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Caros participantes, 

 

Este evento tem por objetivo oportunizar um espaço de reflexão e discussão sobre as 

especialidades da biologia através da socialização dos trabalhos científicos com defesa pública 

das pesquisas. O evento visa formar profissionais cada vez mais capacitados a ingressar e 

intervir de forma consciente explorando os campos de atuação. Ainda, temos como foco de 

realização do evento, oportunizar a participação em evento on-line no momento de 

distanciamento social que enfrentamos em decorrência da pandemia por COVID-19. 

O II Encontro de Estudos Biológicos On-line contou com palestras e exposição de 

trabalhos científicos na modalidade oral, com registro ISBN que garante a validade da 

apresentação. 

Sendo assim, é com enorme satisfação que publicamos os anais dos trabalhos científicos 

apresentados no II Encontro de Estudos Biológicos On-line. 

 

 

Ronaldo Adriano Ribeiro da Silva 

II Encontro de Estudos Biológicos On-line 
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ECOLOGIA DE FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES EM ECOSSISTEMA 

DE FLORESTA TROPICAL AMAZÔNICA 
 

SILVA, Lucas Leite Da; CONCEIÇÃO, Taline Silva; RAIMAM, Milena Pupo 

 

RESUMO 

 

Introdução: A maior área de floresta tropical contínua existente está localizada na Amazônia, 

sendo composta não apenas por um mosaico de diferentes estágios sucessionais, como também 

por diferentes fitofisionomias. O solo desse ecossistema é constituído por uma biota 

diversificada de microrganismos que, dentre eles, os fungos micorrízicos arbusculares (FMA), 

estabelecem uma associação simbiótica mutualística natural com as raízes de grande número 

de espécies de plantas. Objetivo: Realizar uma revisão da literatura referente a ecologia de 

fungos micorrízicos em ecossistema de floresta tropical amazônica. Materiais e métodos: O 

material desta revisão sistemática da literatura foi buscado nas plataformas: Coordenação de 

Pesquisa e Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES), SciELO, Scopus e Web of Science, 

com os seguintes descritores em inglês: arbuscular mycorrhiza fungi, amazon forest, ecology, 

no período entre 2011 e 2021, foram encontrados um total de 76 artigos, sendo selecionados 15 

artigos através da leitura de títulos, resumos e artigo completo, os quais foram utilizados neste 

trabalho. Resultados: A floresta tropical amazônica é principalmente constituída pelas 

fitofisionomias de Florestas Ombrófilas, estacional decidual e semidecidual, formações 

savânicas e campus rupestres, as quais apresentam especificidades em sua composição vegetal. 

Estudos revelam que a presença e a biodiversidade de FMA são influenciadas pela diversidade 

da cobertura vegetal pois, como esses microrganismos perderam a capacidade saprofítica ao 

longo do processo evolutivo, tornaram-se simbiontes obrigatórios. Neste sentido, 

levantamentos sobre a biodiversidade desses fungos indicam que as fitofisionomias que 

apresentam maior densidade de FMA são as formações savânicas e os campus rupestres que, 

geralmente revelam maior abundância se comparada com as florestas em estado clímax. Isso 

ocorre devido a essas tipologias não florestais serem compostas por espécies vegetais de rápido 

crescimento, com sistema radicular fasciculado e com grande capacidade de oferecer 

fotossíntatos ao fungo, proporcionando condições favoráveis para maior esporulação e 

abundância. Além disso, a riqueza de espécies de FMA apontam que as fitofisionomias 

florestais exibem uma média consideravelmente menor em comparação com as formações 

savânicas e campus naturais.  As espécies que compõem as comunidades de FMA descritas 

com maior frequência pertencem aos gêneros Glomus, Acaulospora, Scutellospora, 

Archaeospora, Ambispora, Diversaspora e Gibaspora, encontram-se distribuídas nas regiões 

que abrangem a Amazônia Ocidental até a Oriental.  Conclusão: Os FMA são simbiontes 

cosmopolitas e, sobrepondo-se ao que se acreditava anteriormente, onde era afirmado que esses 

microrganismos ocorriam apenas em ecossistemas de florestas temperadas, apresentam uma 

considerável biodiversidade, abundância e riqueza de espécies em ecossistemas de 

fitofisionomias da floresta tropical amazônica. 

https://ime.events/ii-enesbio
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APRESENTAÇÃO DE EXEMPLOS DE CONVERGÊNCIA EVOLUTIVA EM SALA 

DE AULA, COM O USO DE COLEÇÕES DIDÁTICAS DE ARTRÓPODES 
 

MONTEIRO, Marcia Pereira; MEDEIROS, Hermes Fonseca De; MEDEIROS, Odiléia 

Pantoja De; SANGIORGIO, Vinicius Mardegan; RIBEIRO, Thiago Rocha 

 

RESUMO 

 

Introdução: O ensino de biologia representa um eixo central de toda educação escolar, precisa 

ser trabalhado de forma significativa, com aulas contextualizadas e práticas. Os invertebrados 

apresentam alternativas acessíveis para trabalhar os conteúdos pedagógicos e desenvolver 

atividades práticas, com poucos recursos. Objetivo: Utilizar a comparação de artrópodes 

comuns na região, em aulas práticas de biologia, para estimular a interpretação evolutiva das 

características dos seres vivos. Material e métodos: Foram produzidas coleções didáticas, 

incluindo espécimes preservados, fichas com informações sobre cada espécime, roteiros de aula 

e textos de orientação para os professores, além de recomendações bibliográficas, contendo 

textos e vídeos gratuitos, disponíveis na internet, para estimular professores e alunos na 

continuidade do estudo. Na preparação dos espécimes a serem apresentados, foram 

identificadas duas mudanças evolutivas para as quais seria possível mostrar exemplos de 

evolução convergente, analisando estruturas que podem ser analisadas ao olho nu, em espécies 

fáceis de coletar na região, a saber: A evolução do primeiro par de asas dando origem a uma 

estrutura protetora para o segundo par (élitros ou hemiélitros e dobras no segundo par de asas); 

Mudanças de apêndices utilizados para captura de presas, levando à evolução de estruturas 

raptoriais, podendo chegar a pinças. Para cada tipo de mudança foram escolhidos conjuntos de 

táxons que incluem os estados ancestrais, assim como diferentes estágios do processo de 

convergência. Os espécimes foram montados em alfinetes para exposição em caixa 

entomológica de madeira, ou incrustrados em resina de poliéster de cristal. Resultados: Para 

as mudanças nas asas foram montadas coleções documentando três linhagens convergentes, 

besouros (Coleoptera), percevejos (Heteroptera) e tesourinhas (Dermaptera), assim como duas 

linhagens para representação do estado ancestral, libélulas (Odonata) e cigarras (Cicadidae; 

Auchenorrhyncha). No caso dos besouros foram incluídos exemplares de diferentes famílias, 

representando níveis diferentes de dobramento do segundo par de asas, sendo que estas 

diferenças foram deixadas visíveis na montagem dos espécimes. Para a exemplificar a evolução 

convergente de pernas raptoriais, foram montados crustáceos (caranguejos (Decapoda, 

Malacostraca)), aracnídeos (escorpiões, pseudoescorpiões e amblipígeos (famílias 

Pseudoscorpionida, Scorpiones e Amblypygi, respectivamente) e insetos (louva-deuses 

(Mantodea) e nepídeos (Nepidae, Heteroptera)). Como exemplos dos estados ancestrais, sem 

apêndices raptoriais modificados foram montados e insetos e aracnídeos sem estas 

modificações. Conclusão: Foi possível obter coleções didáticas que permitirão a realização de 

aulas práticas, com exemplos de evolução convergente, com baixo custo, utilizando espécies 

relativamente comuns em ambientes antropizados. 

https://ime.events/ii-enesbio
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INFLUÊNCIA DA BORDA DO HABITAT DE MANGUE SOBRE A POPULAÇÃO DE 

UCIDES CORDATUS (CRUSTACEA: DECAPODA: BRACHYURA) EM 

SALVADOR, BAHIA 

 

ANJOS, Jean Nascimento Dos 

 

RESUMO 

 

Introdução: As florestas de mangue estão entre os ecossistemas mais produtivos e 

biologicamente importantes do mundo. No entanto, entre os anos de 2000 e 2012 o mundo 

perdeu entre 1,97% e 4,73% da cobertura de floresta de mangue. A perda do habitat de mangue 

via fragmentação, reduz a área de core e aumenta extensão da influência da borda sobre o habitat 

remanescente. Em geral, bordas antrópicas são responsáveis por mudanças na condição 

abiótica, interferem no funcionamento do ecossistema e causam perda de biodiversidade. 

Crustáceos decápodes são membros importantes das comunidades bentônicas de manguezais 

tropicais e subtropicais. Dentre esses invertebrados, o caranguejo-uçá Ucides cordatus é uma 

espécie de grande importância econômica e ecológica desses ambientes atuando em processos 

ecológicos que incluem, o processamento da serrapilheira e a ciclagem do carbono e da matéria 

orgânica. Objetivos: Determinar se as bordas naturais e antrópicas do habitat de mangue afetam 

a população de U. Cordatus e especificamente, estabelecer a magnitude do efeito. Materiais e 

Métodos: O estudo foi realizado em um remanescente de manguezal de aproximadamente 3 

km² localizado no bairro de Ilha de Maré, Salvador, Bahia. Foram amostrados 50 pontos 

distribuídos em bordas antrópicas e naturais, sendo cada ponto separado por 30 metros nos 

respectivos tipos de borda. Em cada ponto foi registrado o número de tocas de caranguejos 

presentes dentro de um quadrante de 8 m² na borda do manguezal, bem como a 15 metros da 

borda e a 30 metros da borda (interior do manguezal).  Foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis 

(p < 0.05) para avaliar possíveis diferenças estatísticas na abundância de caranguejos entre os 

habitats (borda, 15 m da borda e interior) para cada tipo de borda. Resultados: A densidade de 

U. cordatus foi significativamente diferente entre o habitat de borda antrópica e interior do 

manguezal (chi-squared = 15.011, df = 2, p-value = 0.0005) com os caranguejos sendo mais 

abundantes na borda. No entanto, não houve diferença significativa na abundância de U. 

cordatus entre o habitat de borda natural, intermediário e interior do manguezal (chi-squared = 

0.39959, df = 2, p-value = 0.8189). Conclusão: Nossos resultados sugerem que os habitats de 

borda de manguezal são de fundamental importância para a manutenção da população de U. 

cordatus e devem ser considerados nas políticas de manejo desses ambientes visando a 

conservação da espécie  

 

Palavras-chave: Caranguejo-ucá, Influência De Borda, Manguezal  
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ANÁLISE DO PADRÃO DE MUDANÇA NA QUANTIDADE DE HABITAT NATIVO 

PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ. 

 

SILVA, Erika Caroline De Moura; BERNARDO, Paulo Vitor Dos Santos 

 

RESUMO 

 

Introdução: As recorrentes mudanças no uso do solo no Estado do Pará, tem provocado dentre 

outras consequências o desmatamento de áreas nativas. Este processo causa a fragmentação do 

habitat nativo e a redução da biodiversidade em intensidades diferentes nos municípios do Pará. 

Objetivos: Aqui buscamos compreender se, duas variáveis influenciam nas mudanças de uso 

do solo dos municípios do Estado do Pará entre 1985 e 2019, com os seguintes 

questionamentos: i. O tamanho da área dos municípios influenciou nas taxas de perda/ganho de 

habitat? ii. A localização dos municípios tem alguma relação com as taxas de perda/ganho de 

habitat? Material e métodos: As informações sobre a quantidade de habitat nativo por 

município, foram obtidas pela base de dados do MapBiomas (https://mapbiomas.org/) e 

logaritmizadas. A partir destes dados, cruzamos os números da quantidade de habitat nativo, 

analisado pelos anos para cada município através de uma regressão linear simples. Utilizamos 

o valor da inclinação da reta, o beta, como indicativo, da Taxa de Mudança na quantidade de 

habitat (TXM) para cada município, no período de 1985-2019. Quando a tendência era o 

aumento de habitat, o beta foi positivo, quando a tendência era a perda de habitat, o beta foi 

negativo. Para determinar a relação da área (AM em ha) e da proximidade dos municípios em 

relação as Taxas de mudanças nos habitats nativos, utilizamos as coordenadas 

(latitude/longitude) dos centros urbanos de cada município disponibilizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE- https://downloads.ibge.gov.br/). Nossas perguntas 

foram testadas em três regressões lineares simples entre AM e TXM, latitude e TXM e longitude 

e TXM. Resultados: A área dos municípios não teve relação com a taxa de mudança ao longo 

dos anos. No entanto, destacamos um padrão espacial entre as coordenadas geográficas e a taxa 

de mudança na quantidade de habitat. A latitude exibiu uma relação mais forte (r2 = - 0, 3405, 

p= -0. 0000, y= -0, 0008 + 0,0016*x) que a longitude (r2 = 0, 0620, p = 0,0026, y= -0, 0337- 

0,006*x) indicando que os municípios ao Sul do estado têm maiores taxas de perdas de habitats 

ao longo dos anos e os que estão mais próximos ao equador tiveram ganhos na quantidade de 

vegetação. Conclusão: A relação com a latitude concorda com os dados referentes ao arco do 

desmatamento na Amazônia indicando perdas de habitats mais aceleradas nos municípios ao 

Sul do Estado do Pará. 

 

Palavras-chave: Mapbiomas, Habitat, Amazônia, Desmatamento 
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CHECKLIST DE EUGLENOPHYCEAE SCHOEN. DO MÉDIO RIO XINGU, ZONA 

URBANA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (PARÁ – BRASIL) 

 

NUNES, Daniela Santana; SOUZA, Dilaílson Araújo De 

 

RESUMO 

 

Introdução: Euglenophyceae Schoen. é uma classe de microalgas unicelulares de vida livre 

(exceto Collacium Ehrenberg) encontradas em águas continentais e marinhas, sendo a maioria 

pigmentadas. Objetivos: O presente trabalho objetivou o levantamento das espécies 

pertencentes a Classe Euglenophyceae registrados no médio Rio Xingu, zona urbana da sede 

do município de Altamira (Pará). Material e Métodos: As coletas foram realizadas 

quinzenalmente em duas localidades: 1) Trapiche da orla do rio Xingu (zona urbana de Altamira 

S 03º 12’46,9” W52º 12’38,8”) no período de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011; 2) Praia 

do Pepino (zona urbana de Altamira S 03º 13’36,8” W 52º 13’10,4”) nos períodos de 

dezembro/2011 a fevereiro/2012 (período chuvoso) e de julho a setembro/2012 (período menos 

chuvoso). A coleta de amostras se deu mediante processo de filtragem de 100 litros de água 

subsuperficial em rede de 20 µm. A identificação do material coletado foi feita no Laboratório 

de Ecologia da Faculdade de Ciências Biológicas (FCB/ UFPA Campus Altamira), a partir de 

comparação dos espécimes encontrados com a literatura específica e para o enquadramento 

taxonômico foi utilizado o sistema de classificação proposto por Guiry & Guiry 

(2016).Resultados: As microalgas da Classe Euglenophyceae são cosmopolitas, no entanto tem 

preferência por águas mais rasas, ricas em nitrogênio, fósforo e matéria orgânica, e são 

consideradas sinalizadoras de ambientes poluídos. Já foram registradas 994 espécies 

pertencentes à Classe Euglenophyceae em todo o mundo. No Brasil há registro de 368 espécies 

(14 endêmicas) na base de dados da lista de espécies da Flora do Brasil, das quais somente 26 

espécies são reportadas ao estado do Pará. Neste estudo foram registradas 31 espécies 

distribuídas em duas famílias, a saber: Euglenidae Dujardin (17 sp.) e Phacidae J.I. Kim, 

Triemer & W. Shin. (14 sp.), destes 22 (vinte e duas) espécies são consideradas novos registros 

para o estado do Pará. Conclusão: A escassez de dados desta classe no Pará, se deve ao fato de 

que a maioria dos inventários florísticos de algas de água doce ainda estão na forma de 

monografias não publicadas, e/ou publicadas em periódicos regionais com pouca 

acessibilidade. 

 

Palavras-chave: Amazônia, Phacidae, Euglenidae, Microfitoplâncton, águas Continentais   
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ALTA XINGU: ANÁLISE DOS RESULTADOS DE UM PROJETO DE 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA PELO INSTAGRAM 

 

LIMA, Vitoria Gabriela Santos De; BERNARDO, Paulo Vitor Dos Santos 

 

RESUMO 

 

Introdução: As pessoas são expostas diariamente a um enorme fluxo de informações nas redes 

sociais, incluindo notícias falsas. Por isso, a Divulgação Científica (DC) vem gradativamente 

se tornando necessária ao atender a vinculação de conhecimentos científicos e os eventos do 

cotidiano de forma coesa e confiável. Desse modo, iniciativas de DC como a página 

@AltaXingu são essenciais. A página foi criada em 22 de abril no Instagram onde produzimos 

postagens semanais abordando temas ambientais de interesse local. A iniciativa está em fase de 

execução, por isso é necessário a avaliação constante do alcance do trabalho desenvolvido. 

Objetivo: Aqui, relatamos e analisamos de forma descritiva os seguintes pontos: i. Que tipo de 

conteúdo trouxe mais interação com o público, imagens ou vídeos? ii. Qual o perfil do público 

atual em relação à idade e gênero? iii. O público alcançado é residente na região do Xingu? 

Material e métodos: Os dados coletados são referentes ao período de 12 de maio até o dia 06 

de julho, sendo estatísticas geradas pelo próprio Instagram. Foram analisados os perfis do 

público-alvo (faixa etária, gênero, município), tal como a influência do tipo de postagem com 

o retorno do público. Também foram analisados os fatores relacionados ao alcance das 11 

postagens, sendo o número de compartilhamentos, de curtidas, de seguidores, de visitas à 

página e o número de contas alcançadas. Resultados: As postagens em formato de vídeo curto 

(3) resultaram em média 62 compartilhamentos, 73 curtidas, 5 visitas à página e 421 contas 

alcançadas. Já àquelas em forma de carrossel de imagens, obtiveram em média 20 

compartilhamentos, 44 curtidas, 22 visitas à página e 151 contas alcançadas. Sendo o total de 

seguidores atualmente 188 contas (10/07/21). Foi identificado também que o público da página 

é 57.2% feminino e 42.8% masculino, sendo 50,0% na faixa etária de 18 a 24 anos. São 64,6% 

dos seguidores provenientes de Altamira-PA e 8,0% de Goiânia-GO. Conclusão: As postagens 

em formato de vídeo obtiveram expressivas interações independente do tema. Constatamos 

também que o público principal da página é formado por mulheres jovens entre 18 e 24 anos. 

Já o alcance da população dos municípios adjacentes ao Xingu ainda não tem grande 

diversidade, sendo maioria referente ao município de Altamira. Tais resultados indicam que 

conteúdos em vídeo podem ser mais eficientes para atingir mais pessoas e que estamos 

conseguindo alcançar as pessoas da região de Altamira nas ações de DC. 

 

Palavras-chave: Dc, Redes Sociais, Ecologia, Região Do Xingu  
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QUANTIFICAÇÃO DE CÉLULAS DA GRANULOSA NO INÍCIO DE UM CO-

CULTIVO DE EMBRIÕES BOVINO IN VITRO 

 

PANTOJA, Luciano Cruz; RODRIGUES, Izamara Do Socorro Ramos; NASCIMENTO, 

Hamilton Silva Do; MIRANDA, Moysés Dos Santos; COELHO, Paula Sabrina Arruda; 

SODRÉ, Gabriel Soares 

 

RESUMO 

 

Introdução: O cultivo ou co-cultivo de embriões bovinos é umas das etapas mais importantes 

na produção de in vitro de embriões (PIVE). Pois é nesta fase que organismo passa por 

transformações e se desenvolve em um organismo multicelular. No entanto para que isso ocorra 

se faz necessário que o embrião se desenvolva sobre monocamadas de células somáticas como 

as “granulosas” que crescem sobre uma superfície plana, e se espalham interagindo com 

embrião. O co-cultivo é realizado em placas provenientes da maturação in vitro de oócitos, sob 

células da granulosa em estágio de crescimento após um período aproximado de 48 horas. Na 

literatura é possível encontrar relatos quanto a proliferação e quantificação de células da 

granulosa em substratos de diversos diâmetros. No entanto até o presente estudo não há relato 

quanto ao número de células da granulosas provenientes de gotas de maturação in vitro. 

Objetivos: Portanto, o objetivo deste trabalho foi determinar o número de células de granulosa 

provenientes de maturação in vitro que dão início ao co-cultivo de embriões bovinos. Material 

e Métodos: Para isso foram realizadas três repetições de maturação in vitro oócitos em gotas 

100 uL em meio maturação SIGMA por aproximadamente 22 horas. Logo após esse período as 

células da granulosa aderidas a fundo da placa foram cultivas em meio SOF por 20 horas. Em 

seguida as células tripsinizadas e as gotas foram coletadas para realizar a quantificação das 

células na câmara de Neubauer. O número de células calculadas foi dividido pelo número de 

gotas de cultivo analisadas. Resultados: Como resultado obteve-se na primeira e terceira 

repetições 1200 células da granulosa, enquanto na segunda foram 1600 células, a média 

resultante destas repetições foi de 1333,33 células da granulosa. Conclusão: Chegamos à 

conclusão que estabelecimento do número de células da granulosa proveniente de maturação in 

vitro, contribuirá para elucida quantas células aproximadamente influenciam início de um co-

cultivo de embriões bovinos. 

 

Palavras-chave: Célula, Granulosa, Embriões, Bovino
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Introdução 

 

O emprego de biotécnicas aplicadas a reprodução bovina tem promovido o 

desenvolvimento científico e tecnológico em todo o mundo (1,2). Dentre essas biotécnicas 

podemos citar a produção in vitro de embriões (PIVE), como uma das principais técnicas 

utilizadas para reprodução da espécie (3). Maturação (MIV), fecundação (FIV) de oócitos e 

cultivo ou co- cultivo de zigotos e embriões são as etapas que compões está biotécnica (4). O 

uso da PIVE em bovinos proporciona a diminuição dos intervalos entre gerações, a propagação 

de material genético de origem superior entre populações de animais reprodutores, além ajudar 

a compreender a biologia reprodutiva desta espécie (5). No entanto, o uso da PIVE tem suas 

limitações em comparação com a reprodução in vivo, pois estudos mostram que as taxas de 

qualidade e quantidade de embriões produzidos in vitro são relativamente menores que in vivo 

(6–9). Tais fatores limitantes podem ser explicados pelos tipos métodos utilizados na aplicação 

da técnica, como o sistema de cultivo de embriões em duas dimensões, onde o zigoto se 

desenvolve sobre monocamadas de células somáticas “o chamado sistema de co- cultivo” 

(10,11). 

O sistema de co-cultivo foi realizado pioneiramente com células epiteliais de oviduto 

de ovelhas, onde zigotos se desenvolveram sob as mesmas (12). Em bovinos método foi 

utilizado com células de oviduto de origem materna (13). 

