estrutura dos 
solos, promovendo um aumento de porosidade e do transporte de partículas minerais para a 
superfície e vice-versa (LEE & WOOD, 1971; WOOD & SANDS, 1978). 

4.CONCLUSÃO 
Com presente trabalho presente foi possível concluir que a diversidade de espécies de 

Artrópodes no Bosque Municipal Ilto Ferreira Coutinho não obteve os resultados esperados. 
Podem ter ocorrido vários fatores que influenciaram direto ou indiretamente nos resultados, entre 
eles: A estação seca, a influência de turistas, já que o bosque é aberto ao publico, ou até mesmo 
o método de coleta não ter sido adequado ao ambiente, onde armadilhas passivas poderiam ter 
apresentados melhores resultados do que a ativa. Isto abre espaços para novos estudos sobre 
qual o método mais eficaz para o local, e se realmente o publico tem influencia direta ou indireta 
na comunidade do bosque. 
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1.Introdução 
Entre os diversos serviços ambientais prestados pelos ambientes florestais, destacam-se o 

sequestro e estocagem do carbono, em função da intensificação do efeito-estufa e do 
consequente aquecimento global. Esses fenômenos ocorrem devido ao aumento da concentração 
dos gases de efeito-estufa, principalmente dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso 
(N2O), provenientes de emissões antrópicas (Ribeiro et al., 2009). 

Uma das formas mais eficientes de diminuir os impactos ambientais ligados às alterações 
climáticas é reduzir as emissões de carbono, sequestrando-o, fixando-o e mantendo-o pelo maior 
tempo possível na biomassa vegetal (Alvarado et al., 2008). Em geral, a fixação de carbono pode 
aumentar através de intervenções como de programas de manejo de solos com reflorestamentos, 
sistemas agroflorestais e práticas conservacionistas de solos (Arevalo et al., 2002). 

Desta forma os sistemas agroflorestais se prestam como importantes ecossistemas na 
manutenção de serviços ambientais, e sendo de tal forma, de interesse o estudo de sua estrutura, 
arranjo e composição, para que se possa aferir com maior veracidade sua relevância ecológica. 
Como descrito por Wolf et al. (2012) e Alvarado et al. (2003) os sistemas agroflorestais além de 
garantirem uma renda adicional para a sustentabilidade financeira do sistema através da produção 
de alimentos, os mesmos apresentam potencial na retenção de carbono, servindo como 
sumidouro deste elemento em quantidades consideráveis. 

Diante do exposto, o presente estudo objetivou analisar a estrutura horizontal e estimar o 
potencial de estoque de biomassa aérea, fixação de carbono e sequestro de dióxido de carbono 
em um sistema agroflorestal da região norte do estado de Mato Grosso. 

2.Material e Métodos  

2.1. Área de estudo 
O experimento foi conduzido no município de Alta Floresta, localizado no extremo norte do 

estado de Mato Grosso, entre as coordenadas geográficas de 09º 02’ 29" a 11º 15’ 45” de Latitude 
sul e 56º 44' 55" a 58º 45’ 10” de Longitude oeste, estando a uma altitude de 283 metros (Figura 
1). O municipio possui uma área territorial de 8.947 km2 (IBGE, 2007), ocupada por um total de 
49.164 habitantes (IBGE, 2013). 

Apresenta clima Equatorial continental úmido com estação seca definida da Depressão sul 
amazônica, com temperatura média anual entre 24,3 e 24,8 ºC (Butturi et al., 2013), com 
precipitação pluviométrica de 2.000 a 2.300 mm (SEPLAN, 2006). O relevo faz parte do Planalto 
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Apiacás-Sucurundi e da Depressão Interplanáltica Amazônica Meridional. Os solos presentes na 
região variam de Argissolos Amarelo e Vermelho-Amarelos e, em menor proporção os Latossolos 
e solos Hidromórficos (Ferreira, 2001). 

A cobertura vegetal dominante no município de Alta Floresta é do tipo Floresta Ombrófila 
Aberta Tropical, Floresta densa tropical, Savanas e Áreas de tensão ecológica que ocorre 
associada às palmeiras e cipós. Este tipo de floresta caracteriza-se pela presença de árvores de 
grande porte, muitas vezes bastante espaçadas, pelo frequente agrupamento de palmeiras e, 
também pela grande quantidade de fanerófitas sarmentosas (Oliveira, 2006). 

 
Figura 1. Localização do municipio de Alta Floresta – MT. 
O levantamento foi realizado em um sistema agroflorestal (SAFs), pertencente a uma 

propriedade rural de Alta Floresta. O sistema possui uma área de 30 x 80m, sendo desenvolvido 
pelo proprietário á 15 anos. A principal cultura agrícola empregada é o cacau (Theobroma cacau 
L.) no espaçamento 3 x 4m, estando consorciado com outras espécies florestais distribuídas 
aleatoriamente pelo SAFs (Tabela 1). 
Tabela 1. Espécies florestais utilizadas no Sistema Agroflorestal (em estudo), localizado no 
município de Alta Floresta - MT.   
Área Nome científico Nome comum 

Sistema agroflorestal 

Aristida pallens Nuff Barba de bode 
Theobroma cacau L. Cacau 
Ocotea sp. Canela 
Cedrela fissilis Vell. Cedro rosa 
Sapium glandulatum (Vell.) Pax. Leitero 
Senegalia polyphylla (DC) Britton & Rose Monjoleiro 
Chlorophora tinctoria (L.) Gaud. Moreira 
Calycophyllum spruceanum (Benth.) K. Schum. Mulateiro 
Schizolobium amazonicum Ducke Pinho cuiabano 
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Enterolobium sp. Timburi 

2.2. Coleta e analise de dados 
Para coleta de dados foram estabelecidas dez parcelas aleatórias, de 10 x 10m (100m2), e 

realizado o inventário florestal medindo-se o diâmetro do fuste a 1,3 m de altura (DAP), com 
auxilio de uma fita diamétrica. Todos os indivíduos tiveram o DAP mensurado, independente do 
diâmetro. Os indivíduos (cacau e espécies florestais) foram divididos em classes de diâmetro. 
Para melhor compreensão da estrutura vegetacional presente no SAFs, utilizou-se o intervalo de 5 
cm para cada centro de classe, iniciando-se a partir de 10 cm.  

A análise fitossociológica foi feita de acordo com a metodologia usada por Jardim e 
Hosokawa (1986) e Ribeiro et al. (1993). Esta metodologia utiliza parâmetros das espécies como: 
Frequência, Densidade e Dominância, colocados de modo relativo e agrupados em um único valor 
que indica a importância ecológica (IVI) da espécie na floresta. Também foi analisado o índice 
valor de cobertura (lVC), o qual destaca  a ordem de importância das espécies e pode ser 
expresso pela somatória da densidade relativa e dominância relativa (Santos, 1996). 

Para a estimativa da biomassa florestal foi utilizada apenas a variável DAP, seguindo a 
metodologia proposta por Arevalo et al. (2002), utilizando-se a equação alométrica para os 
indivíduos vivos (em Mg.ha-1): 

BAVT = 0,1184 DAP^ 2,53* 0,1 
Onde: 
BAVT= biomassa aérea total de indivíduos vivos,  
DAP= diâmetro do fuste,  
0,1 = fator de conversão para parcelas que possui dimensão de 100 m2.  
O estoque de carbono foi obtido multiplicando-se a biomassa florestal aérea pelo fator 0,45 

(Brown, 1997). A determinação do CO2 foi adquirida pela razão entre a massa molecular do 
dióxido de carbono (CO2) e a massa atômica do carbono (C) (Brown et al., 1986). Os valores 
obtidos para biomassa, carbono e dióxido de carbono foram expressos para cada espécie 
encontrada no sistema agroflorestal. 

3.Resultados e Discussão 
No sistema agroflorestal foram encontrados um total de 127 indivíduos, dos quais 

aproximadamente 70% são representados pela cultura do cacau e os outros 30% pelas espécies 
florestais. A distribuição diamétrica dos mesmos encontra-se ilustrada na Figura 2. Para espécie 
cacau evidenciou-se uma maior concentração na segunda e terceira classe de diâmetro (Figura 
2A), as quais corresponderam a 68,53% dos indivíduos amostrados. Já para as espécies florestais 
houve uma maior concentração entre as classes de 20,1 a 45 cm, o que correspondeu a 
aproximadamente 71% dos indivíduos florestais presentes no sistema (Figura 2B).  

Para o sistema agroflorestal, como um todo, houve uma maior concentração nas primeiras 
classes amostradas (Figura 2C). A segunda, terceira e quarta classe de diâmetro tratadas 
conjuntamente revelaram que 63,77% dos indivíduos tinham o diâmetro à altura do peito entre 
10,1 a 25 cm. Esta distribuição fez com que a curva da Figura 2C não apresentasse uma 
distribuição típica para ambientes conservados (Jurinitz e Jarenkow, 2003), no entanto tal 
resultado é esperado, uma vez que o mesmo é observado para vegetações naturais e não para 
ambientes artificiais. A espécie que contribuiu com os maiores valores de diâmetro encontrado foi 
o Pinho cuiabano, variando de 65 a 77 cm, sendo os menores diâmetros encontrados na cultura 
de cacau. 
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(A) 

 

(B) 

 

 

 

(C) 

 

Figura 2. Distribuição diamétrica encontrada no sistema agroflorestal. (A) Diâmetro da 
espécie cacau. (B) Diâmetro das espécies florestais. (C) Diâmetro total das espécies analisadas. 

Os índices encontrados para o valor de importância (IVI) de cada espécie estão 
evidenciados na tabela 2, com os valores de densidade, freqüência e dominância relativa e o valor 
de cobertura (IVC). A espécie que apresentou maior IVC e IVI foi o Cacau, devido a sua alta 
densidade e frequência em comparação aos demais. A espécie florestal Leiteiro obteve a maior 
percentagem de dominância relativa, contribuindo com 2,52 m2 da área basal total do sistema 
agroflorestal (6,78 m2). Este valor de dominância fez com que a espécie obtivesse o segundo 
melhor resultado de IVC e IVI. 

Observa-se que algumas espécies tiveram sua densidade relativa semelhantes entre si, 
mas o seu valor de importância diferenciou significativamente. Tal resultado pode ser explicado 
pela dominância relativa que cada espécie apresentou, portanto as espécies que apresentaram 
uma dominância relativa maior que as demais (com densidade e frequência iguais) demonstram 
um diferencial em suas características fisionômicas e uma maior adaptabilidade no local.  
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Tabela 2. Lista da ordem decrescente das espécies com maior valor de importância do 
sistema agroflorestal no municipio de Alta Floresta – MT. 
Espécies NI DR % FR % DoR % IVC IVI 
Cacau 89 70,08 37,03 26,25 96,33 133,36 
Leitero 25 19,68 29,63 37,17 56,85 86,48 
Pinho cuiabano 4 3,14 7,41 22,13 25,27 32,68 
Canela 3 2,36 3,70 4,87 7,23 10,93 
Moreira 1 0,79 3,70 2,80 3,59 7,29 
Timburi 1 0,79 3,70 2,21 3,00 6,70 
Cedro rosa 1 0,79 3,70 1,62 2,41 6,11 
Mulateiro 1 0,79 3,70 1,33 2,12 5,82 
Monjoleiro 1 0,79 3,70 1,03 1,82 5,52 
Barba de bode 1 0,79 3,70 0,59 1,38 5,08 

NI = número de indivíduos; DR = densidade relativa; FR = frequência relativa; DoR = 
dominância relativa; IVC = índice valor de cobertura; IVI = índice valor de importância.  

Os valores encontrados para biomassa aérea, estoque de carbono e estimativa de 
sequestro de CO2 para as espécies presentes no SAFs, estão evidenciados na tabela 3. A 
espécie Leiteiro apresentou as maiores proporções de biomassa aérea (2.731,09 Mg ha-1) seguida 
de Pinho cuiabano e Cacau, as quais contribuíram com 85,48% da biomassa total presente no 
levantamento. Estes resultados só foram possíveis devido ao número e ao diâmetro do fuste de 
cada indivíduo das respectivas espécies. No entanto, nota-se que a cultura Cacau apresentou os 
maiores valores de indivíduos no sistema (Tabela 2) e os menores valores de DAP (Figura 2) o 
que não se mostrou suficiente para superar a quantidade de biomassa aérea apresentada pelas 
espécies florestais Leiteiro e Pinho cuiabano.  

Para as variáveis carbono e dióxido de carbono os resultados foram semelhantes aos 
apresentados pela biomassa aérea, uma vez que a fixação e sequestro de carbono estão 
intimamente ligadas aos valores obtidos pela biomassa de cada indivíduo e espécie presentes no 
sistema agroflorestal. De modo geral, o SAFs se mostrou importante para a fixação e sequestro 
de carbono, uma vez que o mesmo contribui com 3.237,00 Mg ha-1 de carbono e 11.819,86 Mg ha-

1 de CO2 respectivamente. Tais resultados corroboram com a ideia de que os sistemas 
agroflorestais são potenciais para a fixação de carbono e, portanto apresentam potencial para 
melhorar a qualidade ambiental via regulação do clima (Izac e Sanchez, 2001). 
Tabela 3. Quantidade total de biomassa aérea, carbono e CO2 para as espécies do sistema 
agroflorestal, localizado no municipio de Alta Floresta – MT. 

Espécies Biomassa Aérea Carbono CO2 
Mg ha-1 

Leitero 2.731,09 1.229,14 4.510,94 
Pinho Cuiabano 2.139,45 962,75 3.533,31 
Cacau 1.278,09 575,14 2.110,77 
Canela 343,47 154,56 507,24 
Moreira 231,81 104,31 382,84 
Timburi 171,31 77,09 282,92 
Cedro Rosa 106,90 48,10 176,54 
Mulateiro 96,85 43,58 159,95 
Monjoleiro 63,55 28,60 104,95 
Barba de bode 30,52 13,73 50,40 
Total 7.193,04 3.237,00 11.819,86 
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Portanto, o sistema agroflorestal se mostrou dinâmico em relação sua estrutura horizontal 
e seu potencial para fixação de carbono, tendo a participação efetiva de suas essências florestais. 
Este apresentou grande importância ecológica, demonstrando potencial para sugestão de 
utilização como crédito de carbono e desempenhando um papel significativo no ciclo 
biogeoquímico deste elemento. Corroborando com a ideia de que os sistemas agroflorestais se 
apresentam como protótipos alternativos de sustentabilidade para utilização dos ecossistemas 
(Vale, 2004). 
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1.Introdução 
O estado de Mato Grosso começou a ser ocupado no século XVII, desde então houve 

algumas transformações do espaço, devido às pressões antrópicas (KLINK e MOREIRA, 2002). 
No entanto, nos anos 80, a soja levou o progresso e o desenvolvimento para regiões 
despovoadas e desvalorizadas no Brasil Central (FREITAS, 2011).  