O co-cultivo de embriões pode ser realizado com as células da granulosa (cultivo 

padrão), células VERO (Verda Reno), células BRL (Buffalo Rat Liver Cells), células-tronco 

mesenquimais derivadas de tecido adiposo (CATs), células-tronco mesenquimais de suínos 

(MSCs) entre outra (4,14–16). O benefício da adição das células somáticas está relacionado a 

produção de fatores de crescimento (fator de crescimento epidermal - EGF, fator de crescimento 

tumoral α - TGFα e fator de crescimento tumoral β1 - TGFß1), na remoção de componentes 

inibitórios do meio de cultivo, assim como radicais livres e metabólitos celulares, 

proporcionando a melhora na quantidade e qualidade de embriões produzidos in vitro (4,17,18). 

Contudo apesar dos efeitos benéficos para desenvolvimento do embrião, o sistema de co- 

cultivo, ainda não apresenta as condições/propriedades morfofisiológicas que se aproximem 

das condições da tuba uterina, pois as células (somáticas) como as “granulosas” crescem sobre 

uma superfície plana, em monocamadas e se espalham com pouca interação entre si e com o 

próprio embrião (19,20). O co-cultivo é realizado em placas provenientes da maturação in vitro 

de oócitos, sob células da granulosa em estágio de crescimento após um período aproximado 

de 48 horas. Na literatura é possível encontrar relatos quanto a proliferação e quantificação de 

células da granulosa em substratos de diversos diâmetros. No entanto até o presente estudo não 

há relato quanto ao número de células da granulosas provenientes de gotas de maturação in 

vitro. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi determinar o número de células de granulosa 

provenientes de maturação in vitro que dão início ao co-cultivo de embriões bovinos. 

 

Metodologia 
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Coleta de ovários bovinos em abatedouro 

A coleta de ovários bovinos foi realizada no abatedouro Frigorífico Industrial de 

Castanhal (CASFRISA), localizado na rodovia Castanhal/Inhangapi Km4, no município de 

Castanhal- PA. Os ovários coletados foram lavados com solução salina 0,9% à temperatura 

de 30 a 37 ºC, sendo transportados ao laboratório de Biotecnologia e Medicina de Animais 

Silvestres da Amazônia do Instituto de Medicina Veterinária da Universidade Federal do 

Pará dentro de um período máximo de 1 hora. 

Maturação in vitro (MIV) dos oócitos 

Os complexos cúmulos-oócitos (COCs) utilizados para MIV foram puncionados 

imediatamente após a chegada dos ovários ao laboratório. Para a realização da punção 

folicular foram utilizadas seringas de 10 mL (SR), agulhas de 40x12mm (LABOR IMPORT). 

O líquido folicular obtido foi depositado em tubos de 15 mL (FALCON), que foram mantidos 

em posição vertical por 15 minutos para que houvesse peletização do conteúdo mais denso 

contido no líquido. 

Posterior a esse intervalo de tempo, o sobrenadante foi retirado e adicionado a um novo 

tubo de 15 mL (FALCON) que foi centrifugado por 5 minutos a 3.000 rpm em mini centrífuga 

FBA 12006-900 (Fisher Scientific). Os complexos cumulus-oocito (COCs) contidos no pellet 

formado após a punção foram rastreados em placas de 60 mm (CORNING). Os COCs 

selecionados passaram por seis gotas de lavagens: três contendo meio de lavagem (H-199+; 

SIGMA), suplementado 10% de SFB (soro fetal bovino), 10 μg/mL gentamicina, 11 μg/mL 

piruvato e três contendo meio de maturação (B-199+; SIGMA), acrescido de 10% de SFB, 

10 μg/mL gentâmicina, 11 μg/mL piruvato, 5 μg/mL LH e 0,5 μg/mL de FSH. Após a última 

lavagem em meio de maturação, os COCs foram contados e distribuídos em sete gotas (15 a 

20 COCs/gota) da placa de MIV, cada gota formada por 100 μL de meio de maturação 

cobertas com 4 mL de óleo mineral (SIGMA). A placa foi incubada em estufa a 38,5ºC a 5% 

de CO2, por um período de 22 horas (tempo necessário para maturação dos oócitos). 

Determinação da quantidade de células da granulosa no início de um co-cultivo 

Após 22 horas de MIV os oócitos foram retirados das gotas com auxílio de pipeta de 

100 μL e descartados de modo que permanecesse somente o meio de maturação e as células da 

granulosa aderidas a fundo da placa. Em seguida, o meio de maturação remanescente nas gotas 

foi substituído por meio 1.500 μL de meio SOF (Synthetci Oviduct Fluid;) acrescido de 2,5% 

de SFB, 10 μg/mL gentamicina, 11 μg/mL piruvato, 6 mg/mL de BSA. Após a substituição 

do meio de maturação pelo meio SOF, a placa com as gotas contendo as células da granulosa 

oriundas da maturação, foi incubada em estufa com 5% de CO2, a 38,5ºC por um período de 

20 horas, à semelhança do que ocorre em um procedimento de preparo das gotas com o co-

cultivo para a PIVE de rotina. Após 20 horas de cultivo, ao invés de receberem embriões, as 

células da granulosa dentro de cada uma das gotas foram quantificadas. Para isso, o meio SOF 

de cada gota foi substituído por 40 μL de tripsina aquecida por 10 minutos em estufa. Após este 

período as células tripsinizadas (em suspensão) de cada gota foram coletadas e transferidas 
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para um micro tubo de 500 uL e uma alíquota de 10 μL foi retirada para a quantificação na 

câmara de Neubauer. O número de células calculadas foi dividido pelo número de gotas de 

cultivo analisadas 

 

Resultados e Discussão 

 

O cultivo de células da granulosa in vitro tem se mostrado um importante modelo de 

estudo para o compreender a biologia reprodutiva de diversas espécies (21). A produção de 

fatores de crescimento, comunicação paracrina, fornecimento de micronutrientes, e o 

estabelecimento do número de células de granulosa para os diferentes sistemas de cultivo e/ou 

co-cultivo são alvo constante dos pesquisadores. Em nossos experimentos para estabelecer o 

valor de células da granulosa proveniente de maturação in vitro, foram realizadas 3 repetições. 

Estes dados estão representados pela Figura 1, abaixo: 

Figura1: Número médio de células da granulosa bovinas oriundas de 

maturação. 

 

Na primeira e terceira repetições foram obtidas 1200 células da granulosa, enquanto na 

segunda 1600 células Figura, 1. Fato que pode estar relacionado a qualidade dos oócitos 

maturados in vitro, pois segundo Leibfried & First (1979) pode-se classificar 

morfologicamente o oócito quanto ao número de células da granulosa numa escala de 1 a 4, 

quanto maior número células melhor será qualidade do oócito (22). Além disso o tempo de 

cultivo de 48 horas pode ter sido insuficiente para que as células da granulosa pudessem 

realizar a síntese de componentes necessários para iniciar o ciclo celular (mitose), 

influenciando no número de células encontradas nas repetições. Outros fatores como tipo 

de linhagem celular, diâmetro e/ou superfície disponível para crescimento, meios utilizados 

para cultivo devem ser levados em consideração em cultura de células (23,24). Com tudo 

apensar desta variação nos estabelecemos o valor médio de 1333,3 células da granulosa entre 
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as três repetições. 

 

Conclusão 

 

Por tanto chegamos à conclusão que estabelecimento do número de células da 

granulosa proveniente de maturação in vitro, contribuirá para elucidar quantas células 

aproximadamente influenciam início de um co-cultivo de embriões bovinos. No entanto 

estudos adicionais devem ser conduzidos para avaliar os efeitos causados desse número de 

células no desenvolvimento de embriões bovinos in vitro. 
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ANÁLISE DO CRESCIMENTO DE PLANTAS DE HELIANTHUS ANNUUS L. 

SUBMETIDAS A DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE RESÍDUO 

AGROINDUSTRIAL DA PRODUÇÃO DE COGUMELOS 

 

ADERALDO, Francisco ícaro Carvalho; LIMA, Tiago De Abreu; GONDIM, Franklin 

Aragão 

 

RESUMO 

 

Introdução: No Brasil, o cogumelo shimeji (Pleurotus ostreatus) é amplamente consumido 

pela sociedade, contudo, a alta demanda produz resíduos do processo produtivo sendo, muitas 

vezes, o descarte feito de forma incorreta.  A conscientização ambiental é uma das causas do 

surgimento da mobilização por parte das indústrias e comércio para a diminuição da geração 

desses resíduos bem como o reaproveitamento. Assim, a reutilização dos resíduos para a 

produção de fertilizantes para espécies vegetais torna-se uma possibilidade promissora. O 

girassol (Helianthus annuus L.), é uma planta bastante cultivada em grandes áreas por todo o 

mundo, visando o consumo humano e animal. A extração de óleo torna o girassol importante 

para a produção de biocombustíveis. Objetivos: O presente trabalho buscou analisar a produção 

de matéria fresca total (MFT) de plantas de girassol submetidas a diferentes concentrações de 

resíduo da produção de cogumelos (RPG) acrescidas ao substrato. Materiais e Métodos: O 

experimento foi realizado em casa de vegetação pertencente ao Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) Campus Maracanaú. Para a formação dos substratos de 

cultivo de girassol, utilizou-se areia acrescida de RPG. As sementes de girassol foram semeadas 

em vasos contendo: 1) 100% (em volume) de areia com granulometria fina (NBR 6502); 2) 

Areia + Adubo/fertilizante orgânico misto a 80 kg de N ha-1; 3) Areia + RPG a 20 kg de N ha-

1; 4) Areia + RPG a 40 kg de N ha-1; 5) Areia + RPG a 80 kg de N ha-1; 6) Areia + RPG a 120 

kg de N ha-1; 7) Areia + RPG a 160 kg de N ha-1. Resultados: Aos 30 dias após a semeadura 

(DAS) realizou-se a coleta das plantas e mediu-se a produção de matéria fresca total das plantas 

utilizando uma balança de precisão semi-analítica. O RPG promoveu alterações na matéria 

fresca total das plantas de girassol. O tratamento com RPG a 80 Kg de N ha-1 ocasionou maior 

produção de matéria fresca total, igualando-se estatisticamente com os tratamentos contendo 

RPG a 120 e 160 Kg de N ha-1. O tratamento areia apresentou os menores valores. Dessa forma, 

o uso do resíduo da produção de cogumelo é uma alternativa viável e ambientalmente vantajosa 

para ser utilizado como fonte de nutrientes no cultivo de girassol. Conclusão: Destaca-se que 

a utilização do RPG a 80 Kg de N ha-1 ocasionou os melhores resultados para a produção de 

matéria fresca total nas plantas de Helianthus annuus L. 

 

Palavras-chave: Resíduo, Girassol, Reutilização, Matéria Fresca  
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DIVERSIDADE FOSSILÍFERA DA REGIÃO DO XINGU 

 

RIBEIRO, Ana Carolina Lopes; CARVALHO, Joyce Celerino De; SILVA, Karina Dias 

 

RESUMO 

 

Introdução: A Bacia do Amazonas ocupa aproximadamente 500.000 km² e cobre parte dos 

estados Pará, Amapá e Amazonas. Pesquisas revelam que a bacia do Amazonas era banhada 

por um mar raso há aproximadamente 410 milhões de anos, as evidências desse mar raso, é 

observada na região do Xingu, onde foi construída a Usina Hidrelétrica (UHE), através das 

ocorrências de fósseis marinhos encontrados, bem como, Braquiópodes, Crinóides, Graptólitos 

e um peixe agnata ainda não descrito para a região. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi 

reportar as ocorrências fossilíferas descritas para a região do Xingu, no intervalo estratigráfico 

Eodevoniano próximo ao limite com o Siluriano. Materiais e Métodos:  Os materiais aqui 

apresentados são provenientes das Formações Pitinga, Manacapuru e Jatapu, coletados durante 

o Programa de Salvamento do Patrimônio Paleontológico (PSPP) da UHE Belo Monte, nos 

municípios de Vitória do Xingu e Altamira, todo material coletado foi depositado na coleção 

Paleontológica do Museu Paraense Emílio Goeldi. Resultados: A fauna fóssil é representada 

por: Braquiópodes que foram encontrados em grande quantidade, e na maioria das amostras 

coletadas preservou-se as válvulas ventral e dorsal, com ornamentações e estruturas externas 

como as linhas de crescimento. Foram reportados dois grupos de braquiópodes: Rhynchonellata 

representados pela espécie Paucicrura cf. rogata e por um gênero não detectado de Spiriferidae 

e; Lingulata: representado pelas espécies Llingulídeos infaunais, Orbiculoidea baini, O. 

bodenbenderi, O. excentrica, O. xinguensis (sp. nov.), e O. katzeri (sp. nov). Nas amostras, 

também teve a ocorrência de dezenas de espécies de Graptólitos, dentre os quais, foram 

reconhecidos dois táxons: Monograptus aff. priodon e Climacograptus innotatus brasiliensi. 

Outro grupo encontrado nas amostras foi o Malacostráceo, com ocorrência de quatro táxos: 

Paranebalidae indet. A e Paranebalidae indet. B, filocarídeos e Stenasellidae. Além desse 

material, foram encontradas amostras de fitofósseis e esporos de plantas terrestres onde foram 

preservadas as impressões de uma planta com estruturas alongadas e não bifurcadas que se 

assemelham ao esporófito do gênero Anthoceros. Além disso há registros de amostras de 

Icnofósseis e Palinomorfos, entre eles 8 miosforos, 5 acritarcas, 5 fungos, 3 algas e 3 não 

identificados foram registrados. Conclusão: O salvamento de espécies e registros fossilíferos 

da região amazônica é de extrema importância, tendo em vista que suas ocorrências nos 

afloramentos naturais são raras em florestas densas como a Amazônica e apesar da situação na 

qual foram encontrados, o salvamento desses fósseis foi importante para que se conheça a 

biodiversidade pretérita da região do Xingu. 

 

Palavras-chave: Região Do Xingu, Fósseis, Braquiópodes, Malacostráceo  
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IMPACTOS TERATOGÊNICOS DA EXPOSIÇÃO PRÉ-NATAL AO 

METILMERCÚRIO: UMA REVISÃO NARRATIVA 

 

COUTINHO, Késia Larissa Brito; DUTRA, Conceny Ribeiro; COSTA, Paula Moraes 

 

RESUMO 

 

Introdução: Altamente tóxico, o mercúrio é considerado um metal teratógeno. Quando 

consumido por meio de alimentos contaminados, como o peixe, ou inalado, esse metal pode 

atingir os principais órgãos causando distúrbios neurológicos e comportamentais. Em gestantes, 

perpassa os tecidos placentários (cordão umbilical, placa coriônica, decídua basal e membrana 

amniótica) em sua forma mais tóxica, o metilmercúrio (MeHg), e pode comprometer o 

desenvolvimento fetal e acarretar problemas futuros nas crianças, como dificuldades de 

aprendizado e memorização.  Objetivos: Identificar efeitos teratogênicos da exposição de 

gestantes ao metil mercúrio. Materiais e Métodos: Constituiu-se de uma revisão de literatura 

na modalidade narrativa, que apresenta um caráter descritivo-discursivo. Utilizou-se como 

fonte de pesquisa as bases de dados SciELO e PubMed, reunindo informações em produções 

bibliográficas de idioma nacional e internacional nos anos de 2006 a 2018. Após leitura dos 

artigos, a amostra constitui-se de 8 artigos, dentro dos critérios previamente definidos. Os 

critérios de inclusão foram os que abordam a exposição de mulheres gestantes ao metal 

metilmercúrio. Resultados: Os estudos analisados acerca da exposição pré-natal ao mercúrio, 

evidenciaram que os recém-nascidos, as quais suas mães apresentaram níveis elevados de Hg 

no cabelo ou no sangue,  exibiram concentrações altas desse metal no cordão umbilical, pois o 

mercúrio em sua forma inorgânica apresenta maior potencial de atravessar as barreiras 

biológicas de proteção tanto das gestantes quanto do feto, gerando maior impactos nestes, por 

apresentar uma sensibilidade de 25 vezes maior aos efeitos da contaminação do que indivíduos 

adultos (pode atingir níveis no sangue fetal até 25% maiores do que no sangue materno), 

principalmente nos primeiros estágios da gestação. Os efeitos teratogênicos, que dependem da 

forma do metal e o tipo de exposição, encontrados foram os seguintes: microcefalia, retardo 

mental, deficiência no crescimento, tônus muscular alterado, cegueira, surdez, partos abaixo de 

35 semanas de gestação e necessidade de cuidados intensivos pós-nascimento. Ademais, 

mediante a análise realizada, percebeu-se que o principal meio de exposição das cidadãs ao 

MeHg é por meio do consumo de pescado. Conclusão: A observação das possíveis 

complicações, à exposição de gestantes ao metilmercúrio, possibilitou reconhecer as 

vulnerabilidades teratogênicas a que as grávidas, sobretudo o feto, estão sujeitas. Portanto, faz-

se necessário intervenções educativas para prevenir o contato ao MeHg das mulheres gestantes 

ou em idades reprodutivas que vivem em áreas com uso endêmico de mercúrio em mineradoras, 

garimpos, além da capacitação dos profissionais da saúde na identificação dos sinais dessa 

contaminação em crianças afetadas por esse metal. 

 

Palavras-chave: Intoxicação Por Mercúrio, Teratógenos, Gravidez  
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PALEOICTIOFAUNA DA FORMAÇÃO CORUMBATAÍ E IRATI - GRUPO PASSA 

DOIS (PERMIANO), ESTADO DE GOIÁS 

 

COSTA, Patrícia Fabiana Rodrigues; Rodrigo Miloni Santucci; CARVALHO, Joyce Celerino 

De 

 

RESUMO 

 

Introdução: O registro paleontológico do Permiano da Bacia do Paraná no estado de Goiás 

apresenta vasto conteúdo fossilífero. Dentre esses materiais estão os peixes, que são o grupo 

mais bem sucedido evolutivamente de vertebrados viventes. A ictiofauna das formações Irati e 

Corumbataí nos mostra a diversidade dos peixes paleoniscídios e Actinistia, que ali habitavam. 

Apesar da grande fragmentação do material, ele se torna representativo nessas unidades e 

apresentam potencial para uso como ferramenta de correlação. Objetivos: com objetivo de 

estudar e classificar a paleoictiofauna das formações Irati e Corumbataí. Materiais e Métodos: 

Os materiais foram coletados em afloramentos nos municípios de Jataí – GO, na BR 060 

(Formação Corumbataí) e em Perolândia – GO, na Pedreira da Sucal (Formação Irati). O 

material de estudo foi submetido a uma preparação mecânica e identificado ao menor nível 

taxonômico de acordo com acervo científico disponível do Laboratório de Paleontologia da 

Universidade de Brasília - Campus Planaltina. Resultados: Os exemplares encontrados e 

classificados como Actinistia são escamas muito finas, completas e incompletas, de forma 

irregular. Apresentam linhas de crescimento concêntricas na região livre de articulação e 

algumas entre as costelas. O material coletado e classificado no grupo Paleonisciformes 

consiste em escamas e partes ósseas. A partir da análise dos exemplares, foi possível observar 

que a parte distal e as linhas de crescimento de ambos os exemplares são morfologicamente 

similares. Também apresentam costelas de articulação e, apesar de mais da metade do material 

estar bem fragmentado, podemos considerar todo o material como da mesma espécie ou gênero. 

A subdivisão taxonômica de paleoniscídeos com base em escamas é muito difícil, devido 

algumas escamas serem muito parecidas de gênero para gênero. Conclusão: Contudo, é 

possível identificar algumas associações no nível de família. A análise da paleoictiofauna das 

formações Corumbataí e Irati mostrou uma pequena diversidade de peixes, mas que uma grande 

variedade de formas de escamas de Paleonisciformes é encontrada na Formação Irati. 

 

Palavras-chave: Actinistia, Paleonisciformes, Bacia Do Paraná, Permiano 

 

Introdução 

O registro paleontológico do Permiano da Bacia do Paraná no estado de Goiás apresenta 

vasto conteúdo fossilífero. Diversas publicações tratam da descrição de fósseis, especialmente 

macrofósseis, provenientes das formações Irati e Corumbataí. A biota da Formação Irati é 

composta por restos de peixes (escamas, dentes e fragmentos ósseos), crustáceos do gênero 

Clarkecaris e da gimnosperma Dadoxylon. Entretanto, os fósseis mais característicos são os 
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répteis da Família Mesosauridae (Mesosaurus brasiliensis e Stereosternum tumidum). Além de 

restos vegetais, palinomorfos, e insetos pertencentes às ordens Mecopteroidea, Neuroptera, 

Coleoptera, Homoptera e Blattaria (Guerra-Sommer & Cazzulo-Klepzig, 2000; Pinto, 2000; 

Adami-Rodrigues & Pinto 2000; Wurdig et. al. 2000; Araújo-Barberena & Timm 2000; Soares 

2003; Sedor & Ferigolo 2001). Além disso, também são descritos icnofósseis atribuídos a esses 

organismos (Sedor & Silva 2004).  

Os fósseis encontrados na Formação Corumbataí consistem em elasmobrânquios 

(espinhos de nadadeiras, escamas e “coprólitos espiralados”), crustáceos (ostracodes) e alguns 

restos vegetais (incluindo palinomorfos). Contudo, há poucos trabalhos versando sobre estes 

fósseis (ver, por exemplo, Mendes & Mezzalira, 1946; Ragonha, 1987; Ragonha & Santos, 

1987; Maranhão & Petri, 1996). 

Os peixes são o grupo mais bem sucedido evolutivamente de vertebrados viventes, com 

a estimativa no momento de aproximadamente 24.000 espécies.  

Os representantes viventes são classificados por Richter et al. (2004) em Agnatha 

(peixes sem mandíbula), Chondrichthyes (peixes cartilaginosos) e Osteichthyes (peixes 

ósseos); dentre os peixes ósseos, existem dois grupos, os peixes de nadadeiras lobadas ou 

carnosas (Sarcopterygii), representados atualmente pelos celacantos e dipnóicos; e os peixes 

que possuem nadadeiras raiadas (Actinopterygii), que se exteriorizam diretamente da lateral de 

seus corpos representados atualmente pela grande maioria dos peixes encontrados nos mares, 

rios e lagos. 

Recentemente, espécimes de vertebrados (peixes) foram coletados em afloramentos nos 

municípios de Jataí – GO, na BR 060 (Formação Corumbataí) e em Perolândia – GO, na 

Pedreira da Sucal (Formação Irati). Com objetivo de estudar e classificar a paleoictiofauna das 

formações Irati e Corumbataí esses fósseis são descritos e analisados nesse trabalho. 

 

Geologia Regional 

 

A Bacia do Paraná é uma ampla região sedimentar do continente sul-americano, com 

uma área de aproximadamente 1,5 milhão de km2, que inclui porções territoriais do Brasil, 

Paraguai oriental, nordeste da Argentina e norte do Uruguai. A bacia tem uma forma ovalada 

com eixo maior N-S, sendo seu contorno atual definido por limites erosivos relacionados em 

grande parte à história geotectônica meso-cenozoica do continente. Está preenchida por uma 

sequência de rochas sedimentares e magmáticas com idades entre o Ordoviciano Superior (450 

Ma) e o Cretáceo Superior (65 Ma) (Milani, 1997), perfazendo uma espessura máxima de 7.000 

metros em sua parte central, ao longo do Rio Paraná (Milani & Thomaz Filho, 2000). 

Segundo Milani (1997), a Bacia do Paraná é dividida em seis supersequências: 1) Rio 

Ivaí, com idade atribuída ao Ordoviciano Superior; 2) Paraná, do Devoniano; 3) Gondwana I, 

do Permo-Carbonífero; 4) Gondwana II, do Triássico; 5) Gondwana III, Juro-Cretáceo e 6) 

Bauru, do Cretáceo. As três primeiras supersequências são representadas por sucessões 

sedimentares que definem ciclos transgressivo-regressivos ligados a oscilações do nível relativo 
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do mar no Paleozoico, ao passo que as demais correspondem a pacotes de sedimentos 

continentais com rochas ígneas associadas (Milani et al. 2007). 

Rochas sedimentares supostamente pré-devonianas foram primeiramente identificadas 

na bacia por Maack (1947). O Grupo Rio Ivaí foi proposto por Assine et al. (1994), composto 

por três unidades: as formações Alto Garças, Iapó e Vila Maria, definindo a sucessão de arenitos 

como Formação Alto Garças, os diamictitos como Formação Iapó, e os folhelhos e arenitos 

como Formação Vila Maria, que ocorrem em inconformidade acima do embasamento da bacia 

(pré-Cambriano), e estratigraficamente abaixo da Formação Furnas (Devoniano, base do Grupo 

Paraná), em contato discordante. O Grupo Rio Ivaí é abarcado pelo intervalo temporal de 460 

a 420 milhões de anos, envolvendo o final do Ordoviciano e início do Siluriano (início do 

Paleozoico) (Borghi et al., 1997). 

O Grupo Passa Dois na região compreende as formações Irati e Corumbataí, 

representando a porção setentrional da Bacia do Paraná e na meridional pelas formações Serra 

Alta, Teresina e Rio do Rasto (Schneider et al. 1974). O Grupo Passa Dois se inicia em 

condições de restrição à circulação de água indicadas pela Formação Irati, constituída por 

carbonatos e evaporitos na porção norte e por folhelhos betuminosos, com níveis muito 

elevados de matéria orgânica e uma paleofauna de vertebrados dos gêneros Mesosaurus e 

Stereosternum na porção sul (Milani et al. 2007). A Formação Irati foi descrita por White (1908) 

ao longo de 3 km ao sul da estação homônima, no Estado do Paraná, como um pacote de 

aproximadamente 70 metros de folhelhos negros intercalados por calcários, com destaque para 

seu conteúdo petrolífero e fossilífero, como o réptil Mesosaurus brasilienses (Mendes et al., 

1966).  

No norte da Bacia do Paraná, a Formação Irati aflora na porção sudoeste do Estado de 

Goiás, prolongando-se pelo sudeste do Mato Grosso. O contato inferior é discordante sobre a 

Formação Aquidauana, marcado pelo nível de conglomerado e arenitos do Membro Taquaral. 

O Membro Assistência, constituído pela sequência pelítico-carbonática, tem contato superior 

concordante e transicional com a Formação Corumbataí (Santos 2011).  

Apresentando litologia predominantemente constituída por siltitos, variando entre as 

cores cinza a vinho, e depositada durante Permiano Médio/Tardio, a Formação Corumbataí 

apresenta ainda arenitos finos a muito finos e conteúdo fossilífero relativamente abundante, 

consistindo principalmente de vegetais, icnofósseis, invertebrados, restos de peixes (Souza, 

2006). Reportam-se ainda a ocorrência de fósseis de crustáceos do gênero Pygaspis, bem como 

a presença eventual de vértebras e costelas isoladas de Mesossauros nos primeiros níveis 

próximos ao contato com a Formação Irati (Marconato, 2001). 

 

Metodologia 

Área de Estudo  

O material descrito provém de afloramentos localizados no Estado de Goiás, nos 

municípios de Jataí-GO (coordenadas UTM 22K 406861 8084953, Datum WGS84), Formação 

Corumbataí, e Perolândia-GO (coordenadas UTM 22K 387545 8066907, Datum WGS84), 

Formação Irati. O primeiro afloramento localiza-se à beira da Rodovia BR 060 sentido Jataí-
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GO (Formação Corumbataí), onde foram encontrados muitos fósseis rolados no afloramento: 

peixes, ostracodes e conchas. O afloramento da Formação Irati localiza-se na Pedreira da Sucal 

na cidade de Perolândia-GO, onde foram coletadas amostras a 2,5 metros acima da intrusão de 

basalto. A amostra compreende fragmentos de peixes Actinopterygii (dentes, escamas e 

vértebras) (Figura 1). 

O material de estudo foi submetido a uma preparação mecânica, e identificado ao menor 

nível taxonômico, tombado e se encontra depositado no acervo científico do Laboratório de 

Paleontologia da Universidade de Brasília – Campus Planaltina. 

Na Pedreira da Sucal ocorrem folhelhos com intercalações de siltitos e calcários, com 

intrusões ígneas que cortam os calcários. Na base ocorre a Formação Irati e no topo a Formação 

Corumbataí. A Formação Irati, da base para o topo, apresenta calcários mais silicificados e 

possuem níveis de pelito silicificados. Nas camadas de 50 cm a 1,50 metros encontramos fósseis 

de Mesosaurus e crustáceos. 

O afloramento na beira da estrada sentido Jataí-GO da Formação Corumbataí apresenta 

muitos fósseis rolados como, por exemplo, peixes, ostracodes e conchas. Predominam argilitos 

maciços, rosa com intercalações de evaporitos. Na margem oposta da rodovia foi marcado o 

ponto do local onde encontramos mais fósseis de peixes e ostracodes. 

 

Resultados e Discussão 

 

SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA  

Classe OSTEICHTHYES 

Subclasse SARCOPTERYGII 

Infraclasse ACTINISTIA 

 

Foram coletadas sete amostras de escamas. Os exemplares encontrados são escamas 

muito finas, completas e incompletas, de forma irregular. Apresentam linhas de crescimento 

concêntricas na região livre de articulação e algumas entre as costelas.  

Material: FUP-PV-000003. Escama isolada (Fig. 1A). Material rolado da Formação 

Corumbataí. O exemplar é uma escama cosmoide fragmentada. A região articular é a parte mais 

fragmentada, marcada por diversas costelas longitudinais, que não se ramificam e 

aparentemente não se sobrepõem. As linhas de crescimento também estão fragmentadas, mas 

pode-se observar que as linhas estão unidas e curvadas de modo irregular por toda a superfície 

da escama, até entre as costelas de imbricação.  

Material: FUP-PV-000004. Escama isolada (Fig. 1B). Material rolado da Formação 

Corumbataí. O espécime é uma escama cosmoide em ótimo estado de conservação, que mostra 

detalhes completos de sua anatomia. Pode-se observar perfeitamente a região de imbricação e 

a parte distal com as linhas de crescimento. A região de imbricação representa um terço da área 

da escama e é marcada por costelas longitudinais, curtas e longas, que atingem a margem 

posterior dando-lhe um aspecto serrilhado e não se sobrepõem. As costelas são lisas, como a 

forma de um bastonete cilíndrico de tamanho variado. As linhas de crescimento na região 
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proximal da zona de imbricação são unidas e ligeiramente curvadas. No entanto, à medida que 

se afasta em sentido distal, se separam com orientação variada. O comprimento máximo da 

escama é de 5mm de largura e 10mm de altura. 

Material: FUP-PV-000003. Escama isolada (Fig. 1C). Material rolado da Formação 

Corumbataí. O exemplar é uma escama cosmoide fragmentada. A região preservada representa 

somente as costelas e a zona de imbricação, onde se observam costelas longitudinais, que não 

se ramificam e, aparentemente, não se sobrepõem. 

 

Classe OSTEICHTHYES 

Subclasse ACTINOPTERYGII 

Ordem PALEONISCIFORMES 

 

Os restos de paleoniscídios são mais abundantes em todo o material estudado. O 

material coletado consiste em escamas, dentes isolados, partes ósseas presentes em todo o 

material, proveniente da Pedreira da Sucal em Perolândia-GO, Formação Irati. As escamas de 

Paleonisciformes constituem a maior parte de todo o material fóssil coletado e são encontradas 

de todos os modos de preservação no afloramento, também foi encontrado um dente de 

Paleonisciformes. 

Material: FUP-PV-000006. Escama isolada (Fig. 1D). Material coletado na Formação Irati. A 

escama aqui descrita é ganoide e pode ser atribuída a peixes Paleoniscídeos. Está bem 

preservada, é romboédrica e losangular em vista superior.  As margens da escama são lisas, sem 

nenhuma ornamentação. Internamente é coberta por camadas de ganoína distribuída uma sobre 

a outra, acompanhando o formato original da escama. 

Material: FUP-PV-000007. Escama isolada (Fig. 1E e F). Material coletado na Formação Irati. 

Escama ganoide costelada, romboédrica e paralela, e em algumas amostras sobrepostas, são 

facilmente reconhecidas nas amostras e também são abundantes. São caracterizadas pela 

superfície externa de ganoína com forma de costelas longitudinais. Infelizmente, o material com 

essa morfologia está muito fragmentado, e não temos escamas inteiras preservadas. 
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Figura 1: Escamas isoladas de Actinistia (A-C) Formação Corumbataí. A) Escama completa, 

FUP-PV-000004; B) Material fragmentado mostrando as linhas de crescimento e as costelas, 

FUP-PV-000003; C) Escamas só com as costelas, FUP-PV-000005. Escamas isoladas de 

Paleonisciformes (D-F) da Formação Irati. D) Escama ganoide lisa - FUP-PV-000006; E) e F) 

Escama ganoide costelada - FUP-PV-000007. 

Os exemplares da Formação Corumbataí aqui descritos possuem uma grande 

semelhança com os celacantídeos atuais da Costa da África Sul (Latimeria spp.), o que também 

justifica sua classificação dentro dos actinístios. As escamas de Latimeria spp. possuem 
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costelas e linhas de crescimento muito finas (Figura 1A; B e C), são cosmoides assim como 

todos os Actinistia. 

Os espécimes da Formação Corumbataí são muito parecidos com as escamas 

apresentadas por Richter (1985) da Formação Irati, do Rio Grande do Sul e por Maranhão 

(1995) da Formação Corumbataí, de São Paulo, no que diz respeito ao formato irregular das 

linhas de crescimento. 

A partir da análise dos exemplares, foi possível observar que a parte distal e as linhas 

de crescimento de ambos os exemplares são morfologicamente similares. Também apresentam 

costelas de articulação e, apesar de mais da metade do material estar bem fragmentado, 

podemos considerar todo o material como da mesma espécie ou gênero. Contudo, a ausência 

de mais informações morfológicas ligadas ao processo de preservação dos espécimes impede a 

proposição de uma classificação taxonômica mais refinada.  

Embora atualmente sejam ótimos indicadores de ambiente marinho, os Actinistia, 

durante o Paleozoico, chegaram a habitar águas doces e salgadas, de acordo do Richter (1985). 

Por isso, não são bons indicadores paleoambientais na formação estudada. 

A subdivisão taxonômica de paleoniscídeos com base em escamas é muito difícil, 

devido algumas escamas serem muito parecidas de gênero para gênero. Contudo, é possível 

identificar algumas associações no nível de família. 

A partir da classificação de Richter et al. (1985), as escamas lisas de superfície pontuada 

podem ser consideradas como do tipo P-1, enquanto as escamas costeladas podem ser 

associadas às do tipo P-2, P-3, P-4 e P-5. 

 

Conclusão 

 

A análise da Paleoictiofauna das formações Corumbataí e Irati mostrou uma pequena 

diversidade de peixes, mas uma grande variedade de formas de escamas de Paleonisciformes é 

encontrada na Formação Irati. 

A maior parte do material coletado na Formação Irati corresponde a fósseis de 

Paleonisciformes, representados por escamas lisas e costeladas, dente hemicostelado, e 

fragmentos de ossos não identificáveis.  

Na Formação Corumbataí todo o material coletado pertence aos actinistias, são fósseis 

de escamas cosmoides. Apesar de fósseis de Paleonisciformes ocorrerem na Formação 

Corumbataí, não foram encontrados restos deste grupo nos materiais analisados. 
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ENSINO DE SAÚDE NA ESCOLA: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

 

CARVALHO, Lidiane Moiseli; SANTOS, Eliane Gonçalves Dos; BATISTA, Tailine Penedo 

 

RESUMO 

 

Introdução: Nas últimas décadas, pesquisas têm sinalizado para a necessidade de um ensino 

de saúde na escola de forma a contemplar o sujeito na sua integralidade, superando o modelo 

biomédico, pautado nos aspectos fisiológicos dos processos de saúde-doença. Assim, para que 

se promova outro entendimento de saúde no ambiente escolar, é necessário maiores discussões 

e ações formativas sobre o assunto, para possibilitar que os estudantes compreendam os 

diversos fatores que influenciam as condições de saúde da população. Objetivos: O presente 

estudo, teve como objetivo mapear em dois eventos da área do ensino de Biologia práticas 

pedagógicas e temáticas de saúde desenvolvidas na escola. Materiais e Métodos: Esta é uma 

pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa. A busca bibliográfica foi realizada nos anais 

do Encontro Regional de Ensino de Biologia (EREBIO Sul) e no Encontro Nacional de Ensino 

de Biologia (ENEBIO), com um recorte temporal de 5 anos (2015-2020). Para a análise do 

material foi utilizada a Análise de Conteúdo. Resultados: Dos 1879 textos publicados nos 

eventos, 51 compuseram o corpus de análise.  Com relação às temáticas de saúde apresentadas 

na escola, identificamos: saúde x questões ambientais (1:51); atividades físicas (1:51); gênero 

e diversidade (2:51); drogas (2:51); vacinação (2:51); alimentação (3:51); gravidez (3:51); 

higiene (4:51); zoonoses (5:51); Infecções sexualmente transmissíveis (10:51), sexualidade e 

educação sexual (19:51). Para trabalhar com as temáticas, as seguintes práticas pedagógicas 

foram desenvolvidas: jogos didáticos, palestras, entrevistas, histórias em quadrinho, oficinas, 

confecção de cartazes e hortas escolares, aulas expositivas, investigação baseada na resolução 

de problemas. Os resultados sinalizam que a abordagem de saúde nos trabalhos está avançando 

para a discussão de questões que perpassam pelos aspectos sociais, emocionais, ambientais, por 

exemplo, nas atividades sobre sexualidade e educação sexual o foco esteve no cuidado de si e 

do outro. Conclusão: Contudo, ainda são singelos o planejamento e o desenvolvimento de 

atividades com o tema saúde. 

  

Palavras-chave: Educação Para Saúde, Ensino, Práticas Pedagógicas  
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APLICATIVO EDUCACIONAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA: 

POSSIBILIDADES PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

SCARTON, Mikaele Da Silva; BATISTA, Tailine Penedo; SANTOS, Eliane Gonçalves Dos 

 

RESUMO 

 

Introdução: Atualmente, os recursos digitais estão tendo um destaque importante nas aulas, 

especialmente de Ciências e Biologia, pois possibilitam a apresentação dos conteúdos de 

maneira diferenciada auxiliando na compreensão dos sujeitos, dessa forma, as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) permitem a exploração de novas perspectivas para os 

processos de ensino e aprendizagem, pois ao utilizar as novas tecnologias na sala de aula, o 

professor se desafia à novas mudanças e se aproxima do contexto e da atualidade do aluno, 

proporcionando assim, uma nova forma de ensinar e de aprender, (re)significando a prática 

docente e (re)estruturando os currículos escolares. Nesse viés, os aplicativos educacionais são 

uma alternativa viável e interessante para complementar atividades escolares, pois garantem 

praticidade e agilidade e possibilitam o desenvolvimento de atividades diferenciadas e 

dinâmicas, atraindo a atenção e o interesse dos alunos. Objetivos: Com isso, o presente trabalho 

tem o objetivo de descrever a criação de um aplicativo, que foi produzido a fim de auxiliar o 

professor de Ciências da Natureza no desenvolvimento de suas aulas. Material e Métodos: O 

aplicativo “Navegando na Ciência” constitui-se de um repertório de atividades que facilitam a 

prática docente, reunindo metodologias diferenciadas, como, textos de divulgação científica, 

jogos didáticos, modelos didáticos, relatos de experiência, entre outros. O trabalho é uma 

pesquisa qualitativa em Educação e o processo metodológico consistiu em construir um 

aplicativo por meio da plataforma Fábrica de aplicativos. Resultados: Com a criação do 

aplicativo educacional busca- se auxiliar o professor na utilização dos recursos tecnológicos em 

sua formação e prática docente. Facilitando assim, o acesso a materiais do ensino de Ciências 

e Biologia como livros, revistas, artigos e jogos, de modo simples e seguro. Conclusão: Ao 

utilizar os materiais disponíveis no aplicativo, o professor aumenta suas possibilidades de 

diversificação e inovação de métodos de ensino, das discussões e exploração dos conteúdos, 

visando uma (re)significação no modo de ensinar e de aprender. 

 

Palavras-chave: Prática Pedagógica, Metodologia De Ensino, Tic
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Introdução 

 

A formação de professores desempenha um papel importante para a construção cidadã, 

pois estimula o pensamento crítico e reflexivo, promovendo a autonomia e facilitando as 

dinâmicas de autoformação participada (NÓVOA, 1992). 

O exercício da profissão docente requer uma formação crítica e atualizada que 

possibilite novas aprendizagens, estimulando assim, o uso de diferentes metodologias nas aulas. 

Nesse viés, Fantin e Girardello (2008) destacam a necessidade de uma qualificação de 

professores, que torne possível a valorização dos saberes do aluno e a apropriação crítica e 

criativa das tecnologias da informação e comunicação disponíveis na sociedade. 

As novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tornaram-se aliadas do 

professor na atualidade, ao oportunizar a exploração de novas perspectivas para os processos 

de ensino e aprendizagem. Com isso, é fundamental a inserção das TIC no ensino, 

especialmente no de Ciências e Biologia, no qual os conteúdos são considerados abstratos e de 

difícil compreensão. 

Como ressaltado por Tavares, Fernandes e Souza (2015, p. 208) “as novas tecnologias 

não devem ser vistas como solução para os problemas educacionais, longe desse pensamento, 

mas podem ser vistas como alternativas, recursos para facilitar o processo ensino 

aprendizagem”. 

Ao utilizar as novas tecnologias na sala de aula, o professor se desafia à novas mudanças 

e se aproxima do contexto e da atualidade do aluno, proporcionando assim, uma nova forma de 

ensinar e de aprender, (re)significando a prática docente e (re)estruturando os currículos 

escolares (ALMEIDA; SILVA, 2011). 

As TIC estão sendo utilizadas frequentemente no cotidiano das pessoas nas mais 

diversas esferas da sociedade, sobretudo e intencionalmente na educação. Dessa forma, quando 

são empregadas como metodologias diferenciadas, podem proporcionar uma melhora na 

relação entre discentes e docentes (LEITE, 2015). 

Assim, as novas tecnologias proporcionam ao professor ampliar as possibilidades de 

discussões e relações com os alunos, por isso é importante trazer para a sala de aula ferramentas 

tecnológicas que auxiliam no desenvolvimento das atividades. 

Dessa forma, os aplicativos educacionais são uma alternativa viável e interessante para 

complementar atividades escolares e potencializar o desenvolvimento do processo ensino e 

aprendizagem. Os aplicativos são novas ferramentas disponíveis na web, que garantem 

praticidade e agilidade em diferentes áreas, e estão se destacando na educação, por possibilitar 

a criação de atividades diferenciadas e dinâmicas, atraindo a atenção e o interesse dos alunos 

(CAIÇARA JUNIOR; PARIS,2007). 

Nesse viés, a Fábrica de aplicativos1 tem se destacado por ser uma ferramenta que 

auxilia na elaboração de aulas diferenciadas e atrativas. A Fábrica de aplicativos é uma 

plataforma brasileira que permite a criação e o compartilhamento de aplicativos para celular de 

 
1 https://fabricadeaplicativos.com.br/ 
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forma rápida. A plataforma foi criada em 2012 por desenvolvedores brasileiros com o objetivo 

de universalizar o acesso a uma nova economia móvel, digital e criativa. 

Atualmente, a plataforma disponibiliza três tipos de serviços para criação dos 

aplicativos: o gratuito, em que desenvolver o aplicativo apenas levará a logomarca do criador 

no rodapé; o Sem Banner, em que desenvolver o aplicativo demandará um custo mensal; e, por 

fim, o Plano Pro, em que desenvolver o aplicativo implica aceitar que os aplicativos criados 

sejam disponibilizados à venda nas lojas das empresas Google e Apple. Dessa forma, utilizar a 

plataforma pode envolver tantos projetos educativos e sociais sem interesses 

comerciais/lucrativos quanto projetos com foco para o empreendedorismo digital (MELO; 

BOLL, 2014). 

Com isso, o presente trabalho tem o objetivo de descrever a criação de um aplicativo, 

que foi produzido a fim de auxiliar o professor de Ciências da Natureza no desenvolvimento de 

suas aulas. O aplicativo “Navegando na Ciência” constitui-se de um repertório de atividades 

que facilitam a prática docente, reunindo metodologias diferenciadas, como, textos de 

divulgação científica, jogos didáticos, modelos didáticos, relatos de experiência, entre outros 

que são encontrados de modo público e gratuito na rede. 

 

Metodologia 

 

O trabalho é uma pesquisa qualitativa em Educação (BOGDAN; BIKLEN, 1994). O 

processo metodológico consistiu em construir um aplicativo por meio da plataforma Fábrica de 

aplicativos, no qual contém um repertório de propostas pedagógicas, que irão auxiliar o 

professor de Ciências e Biologia no desenvolvimento de sua prática. 

Em um primeiro momento foi criado o aplicativo por meio da plataforma “Fábrica de 

Aplicativos”, utilizou-se para a criação o modo gratuito, no qual não é necessário pagar 

nenhuma taxa e a logomarca do criador no rodapé. O aplicativo desenvolvido é denominado 

“Navegando na Ciência” e tem o objetivo de oferecer aos professores de Ciências e Biologia 

ideias para incorporarem suas aulas. 

A segunda etapa deu-se por realizar a seleção dos materiais que compõem o acervo do 

aplicativo, procurou-se buscar proposta de atividades que possam ser utilizadas pelos 

professores de Ciências e Biologia em suas aulas, como por exemplo jogos e modelos didáticos, 

texto de divulgação científica, charges, histórias em quadrinhos, entre outros, além de 

apresentar também ideias e reflexões a partir de relatos de experiência, artigos científicos, 

capítulo de livros que discutam e abordam os processos de ensino e de aprendizagem. Os 

materiais selecionados para alimentar o aplicativo são de modo público e gratuito na rede. 

Por fim, os materiais selecionados foram adicionados ao aplicativo Navegando na 

Ciência com o intuito de disponibilizar aos professores diversas possibilidades de práticas 

pedagógicas. 
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Resultados e Discussão 

 

Os aplicativos, são exemplos de recurso pedagógico e tecnológico que os professores 

podem utilizar para o planejamento de atividades (SONEGO; BEHAR, 2019). O uso destes 

aplicativos de forma didática, pode tornar-se um aliado da educação, potencializando a 

criatividade e o conhecimento. Assim, inovando o processo de ensino e aprendizagem.  

Como destacam Sonego, Rodrigues e Behar (2020, p.1) “percebe-se que há a 

necessidade de explorar, criar materiais e manipular os dispositivos móveis desde a formação 

inicial, para que o professor tenha subsídios teórico-práticos que, posteriormente, possam ser 

implementados na sua prática docente.”  