Deste modo como houve a evolução das áreas destinadas ao cultivo de soja, em 
consequência houve o aumento de áreas desmatadas, causando alguns prejuízos ao ambiente, 
como a destruição das florestas, da biodiversidade genética, a erosão dos solos e a contaminação 
dos recursos hídricos (BALSAN, 2006; OLIVEIRA-FILHO e LIMA, 2002). 

Além disso, vale ressaltar que o Estado de Mato Grosso contribui para o incremento da 
produção hídrica de seis bacias hidrográficas brasileiras, Amazônica, Araguaia-Tocantins, Paraná-
Paraguai, São Francisco, Atlântico Norte-nordeste e Atlântico Leste (LIMA e SILVA, 2002). O Rio 
do Sangue pertence à bacia hidrográfica Amazônica, e é considerado como um dos principais 
afluentes da sub-bacia do Rio Juruena (MATO GROSSO, 2010). As principais atividades na 
região da bacia do Rio do Sangue são a pecuária, a agricultura e usinas de geração de energia 
(BRASIL, 2006).  

Neste contexto, atividades como agricultura, pecuária, usinas de geração de energia e 
áreas de lazer, presentes na bacia Rio do Sangue, modificam o ambiente natural. Ao passo que 
esse processo vai avançando ocorre à redução do ambiente natural, quando de forma 
desordenada grandes problemas ambientais são causados (SILVA e FRANCISCHETT, 2012), 
como o desrespeito com as áreas de preservação permanentes uso ilegal da mata ciliar pelos 
proprietários de terras (SERIGATTO, 2006). Portanto este trabalho propõe identificar e analisar os 
fatores que favoreceram o processo de ocupação na região da bacia do Rio do Sangue. 

2.Material e Métodos 

2.1 Área de Estudo 
A bacia do Rio do Sangue situa-se na região centro norte do Estado de Mato Grosso, entre 

as coordenadas geográficas 12°15’ a 14°45’ de latitude S e 56°45’ a 58°15’ de longitude W, 
ocupando uma área de aproximadamente 2.890.412,65 ha (Figura 01).  Compreendendo os 
Municípios de Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, Diamantino, Nova Marilândia, Nova 
Maringá e Brasnorte. 
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Figura 01: Mapa de localização da bacia do Rio do Sangue, Mato Grosso Brasil. 
A bacia apresenta dois tipos de vegetação principais, Floresta Estacional e a Savana, 

contidas nos biomas Amazônia e Cerrado (BRASIL, 2004). O clima da região é Tropical com 
regime pluviométrico composto por uma estação chuvosa, de outubro a março e, outra seca, de 
abril a setembro, temperatura e precipitação média anual são 24,4°C e 1500 mm, respectivamente 
(DALLACORT et al., 2010). O solo da bacia é composto por Latossolo Vermelho distrófico, 
Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico e Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico, principalmente 
(BRASIL, 2001).  

2.2 Procedimentos metodológicos 
Foi realizado um levantamento dos motivos que levaram a ocupação das terras na região 

da bacia do Rio do Sangue por meio de análise de dados secundários, tais como valoração das 
culturas, incentivos governamentais, estradas, valor das terras, entre outros. Esses dados foram 
analisados por meio de revisão bibliográfica e busca em bancos de dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 

Para a elaboração dos arquivos vetoriais do mapa de solo foi utilizado como referencia o 
Mapa de solos do Brasil na escala de 1:5.000.000  elaborado pelo IBGE e EMBRAPA (IBGE, 
2001), que no contexto deste estudo foram recortados pela máscara da área de estudo e inseridos 
no Banco de Dados Geográficos visando a integração com as demais informações espaciais. 

Para o mapa de declividade foi seguida a metodologia de Sousa Junior e Dêmatte (2008), 
onde o modelo digital de elevação (MDE) foi gerado utilizando as curvas de nível, por meio da 
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Rede Irregular de Triangulações (Irregular Triangulated Networks – TIN) que reproduz elevação 
ao plotar pontos em vértices de triângulos.  

A classificação das declividades foi realizada conforme proposto pela Embrapa (2009), que 
considera: 0–3 cm m-1 (plano), 3–8 cm m-1 (suave ondulado), 8–20 cm m-1 (ondulado), 20–45 cm 
m-1 (forte ondulado), 45–75 cm m-1 (montanhoso) e 75–100 cm m-1 (escarpado).  

Para a confecção dos mapas de declividade e de solos utilizou-se o software ArcMap, 
versão 9.2 (ESRI, 2008). 

3. Resultados e Discussões 
De acordo com Ferreira (2001), a atividade econômica na região baseia-se na agricultura, 

pecuária, extrativismo (mineral e vegetal), agroindústria e ecoturismo. A agricultura está em 
destaque, uma vez que esta representa a base econômica da região, em decorrência do cultivo de 
soja, arroz, milho, cana-de-açúcar, algodão e feijão, principalmente (CONAB, 2013).  

De acordo com Coutinho (2009), as características do solo, relevo, clima e precipitação, 
presentes na bacia do Rio do Sangue possibilitaram a expansão da agricultura e pecuária na 
região. Além disso, fatores históricos e econômicos como incentivos governamentais, preços de 
terras e produtos, também influenciaram no processo de ocupação da região. 

  
Figura 02: (a) Mapa de solos e (b) mapa de declividade da bacia do Rio do Sangue-MT.  
A partir do mapa de solos foi possível constatar que os principais tipos de solo presentes 

na Bacia são Argilossolo vermelho-amarelo (5,42), Latossolo vermelho-amarelo (52,65%), 
Neossolo litólico (0,25%), Neossolo Quartzarênico (5,85), Latossolo Vermelho (35,83) (figura 02 
a).  

O Latossolo vermelho-amarelo e o Latossolo vermelho apresentam alta profundidade, 
baixa densidade aparente (0,92g a 1,15g/cm3) a porosidade varia de alta a muito alta (60% a 

(b) (a) 
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69%), boa permeabilidade, acidez elevada e a baixa fertilidade química, requerendo, assim, 
correção da acidez e adubação fertilizante (SANTOS et al., 2006).  

Ademais por possuírem excelentes condições físicas, tendem a favorecer a sua utilização 
para o cultivo de diversas culturas, quando associado ao relevo plano a suave ondulado e clima 
adaptado (SANTOS et al., 2006). 

A bacia apresenta em sua maior parte (77,37) relevo plano a suave ondulado (tabela 01 e 
figura 02 b), sendo que este é um fator importante para o desenvolvimento da agricultura, uma vez 
que possibilitam melhores condições para o uso de maquinário agrícola, facilitando o processo de 
plantio e colheita (COELHO et al., 2002).   

Tabela 01: Declividade, tipo de relevo e a área da bacia do Rio do Sangue-MT.  

Declividade Relevo Área em % 

0-3 cm m-1 Plano 59,06 

3-8 cm m-1 Suave Ondulado 18,31 

8-20 cm m-1 Ondulado 14,05 

20-45 cm m-1 Forte Ondulado 8,45 

45-100 cm m-1 Montanhoso a escarpo 0,13 

Além disso, regiões de altos declives, normalmente são usadas para pastagem, 
reflorestamento e preservação da biodiversidade local, uma vez que a ocupação inadequada pode 
causar erosão, lixiviação, deslizamentos, dificuldade nas manobras dos maquinários, entre outros 
(COELHO et al., 2002; ALMEIDA, 2005). 

A migração marca o contexto da ocupação do Mato Grosso, sendo estimulada por 
incentivos governamentais, acesso ao financiamento e o baixo preço das terras do estado em 
relação aos demais estados (DESCONSI, 2010). Houve um aumento de 29,72% da população na 
região da bacia do Rio do Sangue de 1990 até 2010 (IBGE, 2013). Desconsi (2010) ressalta ainda 
que o fluxo migratório para a região mato-grossense era advindo basicamente da Região Sul, 
desencadeada pelos grandes incentivos governamentais, inovações tecnológicas na agricultura e 
baixo custo das terras na região (REZENDE, 2002; SANTOS et al., 2010; GASQUES et al., 2008).  

O preço dos produtos da agricultura e da pecuária de acordo com Strassburg et al. (2013), 
se mantiveram de 1990 a 2010 sem grandes variações, no entanto houve um aumento na 
produção das culturas (milho, sorgo, soja, algodão e arroz) (27%) e da pecuária (12%) bem como 
um aumento na área destinada à essas atividades, 27% e 13% respectivamente (STRASSBURG 
et al., 2013). 

Atualmente a agricultura no estado de Mato Grosso tem passado por problemas no 
transporte da produção, de acordo com Almeida (2005), os principais problemas são a 
precariedade das estradas e a distância do estado em relação aos principais portos do país, que 
contribuem para o elevado custo do transporte dos produtos em virtude dos pedágios. De acordo 
com Brasil (2002), a região da bacia do Rio do Sangue possui quatro rodovias estaduais (MT 170, 
MT 358, MT 160, MT 220) e uma federal (BR 364), juntas fornecem 528 km de estradas, no 
entanto somente 50% destas possuem asfalto, demonstrando assim a necessidade de 
investimentos nesse setor na região, a fim de melhorar as condições de transporte da produção. 
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4.Considerações Finais 
A bacia do Rio do Sangue apresenta condições climáticas, de solo e de relevo que 

favorecem o uso das terras da região para o cultivo de diversas culturas agrícolas, como soja, 
milho, sorgo, algodão. Além disso, no decorrer do processo de colonização da região fatores 
como preço das terras no estado, a valorização econômica dos produtos agrícolas, também são 
fatores importantes no processo de expansão da agricultura na bacia do Rio do Sangue. 
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO VEGETAL DE TRÊS 
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Saúde. Tangará da Serra- MT. margaridasilvamota@outlook.com.br  
 
Palavras Chaves: Semeadura direta, adubação, desenvolvimento vegetal 
 

Nos processos de regeneração da vegetação nativa, o plantio de mudas é o mais utilizado, 
principalmente por fornecer uma boa densidade inicial de plantas, porém, estudos demonstram 
que esta técnica apresenta custos muito elevados chegando a ser de três a quatro vezes mais 
onerosas quando comparado à semeadura direta. O objetivo deste trabalho foi verificar o 
desenvolvimento inicial de três espécies nativa Enterolobium timbouva, Jacaranda cuspidifolia e 
Handroanthus impetiginosus com diferentes tratamentos de adubação. O experimento foi 
conduzido em área degradada próximo a uma represa nas dependências do Campus da 
Universidade do Estado de Mato Grosso, localizado no município de Tangará da Serra, entre as 
coordenadas geográficas: S 14°38' 56. 25" e  O 57°26' 07. 98". Foram demarcadas e limpas por 
meio manual (capina) 4 parcelas. Em cada parcela foram delimitada 7 linhas com  área de 1 metro 
de largura por 10 metros de comprimento (1m x 10m). Os tratamentos corresponderam a dois 
tipos de esterco orgânico (esterco aviário e esterco bovino) e 3 dosagens, sendo eles distribuídos 
em: controle 0kg (T1) , esterco aviário 5kg (T2), esterco bovino 5Kg (T3), esterco aviário 8kg (T4), 
esterco bovino 8Kg (T5), esterco aviário 12kg (T6), esterco bovino 12Kg (T7). As sementes foram 
semeadas a lanço em janeiro de 2013. Após um ano de desenvolvimento verificou-se que a altura 
media das plantas das três espécies avaliadas em cada tratamento foram: Enterolobium timbouva, 
T1 = 105,61cm. T2 = 112,36cm, T3 = 96,36cm, T4 = 123,30cm, T5 = 92,44, T6 = 140cm e T7 = 
102,80cm. Jacaranda cuspidifolia, T1 = 31cm. T2 = 29,40cm, T3 = 29,13cm, T4 = 26,80cm, T5 = 
51,40cm, T6 = 40,25cm e T7 = 27,86cm. Handroanthus impetiginosus T1 = 29,6cm, T2 = 18cm, 
T3 = 21,67cm, T4 = 29,43cm, T5 = 45,57cm, T6 = 16,50cm e T7 = 22,40cm. A análise estatística 
ANOVA demonstrou que houve diferença significativa entre os tratamentos apenas no 
desenvolvimento da espécie Enterolobium timbouva (Orelha de Negro), e somente no tratamento 
T6. Para o desenvolvimento das demais espécies os tratamentos adotados não apresentaram 
estatisticamente diferenças significativas. 
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Palavras-chave: Passiflora edulis, morfologia floral, polinização natural.  
 

O maracujazeiro azedo (Passiflora edulis Sims) é uma fruteira nativa do Brasil, na flor a 
curvatura do estilete e o tamanho do androginóforo são características que interferem no sucesso 
da polinização. Uma flor com androginóforo de comprimento menor, associado à estiletes 
totalmente curvos, pode viabilizar a polinização natural. Portanto, este trabalho objetivou verificar 
a porcentagem de flores com estilete totalmente curvo e comprimento do androginóforo numa 
população de maracujazeiro azedo oriunda de cruzamentos de cultivares comerciais. O 
experimento foi conduzido na área experimental da Universidade do Estado de Mato Grosso 
(UNEMAT), município de Tangará da Serra, MT. O delineamento experimental foi o de blocos 
casualizados, com dez repetições. Os tratamentos foram constituídos de oito cruzamentos, sendo 
(BRS Gigante Amarelo x Rubi), (BRS Sol do Cerrado x Rubi), (BRS Ouro Vermelho x Rubi), (FB 
100 x Rubi), (FB 200 x Rubi), (IAC 275 x Rubi), (IAC 275 x BRS Sol do Cerrado) e (IAC 275 x BRS 
Ouro Vermelho). As flores foram avaliadas quanto a curvatura do estilete e comprimento do 
androginóforo. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 
teste de Scott-Knott à 5% de probabilidade. A análise de variância demonstrou que as 
características curvatura do estilete e comprimento do androginóforo diferiram entre os 
cruzamentos (p< 0,05). A progênie resultante dos cruzamentos entre as cultivares BRS Sol do 
Cerrado x Rubi do Cerrado e FB100 x Rubi do Cerrado apresentaram maior porcentagem de 
flores com estilete totalmente curvo, sendo 93,2% e 89,2%, e menor comprimento do 
androginóforo, 9,35cm e 9,32, respectivamente. Nestes cruzamentos ocorre alta porcentagem de 
flores com o estilete totalmente curvo, além de obterem menor comprimento do androginóforo em 
relação aos demais cruzamentos. Estas características podem otimizar a polinização, pois permite 
que o polinizador contate mais facilmente as estruturas reprodutivas. 