Deste modo, com a criação de um aplicativo educacional busca- se auxiliar o professor 

na utilização dos recursos tecnológicos em sua formação e prática docente. Facilitando assim, 

o acesso à materiais do ensino de Ciências e Biologia, como livros, revistas, artigos e jogos, de 

modo simples e seguro.  

Nessa perspectiva, acredita-se que seja relevante que os futuros professores se 

envolvam  no  conhecimento,  exploração e manuseio das tecnologias digitais, como 

os  dispositivos  móveis,  durante  a  formação  inicial  para  que  essas  informações  

façam  parte,  posteriormente,  das  atividades  e  práticas  docentes  no  cotidiano  

escolar.  Compreende-se que essas tecnologias cada  vez  mais avançam em direção 

aos ambientes educacionais e, com isso, almeja-se que os professores tenham 

entendimento sobre elas para poder incorporá-las nas suas práticas na sala de 

aula.(SONEGO, BEHAR ,2019, p. 51) 

Em uma sociedade em que as crianças e jovens estão acostumados a usufruir de 

tecnologias, é inevitável que o uso de TIC tenha um significativo papel na educação. Nessa 

perspectiva Souza (2016) afirma que estes alunos não teriam sua atenção presa em uma aula 

com professores utilizando apenas quadro-negro e giz, como no modelo tradicional, e que a 

utilização das TIC se torna um requisito a despertar o interesse ao aprender. 

As tecnologias estão presentes no cotidiano de alunos e professores, deste modo é 

impossível não trabalhar com elas em uma realidade em que a sociedade está "conectada", o 

resultado disso é que estas tecnologias passaram a estar presentes também no ambiente escolar. 

O desenvolvimento do aplicativo “Navegando na Ciência” é idealizado para facilitar aos 

professores a utilização das TIC como um recurso pedagógico e desta forma aprimorar o ensino 

de Ciências e Biologia. Nesse contexto: 

[...] há necessidade de o professor compreender as modificações que a sociedade 

enfrenta, buscando se atualizar para exercer uma prática pedagógica que atenda às 

necessidades da escola atualmente, a partir da inclusão de ferramentas tecnológicas 

nas aulas, com objetivo de melhorar o processo de ensino aprendizagem dos alunos, 

buscando romper com um ensino metodista, conservador e estático que não 

contribui para promover uma aprendizagem significativa. (SILVA, TOMAZ, 2019, 

p. 3) 

Desta forma percebe-se a necessidade de buscar por novas metodologias para o ensino 

de Ciências e Biologia. Os materiais disponibilizados no aplicativo podem contribuir com a 
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prática pedagógica do professor, ao ampliar o leque de subsídios para o ensino e 

consequentemente expandir a criatividade e o conhecimento dos discentes. 

 

Conclusão 

 

O trabalho evidencia o uso da Fábrica de Aplicativos e a construção do “Navegando na 

Ciência” como forma de introduzir as TIC no ambiente escolar, de modo a auxiliar o professor 

como ferramenta de apoio na sua formação e na sala de aula. Desta forma beneficiando o 

docente e consequentemente o aluno, os quais passam a ter o ensino de Ciências e Biologia 

disperso do modelo tradicional. 

Percebe-se a necessidade de os professores ter acesso e explorar os aplicativos desde 

sua formação para que tenham capacidade de implementá-los nas atividades escolares, 

utilizando o material disponibilizado na plataforma para inovar os métodos de ensino e 

aprendizagem. Por este motivo o aplicativo “Navegando na Ciência” é estruturado para 

conceder fácil acesso e compreensão para um aproveitamento com mais qualidade no ensino, 

contendo materiais relacionados às disciplinas de forma inovadora. 

Portanto o uso das TIC e a construção de aplicativos a serem introduzidos como material 

didático e de apoio ao professor, além de estarem cada vez mais presentes no cotidiano escolar, 

essas ferramentas trazem consigo benefícios para o processo de ensino, de tal forma a inovar as 

práticas pedagógicas  
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A INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS AMBIENTAIS NA DIVERSIDADE BETA DE 

MACRÓFITAS AQUÁTICAS EM IGARAPÉS DA REGIÃO DA VOLTA GRANDE 

DO XINGU, BRASIL 

 

VELOSO, Geysa Kelly Oliveira; MARTINS, André Ribeiro; DIAS-SILVA, Karina 

 

RESUMO 

 

Introdução: Igarapés, são componentes relevantes das florestas tropicais, criando uma 

heterogeneidade estrutural característica no ecossistema de terra firme. Seus micro-habitat e a 

composição da fauna associada são fortemente influenciados pela floresta adjacente. Os 

diferentes usos da terra são a principal ameaça à integridade dos ecossistemas aquáticos, 

podendo impactar o habitat, a qualidade da água, e a riqueza de macrófitas aquáticas. Uma 

forma de identificar os efeitos desses fatores nessas comunidades é analisar sua influência na 

diversidade beta (β). Objetivos: O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de variáveis 

ambientais na diversidade beta (β) em igarapés da região da Volta grande do Xingu, localizados 

próximo ao município de Altamira-Pará. Materiais e Métodos: As buscas foram realizadas em 

setembro de 2019 em 19 igarapés. Em um perímetro de 100 m as proximidades dos igarapés, 

os espécimes eram avistados e identificados e em cada ponto amostral foram obtidos dados 

sobre as características ambientais. Inicialmente, utilizamos teste de correlação de Pearson para 

retirar as variáveis altamente correlacionadas, resultando em sete variáveis (pH, Temperatura, 

Turbidez, Oxigênio Dissolvido, Sólidos Dissolvidos Totais, Potencial de Oxirredução, 

Profundidade média). Resultados: A partir da matriz de presença e ausência das espécies de 

macrófitas aquáticas a diversidade (β) foi decomposta em diversidade beta total e nos dois 

principais componentes: a diferença de riqueza e substituição de espécies, criando três matrizes 

de dissimilaridade. Análises de redundância baseadas em distância (dbRDA) foram utilizadas 

para testar os efeitos das condições ambientais nas três matrizes de dissimilaridade. As variáveis 

ambientais não tiveram influência na diversidade beta total (F7= 0,918 P= 0,59) nem na 

substituição de espécies (F7= 0,465; P= 0,53) e nem explicou o componente de diferença de 

riqueza (F7= 0,726; P= 0,71). As abordagens mostraram relação positiva fraca, onde a 

diversidade (β) não foi explicada pelas condições ambientais locais. A incongruência destes 

padrões pode ser explicada pela inabilidade de mensurar variáveis ambientais importantes para 

as assembleias de macrófitas aquáticas. Conclusão: O estudo reforça a importância de adotar 

diferentes abordagens em estudos de comunidades, assim como a necessidade de preencher 

lacunas de amostragem em relação aos dados mais precisos para estimar a diversidade (β) de 

macrófitas aquáticas em igarapés. 
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A SAÍDA DE CAMPO COMO ESTRATÉGIA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO: 

UM RELATO DE CASO SOBRE A IDA DE ESTUDANTES AO MUSEU DE 

CIÊNCIAS NATURAIS DA PUC MINAS, EM BELO HORIZONTE – MG 

 

FREITAS, Thays Cristina Rodrigues Cangussu De; OLIVEIRA, Jonilson Dos Santos 

  

RESUMO 

 

Introdução: Nos dias atuais, sabe-se que as saídas de campo se tornaram uma maneira eficaz 

de aprendizagem, visto que trazem consigo, a possibilidade de ensinar temas, que envolvem o 

ensino de Ciências e outras disciplinas, de maneira a compreender a relação existente entre o 

espaço vivido pelos estudantes e as informações obtidas por eles em sala de aula. Fundado em 

1983, o Museu de Ciências Naturais PUC, localiza-se em Belo Horizonte, MG. O espaço abriga 

um importante acervo de zoologia. A coleção de paleontologia destaca-se pelas descobertas de 

mamíferos do Pleistoceno da América do Sul; as coleções de Vertebrados da fauna atual 

contemplam anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Portanto, o objetivo principal da sua criação 

foi promover um espaço de exposições, educação e pesquisa, preservando desta maneira, o 

patrimônio natural, histórico e cultural do Brasil. Objetivo: Por este motivo objetivou-se com 

este trabalho oportunizar aos estudantes do ensino fundamental II, uma maneira interdisciplinar 

de aprendizado, estimulando-os de forma interativa no ambiente visitado. Ressalta-se que esta 

saída de campo foi realizada antes da Pandemia do Covid 19. Material e métodos: Para isso, 

agendou-se com antecedência, a visita no Museu de Ciências Naturais da PUC MINAS, visto 

que ele possui agenda disputada por escolas de toda região metropolitana. Resultados: Cerca 

de 60 estudantes se fizeram presente na atividade proposta. Graças a equipe do Museu, 

composta de inúmeros profissionais qualificados, os estudantes receberam uma admirável 

palestra inicial, onde foi apresentado o objetivo de criação do museu, sua importância na cidade, 

no Brasil e no mundo. No local, os estudantes puderam visitar exposições com temas diversos 

de Arqueologia, Paleontologia, Marcas da evolução, Ilustração científica, dentre outras. 

Conclusão: A interatividade das exposições do Museu, torna as atividades estimulantes e 

desperta o interesse dos estudantes pelo conhecimento. E por isso, observa-se que a 

implementação de projetos como este, possibilitam inovar as práticas pedagógicas escolares. 

Após a execução deste projeto, observou-se que além de inovar esta prática, houve uma 

evolução significativa na forma com que os estudantes percebem o ambiente e sua influência 

no mesmo. No entanto, vale ressaltar que ao selecionar o local de visitação, deve-se levar em 

conta: o público-alvo; o tempo e os recursos financeiros dispostos pela família e pela escola. 

Para isso, recomenda-se realizar encontros entre os profissionais participantes, a fim de 

possibilitar esta preparação, para que se tenha as perspectivas iniciais do projeto, alcançadas 

com êxito. 
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RELAÇÃO DO ÍNDICE DE INTEGRIDADE DE HABITATS COM ASSEMBLEIAS 

DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS EM IGARAPÉS DA REGIÃO DA VOLTA 

GRANDE DO XINGU, BRASIL 

 

SILVA, Gabriel Santos Da; MARDERGAN, Vinícius; VELOSO, Geysa Kelly Oliveira; 

DIAS-SILVA, Karina 

 

RESUMO 

 

Introdução: Os diferentes usos do solo são a principal ameaça à integridade dos ecossistemas 

aquáticos, podendo impactar o habitat, a qualidade da água, e a riqueza de espécies. Objetivos: 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da alteração da integridade ambiental sobre a 

estruturação da assembleia de macrófitas aquáticas em igarapés da região da Volta grande do 

Xingu, Altamira-Pará. Materiais e Métodos: As coletas foram realizadas em setembro de 2019 

em 19 igarapés. Em um perímetro de 100 m as proximidades dos igarapés, os espécimes eram 

avistados e identificados e em cada ponto amostral foram obtidos dados sobre as características 

ambientais. O procedimento utilizado para avaliar a alteração ambiental foi o Índice de 

Integridade do Hábitat (IIH), que consiste em um protocolo constituído por 12 itens, que 

descrevem as condições ambientais do local. Cada item é composto de quatro a seis alternativas, 

que estão ordenadas de forma a representar sistemas cada vez mais íntegros, onde os valores 

obtidos variam em uma escala de 0-1, portanto, quanto mais próximo de 1 mais íntegro é o 

ambiente. Para avaliar a resposta da riqueza de espécies aos diferentes valores obtidos do IIH 

foi realizada uma Regressão Linear Simples, neste estudo o IIH variou de 0,46 a 0,83. 

Resultados: Os igarapés com valores baixos de IIH (< 0,50), estão em áreas de extração de 

madeira, criação de gado e/ou plantações, levando os mesmos à uma perda acentuada da 

vegetação ripária e consequentemente sendo classificada neste estudo como, ambientes com 

alto grau de perturbação. Já os igarapés com valores intermediários (0,50 a 0,75) apresentam 

algum tipo de modificação antrópica, porém ainda apresenta algumas características físicas 

naturais em alguns trechos. Ademais, igarapés com maiores valores de IIH (> 0,75) 

apresentaram características físicas e biológicas naturais parcialmente inalteradas e presença de 

matas ripárias com poucos indícios de atividades antrópicas no entorno. Foram identificadas 24 

espécies de macrófitas aquáticas distribuídas em 13 famílias, 17 gêneros e três formas de vida. 

Conclusão: O IIH apresentou relação negativa com a riqueza de macrófitas aquáticas (r2= 

0,260; p=0,03). Isso é esperado pois a entrada de luz está associada à abertura de dossel, assim 

a sombra proporcionada pela vegetação ripária, impossibilita a ocorrência de macrófitas 

aquáticas e pode ser considerada um filtro ambiental para a sua ocorrência em igarapés. 
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EFEITO DO AMBIENTE NA DENSIDADE DE LARVAS DE PEIXES DO RIO 

XINGU 

 

OLIVEIRA, Adrielly Souza De; CORDOVIL, Angelica Braga; ANGELIM, Ana Gabrielle 

Dos Santos; SILVA, Karina Dias; MONTAG, Luciano Fogaça De Assis; SILVA, Kenned 

 

RESUMO 

 

Introdução: Larvas de peixes apresentam comportamento planctônico e são fortemente 

influenciados pelas condições ambientais. Os peixes se reproduzem em épocas do ano que são 

mais apropriadas para desova e que apresentem mais recursos para seu desenvolvimento em 

locais apropriados para essa reprodução e sobrevivência. O estudo sobre a densidade nesses 

locais é relevante devido ao impacto que isto gera na preservação das espécies que vivem em 

diferentes ambientes. Objetivos: Dessa forma o objetivo do trabalho foi comparar a densidade 

de larvas de peixes nos ambientes de praia, remanso e canal no rio Xingu. Materiais e 

Métodos: As coletas foram realizadas com uma rede de formato cônico, com malha de 300 μm, 

no mês de março de 2021, em ambiente de remanso, ambiente nas margens com baixa 

correnteza, ambientes de praia, caracterizado por ter fundo arenoso e limpo nas margens dos 

rios e canal que se localiza no centro do rio, uma área mais profunda que as demais. As amostras 

foram armazenadas em recipientes com formol a 5% para sua conservação e em seguida foram 

etiquetados e levados para o laboratório, para triagem. Para testar a diferença de densidade nos 

diferentes ambientes realizamos um Kruskal-Wallis. Resultados: A densidade média nos 

ambientes foi de 7,31 larvas/10m³, sendo que 0,69 larvas/10m³ foram coletadas em áreas de 

praia, em áreas de canal foram 6,13 larvas/10m³ e em remanso foram 0,49 larvas/10m³. 

Evidenciamos uma diferença na densidade de larvas nos ambientes analisados (KW = 37.6, GL 

= 2 p < 0,001). A presença de larvas em ambientes de remanso foi o que apresentou a menor 

densidade, devido estarem mais vulneráveis à ação de predadores e este ambiente ter espaço 

limitado para seu desenvolvimento, além de que juntamente com a praia, apresentam baixo 

fluxo de água. Conclusão: Entretanto, com isso podemos observar que o ambiente de canal é 

o que apresenta a maior densidade de larvas em comparação aos três ambientes pois possui um 

maior fluxo de água e as larvas não se encontram vulneráveis a predação neste local.  
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FITOTOXICIDADE DE SERJANIA FUSCIFOLIA RADLK. SOBRE GERMINAÇÃO 

DE SOLANUM LYCOPERSICUM MILL. E DIGITARIA INSULARIS (L.) FEDDE. 

(DIGIN) 

 

SILVA, Tatiane Martins Da; PASTORINI, Lindamir Hernandez 

 

RESUMO 

 

Introdução: Entende se por alelopatia, qualquer efeito benéfico ou prejudicial, que ocorre entre 

plantas e microorganismos, onde estes, liberam compostos químicos no meio ambiente. Estes 

compostos podem afetar sistemas biológicos e os processos de germinação e crescimento. 

Relatado desde a antiguidade, sendo o termo cunhado por Molisch em 1937, este efeito se dá 

por meio de compostos secundários, sendo sua maior classe representados por esteróides e 

triterpenos. Para prospecção de novos bioherbicidas, diversos estudos vêm sendo realizados. 

Objetivos: Com o objetivo de avaliar o potencial fitotóxico de S. fuscifolia sobre a germinação 

de tomate e capim amargoso, foram realizados bioensaios de germinação. Materiais e Métodos: 

Os extratos foram preparados a partir das folhas secas das espécies coletadas, obtendo-se as 

concentrações de 2,5; 5,0; 7,5 e 10%. Para avaliação do efeito sobre a germinação, sementes 

das espécies-alvo foram colocadas em placas de Petri, contendo 6 mL do extrato aquoso 

correspondente à espécie, nas concentrações determinadas. As placas foram seladas com 

plástico filme e mantidas em câmara de germinação. O teste foi inteiramente casualizado, e em 

intervalos de 24hrs realizou-se a conferência das germinações, considerando como germinadas 

somente as sementes que apresentaram protrusão de radícula (2mm). Posteriormente foi 

calculada a porcentagem de germinação, tempo médio de germinação e índice de velocidade de 

germinação. Aplicou-se análise de variância (ANOVA) e teste de Dunnett (p≤0.05). 

Resultados: Os extratos aquosos de S. fuscifolia reduziram a porcentagem de germinação a 

partir da concentração de 7,5%, enquanto o índice de velocidade de germinação de e tempo 

médio de germinação de S. lycopersicum não foram afetados. A porcentagem de germinação 

de Digitaria insularis, foi afetada a partir da concentração 5,0% e o índice de velocidade de 

germinação foi afetado a partir da concentração 7,5%. Não ocorreu germinação na concentração 

10,0%. Conclusão: Concluímos que Serjania fuscifolia apresentou efeito fitotóxico sobre a 

germinação de S. lycopersium e D. insularis, sendo mais efetiva sobre a germinação do capim 

amargoso. 

 

Palavras-chave: Bioherbicida, Capim Amargoso, Extrato Aquoso, Sapindaceae, Tomate 

 

Introdução 

 

Quando um organismo (fungo, bactéria ou planta) é afetado positivamente ou 

negativamente por outro, chamamos de Alelopatia. A Alelopatia é um termo ecológico que foi 

cunhado por Hans Molisch em 1937. Ela ocorre mediante liberação de compostos químicos, 
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atuando em diversas etapas do desenvolvimento (1). Além da germinação, o crescimento, 

estabelecimento, respiração, transpiração e fotossíntese podem também, ser afetados (2). 

O Brasil é conhecido por sua biodiversidade. Dito isto, estudos que investiguem o 

potencial desta são importantes, visto que, através deles, podem ser encontrados compostos 

com diversas atividades, dentre elas a fitotoxicidade.  

Com intuito de conhecer melhor a biodiversidade relacionada a lianas presentes na 

Floresta Estacional Semidecidual, tendo como base estudos já realizados em nosso laboratório 

que identificaram potencial fitotóxico de espécies de Serjania, no presente trabalho visamos 

verificar o potencial fitotóxico de Serjania fuscifolia Radlk. sobre a germinação de Solanum 

lycopersicum Mill. e Digitaria insularis (L.) Fedde (DIGIN).  

 

Metodologia 

 

Foram coletados ramos de Serjania fuscifolia Radlk. no Parque das Palmeiras, 

localizado na cidade de Maringá, PR. Uma exsicata foi depositada no Herbário HUEM, e segue-

se o registro: HUEM 35504. A coleta foi realizada por Aline Rosado, no ano de 2019. As folhas 

foram levadas ao Laboratório de Fisiologia Vegetal onde foram separadas e secas naturalmente 

sobre jornal. Sementes de Solanum lycopersicum foram obtidas no comércio local e utilizadas 

como planta-alvo no bioensaio. Diásporos de Digitaria insularis foram obtidos da empresa 

Agrocosmos. 

Após secagem das folhas, o material foi pesado e obtido 1,25 g, 2,5 g, 3,75 g e 5,0 g de 

folhas secas. Então, o material vegetal foi triturado com liquidificador e macerado com a adição 

de 50mL de água destilada para obtenção dos extratos aquosos nas seguintes concentrações, 

2,5%, 5,0%, 7,5% e 10,0%. Os extratos foram filtrados com gaze. 

Para os bioensaios foram utilizadas placas de Petri de 9 cm de diâmetro, contendo duas 

folhas de papel filtro e 6mL de extrato aquoso de S. fuscifolia de cada concentração, 

separadamente. Cada placa de Petri recebeu 20 sementes de tomate, ou capim amargoso, sendo 

cinco repetições por tratamento (por planta e concentração), totalizando 25 placas de Petri. Para 

o controle utilizou-se somente água destilada.  

As placas foram envolvidas com plástico filme e mantidas em câmara de germinação 

do tipo B. O. D., sob fotoperíodo de 12 horas (claro e escuro), iluminadas por quatro lâmpadas 

brancas fluorescentes de 25W, do tipo luz do dia. Foi utilizada temperatura de 25°C para o 

tomate, durante 6 dias. Para o capim amargoso, utilizou-se temperatura de 30°C, durante 4 dias. 

O teste foi inteiramente casualizado, e em intervalos de 24hrs realizou-se a conferência das 

germinações, considerando como germinadas somente as sementes que apresentaram protrusão 

de radícula (2mm). A partir da avaliação foram calculados os seguintes parâmetros: 

porcentagem de germinação (PG), índice de velocidade de germinação (IVG) e tempo médio 

de germinação (TMG) (1). Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) com 

teste de Dunnett (p ≤ 0.05) que compara os tratamentos com o controle. 

 

Resultados e Discussão 

Sementes de S. lycopersicum em extratos aquosos de folhas de Serjania fuscifolia 

apresentaram redução da PG a partir da concentração 7,5%. O TMG e IVG não foram afetados 

(Tabela 1).  
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Tabela 1. Porcentagem de germinação de (PG), tempo médio de germinação (TMG) e índice 

de velocidade de germinação (IVG) de sementes de Solanum lycopersicum Mill. mantidas em 

extratos aquosos de folhas de Serjania fuscifolia Radlk. 

 

Tratamento PG 

(%) 

TMG 

(dias) 

IVG 

0% 88 4,67 0,24 

2,5% 85 4,4 0,22 

5,0% 84 4,71 0,21 

7,5% 44** 3,54 0,16 

10,0% 25*** 5,32 0,18 

Asterisco (**) indica que o tratamento foi significativamente diferente do controle pelo teste de Dunnett (P≤0,05). 

Asterisco (***) indica que o tratamento foi significativamente diferente do controle pelo teste de Dunnett (P≤0,01) 

e (****) indica que o tratamento foi significativamente diferente do controle pelo teste de Dunnett (P≤0,001). 

Espécies pertencentes à família Sapindaceae são muito utilizadas por comunidades 

indígenas como ictiotóxico (3). Desta família, foram isolados diversos compostos de 

metabolismo secundário, principalmente terpenos (4) e saponinas (5). Tais compostos apresentam 

potencial fitotóxico, o que pode ter contribuído para a inibição da germinação observada em S. 

lycopersicum.  

Sementes de capim amargoso quando mantidas em extrato aquoso de folhas de S. 

fuscifolia, apresentaram redução na PG, a partir da concentração 5,0% e redução do IVG, a 

partir da concentração 7,5%. O TMG foi afetado na maior concentração (10,0%). Na 

concentração 10,0% não ocorreu germinação de D. insularis (Tabela 2). 

Tabela 2. Porcentagem de germinação (PG), índice de velocidade de germinação (IVG) e 

tempo médio de germinação (TMG) de sementes de D. insularis (L.) Fedde (DIGIN). 

mantidas em extratos aquosos de folhas de Serjania fuscifolia Radlk. 

Tratamento PG 

(%) 

TMG  

(dias) 

IVG 

0% 70 3,83 1,06 

2,5% 59 5,11 0,19 

5,0% 36**** 5,36 0,18 

7,5% 3**** 2,50 0,10** 

10,0% -**** -** -**** 
Asterisco (**) indica que o tratamento foi significativamente diferente do controle pelo teste de Dunnett (P≤0,05). 

Asterisco (***) indica que o tratamento foi significativamente diferente do controle pelo teste de Dunnett (P≤0,01) 

e (****) indica que o tratamento foi significativamente diferente do controle pelo teste de Dunnett (P≤0,001). 

Estudo realizado com Serjania lethalis (4). utilizando como espécie-alvo capim-arroz e 

amendoim bravo, evidenciou que S. lethalis, afetou a germinação destas plantas indesejadas. 

Acreditamos que saponinas presentes em S. fuscifolia podem estar envolvidas nos efeitos 

obtidos. Saponinas representam uma importante classe de compostos de metabolismo 

secundário, sendo característico da família Sapindaceae, a qual S. fuscifolia pertence. 

Conclusão 
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Concluímos que os extratos aquosos de Serjania fuscifolia Radlk. apresentaram efeito 

fitotóxico sobre sementes de Solanum lycopersicum e Digitaria insularis e que são necessários 

estudos futuros para ampliação do conhecimento da ação dos extratos da espécie utilizada sobre 

plantas-alvo, para possível prospecção de novos compostos bioherbicidas. 
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PROTEÍNA ANIMAL OU FRUTA COMO ISCAS ATRAEM MAIS FÊMEAS DE 

MOSCAS (DIPTERA: CALLIPHORIDAE E MESEMBRINELLIDAE) EM 

ARMADILHAS MAIS PRÓXIMAS AO SOLO DO QUE NO ALTO DAS ÁRVORES 

 

FAÇANHA, Bruna Letícia Barreto; FAÇANHA, Bruna Letícia Barreto; ALMEIDA, Rony 

Peterson Santos; JUEN, Leandro; ESPOSITO, Maria Cristina 

 

RESUMO 

 

Introdução: Aspectos ecológicos e biológicos das moscas Calliphoridae e Mesembrinellidae 

têm sido estudados na Amazônia, mas o conhecimento de algumas questões relacionadas a sua 

biologia ainda precisa ser investigado. Essas famílias são indicadoras de alterações antrópicas, 

importantes no processo de decomposição de matéria orgânica, apresentam interesse forense e 

são transmissoras de doenças, porém machos e fêmeas têm demonstrado respostas diferentes 

quanto a sua atratividade. Por isso, é importante entender como a biologia dessas moscas é 

influenciada pelo valor proteico e disponibilidade de recurso em áreas de floresta, uma vez que 

esses insetos podem ser atraídos tanto por recursos de origem animal como por outras fontes, 

podendo facilitar assim uma melhor interpretação dos resultados e conclusões mais detalhadas 

sobre as suas escolhas de alimentação dos seus indivíduos e até mesmo subsidiar planos de 

manejo ecologicamente adequados desses insetos. Objetivos: Dessa forma, o objetivo deste 

trabalho é avaliar como a atratividade por duas de alturas de armadilhas influencia na razão 

sexual de moscas das famílias Calliphoridae e Mesembrinellidae coletadas em floresta 

amazônica com o uso de dois tipos de iscas atrativas. Materiais e Métodos: Para isso, foram 

utilizadas 20 árvores em uma área de várzea, onde cada uma recebeu duas armadilhas, uma a 

0,6m (baixa) e a outra a 10m (alta), com um tipo de isca (pulmão bovino ou banana) repetido 

durante três campanhas. As iscas foram alternadas entre as árvores e as armadilhas ficaram 

expostas durante 48h (N=120). Resultados: Um total de 1.173 espécimes de moscas da família 

Calliphoridae e Mesembrinellidae foram coletadas, sendo 902 fêmeas e 271 machos. Houve um 

predomínio de fêmeas em todos os tratamentos, correspondendo a 76,90% (902) dos espécimes 

coletados. O tratamento que teve maior representatividade de fêmeas (408 indivíduos) foi em 

armadilha baixa com isca de pulmão, proporcionalmente 10x mais fêmeas. A maior 

representatividade de machos (89 indivíduos) foi em armadilhas altas com pulmão bovino. Os 

testes mostraram que existe diferença na atratividade de fêmeas e machos pelas duas alturas 

tanto na isca de pulmão como na isca de banana. Isso está relacionado às características 

ecológicas dos sexos, uma vez que as exigências climáticas e proteicas de machos e fêmeas são 

diferentes. Conclusão: Portanto, iscas de fruta e de origem animal atraem mais fêmeas do que 

machos e machos se apresentam em maior quantidade em armadilhas altas, enquanto fêmeas 

apresentam-se em maior quantidade em armadilhas baixas. 

 

Palavras-chave: Razão Sexual, Atratividade, Recursos, Altura De Armadilhas  
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Introdução 

 

Moscas das famílias Calliphoridae e Mesembrinellidae possuem espécies com 

importância na conservação ambiental, de saúde pública e de entomologia forense (1). Grande 

parte dessas moscas pode se alimentar de fezes, néctar e secreções açucaradas, mas algumas 

utilizam preferencialmente carcaças animais em decomposição para o desenvolvimento dos 

seus imaturos (2). Elas também veiculam doenças tais como febre tifoide, cólera, tuberculose, 

poliomielite, helmintoses, entre outras doenças para humanos e outros animais (3).  

Aspectos ecológicos e biológicos das moscas das famílias Calliphoridae e 

Mesembrinellidae têm sido estudados na Amazônia (4,5). Em contrapartida, o conhecimento 

de algumas questões relacionadas a sua biologia ainda precisa ser aprofundado. É necessário 

melhor interpretação de dados experimentais e obtenção de conclusões mais detalhadas sobre 

as suas escolhas de alimentação e até mesmo subsidiar planos de manejo ecologicamente 

adequados desses insetos em ambientes urbanos, agrícolas ou florestais (6).  

Atualmente o método de coleta mais utilizado nos trabalhos de ecologia com moscas 

como objeto de estudo, tem demonstrado resultados intrigantes, apresentando uma variação 

entre os sexos das moscas capturadas. Quando são utilizadas iscas de origem animal em 

decomposição (carnes, peixes e carcaças animais) em armadilhas expostas a até 2m do solo 

uma maior proporção de fêmeas é identificada, já em alturas superiores, são observadas uma 

maior proporção de machos (7,8). Já o uso de iscas de outras fontes alimentares como frutas, 

fezes frescas e melaço, costuma atrair uma proporção mais semelhante de machos e fêmeas 

(9,10). Tal variação na razão sexual dessas moscas pode ser explicada pela estratificação 

florestal dos indivíduos e a diferente necessidade de recursos para cada sexo (11,12). As fêmeas 

por exemplo, preferem o chão da floresta devido a existência de uma maior diversidade e 

quantidade de recursos nesse estrato para a obtenção de proteínas que são necessárias para 

oviposição, como as carcaças de animais em decomposição (11,13). Alguns machos por outro 

lado, podem estar associados à ambientes mais ensolarados do que as fêmeas, podendo ser 

atraídos por estratos florestais superiores e ainda podem chegar à maturação sexual sem a alta 

necessidade de alimentação por proteínas, possibilitando a atratividade por outros recursos que 

não sejam de origem animal (10,12). Assim, a proporção da razão sexual dessas moscas pode 

variar dependendo da isca utilizada para a atração do inseto (10), e o uso deste método parece 

estar coletando amostras tendenciosas, podendo favorecer a coleta de fêmeas. Portanto, é 

importante entender como a biologia das moscas é influenciada pelo valor proteico e 

disponibilidade de recurso em áreas de floresta, uma vez que esses insetos podem ser atraídos 

tanto por iscas de origem animal como por outras fontes (14).  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é avaliar como a razão sexual de moscas das 

famílias Calliphoridae e Mesembrinellidae coletadas em floresta amazônica com dois tipos de 

iscas é influenciada pela atratividade por duas de alturas em que as armadilhas de captura são 

expostas. Nossa ideia aqui é de testar, separadamente, a proporção de machos e fêmeas 

coletados em duas alturas com duas iscas de origem diferentes. Para isso testamos a hipótese 

de que os sexos das moscas serão afetados pelas alturas nas duas iscas testadas, com fêmeas 
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sendo mais representativas nas iscas proteicas de armadilhas mais próximas do solo, 

considerando suas demandas para oviposição (11,14) e machos mais associados ao estrato mais 

alto da floresta devido as preferências do clima (10,12). 

 

Metodologia 

 

O estudo foi realizado em uma área de várzea amazônica no município de Mazagão, 

localizado ao sul do Estado do Amapá, onde foram traçadas quatro trilhas com no mínimo 200m 

de distância uma da outra. Em cada trilha, foram selecionadas cinco árvores, com distâncias de 

200m entre elas, a fim de garantir a independência amostral (15,16). Nenhuma das árvores 

selecionadas eram árvores frutíferas ou estavam em período de floração, evitando assim a 

interferência na atração das moscas. Foram realizadas três campanhas (meses janeiro, abril e 

julho de 2019) utilizando sempre as mesmas árvores, totalizando em um esforço de 120 

armadilhas. 

Os califorídeos e mesembrinelídeos foram capturados com armadilhas adaptadas (17) 

que ficaram expostas por 48 horas na floresta. Essas armadilhas foram penduradas em duas 

alturas: a 0,6m (baixa) e 10m (alta) do nível do solo. As armadilhas que ficaram no alto foram 

içadas após uma linha ser passada entre os galhos da árvore utilizando uma pedra amarrada na 

linha para dar peso, que foi projetada por um estilingue. Também foram usados dois tipos de 

iscas atrativas: 50g de pulmão bovino e 50g de banana amassada fermentada. Essas armadilhas 

foram colocadas de forma alternada nas árvores, onde cada árvore recebeu duas armadilhas com 

o mesmo tipo de isca: uma baixa e uma alta, e a árvore seguinte recebeu a outra isca.  

Os espécimes de Calliphoridae e Mesembrinellidae foram primeiramente separados dos 

demais insetos coletados, sexados e posteriormente identificados utilizando-se as descrições e 

chaves dicotômicas de (18–23). Após a identificação o material foi depositado na Coleção 

Zoológica da Universidade Federal do Pará. 

Para testar se a razão sexual das moscas das duas famílias é influenciada pelas iscas de 

pulmão bovino e de banana fermentada em armadilhas baixas e altas, foi estimada a frequência 

dos sexos de todos os espécimes coletados nas amostras, através do teste não paramétrico do 

Qui-quadrado (24) utilizando a função ‘chisq.test’ do pacote stats (25). Este teste possui os 

valores com regência ou padrão conhecido de uma proporção de 1:1, ou 50% para cada 

acontecimento. Assim, um teste foi gerado para pulmão (baixo e alto) e outro para banana 

(baixo e alto). Todas as análises foram realizadas através do software R (25) a nível de 

significância de (p<0,05). Usamos os pacotes ggplot2 (26) e gridExtra (27) para a construção 

das figuras. 

 

Resultados e Discussão 

 

Foram coletados 1.173 espécimes de moscas da família Calliphoridae e 

Mesembrinellidae, sendo 902 fêmeas e 271 machos. Calliphoridae apresentou um total de 962 

indivíduos e Mesembrinellidae apresentou abundância total de 211. A maior frequência de 
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moscas ocorreu em pulmão bovino, que correspondeu a 62,84% do total dos espécimes 

coletados e a isca banana fermentada, coletou 37,17% dos indivíduos, um resultado similar a 

outros trabalhos onde a maior abundância é coletada em isca proteica (28,29).  

Houve um predomínio de fêmeas em todos os tratamentos, correspondendo a 76,90% 

(902) dos espécimes coletados. O tratamento que teve maior representatividade de fêmeas (408 

indivíduos) foi em armadilha baixa contendo isca de pulmão e a maior representatividade de 

machos (89 indivíduos) foi em armadilhas altas contendo pulmão bovino. Este resultado 

também já foi observado por outros estudos, onde as moscas Calliphoridae, Sarcophagidae e 

Syrphidae mostram fêmeas mais abundantes no solo e machos mais abundantes no dossel 

(7,8,11). 

A comparação entre as frequências observadas e as esperadas para a razão sexual (50% 

para machos e fêmeas) pelo teste do Qui-Quadrado de aderência (x2) mostrou que existe 

diferença entre fêmeas e machos na atratividade pela isca de pulmão (x2 = 55.757; GL = 1; p < 

0.001). Na isca de pulmão bovino 737 moscas foram coletadas e houve predomínio de fêmeas 

nas duas alturas (607), representando 90% dos espécimes coletados no baixo e 69% dos 

espécimes coletados no alto (Figura 1). Do total de moscas, 737 foram coletadas em iscas de 

pulmão bovino, então a frequência esperada de fêmeas e machos nesta isca entre os coletados 

é: em armadilhas baixas de 369 e 79 indivíduos, respectivamente e em armadilhas altas é de 

237 e 50 indivíduos, respectivamente. 
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Figura 1: Relação de fêmeas e machos de moscas das famílias Calliphoridae e 

Mesembrinellidae coletadas em duas alturas (baixo e alto) utilizando isca de pulmão bovino em 

área de floresta amazônica.  

Para a atratividade pela isca de banana, a comparação entre as frequências observadas e 

as esperadas para a razão sexual (50% para machos e fêmeas) pelo teste do Qui-Quadrado de 

aderência (x2) mostrou que a diferença entre fêmeas e machos também é significativa (x2 = 

6.889; GL = 1; p = 0.008). As armadilhas com isca de banana coletaram 436 moscas, onde 

também houve predomínio de fêmeas nas duas alturas (295), representando 72% dos espécimes 

coletados no baixo e 60% dos espécimes coletados no alto (Figura 2). Do total de moscas, 436 

foram coletadas em iscas de banana, então a frequência esperada de fêmeas e machos nesta isca 

entre os coletados é: em armadilhas baixas de 171 e 82 indivíduos, respectivamente e em 

armadilhas altas de 123 e 58 indivíduos respectivamente. 

 
Figura 2: Relação de fêmeas e machos de moscas das famílias Calliphoridae e 

Mesembrinellidae coletadas em duas alturas (baixo e alto) utilizando isca de banana em área de 

floresta amazônica. 

Dessa forma, nossas hipóteses de que haveria diferença na atratividade dos sexos foram 

corroboradas. Existem diferenças na proporção de machos e fêmeas coletados em cada tipo de 

isca utilizada e altura de armadilhas. Houve maior proporção de fêmeas em todas as iscas, mas 

com destaque em armadilhas localizadas no sub-bosque da floresta (baixas). Em iscas de frutas, 

a proporção de machos e fêmeas são quase iguais (9), o que não foi comprovado nesse estudo, 

https://ime.events/ii-enesbio


54 

 
 

ISBN 978-65-88884-08-9 

https://ime.events/ii-enesbio       v. 1, n 1, 2021. 

uma vez que observamos grandes diferenças entre machos e fêmeas nesta isca, 

independentemente da altura analisada.  

Estudos demonstram que armadilhas com iscas proteicas apresentam maior abundância 

de fêmeas (4,24,30,31), essa diferença na proporção da razão sexual de moscas coletadas em 

matéria orgânica em decomposição pode ser resultado de características ecológicas das 

espécies, uma vez que o sistema de acasalamento e as exigências proteicas dos sexos para 

atingir a maturidade sexual podem influenciar nas relações observadas para o grupo (28). Nos 

machos esse efeito seria menor, pois além de conseguirem obter proteínas em outros meios, 

eles necessitam mais de consumo de carboidratos para suprir as exigências calóricas em termos 

de mobilidade (32), que pode ser conseguido na banana e que explica uma maior abundância 

de machos nesta isca, quando comparado ao pulmão. 

A atratividade das fêmeas pela isca de banana pode estar associada à necessidade de 

carboidratos em certas fases do seu desenvolvimento ovariano, assim como a de pulmão pode 

estar associada à necessidade de recursos proteicos para maturação dos seus ovócitos e posterior 

oviposição (14,33). Alguns estudos também sugerem que a presença dos machos em iscas 

proteicas mais próximas ao solo está associada ao acasalamento, uma vez que pelas fêmeas 

necessitarem de proteínas para desenvolver os seus óvulos e se tornarem sexualmente 

receptivas, parecem preferir acasalar próximo ou no substrato (9,11). Ainda assim, estudos mais 

aprofundados sobre o comportamento reprodutivo dessas famílias devem ser realizados. 

A altura das armadilhas também influenciou na coleta de uma maior abundância de 

fêmeas. Os resultados deste trabalho não corroboram com os de Luvchiev et al. (7), que sugerem 

que acima de 1,5m do solo a proporção de machos é 75% maior do que o de fêmeas. Nós 

identificamos que fêmeas são maioria nas duas alturas. Essa diferença pode ser devido ao efeito 

que o método de captura exerce sobre o comportamento das moscas, atribuindo diferentes graus 

de atratividade ou a evitação do acesso às armadilhas utilizadas. Alguns machos de 

Sarcophagidae, por exemplo, parecem ser relutantes em penetrar em armadilhas de captura 

(34,35), o que pode ocorrer também com espécies de Calliphoridae e Mesembrinellidae.   

Machos e fêmeas, portanto, sofrem influência da distribuição vertical dos recursos 

dentro da floresta, onde ambos se distribuem em alturas diferentes de acordo com os substratos 

disponíveis. Ainda destacamos que o uso de metodologia de captura que emprega as armadilhas 

iscadas com carnes em decomposição são as mais utilizadas e as respostas diferentes entre os 

sexos são evidentes (4,11,24). Porém, com base nos nossos resultados, se o estudo objetiva 

coletar machos, o uso de iscas de pulmão bovino e armadilhas mais próximas do solo não é 

adequado para a famílias Calliphoridae e Mesembrinellidae, uma vez que os machos são mais 

comuns no alto.  

 

Conclusão 

 

Dessa forma, estudo confirma que a atratividade por alturas de armadilhas com dois 

tipos de iscas influencia na razão sexual de moscas coletadas das famílias Calliphoridae e 

Mesembrinellidae. As iscas de fruta e de origem animal atraem mais fêmeas do que machos, 
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não existindo uma proporção igual ou parecida entre os sexos. As fêmeas são capturadas em 

maior número em armadilhas baixas, enquanto os machos são mais representativos em 

armadilhas altas. Iscas de origem animal atraem um menor número de moscas macho, fazendo 

com que este método não seja considerado um bom atrativo para os machos destas famílias, 

pelo fato de serem mais comumente coletados em outras fontes de recurso, o que pode interferir 

na obtenção e consequente interpretação dos dados de outros estudos utilizando estes insetos. 

Estudos que avaliem especificamente se os sexos de moscas são influenciados pelo 

comportamento biológico como altura, nicho alimentar ou necessidades requeridas de cada fase 

de desenvolvimento em que eles se encontram são necessários para entender os aspectos que 

estruturam e moldam as comunidades.  
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CARTILHA EDUCATIVA COMO FERRAMENTA PARA PROMOVER O ENSINO 

DE CIÊNCIAS NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE AS 

PARASITOSES 
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FERREIRA, Suelen Rocha Botão  

 

RESUMO 

 

Introdução: As doenças causadas por parasitoses acometem milhares de pessoas no mundo, e 

tem relação direta com a falta de estrutura básica sanitária e o déficit com a educação higiênica. 

O que provoca aumento nos casos das doenças. Objetivos: Tendo isso, o objetivo deste trabalho 

foi informar e promover práticas educativas, através da criação de uma cartilha didática, 

visando a compreensão dos estudantes acerca dos prejuízos ocasionados por esses organismos. 

Materiais e Métodos: Abordando as seguintes perspectivas, tais como, os sintomas, 

tratamentos e a prevenção. A cartilha foi desenvolvida através da plataforma Canva, e continha 

vinte e três páginas com um linguajar menos rebuscado, ilustrações explicativas e propostas de 

atividades a serem desenvolvidas no final de cada assunto. Resultados: Abrangendo as 

patologias especificamente as verminoses, viroses, doenças causadas por bactérias e 

protozoários. Sendo elaborada por acadêmicos de Ciências Biológicas Licenciatura da 

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, visando como principal público-alvo estudantes 

do ensino fundamental, posto que estão mais propensos a adquirirem estas enfermidades, em 

razão das negligências com as práticas de higiene e ainda estão desenvolvendo os seus saberes 

críticos e reflexivos. Dispondo da intenção de intensificar o conhecimento sobre esses seres que 

nos rodeiam. Com base nos resultados obtidos, após a aplicação das cartilhas foi possível 

observar que os estudantes entenderam a mensagem que estava sendo passada, pois a linguagem 

mais clara e menos rebuscada ajudou os auxiliaram nessa familiarização com os problemas e a 

gravidade do que os cercam, e os meios de evitar tais riscos. Conclusão: Por fim, reforça-se a 

importância de se ampliar o conhecimento, desenvolvendo e produzindo mais materiais de 

qualidade que ajude a disseminar as principais informações acerca do tema abordado, mas ainda 

assim, ressalta-se a importância da utilização de ferramentas que despertem o interesse de toda 

comunidade estudantil, visando a transferência de saberes em um amplo espaço, de forma 

prazerosa e interativa.  

 

Palavras-chave: Parasitologia, Doenças, Biociências, Didática  
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Introdução 

 

O parasito (do grego pará = ao lado de + sitos = alimento), é um organismo que vive 

dentro ou na superfície de seu hospedeiro, e está principalmente interligado a conceitos 

biológicos. Eles usufruem dos nutrientes que capturam de seu hospedeiro para a sua 

sobrevivência, tornando então suas relações desarmônicas, e em muitas vezes essas relações 

acabam por levar o portador da doença à morte. 

No decorrer dos anos, com os avanços da tecnologia, os cientistas descobriram a relação 

entre as doenças causadas por parasitas e a falta de limpeza e esterilização dos objetos 

contaminados. Foi também com esses desdobramentos, que a preocupação com a higienização 

dos equipamentos de saúde começou a ser mais levada a sério e, de fato, mais intensiva. Além 

disso, os estudos na área da parasitologia, gerou grandes avanços para a ciência como um todo. 

Muito embora as mazelas ocasionadas por parasitas sejam associadas a problemas sanitários, 

principalmente por os locais de proliferação serem perto de ambientes que apresentem 

condições insalubres.  

No início do século XIX, descobriu-se a relação entre as doenças e suas causas que são 

provocadas por parasitas. Foi nesse período que a preocupação com a higiene e esterilização 

com os equipamentos médicos começou a ser mais observada. E os estudos na área da 

parasitologia, gerou grandes avanços na área da ciência. Muito embora as doenças parasitárias 

sejam muito associadas a problemas de higienização, principalmente por os locais de 

proliferação serem perto de ambientes que apresentem condições insalubres.  

A história da humanidade mostra que as desigualdades sociais criaram uma lacuna entre 

a população mais pobre e a qualidade de vida. Existe lugares do país terrestre que a incidência 

de casos de doenças causadas por parasitas é baixa ou quase inexistente, justamente por 

apresentarem estruturas sanitárias boas. Muitas dessas infecções se devem ao fato de os lugares 

não possuírem estrutura básica de saúde, como tratamento de água, coleta de lixo e tratamento 

de esgoto. O que por sua vez, acaba agravando ainda mais esses problemas, segundo o CEBDS 

(Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável) o Brasil ocupa a 112º 

ranking dos países que possuem saneamento básico. E é notório principalmente nos lugares 

mais carentes o alto nível de contaminação [1]. 