  
Órgão financiador: FAPEMAT 
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MORFOANATOMIA DA FOLHA E PECÍOLO DE CROTON 
URUCURANA  BAILL (EUPHORBIACEAE)  

 
Camila Aparecida Antoniazzi*, Sabrina Aparecida Antoniazzi, Rogério Benedito da Silva Añez 
 
*Universidade do Estado de Mato Grosso. Faculdade de Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde. 
Tangará da Serra - MT. camila.antoniazzi@yahoo.com  
 
Palavras-chave: Planta medicinal, Cerrado, Etnobotânica 

O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, apresentando enorme riqueza em espécies 
medicinais, entre elas se destaca a sangra d’água (Croton urucurana – Euphorbiaceae), a 
segunda família mais representativa. A espécie é importante por suas propriedades químicas e 
farmacológicas como antidiurético e anti-flamatório. A coleta se deu no Viveiro Minas Azul, 
Tangará da Serra – MT. As amostras de C.urucurana foram estocadas em álcool 70% no 
Laboratório de Botânica (CPEDA,EMPLAMEC-UNEMAT) com objetivo de analisar a 
morfoanatomia foliar. Após o estoque, realizou-se a técnica de decalque e secções anatômicas, 
folhas de Croton urucurana foram cortadas com uso do micrótomo rotativo. Duas secções foram 
utilizadas para o decalque com cola instantânea em lâmina de vidro, deixando evidentes as faces 
abaxial e adaxial. Os cortes em historeina se mantiveram aderidos á lâmina, logo foram 
confeccionadas laminas permanentes em historesina e cobertas com Permount entre lamina e 
laminula. Foi utilizado azul-de-toluidina para destacar tecidos de parede celular primária e 
secundária. A epiderme apresenta células uniestratificada com tamanhos variados, as da face 
abaxial são menores que a adaxial. A folha é anfiestomática e o complexo estomático são dos 
tipos paracítico e anomocítico. O mesofilo possui parênquima paliçádico uniestratificado e 
lacunoso homogêneo, variando de seis á oito camadas. Apresentam dois tipos de tricomas tector 
unicelular único ou estrelado que variam em ambas as faces da epiderme com maior frequência 
do estrelado na epiderme que recobre as nervuras. Em seção transversal, o limbo apresenta 
nervura principal com contorno biconvexo sendo mais amplo e proeminente na fase abaxial. O 
parênquima paliçádico é interrompido pelo colênquima angular de uma ou duas camadas logo 
abaixo das células da epiderme adaxial sobre a nervura central. O parênquima cortical apresenta 
células isodiamétrica. Na expansão do limbo nota-se feixe acessório acima do cilindro vascular da 
nervura central. O sistema vascular é um feixe central, em forma de um semi-arco fechado. O 
pecíolo é arredondado, levemente achatada na região do polo abaxial. O cilindro vascular tem 
formato semelhante á de ferradura. Compostos fenólicos são identificados com abundância ao 
longo de toda a estrutura foliar e peciolar, nas células do parênquima paliçádico e 
fundamentalmente no mesófilo e no parênquima cortical. Os padrões anatômicos são os mesmo 
descritos para Euphorbiaceae e as células secretoras sugerem látex contendo as propriedades 
medicinais na folha. Testes histoquímicos são recomendados para a confirmação do grupo 
químico que indica a planta como medicinal. 
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USO DE ARMADILHA DE SUCÇÃO TIPO ASPIRADOR PARA 
COLETA DE ARTRÓPODES 

 
José Victor Alves Ferreira*, Fabrícia Bruna da Silva, Luana De Souza Medeiros, Bruna Magda 
Favetti 
 
*Universidade do Estado de Mato Grosso. Faculdade de Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde. 
Tangará da Serra- MT. victorlkvideo@gmail.com  
 
Palavras-chave: Coletor de sucção, Arthropoda, área verde urbana.  
 

Os artrópodes são considerados o grupo mais diverso dentro do reino Animalia com mais 
de um milhão de espécies conhecidas. Para a realização de estudos científicos e práticas de 
ensino com estes animais, a utilização de armadilhas de captura é uma importante ferramenta 
para a coleta, levantamento e flutuação populacional destes organismos. Devido à grande 
quantidade de artrópodes e os seus mais diversos habitats, uma variedade de modelos de 
armadilhas foram criados visando facilitar a captura e desta forma, obter melhores resultados. A 
partir disso, este trabalho objetivou demonstrar a eficiência no uso de uma armadilha de sucção 
do tipo aspirador na coleta de artrópodes terrestres. Para a confecção dos aspiradores, utilizaram-
se materiais alternativos e de fácil manuseio (uma garrafa pet, duas mangueira com comprimento 
de 15 cm cada e pedaços de tecido tipo gaze), no qual foram feitos dois furos nas laterais da 
garrafa pet, em um foi inserido um pedaço de mangueira com uma ponta livre para o contato com 
o animal, e no outro, uma mangueira protegida em sua base por um pedaço de tecido tipo gaze 
(para evitar a ingestão de sujeiras ou até mesmo dos animais capturados). A coleta foi realizada 
no parque natural municipal “Ilto Ferreira Coutinho” em Tangará da Serra-MT, no dia 26 de 
outubro de 2013. Para tanto, 15 pontos foram distribuídos em três áreas (cinco ponto por área) 
sendo elas: mata fechada (área 01), campo aberto (área 02) e próximo a trilha (área 03). Em cada 
área, os pontos distanciavam-se cinco metros um do outro. Para a sucção, delimitou-se 2m2 em 
cada ponto, coletando os artrópodes encontrados durante cinco minutos. No total, foram 
amostrados 129 indivíduos pertencentes às classes Arachnida (ordem: Araneae) e Insecta 
(ordens: Hymenoptera, Hemiptera e Coleoptera) como a mais representativa. Na área 01 coletou-
se 30 formigas (Formicidae) e 01 besouro (Coleoptera); área 02, 26 formigas (Formicidae), 06 
ninfas de percevejo (Hemiptera) e 03 aranhas (Araneae); área 03, 62 formigas (Formicidae) e 01 
besouro (Coleoptera). A partir disso, conclui-se que o aparelho de sucção tipo aspirador foi 
eficiente na coleta de artrópodes nas três áreas amostradas dentro do parque municipal, apesar 
de ter sido feito apenas uma única coleta. Assim, sugere-se a utilização desta armadilha por ser 
um método de fácil confecção, manuseio e eficiente na captura de artrópodes.   
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MOVIMENTO VERTICAL EM FITOPLANCTÔNICOS DA 
CACHOEIRA SALTO MACIEL, TANGARÁ DA SERRA/MT 

 
Tiago Nunes Farias *, Max Júnior Lima Portela, Alex César Sauer, Sarah Krause, Nelson Antunes 
de Moura 
 
*Universidade do Estado de Mato Grosso. Faculdade de Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde. 
Tangará da Serra - MT. thyaggofarias@hotmail.com   
 
Palavras-chaves: produtores primários, fotossíntese, ambiente aquático. 

 
Chama-se de produtores primários, os seres autótrofos que assimilam a luz do Sol ou de 

compostos orgânicos reduzidos e a utilizam para sintetizar compostos orgânicos mais complexos. 
São representados principalmente pelas plantas no ambiente terrestre, e pelos chamados 
fitoplânctons no ambiente aquático. Este processo é chamado de fotossíntese ou produção 
primária, e a matéria orgânica resultante se torna a base da cadeia alimentar na biosfera. 
Fitoplanctônicos possuem grande importância no que se refere a concentração de oxigênio na 
terra, visto que contribuem com a maior parte desta produção. Assim sendo, as características do 
ambiente tem grande influência na distribuição dos micro-organismos. A comunidade de 
fitoplânctons, por exemplo, é influenciada por diversos fatores, sendo eles temperatura, 
salinidade, distribuição de nutrientes, entre outros. Aspectos físicos como turbulência, no ambiente 
aquático, exercem um papel decisivo na composição do fitoplâncton, principalmente no que se 
refere ao maior acesso à luz e aos nutrientes. A partir disso, o presente trabalho teve como 
objetivo avaliar o movimento vertical de componentes do fitoplâncton, da cachoeira Salto Maciel 
em Tangará da Serra/MT em diferentes pontos, horários e profundidades da mesma. Foram 
realizadas coletas de amostras de água na cachoeira Salto Maciel, no Município de Tangara da 
Serra/MT com auxílio de garrafa tipo PET de 600mL, e posteriormente identificadas com o ponto 
(A, B e C), horário (manhã – 8:00h; meio dia – 12:00 h; tarde – 15:00 h) e profundidade (30cm, 
60cm e 90cm), respectivamente. A profundidade foi medida com régua artesanal. Após, as 
amostras foram deslocadas até o Laboratório de Microscopia, da UNEMAT, campus de Tangará 
da Serra/MT, e analisadas com auxílio de Microscópio Ótico. As amostras foram quantificadas 
quanto a presença ou ausência de algas. Os dados foram tabulados por meio de Software 
Microsoft Excel®. Das coletas analisadas no ponto A, a que se mostrou com maior quantidade de 
fitoplânctons foi aquela realizada no por volta do meio dia na profundidade de 60 cm, com um total 
de 44% das amostras visualizadas. No ponto B, foram encontrados os mesmos 38% tanto no 
período matutino, por volta das oito horas da manhã, quanto no período vespertino, às 17:00 
horas. Estes valores foram observados nos primeiros 30 cm de profundidade. O ponto C obteve 
maior número de componentes do fitoplânctons à 60 cm de profundidade, totalizando 46% dos 
indivíduos encontrados no período da manhã. Pode-se observar que não ouve variações 
significativas entre a quantidade de organismos encontrados.  No entanto, estes resultados 
mostram que há uma enorme influência da correnteza em relação ao movimento vertical dos 
organismos produtores, devendo-se realizar outros testes em regiões mais afastadas da queda 
d’água para certificação dos dados obtidos, visto que tais organismos necessitam da energia solar 
para a fotossíntese. 
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DESENVOLVIMENTO INICIAL DE TRÊS ESPÉCIES ARBÓREAS 
COM DIFERENTES TRATAMENTOS DE ADUBAÇÃO 

 
Eva Patricia Oliveira Porto*, Valeria Daiane Bonfante Domingos, Arieley Patricia Cordeiro Paiva, 
Edenir Maria Serigatto 
 
*Universidade do Estado de Mato Grosso. Faculdade de Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde. 
Tangará da Serra - MT. evapatricia.o.p@hotmail.com  
 
Palavras chaves: Desenvolvimento vegetal, Espécies nativas, Semeadura direta 
 

A semeadura direta tem se destacado como uma das técnicas mais promissoras para 
recomposição da vegetação nativa em áreas degradadas. Isto porque, além da possibilidade de 
plantar uma maior diversidade de espécies de uma só vez, também reduz o custeio ao eliminar 
todo o custo de produção das mudas em viveiro. Para a região sudoeste do estado do Mato 
Grosso ainda não estão definidas quais espécies permitem este tipo de manejo com isto, o 
objetivo deste trabalho foi verificar o desenvolvimento inicial de três espécies arbóreas nativa da 
região de Tangará da Serra-MT com diferentes tratamentos de adubação. O experimento foi 
conduzido em uma área degradada nas dependências do Campus da Universidade do Estado de 
Mato Grosso, localizado no município de Tangará da Serra, entre as coordenadas geográficas: S 
14°38' 56. 25" e  O 57°26' 07. 98". As espécies avaliadas foram: Astronium flaxinifolium (Aroeira), 
Anadenanthera macrocarpa (Angico), e Sterculia striata (arixixa). O delineamento utilizado foram 
de 4 parcelas, no esquema fatorial 3x2x18+1 onde os tratamentos corresponderam a 3 dosagens 
de esterco orgânico, sendo eles: controle 0kg (T1), esterco aviário 5kg (T2), esterco bovino 5Kg 
(T3), esterco aviário 8kg (T4), esterco bovino 8Kg (T5), esterco aviário 12kg (T6), esterco bovino 
12Kg (T7). Em cada parcela foram delimitada 7 linhas com  área de 1 metro de largura por 10 
metros de comprimento (1m x 10m). As sementes foram semeadas a lanço em janeiro de 2013. 
Após um ano de desenvolvimento verificou-se que a altura media das plantas em cada tratamento 
e para cada espécie foram: Aroeira T1 = 34,8cm. T2 = 48,12cm, T3 = 36,58cm, T4 = 38,28cm, T5 
= 34,8 cm, T6 = 41cm e T7 = 29,27cm. Angico T1 = 56,6cm. T2 = 107,4cm, T3 = 67,25cm, T4 = 
138,25cm, T5 = 70cm, T6 = 122,9cm e T7 = 129cm. Arixixa T1 = 44cm. T2 = 40,11cm, T3 = 
40,4cm, T4 = 48,8cm, T5 = 58cm, T6 =66cm e T7 = 63,83cm. A análise estatística ANOVA 
demonstrou que houve diferença significativa entre os tratamentos no desenvolvimento da espécie 
Anadenanthera macrocarpa (Angico), nos tratamentos T4, T6 e T7. Para o desenvolvimento das 
demais espécies os tratamentos adotados não apresentaram estatisticamente diferenças 
significativas.   
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CONHECIMENTO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS MEDICINAIS: 
RELATOS DE UM RAIZEIRO 

 
Sabrina Antoniazzi*, Daianny Correia Dias, Ingrid Estrazulas Pires, Rafaela Fernanda Lima, 
Patricia Campos 
 
*Universidade do Estado de Mato Grosso. Faculdade de Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde. 
Tangará da Serra - MT. sa_antoniazzi@hotmail.com   
 
Palavra-chave: Etnobotânica, raizeiro, plantas. 
 