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) existem bilhões de pessoas afetadas 

por esses parasitas, muitas das vezes levando as pessoas chegam a estados críticos em 

decorrência da enfermidade. As precárias condições de moradias, a falta de educação básica de 

saúde acarreta mais infecções, visto que grande parte da população que habitam essas regiões 

não possuem um conhecimento sobre o modo que essas doenças são transmitidas, levando a 

mais reinfecções principalmente pelo déficit dos princípios dos cuidados pessoais. Em geral, 

precauções como lavar a mãos, lavar e cozinhar bem os alimentos, filtrar a água para consumo 

próprio são muitas das vezes negligenciadas.   

Sendo assim, criar metodologias educativas voltadas a esses problemas ajuda a 

disseminar o conhecimento, pois conduz as pessoas as práticas que beneficiam a todos. 

Exemplificar os tipos de parasitos e microrganismos e como podem combatê-los. Portanto, 
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partir-se da hipótese que as contaminações são frutos das decadentes estruturas sanitárias e 

educacionais, portanto existe a necessidade de medidas que atenuem essas desigualdades [2]. 

Um indivíduo que tem acesso tem a sapiência das questões sanitárias, tem o direito a tomar as 

devidas decisões relacionadas a sua saúde [3].   

A educação voltada para a práticas higiênicas, o educador criando uma abordagem nova 

para os estudantes é essencial para que eles possam se apropriar de conhecimentos científicos 

a respeito de seu corpo [4]. E a implementação nos ambientes educacionais, pois a educação e 

o as questões das doenças parasitárias são questões que devem estar juntas, tanto na 

sobrevivência dos seres humanos quanto em seu bem-estar.  

Visando isso, a saúde escolar tem sua atenção voltada em atender a integridade dos 

estudantes [5]. Construindo um diálogo que possa educar e desmistificar ideias preconceituosas 

que geralmente surgem. Criar materiais interativos e dinâmicos de ensino possibilitem os 

estudantes a esses conteúdo. A melhor forma de elucidar as ideias da temática é fazer uso de 

artifícios que tornem o ensino fascinante [6]. 

Partindo desse pressuposto, elaborou-se uma cartilha a fim de elucidar as questões 

relacionadas às doenças parasitárias. Com uma linguagem clara e objetiva para que todos 

pudessem entender os tópicos que seriam expostos na cartilha que tinha como tema “Saúde para 

todos”, que abordou os fatores de riscos, as verminoses, viroses, doenças causadas por bactérias 

e protozoários. Tendo como principal finalidade demonstrar a importância de saber sobre suas 

causas e características e, as formas que podem ser evitadas.   

 

Metodologia 

 

Elaboração da Cartilha 

 

Este trabalho foi realizado pelos acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas 

Licenciatura, da Universidade Estadual do Maranhão, Campus de Pinheiro, no período de 

ensino remoto, para a disciplina de Didática. Consistiu na elaboração de uma cartilha educativa 

voltada para o ensino fundamental sobre o tema "Saúde para todos”. 

Em um primeiro momento foi realizado o levantamento bibliográfico sobre a temática 

a ser abordada na cartilha. Para o levantamento de informações realizou-se pesquisas 

bibliográficas sobre o assunto em livros, artigos científicos, monografias, sites, outras cartilhas 

educativas. Sendo esses dados analisados e organizados em sequências para posteriormente 

serem adicionados no material, adaptando para uma linguagem mais clara e objetiva. 

Já com os dados organizados iniciou-se o processo de seleção das ilustrações e 

imagens a serem implementadas no material, as imagens contidas nesse documento foram 

pesquisas em sites e outros documentos que falam sobre as parasitoses, bem como outras da 

plataforma Canva (Figura 1). 
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Figura 1. Páginas da cartilha com as ilustrações mostrando os temas abordados.  

Fonte: Autores, 2021. 

 

Para o processo de montagem utilizou-se a plataforma Canva e toda organização 

seguiu uma estrutura esquemática, simples e acessível ao público-alvo. A construção do design 

da cartilha durou cerca de uma semana, após serem realizadas revisões para que não fossem 

identificados erros na versão final. A etapa final da elaboração consistiu em unir o referencial 

teórico esquematizado com a linguagem simples às fotos e às ilustrações selecionadas com a 

finalidade de chamar a atenção do público infantil, resultando em um produto final com 23 

páginas, como pode-se observar na Figura 2. 
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Figura 2. Capa da cartilha. 

Fonte: Autores, 2021. 

Por fim, realizou-se o encaminhamento e apresentação do material produzido para os 

demais acadêmicos e professores da disciplina de Didática, gerando um momento de reflexão 

e discussão sobre o tema em sala de aula.  

 

Resultados e Discussão 

 

O uso de uma cartilha como material didático nas escolas, desenvolve o conhecimento 

tanto do aluno como do professor, é um excelente material para ser trabalhado nas escolas como 

um facilitador dos conteúdos abordados em sala de aula, ou até mesmo para informar os alunos 

sobre uma temática relevante da sociedade. A cartilha pode ser útil para abordar diversos temas, 

como por exemplo: saúde, meio ambiente, sexualidade, ética e outros, e como geralmente esses 

materiais didáticos apresentam muitas páginas, é necessário que apresente uma leitura de fácil 

entendimento, que seja um material didático, com imagens, ilustrações, uma arte visual que 

chame a atenção do leitor. Devido estas finalidades foi escolhida uma cartilha para trabalhar a 

temática “Saúde para todos”, onde o leitor possa aprender sobre verminoses, viroses, doenças 

causadas por bactérias e protozoários.  
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O material metodológico, construído no Canva se utiliza de imagens e figuras dispostas 

na plataforma e outras encontradas em sites, livros e documentos a fim de facilitar o 

entendimento dos alunos dispostos no ensino fundamental acerca do tema trabalhado, por 

utilizar de recursos visuais torna mais atrativo o trabalho despertando seu interesse, e dessa 

forma o uso da linguagem simplificada trazendo elementos vistos diariamente pelos alunos, 

auxiliando na questão da contextualização, como mostrado no prefácio, onde buscamos situá-

los acerca do que será apresentado e discutido, que é Saúde para Todos, que vem trabalhar 

doenças parasitárias, um tema que vem mostrar através da construção de um sumário, os fatores 

de risco para doenças, os tipos de verminose e viroses, além das doenças causadas por bactérias 

e protozoários, sendo organizadas por tópicos com a finalidade manter a atenção e 

acompanhamento dos discentes    

 A cartilha educativa elaborada na disciplina de didática, com seu público alvo alunos 

das séries iniciais do ensino fundamental, que resultou em um trabalho de vinte e três (23) 

páginas que vem a trabalhar doenças causadas por verminoses (Ancilostomose, Ascaridíase e 

Esquistossomose), vírus (Raiva e Dengue), bactérias (Leptospirose e Cólera) e protozoários 

(Doença de Chagas), e pensando na interação do aluno com o material em estudo, colocou-se 

algumas imagens em preto e branco no corpo do trabalho, para que se trabalhada em meio 

impresso o leitor  despertasse o lúdico e criatividade para pintar e colorir (Figura 3). Ademais 

o leitor teve acesso no material, a diversas atividades para assimilação do conteúdo, atividades 

propostas de desenho, discursivas, objetivas, e entre outras, além do que poderiam ser 

trabalhadas e discutidas dentro do ambiente familiar (Figura 4).  

Dessa forma, a utilização da metodologia ativa perpassa por Marin et al. [7] (2010) em 

sua pesquisa com estudantes de medicina acerca da utilização das metodologias ativas, onde a 

Aprendizagem Baseada em Problemas e a Problematização auxiliam a superar o modelo 

tradicional, garantindo vantagens no ensino-aprendizagem quando se falamos sobre a 

complexidade apresentada pela realidade. Portanto, ao trabalhar determinados temas utilizando 

esses instrumentos, aproximamos os alunos a discutir, refletir e estender sobre o que foi 

introduzido em sala de aula, com mediação realizada pelo professor guiá-los caso dúvidas 

venham a surgir.   

A cartilha educativa apresenta uma indispensável importância no ensino do aluno, por 

conter figuras, ilustrações, cores chamativas, elementos visuais que conversam bem com a 

realidade em que o autor está inserido. Este trabalho teve um resultado muito positivo, agregou 

conhecimento para os alunos, pois em um material puderam aprender sobre diversas temáticas 

parasitárias, e ao final da leitura, estudo e resolução das atividades, o leitor é capaz de 

diferenciar, caracterizar o que é uma verminose, ou uma virose e saber as suas características 

mais comuns. Como bem observa Fiscarelli [8] o uso dos materiais utilizados em sala de aula 

passou a ser um sinônimo de renovação pedagógica, progresso e mudança, mudando assim as 

práticas docentes, já que quem tem um importante papel na utilização desses materiais são os 

professores, e com isso conseguem bons resultados na aprendizagem dos discentes.  

Ao analisar a cartilha como material didático Souza [9] afirma que a cartilha vem sendo 

utilizada desde o início da metade do século XIX, e mesmo depois desse tempo todo, ainda é 
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um grande instrumento de aceitação entre os professores, em diversas áreas do conhecimento, 

por sua linguagem de fácil compreensão, e até de sua formatação. Percebe-se dessa forma, que 

até assuntos científicos, como foi utilizado neste recurso didático “Saúde para todos”, se tornam 

essenciais para a formação dos alunos, trazendo temáticas de relevância científica e social como 

é o caso da saúde, no combate a proliferação dessas doenças parasitárias interrompendo seu 

ciclo de transmissão. 

Logo, trabalhar a parasitologia no ensino fundamental se torna um desafio, pois a 

questão da linguagem se torna muito importante para trazer o aluno para o assunto, e  atrelar o 

seu cotidiano ao tema, se torna uma saída bem interessante para uma implementação 

introdutória Costa et al. [10] (2017) ainda explana a relevância desse ensino para os estudantes, 

ao adotar medidas que promovam a manutenção da saúde, favorecidas ao trabalhar o ensino de 

ciências demonstrando os aspectos básicos das parasitoses.  

Ao executar a cartilha para trabalhá-la com os alunos, buscou-se prezar por pontos 

atrativos, como os exercícios que promovem a interação como seus colegas, pois Souza et al. 

[11] (2021) apresenta em seu projeto intitulado Mostra Parasitológica: Promovendo Educação 

e Saúde, que ao trabalhar práticas pedagógicas voltadas para doenças parasitárias, gera-se o 

interesse do público discente aos cuidados e prevenção, e docente para abordagem do assunto 

nas aulas. Portanto podemos entender que metodologias que apostam em jogos e atividades 

interativas no ambiente escolar, fazendo com que o aluno fique à vontade para indagar e buscar 

curiosidades sobre o tema, e também motivando os professores a trabalharem o assunto de 

forma mais acentuada nas escolas. 

 
Figura 3. Desenhos da cartilha para os alunos pintarem e colorir. 
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Fonte: Autores, 2021 

 

 
Figura 4. Atividades interativas para os alunos. 

Fonte: Autores, 2021  

Conclusão 

 

Ao final concluímos que a produção da cartilha como ferramenta educativa 

proporcionou um melhor aprendizado e aprofundamento sobre o tema parasitoses, as cartilhas 

são materiais informativos e educativos sobre os mais diversos assuntos, dessa forma, devem-

se considerar  vários aspectos para sua construção, como adequação ao público-alvo, linguagem 

clara e objetiva, visual leve e atraente e fidedignidade das informações, a cartilha produzida 

pelo trabalho proposto possui 23 páginas com ilustrações e informações reiteradamente 

confiáveis acerca do tema abordado promovendo segurança aos alunos e demais leitores. Ainda 

assim, a produção da cartilha resultou no amplo aprendizado promovendo o saber coletivo, pois 

a mesma é um material multiversátil que pode ser utilizado como material de disseminação de 

informações na área da saúde. Assim, reforça-se que foi importante criar, desenvolver e 

produzir um material de qualidade que ajude a disseminar as principais informações para a 

segurança da sociedade como um todo. 

 Por fim, o objetivo proposto foi alcançado e o resultado foi satisfatório no que 

culminou no aprendizado dos alunos do ensino fundamental sobre as parasitoses presentes na 

nossa vida cotidiana, a fim de demonstrar mecanismos de prevenção e conhecimentos sobre os 

mesmos. Por fim, a construção do trabalho proposto traz consigo uma riqueza de conhecimentos 
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e aprendizados, e uma forma dinâmica e lúdica de transferir saberes aos alunos por meio de 

uma ferramenta educativa funcional e, de extrema importância e abrangente em vários setores 

do conhecimento, pois existe um potencial no uso da cartilha para o acompanhamento e 

orientação em saúde com objetivo de desenvolver autonomia, auxiliar no autocuidado e servir 

como ferramenta facilitadora na educação entre professor e aluno. 
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RESUMO 

 

Introdução: A Educação Ambiental é uma ferramenta fundamental para a construção de 

indivíduos ecologicamente comprometidos com as questões ambientais, promovendo 

sensibilização ambiental a partir de diversas ações. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi 

promover práticas em Educação Ambiental através do uso de ferramentas digitais, para a 

realização de um concurso de canecas ecológicas, visando atribuir valores e ações relacionadas 

à conscientização do uso de canecas sustentáveis, promovendo o engajamento entre uso 

consciente e a sensibilização ambiental dos acadêmicos da UEMA. Materiais e Métodos: Este 

trabalho trata-se de um relato de experiência sobre a realização do “Concurso Caneca 

Ecológica” pelo Instagram, elaborado pelos membros da Associação Atlética Acadêmica 

Plantae do curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Estadual do Maranhão - 

UEMA campus Pinheiro, em parceria com a Superintendência de Gestão Ambiental – 

AGA/UEMA Pinheiro. Resultados: Inicialmente ocorreu a montagem do edital contendo as 

normas e regras para a participação no concurso. Posteriormente, por meio da página no 

Instagram da Atlética Plantae (@atleticaplantae), abriu-se a votação das canecas concorrentes 

através de pôsteres contendo uma foto e um vídeo explicando a confecção dessas canecas pelos 

participantes. Ao final, após um período de 24 horas ocorreu a divulgação do resultado final. A 

realização deste concurso, visava despertar a sensibilização ambiental, desta forma, buscou-se 

estimular o lado criativo dos alunos. Ademais, esse concurso destacou o caráter interdisciplinar 

da educação ambiental, e delineou como seus principais objetivos a sensibilização pelas práticas 

ecológicas, principalmente em relação a redução no consumo de copos descartáveis. Ao final, 

ocorreu a divulgação do resultado da caneca que havia conquistado o maior número de curtidas 

no pôster, sendo a acadêmica do curso de Ciências Biológicas da UEMA Campus Pinheiro, 

Taynara de Jesus, a vencedora do concurso. Conclusão: Com base nos resultados obtidos 

através da realização do concurso, observou-se uma interação dos discentes em participar dessa 

atividade proposta, referente às noções básicas de educação ambiental e sustentabilidade, 

demonstrando assim a eficácia deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Atlética Plantae, Caneca Ecológica, Mídias, Instagram, Ferramentas Digitais. 

 

 

Introdução 
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A Educação Ambiental é uma ferramenta fundamental para a construção de indivíduos 

ecologicamente comprometidos com as questões ambientais, promovendo sensibilização 

ambiental a partir de diversas ações. Atualmente, existe a necessidade vital de uma postura mais 

voltada para a relação homem e natureza, devendo o sujeito posicionar-se em defesa do meio 

ambiente, como uma ação que é, antes de qualquer coisa, a defesa da vida, a preservação das 

espécies e do homem que conjuntamente concorrem a passos largos para uma possível extinção 

dos recursos vitais à continuação da vida no planeta [1]. 

Diante desse cenário, a Educação Ambiental, é, portanto, um mecanismo educativo, pois 

pode estar presente em todas as disciplinas, com caráter de ensino permanente, no sentido que 

ela, por si só, não resolverá os complexos problemas ambientais e planetários, mas pode influir 

decisivamente para formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres e dos cuidados 

emergentes a todas as formas de vida do mundo. 

Nesse contexto, atrelado a importância de se trabalhar às questões ambientais, muito se 

tem falado sobre a utilização de mídias sociais como espaço para o ensino, principalmente neste 

período de pandemia. Nesse sentido, as diversas redes que vêm sendo utilizadas nos espaços de 

ensino, na contemporaneidade, como Facebook, Whatsapp, Tiktok e Twitter, destaca-se o 

Instagram que possui grande adesão, se estabelecendo como uma das mais utilizadas por todo 

o mundo [2]. Essa plataforma foi criada em 2010 e conquistou espaço por ser considerada 

dinâmica e fluida, baseada na postagem de fotos, vídeos e stories, permitindo a interação dos 

usuários a partir de curtidas, comentários e mensagens instantâneas privadas, conhecidas como 

direct messenger. Esse processo é conhecido como engajamento do perfil. 

Os recursos tecnológicos que essa plataforma permite, a potencialização da cognição 

dos indivíduos [3], através de seus mecanismos, auxiliam e possibilitam o desenvolvimento do 

raciocínio. E então cria-se assim uma ligação com os estudantes, conectando-os ao ensino por 

meio das plataformas digitais.  

Dessa forma, o Instagram se configura na atualidade como uma ferramenta importante 

para a formação docente, se tornando assim, mais um recurso e estratégia que pode ser utilizado 

para este fim, alcançando um número grande de pessoas interessadas na temática em toda região 

do mundo [4]. O que vai de encontro com o entendimento [5], de que na época atual, canais de 

compartilhamento de diversos conteúdos, inclusive os com o propósito de auxiliar na formação 

docente e disseminar conhecimento, é fundamental para facilitar a interação e troca de 

experiências. Esses autores afirmam ainda que a divulgação científica por meio desse ambiente 

virtual tem a potencialidade de atrair o leitor para o mundo da Ciência, promover um sentimento 

de integração com o mundo atual e complementar o ensino formal. 

Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi promover práticas em Educação Ambiental 

através do uso de ferramentas digitais, para a realização de um concurso de canecas ecológicas, 

visando atribuir valores e ações relacionadas à conscientização do uso de canecas sustentáveis, 

promovendo o engajamento entre uso consciente e a sensibilização ambiental dos acadêmicos 

da UEMA.  
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Metodologia 

 

Essa ação foi realizada pela Associação Atlética Acadêmica Plantae do Curso de 

Ciências Biológicas Licenciatura, do Centro de Estudos Superiores de Pinheiro - 

CESPI/UEMA, no período de ensino remoto, como proposta de integrar e sensibilizar através 

das redes sociais, desse modo, consistiu na elaboração do Concurso da Caneca Ecológica. 

Elaboração do Edital 

 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência sobre a realização do “Concurso 

Caneca Ecológica” pelo Instagram, elaborado pelos membros da A.A.A. Plantae, em parceria 

com a Superintendência de Gestão Ambiental – AGA/UEMA Pinheiro. Inicialmente ocorreu a 

montagem do edital contendo as normas e regras para a participação no concurso, como mostra 

a Figura 1.  

 
Figura 1. Páginas do Edital do Concurso. 

Fonte: Autores, 2021. 

Divulgação, Seleção das Canecas e Resultado  

 

Foi divulgado o flyer na página no Instagram da Atlética Plantae (@atleticaplantae) 

Figura 2, explicando as informações necessárias para a realização das inscrições através do 

edital. A seleção das canecas seguiu os critérios de avaliação estabelecidos pelo edital, desse 

modo, muitas canecas não foram aceitas, pois não foram produzidas com materiais recicláveis, 

diante desse motivo só foi para a final do processo 2 canecas. Posteriormente, por meio da 
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página do Instagram abriu-se a votação das canecas concorrentes através de pôsteres contendo 

uma foto e um vídeo explicando a confecção dessas canecas pelos concorrentes. Ao final, após 

um período de 24h ocorreu a divulgação do resultado final nos Stories. 

 
Figura 2. Flyer de Divulgação do Concurso 

Fonte: Autores, 2021. 

Resultados e Discussão 

 

O modo como se trabalha os conteúdos em sala de aula e o somatório de recursos que 

são utilizados, contribui ainda mais no ensino-aprendizagem dos alunos. As ferramentas digitais 

tornam-se um aliado dos professores, pois diversos públicos podem estar conscientes e explorar 

a temática em estudo, e quando estas práticas são ferramentas utilizadas na educação ambiental, 

contribui positivamente no processo educativo, ampliando e melhorando a qualidade da 

aprendizagem, e assim inserindo práticas ambientais e sustentáveis na rotina do 

leitor/consumidor.  

A elaboração do “Concurso Caneca Ecológica” proposto pelos membros da Associação 

Atlética Acadêmica Plantae, teve o intuito de promover práticas voltadas para a educação 

ambiental entre os acadêmicos da universidade, através da reutilização de materiais sustentáveis 

que dispunham em suas residências para a confecção da caneca, os meios digitais utilizados 

para o concurso foram principalmente o Instagram e Google Drive para a postagem e 

divulgação do edital, evidenciando as normas e regras que viriam a ser critérios avaliativos 

como design, confecção e materiais utilizados. 

O público da universidade recebeu com grande apreço, o “Concurso da Caneca 

Ecológica”, e por meio do edital, lançado pela equipe responsável pelo concurso, puderam se 

inscrever, e demonstrar diversas formas criativas e sustentáveis que se pode criar uma caneca. 
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Os candidatos concorrentes deviam anexar fotos e vídeos, explicando como ocorreu todo o 

processo de construção e confecção da caneca, os tipos de materiais que foram utilizados, o 

porquê da escolha do material para fazer a caneca, e ainda deixando claro que a utilização da 

mesma, agride menos o meio ambiente, por ser mais sustentável do as canecas de plásticos.  

Após as divulgações e inscrições dos participantes, foram selecionadas duas canecas 

que atendiam os critérios estabelecidos no edital, como mostra a Figura 3 e 4. Onde obedeciam 

às seguintes normas: criação de fotos e vídeos que explicassem os tipos de materiais utilizados 

na confecção das canecas. Logo depois, abriu-se uma votação na rede social Instagram, no 

perfil da Atlética Plantae, onde a caneca que obtivesse o maior número de curtidas seria o 

ganhador, e receberia o prêmio final de um Kit Ecológico. O concurso trouxe resultados bem 

positivos, houve uma interação de diversos públicos, como a participação de alunos de cursos 

diferentes, e trouxe impactos na educação ambiental para os consumidores desta rede social.   

No Instagram da Atlética Plantae, a caneca vencedora foi escolhida como mostra na 

Figura 5, pelo maior número de curtidas e comentários onde os próprios alunos teriam de 

promover o marketing de seus trabalhos, junto a comissão organizadora. O concurso trouxe 

resultados positivos, houve uma interação de diversos públicos, alunos dos diversos cursos, 

trazendo impacto e educação ambiental para os consumidores das redes sociais. 

Dessa forma, possibilitou que práticas como a redução no consumo de copos 

descartáveis pudessem ser refletidas e praticadas pelos alunos na confecção das canecas, de 

forma a desafiar sua criatividade para desenvolvê-las, e isso pode ser visto nas duas canecas 

produzidas que apresentam designs bem distintos, sendo que na Caneca Selecionada Nº 1 foi 

utilizado como base o coco, e na Caneca Selecionada Nº 2 teve como seu recurso principal as 

latinhas de refrigerante, mostrando o quanto as premissas do concurso afetaram no empenho e 

participação dos acadêmicos, quando atribuíram suas noções básicas sobre educação ambiental 

e sustentabilidade na elaboração do material. 

Trabalhar essas premissas com a comunidade acadêmica, ressalta o quanto a educação 

ambiental pode ser trabalhada de maneira interdisciplinar, mostrando que condutas como essa 

podem alterar visões e perspectivas para o gerenciamento de resíduos e práticas de consumo, 

principalmente se favorecidas por meio de divulgação tão eficientes como as mídias digitais, 

que engajaram fortemente os alunos e professores do ensino superior. Projetos sobre 

alfabetização ecológica, com a comunidade acadêmica, ressalta que a participação ativa dos 

acadêmicos de outros cursos na pesquisa, gera um movimento de interdisciplinaridade, 

mostrando acentuadamente que é uma prática a ser desenvolvida em qualquer âmbito 

universitário [6]. 

Como analisado, trabalhar com o uso das tecnologias e as mídias digitais no contexto 

da educação ambiental, apresenta seus inúmeros benefícios. Os avanços tecnológicos têm 

avançado muito rápido e estão cada vez mais sofisticados, e os professores devem caminhar 

com essas mudanças, e trazer essas novidades para dentro da sala de aula. O uso das tecnologias 

além de ser uma ferramenta tecnológica, tende a ser uma ferramenta pedagógica, contribuindo 

com as atribuições que a escola oferece, as técnicas, pedagógicas e administrativas, resultando 

em um resultado bem positivo na expansão e desenvolvimento da gestão escolar [7].   

https://ime.events/ii-enesbio


72 

 
 

ISBN 978-65-88884-08-9 

https://ime.events/ii-enesbio       v. 1, n 1, 2021. 

A adoção de canecas, vem a ser um importante fator na diminuição do consumo de 

excessivo de descartáveis em várias esferas, como mostrada pesquisa no Projeto Canecas com 

o público discente, que essas práticas institucionais vêm ser mais aceitas pelos estudantes 

devido a diversos fatores de socialização e imposição acadêmica, mas não descarta o papel da 

educação ambiental para uma prática fora do ambiente acadêmico [8]. E sendo assim, é de 

grande importância das universidades, como papel de praticar a Educação Ambiental de 

maneira exemplar, e não só na educação e pesquisa, assim promovendo uma conscientização 

social e acadêmica [9]. 

Podemos também perceber que o copos de plástico é uma material muito nocivo para o 

meio ambiente, principalmente o marinho prejudicando diversas espécies, e baseado nisso e no 

consumismo excessivo desse material por ser descartável, se planejou novas maneiras de evitar 

esse cenário, como o projeto distribuição de garrafas de vidro, para redução do consumo de 

copos descartáveis, que garantiu uma baixa na geração de resíduos e provocou uma 

sensibilização de todo o grupo escolar dos impactos que a prática ocasiona, referindo sobre as 

questões ambientais atuais [10]. 

Portanto as academias universitárias se colocam no papel de minimizar esses impactos, 

como foi proposto pelo concurso da caneca ecológica, mostrando que ao se tornar disponível 

para tal prática, os alunos teriam uma visão abrangente e reflexiva de suas atitudes acerca do 

gerenciamento do lixo gerado. E também mostrando que essa e outras ideias podem ser 

empregadas em diversas linhas de ensino, garantindo que outros cursos possam participar, pois 

esse conceito que vai além do curso de Ciências Biológicas e se estende pela academia e 

sociedade de maneira extensiva. 

 

 
Figura 3. Flyer da caneca e do vídeo explicativo de como foi feita a Caneca Selecionada Nº 

Fonte: Autores, 2021. 
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Figura 4. Flyer da caneca e do vídeo explicativo de como foi feita a Caneca Selecionada Nº 

Fonte: Autores, 2021. 

 

 

 
 

Figura 5. Flyers do resultado da Caneca vencedora. 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Conclusão 

 

Cada vez mais novos meios de se comunicação surgem, e o avanço do mundo tem feito 

com que a sociedade atual caminhe juntamente com essas modernidades tecnológicas.  E a 

educação como um instrumento de informação deve acompanhar igualmente tais avanços. 

Expandindo suas possibilidades, através do uso das redes sociais como ferramenta de ensino e 

aprendizagem. E assim criar uma ligação com seus respectivos públicos-alvo, uma vez que 

estes, estão totalmente inseridos nesses meios de comunicação. Além, de visar a quantidade de 
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informações que permeiam essas redes, que de modo geral, ajudam o educando a instruir os 

estudantes dentro desses dispositivos de mídias sociais.  

Portanto, trazer as metodologias de ensino para o campo da tecnologia, possibilita uma 

fácil compreensão dos assuntos debatidos de forma mais interativa e dinâmica. Pensando nisso, 

os acadêmicos de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Estadual do Maranhão - 

UEMA, por meio da associação atlética Plantae, abriram um edital de concurso de canecas. Os 

princípios do edital eram as confecções de canecas ecológicas, que seriam avaliadas conforme 

os critérios exigidos, e a que mais se encaixasse dentro dos parâmetros receberia um prêmio de 

um kit ecológico. Tendo a rede social Instagram como o meio de disseminação da abertura do 

concurso e do resultado final. Uma vez que, é considerada uma das maiores redes sociais do 

mundo e diversas pessoas acessam diariamente. E com isso, propagar as ideias da consciência 

ecológica, tão necessária para a humanidade.  
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CARACTERIZAÇÃO LIMNOLÓGICA DO IGARAPÉ AMBÉ 

 

LIMA, Ana Carla Santos De; SOUZA, Dilailson Araújo De; NUNES, Daniela Santana; 

SILVA, Karina Dias da 

 

RESUMO 

 

Introdução: A água é um recurso vital para a manutenção da vida, porém a má utilização desse 

bem pode vir a causar riscos para o desenvolvimento e a conservação do meio ambiente, 

portanto faz se necessária a caracterização Limnológica das águas dos ecossistemas, 

principalmente os de água doce que estão constantemente sendo alterados pelas ações 

antrópicas. Objetivo: Realizar a caracterização limnológica do Igarapé Ambé, utilizando 

parâmetros físicos e químicos da água nos gradientes tempo e espaço com base em diretrizes 

estabelecidas pela Resolução CONAMA 357/05(2). Materiais e Métodos: A coleta foi 

realizada em oito pontos localizados ao longo do curso do Igarapé Ambé da nascente à foz entre 

os períodos de abril 2010 a janeiro 2011, município de Altamira Pará durante dez meses nos 

períodos de águas altas e águas baixas. Foram mensuradas: Profundidade total (PROF), 

transparência da água (TA), pH, temperatura da água (T), condutividade elétrica (CE), oxigênio 

dissolvido (OD) e turbidez (TU). Para detectar variações nos gradientes espaço e tempo das 

variáveis Limnológicas foram utilizadas Análise de variância (ANOVA), Regressão Múltipla e 

Correlação de Pearson. Resultados: as amostras coletadas no Igarapé Ambé foram possíveis 

observar que os valores de pH nas estações de coleta variaram ao longo do curso e também dos 

meses da amostragem. A turbidez apresentou relação direta com a quantidade de material em 

suspensão na água, sendo que os maiores valores foram registrados nas estações de coleta E4 a 

E6 e o menor na estação E7. Os dados apresentados sobre temperatura, demonstraram variações 

nas oito estações de coleta, relacionados a baixa profundidade. O oxigênio dissolvido (OD) 

varia entre os pontos, e também apresentou valores maiores do que o limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA 357/05(2) de 5,0 mg/L. A condutividade elétrica oscila entre 0,1 μs/cm 

e 220 μs/cm, os maiores valores de condutividade foram observados na estação de coleta E1. A 

matriz de correlação das variantes físico-química do Igarapé Ambé mostrou forte correlação 

positiva significativa entre turbidez e a transparência da água (Secchi) e fraca correlação 

negativa entre transparência da água (Secchi) e profundidade do Igarapé Ambé. Conclusão: O 

Igarapé Ambé pode ser classificado como corpo de água doce (salinidade ≤ 0,5%°, de classe 

2), o monitoramento limnológico destes corpos d’águas são importantes para compreender o 

ecossistema de água doce no país e abrir discussões sobre a conservação destes ecossistemas.  

 

Palavras-chave: Igarapé Ambé., Monitoramento, Limnologia  
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CARACTERIZAÇÃO LIMNOLÓGICA DE IGARAPÉS NA REGIÃO DA 

TRANSAMAZÔNICA 

 

SILVA-COSTA, Iluany; LEAL, Ana Caroline Nascimento; DIAS-SILVA, Karina,  

 

Resumo 

Introdução: Atividades como desenvolvimento industrial, crescimento urbano desordenado, 

aumento de áreas para agricultura e pecuária, ocasionam modificações e perda de qualidade de 

água e na biodiversidade de ambientes aquáticos. A caracterização limnológica é importante 

para se ter um mapeamento do que as diferentes alterações antrópicas podem causar nas 

condições da água e na biota aquática. Os ecossistemas aquáticos na região da Transamazônica, 

estão sob intensa pressão antrópica, devido a conversão de áreas naturais para pastagem, 

agricultura, mineração e criação de hidrelétricas, que podem alterar as características naturais 

destes ambientes aquáticos e prejudicar os organismos e a população humana que dependem 

deste recurso. Objetivo: Deste modo este estudo tem por objetivo caracterizar as variáveis 

físico-químicas da água de igarapés sob diferentes tipos de uso da terra na região da 

Transamazônica. E testar a diferença nas variáveis limnológicas em igarapés urbanos, 

pastagem, cacau e íntegros. Metodologia: As coletas foram realizadas em 12 igarapés (quatro 

em áreas urbanas, três em áreas de pastagem, três em áreas de cacau, três em áreas integras), 

nos meses de setembro a outubro de 2020. As variáveis mensuradas foram pH, temperatura da 

água (°C) e oxigênio dissolvido (OD), com a utilização de uma sonda multiparametro Horiba. 

Para analisar e comparar as variáveis limnológicas de acordo com o uso da terra, realizamos 

uma ANOVA de um fator, os pressupostos de normalidade e homogeneidade de variância 

foram atendidos. Resultados e Discussão: Para pH não houve diferença significativa entre os 

igarapés amostrados (F3,9 = 1.172; p>0,05), assim como também OD não diferiu (F3,9 = 1.183; 

p>0,05). No entanto a variável temperatura apresentou diferença entre as categorias de uso da 

terra (F3,9 = 5.98; p<0,05).  Os ambientes que apresentaram maiores médias de temperatura, 

foram aqueles com pouca vegetações no entorno de seus córregos, que possibilita a intensa 

iluminação solar sobre os igarapés. Podendo afetar de forma negativa a biodiversidade aquática. 

Conclusão: Entre as variáveis físico-químicas analisadas nos igarapés com diferentes tipos de 

usos da terra, a variável temperatura sofreu mudanças. As demais variáveis, não sofreram 

alterações significativas entre os tipos de uso da terra. Nossos resultados indicam, que 

temperatura da água foi a mais sensível as alterações ambientais. 

Palavras-chave: Uso da terra; Variáveis físico-químicas; Ecossistemas aquáticos. 

 

Introdução 

 

Atividades como desenvolvimento industrial, crescimento urbano desordenado, 

aumento de áreas para agricultura e pecuária, ocasionam modificações e perda de qualidade de 

água nos ambientes aquáticos (1–3). Devido a isso, a biodiversidade destes ambientes tem sido 

constantemente modificada (4). 

Os igarapés são caracterizados como escoadouros que fluem de áreas de drenagem mais 

altas para regiões mais baixas, em que toda variação e turbulência estão intimamente ligadas ao 

trajeto percorrido e sujeitas a todos os tipos de alterações que possam ocorrer nesse caminho, 

sendo de origem natural ou antrópica (5–7). Assim, os sistemas hídricos apresentam variações 
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na sua limnologia, uma vez que a distribuição e disponibilidade de elementos químicos 

dependem além das suas concentrações, também de suas associações químicas e físicas nos 

sistemas naturais, influenciadas pelas condições ambientais, intemperismo natural e/ou ações 

antrópicas (8,9). 

O monitoramento das variáveis limnológicas pode auxiliar no entendimento de fatores 

que interferem na qualidade da água devido a degradação ambiental (10). Além disso, pode 

auxiliar em proposições de gerenciamento sustentável das bacias hidrográficas, através de 

suporte técnico as tomadas de decisões (1). Dessa forma, a caracterização limnológica é 

relevante para se ter um mapeamento do que as diferentes alterações ambientais causam sobre 

as variáveis físico-químicas da água (11) .  

No entanto, informações sobre as variáveis limnológicas dos ecossistemas aquáticos 

amazônicos ainda são insuficientes, principalmente quando se considera a magnitude da 

hidrologia da Amazônia. Os ecossistemas aquáticos na região da Transamazônica, estão sob 

intensa pressão antrópica, de conversão de áreas naturais para pastagem, agricultura, mineração 

e criação de hidrelétricas, que podem alterar as características naturais destes ambientes e 

prejudicar os organismos e a população humana que depende deste recurso. Assim trabalhos 

visando a caracterização das variáveis limnológicas são interessantes para avaliarmos a 

qualidade dessas águas ao longo do tempo. 

Este estudo teve como objetivo caracterizar as variáveis físico-químicas da água dos 

igarapés sob diferentes tipos de uso da terra na região da Transamazônica. E testar a diferença 

nas variáveis limnológicas em igarapés urbanos, pastagem, cacau e íntegros. 

 

Metodologia 

 

Este estudo foi realizado no município de Altamira, região sudoeste do Pará, que possui 

uma extensão de 161.445,93 km², e apresenta um clima do tipo tropical (12). As coletas foram 

realizadas em 12 igarapés (quatro em áreas urbanas, três em áreas de pastagem, três em áreas 

de cacau, três em áreas integras), (Figura 1), respectivamente, nos meses de setembro a outubro 

de 2020. Os pontos amostrais foram caracterizados conforme a faixa de vegetação (cobertura 

vegetal), que tipo de uso da terra em que estava havendo influência (agrícola, pecuária ou 

urbano). As variáveis mensuradas foram pH, temperatura da água (ºC), oxigênio dissolvido 

(mg/L), com uma sonda Multiparâmetros Série U-50 - Horiba.  

Para comparar as variáveis limnológicas de acordo com o uso da terra realizamos uma ANOVA 

de um fator (13), os pressupostos de normalidade e homogeneidade de variância foram 

atendidos. 
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A) B) 

C) 

D) 

Figura 1 – Igarapés amostrados A) Zona urbana, B) Pastagem, C) Íntegro e D) Cacau. 

 

Resultados e Discussão 

 

Entre as variáveis analisadas, Temperatura da água foi a única variável que apresentou 

diferença significativa entre os tipos de uso da terra na região da Transamazônica (F3,9 = 5.98; 

p<0,05). Igarapés íntegros e com plantações de cacau, apresentaram os menores valores de 

Temperatura. Enquanto, os igarapés urbanos e com pastagem, apresentaram seus maiores 

valores de Temperatura da água (Figura 2), sendo os ambientes íntegros e cacau, os com os 

menores valores de temperatura. A ausência de vegetação no entorno dos igarapés pode levar 

ao aumento da temperatura da água devido a exposição intensa da água aos raios solares (14). 
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Figura 2 – Comparação das médias da variável Temperatura da água dos igarapés nos quatro 

tipos de uso da terra. 

A variável pH não apresentou diferença significativa entre os igarapés amostrados (F₃,₉= 

1.172; p>0,05) (Figura 3). O pH variou entre 5,0 e 8,2, a mínima em igarapé íntegro e máxima 

em urbano, respectivamente. Embora não exista diferença significativa, é importante salientar 

que os maiores valores médios de pH foram obtidos nos ambientes de cacau. Este resultado 

pode estar relacionado a calagem (correção do solo em plantações ou tanques) feita nas 

plantações de cacau.  Embora o pH nas águas amazônicas sejam naturalmente ácidas, isso pode 

estar associado com restos de materiais orgânicos (solúveis ou insolúveis), produto da 

deterioração feita pelos microrganismos, e depositada nos corpos d’água, proveniente do solo, 

tipo de relevos e entre outras características naturais dos corpos de água, que possibilita a 

diversidade entre os ambientes aquáticos na Amazônia (15). 
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Figura 3 – Comparação do pH nos igarapés nos quatro tipos de uso de solo. 

 

OD também não diferiu entre os ambientes OD% (F3,9 = 1.183; p>0,05), (Figura 4). As 

mínimas e máximas foram respectivamente em pastagem (8,040%) e íntegro (36,666%). Baixos 

valores de OD em alguns igarapés podem estar associados a uma carga significativa, de matéria 

orgânica arrastada no período chuvoso, gerada pelas áreas antropizadas, corroborando, 

portanto, com nosso resultado. (16) atestou que a menor média de oxigênio dissolvido, ao longo 

do rio amazonas e seus tributários, foi em pontos amostrais com pastagem. 

Figura 4 – Variação do Oxigênio dissolvido por mg/L nos igarapés dos quatro distintos usos 

de solo. 
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Conclusão 

 

As variáveis analisadas Oxigênio Dissolvido (OD) e pH não apresentaram diferença 

nas categorias de uso da terra dos igarapés. Enquanto Temperatura da água apresentou suas 

maiores médias nos igarapés de pastagem e urbano, visto que pastagem e áreas urbanas 

geralmente apresentam pouca vegetação no entorno dos igarapés, garantindo a exposição da 

água aos raios solares que aumentam a temperatura da água.    
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 O QUE A INTERNET SABE SOBRE A OFIDIOFAUNA DO PARÁ? 

 

SILVA, Júllia Victória Santos; ARAÚJO, Guilherme Da Silva; COSTA, José Otávio 

Wonghon; PEREIRA, Fabrício Otávio Do Nascimento; GONÇALVES, Willian Da Silva; 

HERNÁNDEZ-RUZ, Emil José 

 

RESUMO 

 

Introdução: Questões relacionadas ao domínio do conteúdo, a falta de divulgação sobre a 

relevância e benefícios, medo e aversão para com os animais silvestres, têm provocado 

impactos graves sobre muitas populações. A ofidiofauna propõe um papel crucial na 

manutenção da biodiversidade, porém estes indivíduos são extremamente incompreendidos e 

subestimados, no qual sua importância ecológica para o equilíbrio do ecossistema é 

majoritariamente negligenciada. Objetivo: Este estudo avaliou o nível de conhecimento de um 

grupo de internautas de diversas plataformas de redes sociais, sobre a fauna de serpentes no 

Pará. Material e Métodos: Foi aplicado um questionário à comunidade, abrangendo 30 

entrevistados, durante o mês de julho do ano de 2021. Durante a pesquisa foram testados 

conhecimentos sobre as diferentes espécies de serpentes que ocorrem na nossa região e suas 

características biológicas, bem como a habilidade desses internautas em reconhecê-las. 

Resultados: A região do Xingu é conhecida pela abundância de ofídios, porém cada 

entrevistado foi capaz de citar somente seis espécies, em média. A partir da observação dos 

dados, é possível inferir que as serpentes mais popularmente reconhecidas pelos internautas 

foram as peçonhentas (a coral verdadeira, Micrurus, e a jararaca, Bothrops.) e as espécies mais 

facilmente encontradas na natureza, como a cobra-cipó (Leptophis ahaetulla) e Muçurana 

(Clelia plumbea). Serpentes não venenosas ou que não apresentam riscos graves para os 

humanos, foram confundidas com espécies peçonhentas, como é o caso das Epicrates cenchria 

(Jibóia arco-íris), Corallus caninus (Periquitambóia) e Corallus hortulanus (Suaçubóia) com 

75%, 92,2% e 80% de erros, respectivamente.  Conclusão: Desse modo, a análise metodológica 

mostrou que boa parte dos entrevistados não possui uma boa compreensão sobre a relevância 

das serpentes, sendo necessárias ações de educação ambiental e divulgação a respeito da 

importância em se preservar esses animais para desmistificar esse conhecimento popular 

enraizado, além da sua utilidade ecológica na produção de fármacos e soros, equilíbrio na cadeia 

alimentar e o controle de pragas vetores de doenças. 
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RESUMO 

 

Introdução: O uso de novas tecnologias é significativo para inserir ferramentas metodológicas 

mais inovadoras, a utilização desses meios facilita a disseminação de conteúdos científicos.  A 

disponibilidade das mídias e meios tecnológicos permeiam o uso da criatividade nessas 

ferramentas. Os jornais facilitam a comunicação com os leitores, gerando incentivo ao 

letramento digital e popularizando o conhecimento científico, o jornal se torna um meio eficaz 

de auxílio e dinamização do ensino e da aprendizagem, concebendo a interdisciplinaridade entre 

diversas áreas. Diante disto, o uso de jornal digital como metodologia utilizada pelo professor 

em sala, gera desenvolvimento dos discentes com temas mais complexos tornando-os mais 

acessível aos estudantes, com base nisso o Jornal CESPIBIO, abordou como tema a Adaptação 

Evolutiva. Objetivo: Deste modo, este estudo tem como objetivo demonstrar a importância do 

uso do jornal no ensino e aprendizagem de ciências e biologia. Metodologia: No que concerne 

metodologia, trata-se de um relato de experiência, da criação de jornal temático sobre o Hábito 

Trepador: Adaptação da escalada dos tetrápodes arborícolas, elaborado de modo remoto, 

direcionado ao público do ensino superior, podendo ser adaptado para outros níveis de ensino, 

toda a elaboração e design foi realizado no Microsoft Word, dividido em etapas, o 

desenvolvimento do jornal foi realizado com vários encontros realizados via meet, pelos 

redatores e ilustradores, com o fim da elaboração foi apresentado para os demais discentes. 

Resultados: O uso dessas ferramentas pedagógicas para garantir o incentivo dos alunos e a 

divulgação do conhecimento científico, a contratação da matéria jornalista facilita a 

acessibilidade e a divulgação do conhecimento científico, dentro e fora do meio acadêmico, 

provendo aprendizado simultâneo e compartilhamento entre os discentes. Conclusão: Diante 

disso, pode-se observar a forma acolhedora que foi recebido o material jornalístico pelos 

discentes, metodologia como essa facilita o ensino-aprendizado do acadêmico e ajuda a difundir 

o conhecimento científico, criações como a do jornal CESPIBIO torna a Ciência mais acessível 

e democrática. 

 

Palavras-chave: Anatomia, Educomunicação, Ensino-aprendizagem, Ludicidade
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Introdução 

 

O uso da tecnologia na atualidade tem vínculo direto com os meios de comunicação, 

e um desses é o jornal, que é um meio diversificado e atende a todos os públicos. A inserção de 

jornais e revistas nos ambientes acadêmicos traz o mundo para dentro desse âmbito de forma 

mais interativa [1]. Além disso, a mídia impressa ajuda na construção crítica e social do ser 

humano. 