A Etnobotânica é uma área da Biologia que vem sendo estudada pela ciência desde 1895, 
abordando a relação dos homens com as plantas medicinais e o modo como utilizam este recurso 
natural para consumo próprio. As plantas medicinais são utilizadas para curar doenças desde o 
início das civilizações, além disso, é uma prática milenar onde os povos passam seus 
conhecimentos de geração a geração. O foco da Etnobotânica é estudar como diferentes povos 
tradicionais interagem com as plantas. Este conhecimento local dos povos possui uma grande 
importância, pois é através dele que o homem consegue extrair alimentos, remédios e matérias-
primas. O conhecimento tradicional popular que no passado estava bem enraizado nas 
populações, hoje com o deslocamento das pessoas do campo para as cidades e o uso constante 
dos mesmos por meios tecnológicos, influenciam o seu desaparecimento e é por este motivo que 
a Etnobotânica interfere, para impedir que estes saberes populares não morram. Desta forma, o 
presente trabalho teve como objetivo estabelecer um perfil básico e as práticas de um raizeiro da 
cidade de Tangará da Serra – MT. A coleta de dados foi realizada através de uma pesquisa de 
campo com a utilização de um roteiro de entrevistas semiestruturadas com perguntas objetivas 
diretas onde o foco principal é o entrevistado. A entrevista consistiu de um roteiro com as 
principais perguntas, podendo obter informações também livres. O senhor entrevistado nos 
passou que as plantas/raízes que ele adquiriu vêm de uma cidade do Sul do Mato Grosso, sendo 
que algumas das plantas ele busca no Paraguai e muitas são do próprio quintal. As principais 
plantas que o mesmo possui são: Carqueja, Santa Maria, Alfavaca, Manjericão, Quebra- pedra 
roxa, Saia Branca, Parim Paroba, Gtika, Sangra D’água e Chico Magro. As principais pessoas que 
vão procurar estas plantas são jovens (homens e mulheres) e adultos (homens e mulheres), e as 
principais plantas vendidas são Quina, que é bom para o fígado, rim e intestino, e a Gtika, que 
cura inflamações. Este senhor além de vender as plantas e raízes, ele também as utiliza para seu 
próprio consumo, principalmente a Gtika para tomar junto com o Chimarrão. Durante a entrevista 
o senhor nos conta que passou muito pouco de seus conhecimentos para outras pessoas e que 
aprendeu desde muito novo sobre as plantas medicinais. O senhor nos conta que foi bem difícil 
aprender sobre as plantas, pois o livro que usava para estudar era muito grosso e de leitura 
complicada de entender. 
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ESTUDO TAXONÔMICO DE SMILAX FLUMINENSIS  STEUD. 
(SMILACACEAE) 

 
Sabrina Antoniazzi*, Daianny Correia Dias, Simone Santos de Oliveira Cobra, Lais Lage, Celice 
Alexandre Silva 
 
*Universidade do Estado de Mato Grosso. Faculdade de Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde. 
Tangará da Serra - MT. sa_antoniazzi@hotmail.com   
 
Palavras-chave: Japecanga, monocotiledônea, taxonomia.  
 

A família Smilacaceae pertence ao grupo das monocotiledôneas. É representada por dois 
gêneros, Smilax sp. e Heterosmilax sp., distribuídas predominantemente nas regiões tropicais e 
subtropicais. Smilax sp. é considerado um grupo monofilético e possui sinapomorfias como: 
inflorescências umbeladas, anteras biesporangiadas e gavinhas peciolares. As espécies de 
Smilacaceae são popularmente conhecidas como dente-de-cachorro, inhapecanga, japecanga, 
jupicanga, salsa-americana, salsa-de-espinho, salsaparrilha, salsaparrilha-das-boticas, entre 
outros nomes. O presente estudo tem como objetivo descrever a espécie de Smilax fluminensis 
em um Fragmento Florestal de Mata Estacional Semidecidual, no município de Tangará da Serra, 
região sudoeste de Mato Grosso. O material botânico foi coletado durante o período de agosto de 
2012 a outubro de 2013, realizando marcações nos indivíduos existentes no local, e posterior 
coleta de material fértil para a herborização. Smilax fluminensis. distribui-se nas regiões Norte 
(RR, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS) e Sudeste (MG, SP, RJ), em vegetação 
de Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal; é uma liana, dioica, espinescentes com base subterrânea 
e com muitos caules; folhas com bainha e pecíolo sem acúleos; lâmina coriácea, de coloração 
esverdeada, de 11,5-16 x 7-9 cm, quando jovem ovada ou elíptica, 1º par de nervura lateral mais 
delgado que a mediana, venação proeminente nas duas faces; possui inflorescência do tipo 
umbela, com flores inconspícuas. Seus botões florais são elípticos ou ovoides, tépalas com dois 
verticilos diferentes entre si. Flor feminina com seis estaminódios, filiformes, de tamanhos 
semelhantes, ultrapassando a metade do comprimento do ovário, papilosos no ápice e nas 
margens; flor masculina com anteras lineares, de mesmo comprimento ou maiores que o filete. 
Fruto do tipo baga globosa de coloração verde passando de alaranjada a preta na maturidade e 
com sementes alaranjadas. Suas folhas são utilizadas em forma de chá, como depurativo do 
sangue. 
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LEPIDÓPTEROS COLETADOS NA CULTURA DO MILHETO NO 
SUDOESTE DE MATO GROSSO 

 
Bruna Magda Favetti *, Thais Lohaine Braga dos Santos, Alessandra Regina Butnariu, Alexandre 
Specht 
 
*Universidade Estadual Paulista. favettibruna@yahoo.com.br 
 
Palavras-chave: Entomofauna, entressafra, manejo. 
 

O plantio de milheto vem se expandindo de forma acelerada no Brasil, tendo destaque ao 
longo dos anos como uma planta de cultivo na região de cerrado, atuando principalmente como 
cobertura de solo para o sistema de plantio direto, além de, potencialmente, servir como alimento 
e abrigo de vários insetos pragas de outras culturas. Levando em consideração a crescente 
utilização do milheto como planta cultivada, torna-se fundamental o conhecimento da 
entomofauna ocorrente nesta cultura para um melhor controle e manejo de pragas. Assim, este 
trabalho teve como objetivo fazer um levantamento dos lepidópteros presentes na cultura do 
milheto na região sudoeste de Mato Grosso. O estudo foi conduzido na fazenda Aparecida da 
Serra (14°18’59” S, 57°45’16” W) (14°20’23” S, 57°42’. 39” W), localizada entre os municípios de 
Tangará da Serra e Nova Marilândia, sudoeste do estado de Mato Grosso. A cultivar de milheto 
plantada foi ADR 7010 (plantio em 15 de março de 2013), e as coletas foram realizadas a partir de 
48 dias do plantio até próximo à colheita (120 dias). O talhão utilizado possuía 145 ha, com bordas 
próximas a uma área de cerrado e um plantio de eucalipto. Foram estabelecidos 12 pontos, 
distribuídos em um transecto ao longo do talhão. Este transecto foi dividido em três áreas 
(próximo a borda de cerrado (BC), meio do talhão (M) e próximo a borda de eucalipto (BE)), onde 
a distância entre cada ponto, dentro destas áreas (BC, M e BE),  foi de 67 metros, e as áreas 
distanciavam-se 134 m entre si. O método de coleta adotado foi o metro linear utilizando uma 
trena para demarcação, no entanto, alguns indivíduos foram coletados aleatoriamente. As 
espécies ocorrentes foram Mocis latipes (Guenée) (Lepidoptera: Noctuidae) (n=61), Spodoptera 
frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) (n=28), Helicoverpa sp (Lepidoptera: Noctuidae) 
(n=12), Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) (n=09), Mythimna (Pseudaletia) 
sequax Franclemont (Lepidoptera: Noctuidae) (n=03), Urbanus proteus (Linnaeus) (Lepidoptera: 
Hesperiidae) (n=02), Helicoverpa zea (Boddie) (Lepidoptera: Noctuidae) (n=01), Leucania 
latiuscula Herrich-Schäffer (Lepidoptera: Noctuidae) (n=01) e um espécime de Geometridae. Nota-
se que as espécies mais abundantes foram M. latipes e S. frugiperda. Este é o primeiro registro de 
ocorrência de lepidópteros no milheto da região sudoeste do Mato Grosso. A partir disso, este 
trabalho contribui para o conhecimento das espécies que compõem o complexo de insetos praga 
desta cultura, e potencialmente para o manejo integrado de pragas desta e outras plantas 
cultivadas. 
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LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO 
NORTE –  MT 

 
Nadia Botini*, Alessandra Regina Butnariu, Auclar Felipe Botini, Tassiana Andruchack De 
Azevedo, Talita Hevilla De Souza 
 
*Universidade do Estado de Mato Grosso. nadia_botini@hotmail.com   
 
Palavras - chaves: Epidemiologia, doenças, vetores. 
 

1. Introdução 
Investigação epidemiológica é um trabalho de campo, realizado a partir de casos 

notificados (clinicamente declarados ou suspeitos) e seus contatos, que tem por principais 
objetivos: identificar a fonte de infecção e o modo de transmissão; os grupos expostos a um maior 
risco e os fatores de risco; bem como confirmar o diagnóstico e determinar as principais 
características epidemiológicas. O seu propósito final é orientar medidas de controle para impedir 
a ocorrência de novos casos (BRASIL, 2005). 

A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica permanente 
para os que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças 
e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência 
dessas doenças ou agravos, bem como dos seus fatores condicionantes em uma área geográfica 
ou população determinada. Subsidiariamente, a vigilância epidemiológica constitui-se em 
importante instrumento para o planejamento, a organização e a operacionalização dos serviços de 
saúde, como também para a normatização de atividades técnicas correlatas (BRASIL, 2005). 

Esta estratégia de formação de Sistemas de Vigilância em epidemiologia tem como 
objetivo monitorar indicadores chaves na população geral ou em grupos especiais, que sirvam 
como alerta precoce para o sistema, não tendo a preocupação com estimativas precisas de 
incidência ou prevalência da população geral (BRASIL, 2005). 

Conceitua-se como epidemiologia a abordagem das características das doenças que 
afetam a coletividade e sua interpretação, procurando avaliar se houve variação do número de 
doentes ao longo dos anos, se uma área geográfica tem frequência da doença mais alta do que 4 
outras e se existem características peculiares entre as pessoas com a doença ou condição sob 
estudo, em contraste com aquelas que não apresentam a doença (BARRADAS, 1997). 

A epidemiologia há muito tempo tem sido descrita como o estudo dos determinantes da 
distribuição de doença na população. Os principais determinantes são o tempo, o lugar e a 
pessoa. A distribuição de acordo com esses fatores pode fornecer indícios fortes da causa e do 
controle da doença, bem como da necessidade de serviços de saúde (FLETCHER & FLETCHER, 
2006). 

A epidemiologia é um passo essencial no estudo de uma doença devendo “descrever 
precisamente sua ocorrência na população”. Essa descrição tem como categorias básicas a 
distribuição temporal, espacial e pessoal, para identificar o padrão geral de ocorrência e os grupos 
de risco (BARRADAS, 1997).  

A descrição metódica do comportamento da doença permite a elaboração de hipóteses 
com base na ocorrência usual de doenças conhecidas e possibilita o uso da analogia tanto no 
estudo das doenças novas, quanto na explicação de doenças já conhecidas e os fatores que 
possibilitam as suas variadas manifestações (BARRADAS, 1997).  
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Por isso é importante o estudo epidemiológico das localidades, através dele é possível 
realizar medidas e buscativas para se ter um controle das doenças que acometem a localidade, 
então o presente trabalho tem como propósito traçar o perfil epidemiológico e constatar quais são 
as principais doenças que atingem os moradores do município de Gaúcha do Norte, MT.  

2 – Metodologia 
O estudo foi realizado no Município de Gaúcha do Norte, MT que possui 16.899 Km2 e uma 

população de 6.309 habitantes e fica localizada sob a latitude 13º14'32" sul e a  longitude 
53º04'47" oeste, estando a uma altitude de 0 metros.  O levantamento foi feito na Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) de Gaúcha do Norte, no período de 05 a31 de julho de 2012 situada na 
Avenida Brasil, nº 898, centro, totalizando 156 horas. 

O presente estudo é do tipo descritivo exploratório realizado através de levantamento de 
dados secundários, esses dados foram coletados na célula de Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Gaúcha do Norte, os dados foram obtidos a partir do 
Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), e foram obtidos dadosdos anos de 
2009, 2010 e 2011. 

Foi realizada uma visita junto com os agentes da vigilância epidemiológica em forma 
conversa informal com moradores da cidade somente pra nível de informação pra ver se eles 
tinham noção de qual doença que mais atingia o município, também foi realizada uma entrevista 
informal com as enfermeiras responsáveis pelas Unidades da Saúde da Família (USF). 

3. Resultados e Discussão 
No período de 2009 a 2001 foram notificados 230 casos de Dengue, 72 de Leishmaniose 

Tegumentar, 7 Hanseníase, 5 Hepatites Virais, 5 Tuberculose, 1 AIDS e 38 outros  tipos de 
doenças que tiveram um número baixo de aparecimento porque apareciam de vez em quando. 

 

 
Figura 1, números de casos 2009 a 2011. 
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Como podemos ver na Figura 1, o ano de 2009 foi o ano de maior incidência de Dengue, 
que é uma doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma 
como se apresente: infecção aparente, dengue clássico (DC), febre hemorrágica da dengue (FHD) 
ou síndrome do choque da dengue (SCD). Atualmente, é a mais importante arbovirose que afeta o 
ser humano e constitui sério problema de saúde pública no mundo. Ocorre e disseminam-se 
especialmente nos países tropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o 
desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti, principal mosquitovetor. 

No município de Gaúcha do Norte isso ocorreu devido à grande quantidade de chuvas e 
descuido da população, na ocasião os agentes de endemias identificaram que os criadouros 
preferenciais dos vetores foram lixos e resíduos orgânicos, como: descartáveis, tampinhas de 
refrigerantes, latinhas, entre outros e água parada. Isso mostra que o lixo doméstico é o grande 
vilão no combate a dengue. A população precisa estar atenta para acondicionar e destinar d e 
forma correta o lixo. Só assim, poderemos evitar a proliferação do mosquito transmissor da 
dengue. 

Segundo Brasil, (2005) Tem sido observado um padrão sazonal de incidência coincidente 
com o verão, devido à maior ocorrência de chuvas e aumento da temperatura nessa estação. É 
mais comum nos núcleos urbanos, onde é maior a quantidade de criadouros naturais ou 
resultantes da ação do ser humano. Entretanto, a doença pode ocorrer em qualquer localidade 
desde que exista população humana susceptível, presença do vetor e o vírus seja introduzido. 

E com isso surgiu a Vigilância entomológica que tem comoas atividades de rotina e reduzir 
os criadouros do mosquito, empregando-se preferencialmente métodos mecânicos. Os larvicidas, 
quando indicados, devem ser empregados somente nos recipientes que não possamser 
removidos, destruídos, descartados, cobertos ou manipulados de forma que se tornem incapazes 
de permitir a reprodução do vetor. As ações de rotina, além de contribuir para a redução da 
infestação por Aedes aegypti, podem evitar a sua reintrodução em outras áreas (BRASIL, 2005). 

 Em segundo lugar com 72 casos veio a Leishmaniose Tegumentar americana (LTA) que é 
uma doença infecciosa, não-contagiosa, causada por protozoário do gênero Leishmania, de 
transmissão vetorial, que acomete pele e mucosas; e primariamente uma infecção zoonótica, 
afetando outros animais que não o homem, o qual pode ser envolvido secundariamente. 

Há diferentes subgêneros e espécies de Leishmania, sendo as mais importantes no Brasil: 
Leishmania (Leishmania) amazonensis – distribuída pelas florestas primárias e 

secundárias da Amazônia (Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins e sudoeste do Maranhão), 
particularmente em áreas de igapó e de floresta tipo “várzea”. Sua presença amplia-se para o 
Nordeste (Bahia), Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) e Centro-Oeste (Goiás).  

Leishmania (Viannia) guyanensisaparentemente limitada ao norte da Bacia Amazônica 
(Amapá, Roraima, Amazonas e Pará) e estendendo-se pelas Guianas, é encontrada 
principalmente em florestas de terra firme – áreas que não se alagam no período de chuvas. 

Leishmania (Viannia) braziliensis – tem ampla distribuição, do sul do Pará ao Nordeste, 
atingindo também o centro-sul do país e algumas áreas da Amazônia Oriental. 

O vetor transmissor da LTA pode pertencer a várias espécies de flebotomíneos (conhecido 
como palha, cangalhinha, tatuquira, mulambinho, catuqui, etc.), de diferentes gêneros 
(Psychodopigus, Lutzomyia), dependendo da localização geográfica. Assim como os 
reservatórios, os vetores também mudam de acordo com a espécie de Leishmania. Através das 
conversas informais foi possível perceber que as maiorias dos contagiados com a LTA eram da 
zona rural, isso justifica o alto número de caso já que o vetor da doença é encontrado nas matas 
(BRASIL, 2005). 

Em terceiro lugar apareceu a Hanseníase que é uma doença crônica granulamatosa, 
proveniente de infecção causada pelo Mycobacterium leprae. Este bacilo tem a capacidade de 
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infectar grande número de indivíduos (alta infectividade, no entanto poucos adoecem (baixa 
patogenicidade), propriedades estas que não são função apenas de suas características 
intrínsecas, mas que dependem, sobretudo, de sua relaçãocom o hospedeiro e grau de 
endemicidade do meio, entre outros. 

 O domicílio é apontado como importante espaço de transmissão da doença, embora ainda 
existam lacunasde conhecimento quanto aos prováveis fatores de risco implicados especialmente 
aquelesrelacionados ao ambiente social. O alto potencial incapacitante da hanseníase está 
diretamenterelacionado ao poder imunogênico do Mycobacterium leprae. A hanseníase pareceser 
uma das mais antigas doenças que acomete o homem. As referências mais remotas datamde 600 
a.C. e procedem da Ásia, que, juntamente com a África, podem ser consideradaso berço da 
doença. A melhoria das condições de vida e o avanço do conhecimento científico modificaram 
significativamente esse quadro e, hoje, a hanseníase tem tratamento e cura (BRASIL, 2005). 

Juntamente com a equipe da vigilância epidemiológica, foram, montado palestras sobre o 
combate a denguecom o objetivo de mobilizar a população para fazer o combate e a prevenção 
ao mosquito da dengue, os agentes fizeram um pedágio para alertar a população quanto aos 
cuidados que devem tomar em casa, com depósitos de água e possíveis locais de criadouros do 
mosquito transmissor da doença“Cerca de 90% dos criadouros do mosquito da dengue estão 
dentro das casas”, diz o panfleto que estava sendo distribuído pelos agentes. Neste ano, a 
Vigilância Sanitária identificou 32 focos do mosquito na cidade, e o trabalho dos agentes está 
sendo reforçado, pois é importante para que a cidade esteja protegida da doença. Por isso o 
panfleto dizia assim “Pedimos a colaboração da população para que receba bem os agentes e 
que faça sua parte em não deixar água parada, porque está é uma questão de saúde pública, ou 
seja, afeta toda a população 

A população deve estar sempre atenta, porque, apesar de os focos terem sido tratados, 
este é um trabalho constante que necessita da colaboração de todos. 

Em relação a Leishmaniose Tegumentar americana foi discutido junto com os agentes a 
possibilidade de marcar uma reunião com os moradores da zona rural, mas até o momento nada 
foi realizado. 
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1.Introdução 
A Hanseníase é doença infecciosa crônica causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, 

(ARAÚJO, 2003). Afeta a pele, sistema nervoso periférico e, ocasionalmente, outros órgãos e 
sistemas (SOUZA, 1997). 

É uma doença fácil de diagnosticar, tratar e tem cura, no entanto, quando diagnosticada e 
tratada tardiamente pode trazer graves consequências para os portadores e seus familiares, pelas 
lesões que os incapacitam fisicamente, de evolução lenta, que se manifesta principalmente 
através de sinais e sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos, 
principalmente nos olhos, mãos e pés (BRASIL, 2002). 

Nos indivíduos que adoecem, a infecção evolui de maneiras diversas, de acordo com a 
resposta imunológica, específica, do hospedeiro, frente ao bacilo esta resposta imune constitui um 
espectro, que expressa as diferentes formas clínicas da doença com uma resposta imunológica 
competente, o indivíduo evolui para a forma clínica localizada e não-contagiosa da doença; se 
esta competência não é efetiva, uma forma difusa e contagiosa é desenvolvida (SOUZA, 1997). 

Manifesta-se em dois pólos estáveis e opostos (virchowiano e tuberculóide) e dois grupos 
instáveis (indeterminado e dimorfo) em outra classificação a doença é dividida em forma 
tuberculóide, borderline ou dimorfa que são subdivididos em dimorfa-tuberculóide, dimorfa-dimorfa 
e dimorfa-virchowiana, e virchowiana a baciloscopia é o exame complementar mais útil no 
diagnóstico o tratamento da hanseníase compreende: quimioterapia específica, supressão dos 
surtos reacionais, prevenção de incapacidades físicas, reabilitação física e psicossocial a 
poliquimioterapia com rifampicina, dapsona e clofazimina revelaram- muito eficaz e a perspectiva 
de controle da doença no Brasil é real no curto prazo (ARAÚJO, 2003). 

O Brasil continua sendo o segundo país em número de casos no mundo, após a Índia 
aproximadamente 94% dos casos conhecidos nas Américas e 94% dos novos diagnosticados são 
notificados pelo Brasil (ARAÚJO, 2003). O Estado de Mato Grosso apresenta uma das situações 
mais desfavoráveis no Brasil no que se refere à hanseníase, mantendo altos coeficientes de 
detecção nas últimas décadas (QUEIROZ, 2009). 

Fica evidente a necessidade de investir na produção de conhecimentos de áreas básica e 
aplicada que viabilizem uma maior compreensão dos mecanismos de transmissão da infecção, da 
efetividade dos métodos de prevenção e controle, serão essenciais na “erradicação” da infecção 
pelo M. leprae (MARTELLI et., al., 2002). 

Portanto este trabalho tem como finalidade avaliar a prevalência de casos de hanseníase 
no Município de Tangará da Serra – Mato Grosso entre os anos de 2001 a 2012. 
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2.Material e Métodos 
Os dados foram obtidos por meio do site DATASUS do Ministério da Saúde 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php no link Informações da Saúde Business 
Intelligence (BI) após no link Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE) – Situações de Saúde – 
Indicadores de Morbidade – Aids. 

De acordo com informações no site (DATASUS)  a plataforma adota arquitetura de 
servidores computacionais que permitam a construção de Data Warehouses/Data Marts apoiados 
por metodologia de modelagem multidimensional e automatização do processo de transformação 
e carga em bancos de dados integrados. Esses bancos de dados são construídos com séries 
históricas, oriundas dos sistemas transacionais estruturados ou não, que podem contemplar 
camadas de agregações (cubos) permitindo cruzamentos entre elas. A utilização de softwares 
com propriedades Online Analytical Processing (OLAP), também incorporados aos acervos do 
DATASUS, permitem a construção de relatórios e painéis gráficos (dashboards) de alta 
performance e variadas representações estatísticas e matemáticas.	  

3.Resultados e Discussão 
Os dados demonstraram as taxas de detecção a partir de um quantitativo de 87.145 

habitantes no município de Tangará da Serra/MT, englobando taxas de acometimento em 
menores de 15 anos e detecção de grau II e população geral sendo evidenciado logo abaixo pela 
(Tabela 1). 

Tabela 1 – Taxa de detecção de casos de Hanseníase entre o ano de 2001 a 2012: 
Ano Taxa de detecção em 

menores de 15 anos 
Taxa de detecção com grau II de 

deformidade 
Taxa de detecção na 

pop. geral 
2001 53.64 1.64 316.79 
2002 104.30 9.57 362.17 
2003 121.71 6.20 366.14 
2004 78.96 0.00 318.58 
2005 65.13 2.84 260.46 
2006 22.60 0.00 174.25 
2007 68.45 2.69 259.60 
2008 69.36 6.26 216.60 
2009 36.61 2.44 120.79 
2010 14.47 7.19 77.90 
2011 14.15 7.03 92.59 
2012 9.23 6.88 73.44 
Fonte: Dados trabalhados, pelas áreas técnicas, a partir dos bancos: SINAN / IBGE - Junho/2013 

A maior taxa de detecção em menores de 15 anos foi no ano de 2003 com 121.71 em 
aproximadamente 90.000 habitantes, e já a menor foi no ano de 2012 tabela 1 e figura 1, devido 
possivelmente ações em políticas públicas implantadas pelo Ministério da Saúde a fim de 
erradicar a doença não só no município de Tangará da Serra mas em todo o Brasil. 

 A taxa de detecção com grau II foi maior no ano de 2002 com 9,57, e a menor no ano de 
2006 tabela 1 e figura 1, esta menor taxa deve-se possivelmente a falta de busca ativa no 
município avaliado, uma vez que a doença ataca lentamente o organismo e o grau II de 
acometimento se dá mais brandamente que quando não tratada deforma o organismo muitas 
vezes de forma irreversível. 

 Quando se avalia a taxa de detecção na população geral evidencia-se maiores valores no 
ano de 2003 com 366.14 em 87.145 habitantes quando se avalia holisticamente os dados nota-se 
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que os valores vem diminuindo conforme os anos passam, sendo a menor taxa avaliada 
encontrada no ano de 2012 correspondendo a 73.44 tabela 1 e figura 1 em 87.145 habitantes 
indicando que as políticas e ações em saúde estão funcionando exponencialmente no município 
de Tangará da Serra/MT. 

	  
Figura 1 – Indicadores epidemiológicos - Prevalência de Hanseníase em pacientes 

pertencentes ao município de Tangará da Serra – MT – Taxa por 100.000 habitantes/ano Fonte: 
Dados trabalhados, pelas áreas técnicas, a partir dos bancos: SINAN / IBGE - Junho/2013. 

O Brasil continua sendo o segundo país em número de casos no mundo, após a Índia 
aproximadamente 94% dos casos conhecidos nas Américas e 94% dos novos diagnosticados são 
notificados pelo Brasil (ARAÚJO, 2003). 

 No entanto as ações preventivas, promocionais e curativas que vêm sendo realizadas com 
sucesso pelas Equipes de Saúde da Família (ESF), já evidenciam um forte comprometimento com 
os profissionais de toda a equipe, com destaque nas ações do agente comunitário de saúde, que 
vive e vivência, em nível domiciliar (BRASIL, 2002). Sendo evidenciado neste trabalho para o 
município de Tangará da Serra/MT. Inclusive as campanhas de vacinações que incluem a BCG 
como meta, como: Multivacinação que engloba todas as vacinas, e especificamente contra o 
Bacilo da tuberculose e hanseníase que são do mesmo gênero Mycobacterium mudando apenas 
a espécie tuberculosis acomete a doença da Tuberculose e leprae Hanseníase. 

Entre as medidas de controle da hanseníase está a vacinação BCG intra-dérmica (BCGid), 
única vacina contra tuberculose e hanseníase disponível nos serviços de saúde (MARTELLI et., 
al., 2002). 

O BCGid é uma cepa atenuada do Mycobacterium bovis, utilizada pela primeira vez em 
1921 na França, enquanto vacina contra tuberculose, por Albert Camette and Camille Guérin, 
origem do nome BCG ( ROSEN, 1994 apud MARTELLI et., al., 2002 ) 

A Hanseníase é uma doença diretamente ligada à pobreza, condições sanitárias e de 
habitação, visto que a aglomeração de pessoas é responsável pela maior disseminação do bacilo 
através da via respiratória, além disto, em linhas gerais, é uma doença resultante da falta de 
acessibilidade dos sistemas de saúde, pois o diagnóstico é eminentemente clínico e seu 
tratamento não exige custos elevados nem instrumentos de maior complexidade tecnológica 
(SAVASSI, 2010). 

Todavia com a evolução nos sistemas de saúde, mais complexidades inclusive mais rede 
de assistenciais em diversos lugares que antes não contemplavam redes, favorecem a eliminação 
da doença, uma vez que as equipes estão se comprometendo mais e mais, e em países de 
primeiro mundo a doença está quase erradicada, isso indica que esta doença está ligada 
diretamente a condições de pobreza/higiênicas sanitárias e de habitação. 

Há de se ressaltar que o tratamento do paciente com hanseníase é fundamental para curá-
lo, fechar a fonte de infecção interrompendo a cadeia de transmissão da doença, sendo portanto 
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estratégico no controle da endemia e para eliminar a hanseníase enquanto problema de saúde 
pública, o tratamento integral de um caso de hanseníase compreende o tratamento quimioterápico 
específico - a poliquimioterapia (PQT), seu acompanhamento, com vistas a identificar e tratar as 
possíveis intercorrências e complicações da doença e a prevenção e o tratamento das 
incapacidades físicas (BRASIL, 2002). 

Há necessidade de um esforço organizado de toda a rede básica de saúde no 
sentido de fornecer tratamento quimioterápico a todas as pessoas diagnosticadas 
com hanseníase, o indivíduo, após ter o diagnóstico, deve, periodicamente, ser visto 
pela equipe de saúde para avaliação e para receber a medicação, na tomada 
mensal de medicamentos é feita uma avaliação do paciente para acompanhar a 
evolução de suas lesões de pele, do seu comprometimento neural, verificando se há 
presença de neurites ou de estados reacionais, quando necessárias, são orientadas 
técnicas de prevenção de incapacidades e deformidades, são dadas orientações 
sobre os autocuidados que ela deverá realizar diariamente para evitar as 
complicações da doença (BRASIL, 2002). 

4.Conclusão 
Pode-se concluir que a Hanseníase no Município de Tangará da Serra entre os anos 

avaliados (2001 a 2012) diminuiu significativamente, devido principalmente por ações de busca 
ativa sendo realizadas pelas Equipes Saúde da Família por meio de atividades de Educação em 
Saúde afim de sanar a doença neste município primordialmente por ações estratégicas 
desenvolvidas pelo Ministério da Saúde aplicada ao município de Tangará da Serra, aliando a 
mudança de fatores socioeconômicos indexados a melhores condições sanitárias e higiênicas 
limitando assim taxas expressivas de prevalência de Hanseníase e multiplicação do bacilo neste 
município. 
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1.Introdução 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS, sigla em inglês) é uma doença infecciosa 

caracterizada por mudanças em sua evolução (SOUZA et al., 2013).  
Tem como códigos B20-B24 da CID-10 (Brasil, 2008) é uma doença que ataca o sistema 

imunológico humano, é causada pelo vírus HIV, acomete pessoas em todo o mundo, dentre estas 
existem pessoas que possuem um risco maior de acometimento pela doença (grupo de risco) não 
só para HIV como também outras doenças viróticas como: Hepatites, Infecção pelo papilomavírus 
humano (HPV), Vírus T-linfotrópico humano (HTLV), entre outras, geralmente estes grupo são 
usuários de drogas que compartilham seringas, pessoas que não se previnem durante o ato 
sexual, enfim que trocam material biológico contaminado pelo vírus, em todo o mundo a doença 
vem acometendo diversas pessoas, inclusive com taxas expressivas desde a América Central 
com índice de infecção alarmante, como, América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia e 
Oceania quando comparados. 

A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS está, cada vez mais, se constituindo em 
um sério problema no contexto da Saúde Pública, Teve seu início na década de 1980, nos 
Estados Unidos, e ingressa no século XXI desafiando a comunidade científica (CECHIM & SELLI 
2007). 

A epidemia da infecção pelo HIV e da AIDS constitui fenômeno global, dinâmico e instável, 
traduzindo-se por verdadeiro mosaico de sub-epidemias resultante das profundas desigualdades 
da sociedade brasileira, a propagação da infecção pelo HIV e da AIDS revela epidemia de 
múltiplas dimensões que vem sofrendo transformações epidemiológicas significativas (BRITO, et 
al., 2000). 

Esta doença por diversas literaturas já é considerada uma epidemia em todo o mundo, por 
tanto, este trabalho tem como objetivo avaliar a Prevalência da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS) no Centro-Oeste Brasileiro por meio de dados obtidos do site do Ministério da 
Saúde DATASUS em um período de 11 anos. 

2.Material e Métodos 
Os dados foram obtidos por meio do site DATASUS do Ministério da Saúde 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php no link Informações da Saúde Business 
Intelligence (BI) após no link Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE) – Situações de Saúde – 
Indicadores de Morbidade – Aids. 

De acordo com informações no site (DATASUS)  a plataforma adota arquitetura de 
servidores computacionais que permitam a construção de Data Warehouses/Data Marts apoiados 
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por metodologia de modelagem multidimensional e automatização do processo de transformação 
e carga em bancos de dados integrados. Esses bancos de dados são construídos com séries 
históricas, oriundas dos sistemas transacionais estruturados ou não, que podem contemplar 
camadas de agregações (cubos) permitindo cruzamentos entre elas. A utilização de softwares 
com propriedades Online Analytical Processing (OLAP), também incorporados aos acervos do 
DATASUS, permitem a construção de relatórios e painéis gráficos (dashboards) de alta 
performance e variadas representações estatísticas e matemáticas. 

3.Resultados e Discussão 
Os dados demonstraram uma pesquisa englobando na Região do Centro-Oeste um total 

de 467 municípios e gerando uma pesquisa com 14.993.194 habitantes. 
Tabela 1 - Taxa de incidência da Síndrome da Imunodeficiência adquirida: 

Ano Taxa de 
incidência 

Taxa de 
mortalidade Taxa de incidência em menores de cinco anos 

2001 17.50 6.28 5.08 
2002 21.37 6.28 7.20 
2003 20.53 6.34 6.51 
2004 20.04 6.11 5.97 
2005 19.42 5.99 5.96 
2006 18.68 5.89 5.37 
2007 18.85 5.98 5.33 
2008 20.30 6.18 5.42 
2009 19.93 6.31 5.18 
2010 19.57 6.35 5.95 
2011 20.14 6.28 5.34 
Fonte: Dados trabalhados, pelas áreas técnicas, a partir dos bancos: SINAN / SIM / IBGE - 

Janeiro/2014 

 
Figura 1 – Representação da Taxa de incidência por meio do gráfico de linhas Fonte: 

Dados trabalhados, pelas áreas técnicas, a partir dos bancos: SINAN / SIM / IBGE - Janeiro/2014. 
Observa-se a menor incidência de acometimento pela Aids foi no ano de 2001 com uma 

taxa de 17.50, e a menor taxa de mortalidade foi no ano de 2006 correspondendo a 5.89, já os 
maiores valores foram evidenciados no ano de 2002 com uma taxa incidência de 21.37 e a maior 
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taxa mortalidade no ano de 2010 com 6,35, no entanto observa-se um valor próximo desta taxa no 
ano de 2003 com 6.34, nota-se que a média de incidência para todos os anos foi de 19,66 e para 
a taxa de mortalidade foi de 6,17 Tabela 1 e Figura 1. 

 A taxa maior incidência em <5 anos foi no ano de 2002 e a menor foi em 2001 e a média 
entre os anos para a taxa de incidência em menores foi de 5,75 Figura 1. Ainda não se tem 
definido/preconizado por autor ou até mesmo pelo Ministério da Saúde uma estimativa aceitável 
para o acometimento pela doença, no entanto são dados alarmantes uma vez que a disseminação 
da doença pode ser simples de pessoa para pessoa ocasionando um crescimento exponencial. 

O preservativo é ainda o método mais eficaz contra o HIV AIDS entretanto no ano de 2001 
a 2011 não houveram diminuição significativa na prevalência, possivelmente pela população não 
usar adequadamente o preservativo, ou até mesmo não usar, partilhar de algum equipamento 
contaminado com vírus entre outras causas que podem estar contribuindo para a homogeneidade 
dos valores entre os anos. 

As mudanças no perfil da AIDS no Brasil devem-se à difusão geográfica da doença a partir 
dos grandes centros urbanos em direção aos municípios de médio e pequeno porte, ao aumento 
da transmissão por via heterossexual e ao persistente crescimento dos casos entre usuários de 
drogas injetáveis, implicando no crescimento substancial de casos em mulheres, o qual tem sido 
apontado como uma das mais importantes características do atual quadro da epidemia no Brasil, 
outro achado relevante é que frequência do uso de preservativo aumenta de acordo com o grau 
de escolaridade, enquanto o uso de drogas diminui com o aumento da escolaridade. Esses 
resultados corroboram os estudos realizados em outros países em que jovens e adolescentes de 
baixo nível de instrução e baixo nível socioeconômico são mais susceptíveis às infecções 
sexualmente transmissíveis (BRITO, et al., 2000). 

A disseminação da infecção entre as mulheres pesquisadas ocorre, de maneira geral, por 
seu parceiro e por via sexual, usuários ou não de drogas injetáveis(CECHIM & SELLI 2007). E 
quando acomete é devastadora.  

Cechim & Selli (2007) em seu artigo: Mulheres com HIV/AIDS: fragmentos de sua face 
oculta, analisaram, fatores geradores de medo em mulheres soropositivas, e nas entrevistas 
obtiveram frases como: 

“(...) na hora bate o medo e o desespero, a gente fica sem chão, toma um susto pela gente 
e pelos familiares (...)” 

“(...) minha cabeça se desestruturou, mudou o jeito de viver com meus filhos, me isolei de 
todo o mundo, prefiro não falar com ninguém (...)”. 

“(...) sou uma inútil, no trabalho me sinto cansada e fraca, mas não posso falar, tenho 
medo de perder o emprego (...)”. 

“(...) naquele dia já me senti uma morta, a vida perdeu a graça, achei que era o meu fim 
(...)”. 

Pode-se perceber que esta enfermidade por até então não se ter cura, desestrutura 
gravemente o psicológico tanto da pessoa quanto de todo os familiares, portanto há a 
necessidade de um comprometimento de profissionais da saúde especializados em orientações 
frequentemente com todas as pessoas que são infectadas, uma vez que há casos de pessoas que 
até mesmo tentam e/ou tiram a vida por não conhecer esta moléstia. 

Ressalta-se ainda que o Ministério da Saúde investe pesado todos os anos em Retrovirais, 
Educação em Saúde em comerciais televisivos e notas em rádio entre outros meios, sobre a 
importância da doença e o grau de impacto que ela tem sobre a vida das pessoas de modo geral. 

De acordo com Pereira (2014) a vulnerabilidade está relacionada ao comportamento e aos 
hábitos de vida, diante da possibilidade de infectar-se ou adoecer e relaciona-se a infecção por 
HIV e o uso de outras drogas e orientação homossexual/bissexual entre homens e mulheres, e o 
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uso de álcool e outras drogas e união estável para as mulheres, e o parceiro usuário de drogas 
e/ou portador de HIV e DST para ambos os sexos.  

Destaca-se ainda que os dados obtidos do site DATASUS podem ser mais elevados uma 
vez que existe os exames falso negativos e inclusive localidades isoladas como (povoados, vilas e 
distritos) que não fazem o uso de nenhum exame de detecção para o HIV, possivelmente podem 
estar acometidos pela doença no entanto não fazem parte da pesquisa uma vez que não foram 
notificados, e estão disseminando a doença para outras pessoas e ou que até mesmo o vírus 
fique incubado anos e anos sem se manifestar sendo assim disseminado. 

O HIV/AIDS necessita ser tratado como um fenômeno social sem fronteiras que atinge 
adultos, jovens e crianças (CECHIM & SELLI 2007). 

4.Conclusão 
A partir destes dados pode-se observar que a Aids na Região Centro Oeste não houve 

diminuição entre o período avaliado, e isso deve-se, possivelmente por falta de: Educação em 
Saúde, Fatores Socioeconômicos, Uso de drogas injetáveis, não uso de preservativo e/ou mal 
uso.  

Por meio deste estudo sugere-se uma constante avaliação associando a Educação em 
Saúde permanente em Municípios não só da doença mais sobre a contaminação/troca de material 
biológico entre pessoas, inclusive em faixa etárias sexualmente ativas a fim de sensibilizar a 
população, distribuição de preservativos não só em redes de saúde mais em outros locais 
públicos. 

Sensibilizar a população com palestras rotineiras ilustrando o correto uso dos 
preservativos, elucidando a autoproteção.  

Entre outras políticas afim de minimizar as taxas de incidência de acometimento pela Aids 
na região Centro Oeste. 

5.Referências Bibliográficas 
Brasil. Ministério da Saúde. 2008. Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e 
aplicações/Rede Inter agencial de Informação para a Saúde - Ripsa. – 2. ed. – Brasília: Editora 
MS, 349p. 

Brito AM; Castilho EA; Szwarcwald CL. 2000. AIDS e infecção pelo HIV no Brasil: uma epidemia 
multifacetada. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 34: 207-217. 

Cechim PL; Selli L. 2007. Mulheres com HIV/AIDS: fragmentos de sua face oculta Rev Bras 
Enferm, Brasília, 60: 145-9. 

Pereira BS; Costa MCO; Amaral MTR; Costa HS; Silva CAL; Sampaio VS. 2014. Fatores 
associados à infecção pelo HIV/AIDS entre adolescentes e adultos jovens matriculados em Centro 
de Testagem e Aconselhamento no Estado da Bahia. Revista Ciênc. saúde coletiva, 19:  3. 

Souza CC; Mata LRF; Azevedo C; Gomes CRG; Cruz GECP; Toffano. 2013. INTERIORIZAÇÃO 
DO HIV/AIDS NO BRASIL: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO. Revista Brasileira de Ciências da 
Saúde, 11: 35. 

 
  



	  

UNIVERSIDADE	  DO	  ESTADO	  DE	  MATO	  GROSSO	  	  
III	  BIOTA	  

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

28	  a	  30	  de	  Maio	  de	  2014	  
ISSN	  2175-‐6392	  

 

Apoio: UNEMAT/Tangará da Serra; Núcleo de Educação em Ciências Tabebuia aurea 
(NECTAR) 

15 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA COMPARATIVA DOS QUEIJOS MINAS 
FRESCAL E ARTESANAL 

 
Paula da Anunciação *, Valéria Daiane Bonfante Domingos, Vancleber Divino Silva Alves, Jacson 
Junior de Souza 
 
*Universidade do Estado de Mato Grosso. Faculdade de Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde. 
Tangará da Serra - MT. paulanunciacao@gmail.com   
 

1.Introdução 
O queijo fresco do tipo Minas Frescal é um dos mais populares do Brasil, sendo 

produzido em larga escala e consumido por todas as camadas da população em diversas 
refeições durante o ano todo. É uma variedade não maturada, para o consumo imediato e 
de curta durabilidade no mercado (Furtado, 1999). 

Segundo Hoffman et al. (1995), por ser de fabricação simples e de baixo custo, o 
queijo Minas Frescal representa a maioria dos queijos comercializados em feiras livres, 
bares e mercearias, sendo armazenados em sacos plásticos comuns, amarrados ou 
fechados com um fecho metálico, sem usar vácuo. Sena et al. (2000) confirmam que, por 
este produto apresentar elevado rendimento na fabricação, é comercializado a preço 
acessível a uma grande faixa da população. 

De acordo com Salotti et al., (2006), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) o 
queijo minas frescal é definido de duas maneiras: com alta umidade (46%) ou com muita alta 
umidade (55%), tendo bactérias do leite, em grande quantidade e viáveis, além de queijo com 
muita alta umidade (55%) produzidos por coagulação enzimática, sem a ação de bactérias do 
leite, incluindo o minas frescal correspondente. Segundo o mesmo autor o queijo caseiro 
apresenta grande teor de umidade, é perecível e passa por muitas manipulações, motivos estes 
que contribuem para a contaminação, multiplicação e sobrevivência de bactérias muitas vezes 
patogênicas ou que produz metabólitos microbianos e provocar infecções e/ou intoxicação 
alimentar em humanos.  

Segundo Santos et. al., (2009), o queijo Minas Frescal foi originado em Minas Gerais, 
portanto é brasileiro. É produzido em várias regiões brasileiras, pois é aceito pelo comercio, assim 
é integrante as mesa do brasileiro. Sua fabricação é utilizado starter mesofílica do tipo O, 
composto por microrganismos Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. 
Cremoris, mas, em laticínios brasileiros, há substituição da cultura por ácido láctico, evitando a 
produção do ácido láctico dos micro-organismos durante o armazenamento.  

Segundo Loguercio & Aleixo (2001) os coliformes termotolerantes se localizam no trato 
gastrointestinal de animais de sangue quente, também em humanos. Inclusive, há tempos, é 
usado para avaliar os padrões higiênicos de alimentos. De acordo com Pinto et. al, quando esses 
coliformes são encontrados em alimentos processados é indicativo de contaminação pós-
sanitização ou pós-processo, demonstrando higienização e sanitização fora dos requisitos 
necessários para o processamento dos alimentos. Mas são destruídos pela pasteurização. 

Os coliformes totais pertencem a família Enterobacteriaceae que fermentam lactose 
durante 24-48 horas a temperatura de 32-37°C. Sua forma é de bacilo Gram negativo, podendo 
ser aeróbios ou anaeróbios facultativos. Já os coliformes termotolerantes ou fecais são oriundas 
das fezes humanas ou de animais de sangue quente, tendo a possibilidade de causar diarreia e 
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outros problemas intestinais. No queijo provocam a deteorização, estufamento e fermentação fora 
do normal, além da entrada de outros micro-organismos. (FERREIRA, et al. 2011). 

Em termos gerais, dentro do campo da microbiologia de alimentos, sem dúvida as 
contaminações microbianas dos alimentos são indesejáveis inclusive nocivas. Este aspecto é 
encarado com tal rigor que para se conhecer a existência de possíveis deficiências higiênicas, as 
quais implicaria em contaminações alimentares, voltasse com atenção para grupos de 
microrganismos, desde aqueles considerados indicadores, como também para os patogênicos 
que encontram no alimento o meio propicio para desenvolvimento e até mesmo a liberação de 
substâncias tóxicas (Franco & Almeida, 1992). 

O presente estudo tem como objetivo detectar a possível presença de coliformes totais em 
uma amostra do queijo Minas Frescal produzido de forma artesanal no sítio e outro industrializado 
do supermercado em Tangará da Serra - MT. 

2. Material e Métodos 
Os materiais utilizados foram: Almofariz; Erlenmeyer; Tubos de ensaio; Tubinhos de 

Durhan; BOD; Pipeta; Boneca; Esponja; Béquer; Balança; Câmara de Fluxo Laminar. 
Inicialmente foram feitas duas coletas do queijo Minas Frescal industrial e artesanal, 

acondicionado em saco polietileno esterilizado dentro de caixa isotérmica. Com o auxílio de uma 
faca esterilizada e um béquer estéril pesou-se 25 gramas de queijo. Em câmara de fluxo laminar a 
amostra foi triturada no almofariz esterilizado e transferida para um erlenmeyer abrigando 225 mL 
de solução salina peptona estéril 0,1 %, com o intuito de conseguir a diluição inicial (10-1). Em 
seguida foi transferido um ml daquela diluição para um tubo contendo nove ml de solução salina 
peptonada, dessa forma tem-se a diluição 10-2, assim seguem as transferências para os tubos da 
diluição 10-3 até 10-7. 

Para o teste presuntivo foi utilizado o caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) em tubos 
contendo nove ml com tubinhos de Durhan invertidos. Partindo das diluições 10-3, 10-4 e 10-5 foram 
transferidas uma alíquota de um ml em três séries de três tubos também com o caldo (LST). 
Posteriormente os tubos foram incubados durante 24 horas a uma temperatura de 35° C. Após 
esse período houve a prova presuntiva, que indica a presença ou ausência de coliformes totais, se 
haver turvação com formação de gás o teste presuntivo seria positivo se não, negativo. Neste 
caso foi positivo. Foram anotados os resultados e feito a determinação do numero mais provável 
(NMP) de coliformes totais/cem ml na tabela de diluições inoculadas. 

No teste confirmativo usou-se o Caldo lactosado bile verde brilhante (CLBVB) a 2% nos 
tubos tendo tubinhos Durhan invertidos, os tubos de ensaio foram enumerados consecutivamente 
das diluições da amostra, sempre com a mesma proporção de tubos positivos do teste anterior. 
Inoculou-se os tubos com caldo (CLBVB) com 30 µl dos tubos que turvaram e produziram gás da 
prova presuntiva. Foram incubados durante 24 horas em temperatura de 35°C. Em fim os tubos 
de ensaio foram observados para detectar a turvação com produção de gás. Este teste confirma a 
presença de coliformes totais na amostra do alimento e anotou-se a quantidade de tubos (CLBVB) 
positivos para a classificação do NMP de coliformes totais/100 ml na tabela apropriada para as 
diluições inoculadas. 

3.Resultados e Discussão 
Embora no presuntivo tenha obtido turvação em três tubos de 10 -3,um de 10 -4 e um de 10 

-5, assim também ocorreu com o  teste do queijo artesanal. A análise finalizou-se no segundo 
teste, o confirmativo que não produziu gás em nenhum tubo de Durhan com caldo lactosado bile 
verde brilhante (CLBVB) a 2%, dessa forma obteve-se resultados satisfatórios uma vez que não 
foi confirmada presença de micro-organismos patogênicos na amostra de queijo analisada. Como 
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no segundo experimento o teste presuntivo e confirmativo teve resultado positivo em todos os 
tubos, indica que o queijo estava impróprio para o consumo, pois havia confirmação de coliformes 
totais na amostra examinada. Já no primeiro não apresentava confirmação para coliformes totais, 
estando este próprio para o consumo humano. 

Segundo os testes realizados apenas um queijo (amostra 1) estava apto para o consumo 
humano pois não apresentava coliformes totais, já a segunda amostra estava imprópria para o 
consumo humano devido a confirmação de coliformes totais. 
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1- Introdução 
Atualmente a família Lythraceae possui aproximadamente 32 gêneros e 600 espécies. 

Esta família é um dos maiores representantes entre as Myrtales sendo um grupo monofilético 
(GRAHAM et al., 2005; APG, 1998; JUDD et al., 2009). São plantas de terrenos pedregosos e 
pobres, ocorrem predominantemente em capoeiras e capoeirões também frequentes em plantas 
isoladas em áreas de pastagens, produz uma grande quantidade de sementes dispersas pelo 
vento (LORENZI, 2002). Seu porte é arbustivo, com folhas opostas ou verticiladas, às vezes 
alternas, com estípulas pequenas (LORENZI, 2002; BARROSO et al., 1991; BARROSO et al., 
2004). 

As Lythraceae do Cerrado possuem características importantes para a espécie, que são os 
nectários extraflorais, dos quais muitas vezes alguns tipos de insetos se alimentam e 
consequentemente polinizam flores (VOGEL, 1974; VOGEL, 1990; ELIAS, 1983; MEIRA, 2000). 

Nectários são glândulas secretoras de néctar, presentes em caules jovens, pecíolos, 
estípulas, lâminas foliares e estruturas reprodutivas (FAHN, 1979, 2000). O néctar proveniente 
dos nectários contém uma alta proporção de açúcares (15-75% por peso seco), quantidades 
significantes de aminoácidos e pequenas proporções de outros compostos orgânicos (GALETTO 
e BERNARDELLO, 1992; KOPTUR, 1992; FAHN, 1979). Essas glândulas são estruturalmente 
diversas e podem ou não serem vascularizadas (BENTLEY, 1977; DIAZ-CASTELAZO et al., 
2005). 

Os nectários extraflorais são intimamente envolvidos com a polinização. O volume e a 
composição química do néctar podem estar relacionados com o requerimento energético do 
agente polinizador. Os principais coletores de néctar são as formigas (BLÜTHGEN et al., 2000). O 
efeito protetor conferido às plantas inclui a redução da presença de herbívoros e predadores de 
sementes (NASCIMENTO e DEL-CLARO, 2010; SMILEY, 1986) e o aumento do crescimento e 
sobrevivência das plantas. 

 A função ecológica dos nectários foi motivo de debates controversos no passado 
(BENTLEY, 1977), entretanto, evidências para a hipótese “protetora”, atração de insetos 
benéficos, é amplamente aceita (BENTLEY, 1977; KOPTUR, 1992), embora esta função não seja 
aplicada a todos os nectários (BLÜTHGEN e REIFENRATH, 2003). 

Da grande diversidade de famílias das angiospermas pelo menos 68 são portadoras de 
nectários, sendo estes mais frequentes nas dicotiledôneas.  

Physocalymma scaberimum Pohl., pertence à família Lythraceae é popularmente 
conhecida como aricá, pau de rosa e nó-de-porco. Apenas os nectários de Lafoensia foram 
estruturalmente descritos. Apesar da existência de relatos sobre nectários em diversas espécies 
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de Lythraceae, estudos interdisciplinares que legitimem a identificação destas glândulas como 
nectaríferas foram realizados em apenas algumas espécies (GRAHAM, 1993). Esta verificação 
tornou-se necessária a partir do trabalho realizado em Lafoensia vandelliana por Meira (2000), em 
que estruturas antes descritas como hidatódios foram descritas como nectários. 

Além dos nectários, as obras clássicas de revisão apresentam as seguintes estruturas 
secretoras em órgãos vegetativos e reprodutivos de espécies de Lythraceae: tricomas, coléteres, 
cavidades, “receptáculos” e “sacos taníferos” (FAHN, 1979). 

Desta forma um melhor entendimento destes nectários é importante o estudo da anatomia 
e a análise química do exsudato. Essas informações também são importantes para sistemática 
podendo servir de base na delimitação de táxons. 

O presente trabalho tem como propósito caracterizar morfologicamente os órgãos 
vegetativos foliares de Physocalymma scaberimum Pohl., com ênfase nas estruturas secretoras. 

2- Materiais e Métodos 
O Estágio supervisionado de bacharelado II foi desenvolvido em Tangará da Serra no 

laboratório de Botânica do Centro de Pesquisa, Estudos e Desenvolvimento Agro-ambientais 
(CPEDA), da Universidade do Estado do Mato Grosso, de 07 de maio a 08 de junho de 2012, 
situado na Rodovia MT – 358 km 07, Jardim Aeroporto - Tangará da Serra / MT, totalizando 160 
horas. 

Foram realizadas coletas para identificar e marcar os indivíduos no perímetro urbano do 
município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso (14º37'10" S e 57º29'09" W), a 427 m de 
altitude, Av. Ismael J. do Nascimento com a rua Quarenta e quatro (Figura 1); o material 
testemunho foi providenciado para cada indivíduo através da coleta de ramos e o depósito das 
exsicatas no Herbário Tangará (TANG). Todo o material testemunho foi identificado por 
especialistas. 

Para a caracterização estrutural o material coletado foi fixado em FAA (formol, ácido 
acético glacial e etanol 50% na proporção de 1:1:18) (JOHANSEN, 1940) por 24 horas. Estes 
materiais foram mantidos em bomba de vácuo por 48 horas e estocados em etanol 70%. As folhas 
foram isoladas e desidratados em série butílica (álcool butílico terciário), incluídos em resina 
plástica e seccionados transversal e longitudinalmente em micrótomo rotativo (LUPETEC MRP-
03) (Figura 2). Os cortes seriados foram corados preferencialmente com Safranina e Azul de astra 
(GERLACH, 1969). 

Figura 1. Imagem do perímetro urbano da cidade de Tangará da Serra-MT. Google Maps. 
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Figura 2. Micrótomo de mesa (LUPETEC MRP-03). 

3-Resultado e Discussão 

3.1- Caracterizações Anatômica 
Lâmina Foliar 
As células epidérmicas apresentam parede de contorno levemente ondulado. Essa 

característica é de utilidade taxonômica para muitos grupos (LOURTEIG, 1986). Poucos trabalhos 
discutem o contorno das células epidérmicas para a família, para Koehrenia madagascarenis e 
Lourtella resinosa, Graham et al., (1986) descreve as paredes de retas a levemente onduladas 
(Figura 3A). 

Como visualizada nos cortes transversais a cutícula é espessada. A espessura da cutícula 
da espécie em estudo, pode estar associada às condições ambientais na qual está inserida. Visto 
que as espécies que apresentam cutícula espessada ocorrem em cerrados (LORENZI, 1992) 
(Figura 3B). 

Em corte transversal observa-se na espécie em estudo a presença de idioblastos 
mucilaginosos tanto na epiderme adaxial quanto abaxial. A secreção contida nestas células foi 
identificada como polissacarídeo a partir da aplicação de teste de PAS e vermelho de rutênio. A 
epiderme é constituída por uma única camada de células e os idioblastos secretores são poucos. 
A presença de idioblastos secretores em Physocalyma é bem retratada por Solereder (1908). 
Segundo Bass e Gregory (1985) é comum a presença de células secretoras de mucilagem nas 
folhas com maior frequência na superfície adaxial, no mesofilo e no tecido fundamental. Van Vliet 
e Bass (1975) ressaltam também a importância da presença destas células para separação de 
grupos dentro da família (Figura 3C-D). 
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As folhas de P. scaberrimum são hipoestomáticas, o que está de acordo com o encontrado 
na literatura para a família (Metcalfe e Chalk, 1950). Os estômatos são anomocíticos (Figura 3A), 
tricomas estão ausentes. 

O mesofilo é dorsiventral. São bem visíveis o parênquima paliçádico com paredes 
uniformemente espessadas e justapostas, e na superfície adaxial e o parênquima lacunoso mais 
frouxamente arranjado (Figura 3B). Meira (2000) e Metcalfe e Chalk (1950), também encontraram 
características semelhantes para outros gêneros da família. 

Os feixes vasculares são bicolaterias. De acordo com Solereder (1908) está é uma 
característica que distingue toda a ordem Myrtales a qual o grupo é pertencente. É visível uma 
banda de fibras proeminentes envolvendo os feixes medianos. Colênquima também está presente 
na face adaxial destas nervuras (Figura 3C). 

A estrutura anatômica foliar da espécie em estudo segue o padrão geral descrito para a 
família. Contudo, o trabalho ainda está em andamento para a avaliação de outras características 
secretoras da espécie. 
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Figura 3. A. Vista geral da folha de Physocalymma scaberrimum Pohl. B. Corte transversal 
evidenciando mesofilo. C. Corte transversal evidenciando a presença de calota de fibras no 
mesofilo. D. Idioblasto secretor na porção epidérmica. Ep- Epiderme; pp – parênquima paliçádico; 
pl- parêqnuima lacunoso; fb- fibras; fv- feixes vasculares. 
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Palavras – chave: dengue, percepção, educação. 

1 - INTRODUÇÃO 
Na medida em que os agrupamentos humanos foram tornando-se mais complexos, houve 

a necessidade de se criar organizações que tivessem como cunho a transmissão da herança 
cultural, tal como a escola. No entanto, “a educação não é, porém, a simples transmissão da 
herança dos antepassados, mas o processo pelo qual se torna possível a gestação do novo e a 
ruptura com o velho”. (Aranha; 1996) 

A educação trabalha com o indivíduo como um todo e o ensino já nos vêm diferenciar, 
somente, porque é o processo de transferência de conhecimentos onde cada um busca a 
aprender cada vez mais sobre determinado assunto ou situação.  

Para Aranha (1996) “a educação deve instrumentalizar o homem como ser capaz de agir 
sobre o mundo e ao mesmo tempo, compreender a ação exercida”, nesse contexto abordaremos 
o assunto DENGUE na escola, pois a escola ideal transmite, e não dissocia os conceitos de 
trabalho, cultura e educação. 

O papel da educação é realizado por várias instâncias, como a Igreja, a família, os meios 
de comunicação, e o lazer. Essas entre outras são conhecidas por educação informal, de acordo 
com a moral de cada grupo freqüentado. O assunto abordado será trabalhado em uma educação 
formal onde se dá na escola, para tanto, supondo um grupo de profissionais, especialmente 
instruídos, para exercer determinadas funções e elaborar um projeto de ação mais efetiva. 

 Desse modo expõem-se pensamentos, comportamentos e conhecimentos específicos, 
reunidos com um só objetivo: ensinar, transmitir o que lhe é pedido e de sua competência. 

O professor será um instrumento de mediação entre a criança e os modelos sociais. 
Provavelmente a vida num grupo de criança não basta para assegurar sua formação social, pois, 
os conflitos emergem ao tentarem compreender o mundo de adulto que elas também vivem, o 
porquê de serem mandadas por alguém e terem que obedecer para aprender, o que é certo para 
o adulto não é para elas. 

Entra aí a função do/a professor/a, mediar esse conflito fazendo a escola uma extensão da 
casa, onde o que é o certo para os pais passará a ser mais comum na realidade da criança, pois 
os objetivos serão os mesmos. 

Sendo assim, a abordagem do assunto Dengue na Escola será tratada de forma que uma 
a forma do saber informal do/a aluno/a, de acordo com a comunidade onde ele/a vive, vinculando 
ao saber formal que a escola oferece, tendo assim um trabalho onde as esferas família, educação, 
saúde e sociedade estarão trabalhando como uma “rede” para o bem estar da criança, do 
adolescente, que se transformam no bem estar comum. 

A dengue é hoje a mais importante arbovirose que afeta o homem e constitui um sério 
problema de Saúde pública no mundo, especialmente na maioria dos países tropicais, onde as 
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condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti, o 
principal mosquito vetor (Manual de Dengue – Vigilância Epidemiológica e Atenção ao Doente; 
1996:9). 

O Aedes aegypti é um mosquito fácil de ser identificado tanto morfologicamente como 
biologicamente, em conseqüência de seus hábitos diurnos e sua elevada domesticidade (Resumo 
dos principais caracteres morfológicos diferenciais do Aedes aegypti e do Aedes albopictus; 
1989). 

Diante do problema, propomos um trabalho que visa a prevenção, aproximando o 
conhecimento sobre as causas e o meio de controle, da educação, levando os alunos a saber o 
que é, e como se previne. 

Como estratégica de combate ao mosquito da Dengue, a Organização Mundial da Saúde- 
OMS, desde o final do século passado, considera o controle e a prevenção da dengue uma das 
suas prioridades e, para atingir esse objetivo, adotou, em 1995, um programa mundial. 
Atualmente, o controle dessa doença baseia-se primariamente no controle do vetor, já que não 
existe ainda vacina licenciada para uso humano, apesar de intensa pesquisa nesse campo nos 
últimos 30 anos (Braga; 2002). 

Este controle é primordial para que se mantenha em níveis aceitáveis a incidência de 
casos. Cremos que este controle só pode ocorrer por meio da conscientização da população, 
introduzindo o problema na educação como forma,  de propor entre os alunos o debate do 
assunto expandindo, entre sua comunidade, a conciência da necessidade de se manter o 
controle, tornando-se parceiro, enquanto não se chega a uma solução definitiva. 

A gravidade potencial do dengue clássico e as possibilidades de surto de dengue 
hemorrágico fundamentam a necessidade de integração dos níveis Federal, Estadual, Municipal e 
da comunidade, visando, em curto prazo, uma efetiva vigilância epidemiológica, incluindo o 
correto acompanhamento clínico da dengue em toda sua variedade, até que se consiga a 
erradicação do vetor (Manual de Dengue – Vigilância Epidemiológica e Atenção ao Doente; 
1994:6). 

Como a dengue é uma doença sazonal que se transmite primordialmente durante o verão, 
a época mais quente e chuvosa do ano e que corresponde também à época da multiplicação do 
inseto vetor, e como ela tem um comportamento local, vale dizer que em cada região tem um 
comportamento diferente (Manual de Dengue –Vigilância Epidemiológica e Atenção ao Doente; 
1996:6). 

Com o Programa Nacional de Controle de Dengue (PNCD), anunciado pela Fundação 
Nacional de Saúde - FUNASA, descarta-se a idéia de erradicação do mosquito e trabalha com a 
premissa de que a doença depende mesmo de controle e do engajamento da população e para 
conscientizar a população, a campanha desenvolve estratégias com ênfase na promoção de 
ações de mobilização social procurando envolver e mobilizar as pessoas para eliminar o foco dos 
mosquitos (Plano Nacional de Controle do Dengue; 2002:2).  

Pensando assim enfocar a escola, pois com a educação e não somente o ensino, trará 
melhores resultados à redução dos casos de dengue. As crianças de 0 (zero) a 7 (sete) anos de 
idade estão no momento  de descobrimento, onde tudo que o cerca é novidade, as crianças e os 
adolescentes de 7 (sete) a 14 (quatorze) anos de idade estão em uma fase onde se começa 
querer confiar em alguém ou em alguma coisa, é um momento de rebeldia mas onde se espelham 
em algo que lhe é interessante, se envolvem facilmente e neste momento  podemos alcançar 
essas crianças e adolescentes e desenvolvermos, conjuntamente, esta conscientização, sendo 
possível, em união, amenizar ou até mesmo erradicar o foco do dengue em determinada região de 
abrangência. 
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Pois a doença depende da existência de uma população humana concentrada e suscetível 
e a ocorrência não tem diferencial socioeconômico, ela ataca tanto ricos como pobres, o que 
ocorre é o risco geográfico e não só o social (Plano Nacional de Controle do Dengue; 2002:6). 

Em Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, os órgãos de saúde utilizam várias 
abordagens para equacionar o problema do controle do dengue, como a realização de campanhas 
educativas por meio de veículos de comunicação de massa, dentre outros. 

Através deste trabalho, questiona-se: por que o número de notificações vem aumentando 
ano a ano? Será que as ações educativas (anúncios, panfletagens, entre outros) não chegam até 
a população? 

A causa para o aumento de casos é a falta de interesse da população em estar fazendo a 
sua parte no controle do vetor. 

Nesse momento a “escola” é o meio principal, pois se os/as alunos/as forem incentivado/as 
a estarem sempre promovendo essa campanha em conjunto com a classe discente, a escola 
realmente terá o papel educativo e não somente de ensino como estamos vendo acontecer. Mas 
será que o motivo é baixa escolaridade? A baixa renda desses moradores não permite que os 
mesmos entendam e pratiquem as propostas dos órgãos públicos.  Pesquisando diretamente a 
população de baixa renda, constatamos através de diálogos que a preocupação maior se dá com 
o desemprego, onde as pessoas se encontram no meio de um caminho desesperador. A condição 
precária de vida desencadeia a baixa estima, encaminhado para um processo de desanimo e 
desconfiança nas ações propostas pelos órgãos públicos, onde há muita promessa e pouco se 
cumpre.  

A instituição da educação detém forças que permanecem ocultas. 
Detendo-se no valor desse poder, colocamos em prática, questionários, com crianças e 

adolescentes do Colégio Mendel que se encontra na região da Baixada Cuiabana, onde 
obtivéssemos um resultado positivo, em que 50% dos alunos responderam corretamente. 

O objetivo principal para a elaboração deste trabalho é a orientação de crianças do Ensino 
Fundamental para a prevenção do vírus do Dengue. 

2 - METODOLOGIA 
A atual capital Mato-Grossense foi fundada em 1719, pelo Bandeirante Pascoal Moreira 

Cabral e Miguel Sutil, às margens do Córrego da Prainha, devido à descoberta de ouro nas, mais 
tarde denominadas, "Lavras do Sutil". Abundante, este ouro atraía povoadores provenientes tanto 
da Europa como dos estabelecimentos agrícolas do litoral do país. Com isso, um pequeno arraial 
foi se formando.  
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Figura -01- Mapa do Município de Cuiabá 

Fonte: IPDU 
 
O município de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, teve um crescimento acelerado 

a partir da década de 70, registrando urna média de crescimento de 7,8% ao ano e, da década 
seguinte, de 7%. Na década de 90 este crescimento anual esteve em torno de 2%.  

As causas do intenso crescimento da população encontram-se na migração, relacionadas 
com as aberturas das frentes pioneiras, sobretudo no Norte do estado, durante os anos setenta. 
Nos anos oitenta, o crescimento foi atribuído à absorção de migrantes procedentes de áreas rurais 
do próprio estado e de migrantes de retomo de outras frentes pioneiras. Possui uma população de 
483.346 habitantes, sendo que 476.532 habitantes residem na zona urbana e 6.814 na zona rural. 
A temperatura média de 24ºC; maior máxima de 43ºC. As principais atividades econômicas são as 
Indústrias, o comércio e a agroindústria.  

Os dados secundários levantados na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e 
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso foram trabalhados em forma de gráficos onde 
estão distribuídos como: 

Dengue clássica, febre hemorrágica de dengue (fhd) - síndrome do choque de dengue, 
ignorados ou brancos (ign/branco) e casos descartados;. 

No ano de 2004, os dados serão discutidos de forma completa abrangendo todas as 
formas de dengue, devido esse ano não possuir dados anuais e sim uma parcial até o mês de 
junho. 

4- RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Como podemos observar dos dados obtidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá 

e Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, os casos de dengue são mostrados nas 
Figuras 02 a 05 que se encontram na seguinte ordem. A Figura apresenta os dados obtidos para o 
Distrito Sanitários Norte no ano de 2002. 

Observa-se que todos os bairros apresentaram casos de dengue, sendo o Jardim Vitória o 
de maior ocorrência. O bairro não apresenta serviços de coleta de esgoto a exemplo do que 
ocorre com 80% dos demais bairros da capital, a coleta de lixo é realizada pelo setor de serviços 

Dist. Sanitário Leste 
Dist. Sanitário Norte 
Dist. Sanitário Oeste 
Dist. Sanitário Sul 
 

 



	  

UNIVERSIDADE	  DO	  ESTADO	  DE	  MATO	  GROSSO	  	  
III	  BIOTA	  

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

28	  a	  30	  de	  Maio	  de	  2014	  
ISSN	  2175-‐6392	  

 

Apoio: UNEMAT/Tangará da Serra; Núcleo de Educação em Ciências Tabebuia aurea 
(NECTAR) 

29 

urbanos, mas a população joga lixo em terrenos baldio (exemplo). Não é dotado de malha 
asfáltica o que colabora para a formação de poças d’água no período de chuvas. 

   Figura 02 - Total de casos Dengue Distrito Sanitário Norte – 2002. Fonte: SES/MT 
 
Nesse ano os bairros que apresentaram os maiores números de casos notificados foram 

os seguintes: o Jardim Vitória com 96 casos, CPA III com 64 casos, Jardim Florianópolis com 43 
casos; 

A Figura 03 mostra os dados de 2003 do Distrito Norte: 

Figura 03 – Total de casos de Dengue Distrito Sanitário Norte – 2003. Fonte: SES 2004. 
No Distrito Norte é possível observar que novamente o bairro jardim Vitória apresenta o 

maior número de casos e que teve um aumento de notificações. 
Nesse ano os bairros que apresentaram os maiores números de casos notificados foram 

os seguintes: o Jardim Vitória com 104 casos, CPA III com 95 casos, CPA IV com 81 casos e CPA 
II com 54 casos. 

Na Figura 04 - apresentamos dados do Distrito Norte, no ano de 2004: 

Total Casos Dengue Distrito Sanitário Norte - 2003.
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Figura 04 - Total de casos Dengue Distrito Sanitário Norte – 2004. Fonte: SES/MT 
 
Neste gráfico podemos observar que mesmo estando trabalhando com dados até junho, 

notamos a presença do Bairro Jardim Vitória com maior número de casos e que ainda não 
estamos no período de chuvas, período este onde o numero de casos tendem a aumentar. 

E os bairros que apresentaram os maiores números de casos notificados são: o Jardim 
Vitória com 07 casos, Tancredo Neves com 04 casos, CPA I com 02 casos, Novo Paraíso com 02 
Casos e Jardim Umuarama com 02 casos. 

Na Figura 05 observa-se o gráfico geral de Dengue no período de 2002 a Junho de 2004, 
no município de Cuiabá. 

Na figura 05, podemos ver que as notificações aumentam de ano a ano e que passam por 
investigação, e que no final podemos observar que há um número significativo de casos 
descartados, ou seja, que não foram confirmados como dengue, e dessa forma podemos propor 
sempre a participação popular e privilegiar a atuação conjunta entre usuário e serviço, em que 
sejam sinalizadas pela própria comunidade as suas potencialidades, deficiências e dificuldades no 
contexto da prevenção como forma de estabelecer um compromisso com as pessoas e garantir a 
confiança necessária para que os agentes atuem no espaço privado. 

Como podemos observar os dados obtidos na Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 
Estadual de Saúde, em relação ao número de casos notificados sofreram um aumento relevante 
com o passar dos anos e teve alteração entre bairros e distritos de ano a ano. A situação começa 
a ficar extremamente preocupante quando analisamos os dados e comparamos os anos de 2002 
e 2003 onde encontramos um aumento de casos. 
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Figura 05 - Total de Casos de Dengue no período de 2002 a Junho de 2004. Fonte: 
SES/MT. 

 Cuiabá apresenta ainda sérios problemas de ordem social, econômico, de infra – 
estrutura como saneamento básico, moradia, assistência e educação. 

E quanto ao envolvimento efetivo da população podemos dizer que as instituições 
governamentais dificilmente transformarão questões de interesse social em pauta da agenda 
pública, se não utilizarem estratégias de divulgação junto aos meios de comunicação de massa. 
Como um campo destinado às mediações em uma sociedade marcada pela complexidade, a 
mídia tornou-se, atualmente, indispensável às organizações e aos poderes para a circulação de 
suas mensagens e representa uma das mais importantes instâncias de construção de sentidos e 
significados sociais. 

De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde no período entre janeiro a 
outubro de 2004 foram notificados 93 casos suspeitos de dengue clássica e 01 caso de FHD em 
Cuiabá. No ano anterior nesse mesmo período foram notificados 3.281 casos e 18 casos de febre 
hemorrágica de dengue. Comparando os dois períodos nota-se que houve uma expressiva 
redução quanto à notificação e a forma grave da doença. O padrão de transmissão em 2004 
apresenta diferenças em relação a 2003, casos confirmados por critérios laboratoriais encontram-
se praticamente dispersos em bairros isolados do município, totalizados em 16, notadamente pela 
ausência de aumento expressivo de casos e ou circulação viral de um mesmo sorotipo.   

 A Vigilância está envolvida em todas as fases da erradicação do dengue, fornecendo 
informações, indicadores e analise da situação Epidemiológica do agravo no Estado e para que 
esse serviço continue sendo oferecido com eficiência, em especial no caso da dengue. Faz-se 
necessária a colaboração da população, dos agentes de saúde e demais profissionais de saúde. 
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