A utilização de meios de fácil acesso possibilita a disseminação de conteúdos 

científicos, dentre outros. A ciência incorporada nos espaços acadêmicos muitas vezes pode ser 

enfadonha para os estudantes e criar meios diferentes de levar as informações, o torna prazeroso 

de aprender e buscar novas formas, como os jornais que articulam a comunicação entre os 

cidadãos.  O jornal é um meio de comunicação que possibilita os leitores ao contato com um 

conjunto de informações de diversas naturezas [2]. E utilizar-se desse mecanismo no processo 

de ensino aprendizagem, possibilita que os estudantes construam um conceito sobre o tema, 

além de ser um exercício de produção textual e transposição didática para os acadêmicos.  

A disponibilidade das mídias e meios tecnológicos permeiam o uso da criatividade 

nessas ferramentas [3]. E cria uma relação de interação no ambiente acadêmico, despertando a 

curiosidade de buscar novas formas de abordagens de um determinado assunto, sem que o 

público-alvo se sinta em um estado de desinteresse exacerbado. Trazer novas metodologias de 

ensino busca criar um vínculo maior, além de ter como objetivo criar um sentimento prazeroso 

ao estudarem. Muito embora o comportamento do jovem com relação a mídia impressa tenha 

sido transformado em meio a tanta tecnologia, levando-os a migrar para ambientes jornalísticos 

em formatos digitais.  

Nessa perspectiva, o professor deve criar metodologias com enfoque na formação da 

mentalidade do aluno [4]. Ressaltando os usos de outros meios que devem ser adotados para a 

elaboração dos recursos didáticos. Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), a educação tem o papel de preparar o aluno para o convívio em sociedade, exercendo 

sua cidadania, e lhes garantindo meios para progredir no mundo acadêmico [5].  

Para tanto, a educomunicação se faz presente, agregando experiências entre as 

comunicações e a educação [6]. Dessa forma, tanto a comunicação quanto a educação criam 

um vínculo, pois nasceram e cresceram juntas, o que as unem estabelecendo assim uma 

dependência uma da outra para que pudesse ocorrer. O que as torna um espaço de interação 

interdisciplinar.  

Portanto, pôr os meios de comunicação terem um alcance grande na sociedade, fica 

evidente sua importância no processo de divulgação no caráter científico, obtendo um impacto 

para com os cidadãos [7]. As abordagens científicas juntamente com as bases jornalísticas 

transmitem ao mundo o conhecimento, embora cada uma com suas próprias vertentes. A 

divulgação da ciência através dos recursos e linguagens facilita a leitura do público em geral, 

já que consegue se adaptar à para que todos os leitores consigam entender o que está sendo 

passado [8]. E o jornalismo com enfoque na ciência, contribui para a acessibilidade de todos os 

assuntos de cunho científico.  
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Dessa forma, o jornal se torna um meio eficaz de auxílio e dinamização do ensino e da 

aprendizagem, concebendo a interdisciplinaridade entre diversas áreas, e consequentemente a 

inserção de conhecimentos e práticas que são adquiridas por meio de seu efetivo manuseio em 

sala de aula [9]. Muito embora, o professor deva ter em mente, que o uso do jornal não se 

apresenta uma forma inovadora de ensino, visto que de forma gradativa a informação está se 

transformando. Mas a construção do jornal em mídia social como forma de divulgação 

científica, auxilia na construção do saber do estudante. 

 Partindo desse ponto, foi elaborado um jornal visando facilitar a aprendizagem dos 

discentes a respeito do tema, para que conseguisse abranger todos os requisitos didáticos que 

facilitassem a aprendizagem acerca do jornal que está intitulado: “Hábito trepador: Adaptação 

de escalada dos tetrápodes arborícolas", abordando suas características, seus hábitos 

alimentares e comportamentais. Tendo como objetivo demonstrar a importância do uso do 

jornal digital no ensino e aprendizagem de ciências e biologia, com o enfoque na anatomia 

animal comparada, desse modo, buscando compreender a relevância com o uso de materiais 

didáticos que auxiliam na aprendizagem dos acadêmicos.   

 

Metodologia 

 

Trata-se de um relato de experiência com o objetivo de apresentar a produção de um 

jornal digital sobre o Hábito Trepador: Adaptação de escalada dos tetrápodes arborícolas. Este 

estudo é produto de aulas da disciplina Anatomia Animal Comparada, no período de ensino 

remoto, e foi realizado por acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura, da 

Universidade Estadual do Maranhão Campus Pinheiro.  

A produção do jornal temático foi uma proposta de atividade assíncrona em grupo para 

a construção de um produto em formato digital voltada para o ensino superior, que fosse 

ilustrado e que tivesse informações relevantes a respeito do assunto. Tal atividade foi proposta 

aos acadêmicos a fim de promover uma discussão sobre a criação de um recurso didático no 

ensino de ciências e biologia, bem como exemplificar a prática e as estratégias do ensino 

remoto. Foram avaliados os seguintes aspectos nessa atividade: trabalho em equipe e 

autonomia, criatividade e originalidade, ludicidade, flexibilidade cognitiva (transposição 

didática) e adequação ao tema.  

A construção do jornal ocorreu totalmente de forma remota, devido ao período, por meio 

de sucessivos encontros através do Google Meet, respeitando as seguintes etapas: levantamento 

bibliográfico da temática; seleção das ilustrações e produção das imagens a serem utilizadas; 

preparação do design do jornal; e apresentação do jornal para os demais acadêmicos que 

estavam cursando a disciplina. 

Para o levantamento de informações, recorreu-se às pesquisas bibliográficas sobre o 

assunto e deu-se majoritariamente em artigos científicos, livros, cartilhas educativas, sites, entre 

outros. Após o levantamento, os dados foram organizados para posteriormente serem 

adicionados no material.  
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Após a organização dos dados, iniciou-se o processo de seleção das ilustrações a serem 

implementadas no material, as imagens contidas nesse documento foram produzidas pelos 

autores na plataforma Canva (Figura 1). 

 
Figura 1. Algumas das ilustrações escolhidas pelos autores. 

Fonte: Autores, 2020. 

O processo de diagramação sucedeu-se através do Word e toda organização seguiu uma 

estrutura esquemática com imagens e texto com linguagem simples para se tornar acessível não 

somente para o ensino superior, mas para pessoas de qualquer faixa etária e nível escolar 

interessados no tema trabalhado neste material. A construção do design do jornal durou cerca 

de uma semana, após serem realizadas revisões para que não fossem identificados erros na 

versão final. 

Finalizada a construção, realizou-se a apresentação para os demais acadêmicos cursistas 

da disciplina, desse modo pode-se discutir as informações do jornal e seu design. 

 

Resultados e Discussão 

 

O uso de metodologias didáticas em sala de aula tem uma importante contribuição na 

aprendizagem dos alunos, o jornal se encaixa neste aspecto, por divulgar e transmitir 

informações relevantes e de fácil leitura, podendo ser um meio de comunicação impresso, 

digital e até mesmo oral, onde foi utilizado uma linguagem jornalística, com o intuito de 

apresentar informações diretas e objetivas. Dentro do contexto escolar e acadêmico torna-se um 

instrumento valioso para a construção de conhecimento e assimilação de conteúdos trabalhados 

em sala de aula.    

E elencados neste conceito foi desenvolvido o “JORNAL CESPEBIO", que vem a 

favorecer a disseminação do conhecimento cultivado na academia, ao trazer em sua 1º edição 
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informações sobre o hábito de escalada dos tetrápodes arborícolas, frisando como as espécies 

possuem diferentes adaptações e técnicas em sua subida e movimentação nos vegetais, e dentre 

os abordados destacam-se a pererecas trepadeiras e salamandras como representante dos 

anfíbios, camaleões (família Chamaeleonidae), as lagartixas (família Gekkonidae), serpentes 

trepadeiras tropicais, iguanas e lagartos anolíneos como representantes dos répteis além dos 

primatas onde alguns utilizam com a técnica da braquiação, que é possibilitada devido aos seus 

braços longos. 

Ao consolidar esse material como atividade interativa, busca-se trazer informações 

acerca das temáticas levantadas em sala de aula, e integrá-las de maneira sucinta e confiável a 

fim de facilitar a compreensão do leitor, de maneira que possa ser utilizada a qualquer momento 

pelos alunos e professores na academia. E então, portanto, ao tornar esses conceitos mais 

acessíveis para serem trabalhados no ensino superior, uma vez que se encontram disponíveis 

no meio digital, traz os alunos a participar e a interagir com a apresentação do conteúdo. 

O JORNAL CESPIBIO foi elaborado por meio da plataforma do Canva, onde foi 

planejado seguindo outros modelos de jornais onde os conteúdos são apresentados de maneira 

simplificada e pensando assim foi elaborado uma identidade visual para o jornal, e que o mesmo 

pudesse estimular a leitura do leitor, além de relacionar o que foi trabalhado na disciplina. Todas 

as informações presentes no trabalho são confiáveis e estão presentes no livro do autor 

Hildebrand “Análise da estrutura dos vertebrados”, as imagens são de boa qualidade, sendo 

algumas delas fotografadas pelos alunos e todas estão legendadas. Quando se iniciou a escolha 

do design do trabalho, pensou-se em colocar o símbolo da biologia (Figura 2), para assim 

despertar uma maior familiaridade com os cursistas. 

 

 

 
Figura 2. Páginas do JORNAL CESPIBIO. 

Fonte: Autores, 2020  
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Com o uso deste material didático trabalhado na disciplina de Anatomia Animal 

Comparada da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, possibilitou que os alunos do 3° 

e 5° período do curso de Ciências Biológicas - CESPI combinem o que foi trabalhado em sala 

de aula com a prática, garantindo um aprendizado de qualidade e expandindo o conhecimento 

adquirido, pois atrelar meios distintos para a construção do saber, garante o aprendizado 

simultâneo e compartilhado entre os discentes, desenvolvendo um ambiente saudável em sala 

de aula.  

Utilizar de um meio didático para divulgar informações e dados verídicos, deve ser 

realizado com bastante atenção, pois existe uma grande multiplicidade ao se divulgar algo 

científico, e com certeza com auxílio de textos de divulgação científica utilizados em sala de 

aula, é indispensável [7]. De modo igual ao JORNAL CESPIBIO, quando exposto para os 

alunos, houve um maior questionamento sobre a temática do trabalho, os alunos desenvolveram 

novas práticas de leituras, e houve um grau de participação maior em sala de aula. 

Sendo assim uma de suas aplicações como produção acadêmica, além da dispersão no 

meio interno da universidade, é levá-la para ser trabalhada em escolas pela prática docente, a 

fim de ser utilizada como material didático e disseminada no ambiente escolar, de forma a ser 

apropriada e reforçada pelos professores, ressaltando a essencialidade do preparo para com o 

gerenciamento desses recursos [8]. E baseado nisso podemos ver a importância do artigo 

jornalístico, não só para ser trabalhada pelo ensino superior, mas também em diferentes esferas 

institucionais, aplicando diversas formas em sua construção. 

Então, ao desenvolver essa prática, exercemos a colaboração entre os discentes na 

construção do material, e em pesquisas acerca da construção da matéria jornalística, pois eles 

demonstraram bastante interesse em conhecer  e aprender com o jornal, pelo  modo que as 

informações foram expostas, e com características bem familiares aos jornais tradicionais, 

como estilo de fonte, layout , com título, corpo do texto, legenda nas fotos e outros, O jornal 

como meio de respeito aos gêneros diversos e enfatiza a organização convencional, apontando 

como instrumento de identidade e protagonismo dos alunos [9].  

Portanto, ao olhar que a produção do trabalho, possibilitou um alinhamento de ideias 

e práticas, que combinam diversos tipos de conhecimentos, sejam eles formais ou informais, 

com o corpo normativo do jornal, gerando um texto que pode ser trabalhado em diversas linhas 

de ensino como meio de colisão entre os saberes pessoais, cotidianos e científicos [10]. Sendo 

assim o uso de processos metodológicos, ligados a desenvolver as habilidades e conhecimentos 

dos alunos, vem ganhando bastante espaço nas escolas e academias, por estarem atreladas a 

propostas construtivistas de edificação do conhecimento científico. 

 

Conclusão 

 

O desenvolvimento de um jornal faz-se de suma importância para o meio acadêmico, 

pois consegue difundir em meio a comunidade temáticas importantes como esta, apresentando 

uma linguagem acessível a quem lê. A criação do Jornal CESPIBIO promoveu a difusão do 

conhecimento de cunho científico por meios digitais, ampliando o alcance deste, não apenas ao 
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curso de Ciências Biológicas e aos demais cursos também, elevando o alcance da comunidade 

acadêmica. 

Nesse momento pandêmico que o digital se tornou um grande aliado para divulgação 

de matérias como o jornal elaborado, o compartilhamento e divulgação mais acessíveis. Com 

isso, mostrasse os benefícios de inserir metodologias ativas que estimulam a criação e 

divulgação de matérias de cunho científico. Sob outra perspectiva, a atividade também se 

mostrou de suma importância para os acadêmicos do curso de Ciências Biológicas Licenciatura 

– UEMA, uma vez que possibilitou o trabalho sobre outra ótica formativa, que supera a 

compreensão de conhecimentos apenas técnicos, no caso sobre o hábito trepador, e o amplifica 

para a prática pedagógica e seu trabalho em sala de aula, promovendo a reflexão sobre o 

processo de ensino e aprendizagem, sobretudo o ensino de Ciências, considerando suas 

especificidades de letramento científico e desenvolvimento das habilidades científicas, tão 

necessárias na Educação Superior. 

 

Referências 

 

[1] Faria, Maria Alice de Oliveira. Como Usar o Jornal na Sala de Aula. 10. ed. São Paulo: 

Contexto, 2009.  

[2] Lozza, C. Escritos sobre o jornal e educação: Olhares de longe e de perto. São Paulo: Global, 

2009.  

[3] Correia, E. S. As mídias no contexto escolar. Meu artigo Brasil escola [Internet].  2011. 

[citado em 16 de agosto de 2021]. Disponível em: 

<http://www.meuartigo.brasilescola.com/educação/as-midias-no-contexto-escolar>. Acesso 

em: 16 de Ago. 2021.   

[4]. Bordenave, J. P., A. M. Estratégias de Ensino Aprendizagem. Petrópolis: Vozes, 2012.  

[5] Brasil. Lei nº9.349, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional [Internet]. Diário Oficial da União, Brasília, 20 dez 1996. [citado em 16 de agosto de 

2021]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 16 de 

Ago. 2021.  

[6] Accioly, D. C. da S. Educação e Comunicação na perspectiva de Paulo Freire: a questão da 

mídia na prática docente, In: V Colóquio Internacional Paulo Freire. Recife, 2005. p.01-12.  

[7] Ivanissevich, A. A divulgação científica na mídia. Ciência e Ambiente. v. 23, n. 23, pp. 71-

77, 2001. 

[8] Carvalho, A. P. Divulgação e marketing da Ciência. Uma análise do documentário como 

instrumento híbrido de comunicação científica pública. São Paulo: Umesp, 2003. 197p. Tese 

(Doutorado) - Programa de Pós-graduação em Comunicação, Universidade Metodista de São 

Paulo, São Paulo, 2003. 

[9] Pavani, C. (org). Jornal: (in) Formação e ação. Campinas: Papirus, 2003. 112p. 

[10] Martins I, Nascimento T, Abreu T. Clonagem na sala de aula: um exemplo do uso didático 

de um texto de divulgação científica. [Internet]. 2004 [citado em 16 de agosto de 2021]; 9 (1) 

p. 95- 111. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/536  

https://ime.events/ii-enesbio
http://www.meuartigo.brasilescola.com/educa%C3%A7%C3%A3o/as-midias-no-contexto-escolar
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/536


92 

 
 

ISBN 978-65-88884-08-9 

https://ime.events/ii-enesbio       v. 1, n 1, 2021. 

[11] Fiscarelli R. B. de O. Material didático e prática docente. Rev. Ibe. Est. Ed. [Internet]. 6º 

de dezembro de 2007 [citado 16º de agosto de 2021];2(1):31-9. Disponível em: 

https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/454 

[12] Bonini A. Jornal escolar: gêneros e letramento midiático no ensino-aprendizagem de 

linguagem. SciElo Brasil [Internet]. 2011 [citado em 16 de agosto de 2021]; 11 (1) p. 149-175. 

Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/rbla/a/MRrTPxZBghpGv6v3f33cwtm/?format=pdf&lang=t 

[13] Santana I. C. H, Ximenes A. P. Produção de jornal como recurso didático em aulas de 

ciências na educação de jovens e adultos (EJA). EnPe [Internet]. 25º de março de 2021 [citado 

16º de agosto de 2021] ;2(2):1-15. Disponível em: 

https://revistas.uece.br/index.php/ensinoemperspectivas/article/view/4939  

https://ime.events/ii-enesbio
https://www.scielo.br/j/rbla/a/MRrTPxZBghpGv6v3f33cwtm/?format=pdf&lang=t


93 

 
 

ISBN 978-65-88884-08-9 

https://ime.events/ii-enesbio       v. 1, n 1, 2021. 
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RESUMO 

 

Introdução: As exsicatas (do latim siccus, seco) é um processo em que as plantas são 

prensadas, ressecadas e armazenadas em estufas a fim de evitar a entrada de umidade que possa 

danificar as espécies. Esses materiais auxiliam os pesquisadores em seus estudos morfológicos 

e fisiológicos, e possuem uma vasta diversidade. Sendo organizadas em herbários, onde contém 

todas as informações básicas de cada vegetal. Objetivo: Objetivando isso, o presente trabalho 

é um relato de experiência, da atividade proposta pela disciplina de Sistemática de 

Espermatófitas, que teve como intuito, promover aulas práticas com coletas de espécies em 

campo, e a criação de um herbário virtual pelos acadêmicos do 4º período de Ciências 

Biológicas Licenciatura da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. Materiais e 

Métodos: Dessa forma, os estudantes elaboraram de forma caseira suas prensas, para a 

utilização no processo de secagem das plantas, e realizar observações diárias a fim verificar se 

exsicatas foram contaminadas por microrganismos. Para a criação das prensas foram utilizados 

pedaços de madeira, pedaços de papelão, folhas de livros, linhas ou ataduras para junção das 

peças. Os vegetais deveriam ser limpos antes de serem armazenados, para evitar possíveis 

degradações. Cada acadêmico deveria utilizar até dez espécies para a elaboração das exsicatas, 

e criar um relatório após terem realizado a secagem. Para a conclusão da tarefa, fotos das 

amostras foram feitas, para a publicação na plataforma “padlet”, onde foi montado um herbário 

virtual de todas as espécies dos acadêmicos. Resultados: As imagens continham legendas com 

as informações básicas das plantas escolhidas, tais como; nome científico, nome popular, 

características marcantes e as localidades que foram realizadas as coletas. As fotos foram 

“julgadas”, pelos próprios acadêmicos através do herbário virtual, servindo assim de vitrine 

para as amostras. Visando isso, a utilização de meios mais interativos nas aulas, como aulas em 

campo e as ferramentas tecnológicas, auxilia tanto os docentes na sua exposição quanto os 

discentes no processo de aprendizagem, pois desperta a curiosidade dos acadêmicos. 

Conclusão: Portanto, o ensino da ciência na construção de exsicatas e herbário promove uma 

dinamização dos assuntos praticados. 

 

Palavras-chave: Sistemática Vegetal, Herbário Online, Espermatófitas, Metodologias, Ensino 

De Ciências, Biologia  
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Introdução 

 

Nas Ciências Biológicas os cientistas e pesquisadores sempre buscam uma forma de 

guardar, registrar e colecionar registros, dados científicos, fósseis de animais e plantas, afinal, 

essa é uma maneira de conhecer ainda mais as características morfológicas, biológicas, 

anatômicas de um objeto, organismo, planta e outros. E o processo das exsicatas está inserido 

desde os primórdios da formação do planeta, sendo encontrado em registros fósseis. E nada 

mais é, do que o modo de prensar uma espécie de planta, depois colocar em uma estufa na qual 

será seco e depois fixado em algum papel e cartolina, com informações das plantas, local da 

coleta, coletor e outros, tudo isto para fins de estudos botânicos pouco tempo. As exsicatas 

geralmente são guardadas num herbário e preservadas de modo certo, servem como material de 

pesquisa para todas as áreas da ciência que utilizam os vegetais em seus estudos. 

Alguns alunos conhecem o que são as exsicatas e o modo como fazer uma exsicata por 

meio de uma orientação aula de campo, induz uma aprendizagem muito mais visual, auditiva e 

sensitiva para o aluno. Os professores de Ciências e de outras áreas também devem investir nas 

aulas de campo, para desenvolver o conhecimento de seus alunos, levarem-no a um ambiente 

diferente e que despertem o seu interesse e atenção. Dessa maneira, a inserção da nova 

metodologia de estudo para os discentes, provoca seu lado curioso e investigativo, instigando-

os quanto às espécies de seres vivos encontrados. 

Entende-se que aulas de campo são essenciais no ensino, devido muitos conteúdos 

necessitarem de mais do que leituras e textos, assim também como, as sensações, percepções 

visuais, auditivas e sensitivas promovem maiores compreensões e análises sobre a temática em 

estudo. Neste sentido, as aulas de Ciências e Biologia desenvolvidas em ambientes naturais têm 

sido apontadas como uma metodologia eficaz tanto por envolverem e motivarem crianças e 

jovens nas atividades educativas, quanto por constituírem um instrumento de superação da 

fragmentação do conhecimento [1]. 

A eficácia desse modo de ensino é notória, visto que motiva os alunos a construírem 

suas próprias observações acerca do ambiente, seja um rio, uma mata, um manguezal, ou uma 

praia. O discente tem a oportunidade de observar todas as inter e intra relações ocorrentes na 

natureza, observações estas facilmente passadas despercebidas e realçadas durante o estudo de 

campo. Ademais os alunos conseguirão identificar e caracterizar o meio ambiente através de 

sua ecologia, fenômenos bióticos e abióticos, levando em consideração os seres vivos mais 

presentes na área a ser trabalhada, diferenciando os níveis de interação humana com o ambiente. 

O processo de excitas, é um processo importante na construção de um herbário, onde 

nada mais é do que uma coleção científica de plantas secas, ou seja, as exsicatas, organizadas e 

preservadas segundo um sistema determinado, os herbários têm uma fundamental importância 

como material de pesquisa para todas as áreas da ciência que utilizam os vegetais em seus 

estudos, porém, até fazer parte do acervo de um herbário, uma planta amostrada passa por várias 

etapas, desde a busca pela localização de um exemplar fértil e claro, a apresentação de flores 

ou frutos, que serão muito importantes para a identificação da espécie, além é claro, de estar 

em um bom estado de conservação para que o método seja colocado em prática. 
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 Deve-se sempre está preocupado com a real intenção de um estudo de campo, e quais 

as suas finalidades, pois como bem observado [2] a realização assistemática dessas aulas, sem 

qualquer objetivo pedagógico, poderá trazer sérios problemas, tanto de segurança quanto no 

processo de ensino-aprendizagem, ou seja, o professor deve apresentar um objetivo pedagógico 

na sua aula em campo, realizar um roteiro de campo para seus alunos, sempre tem que haver 

um vínculo de aprendizagem, e não ser apenas uma ida ao campo, até por que o aluno precisa 

assimilar algum valor e conhecimento nesse estudo.  

 É importante frisar que atividades de campo devem garantir a segurança dos alunos, 

visto que, estarão em um ambiente incomum, ao contrário do espaço escolar. Os discentes 

devem estar com suas vestimentas necessárias e materiais adequados para as devidas coletas 

em aula de campo. A questão da segurança dos participantes das aulas no ambiente externo a 

sua área de ensino deve ser bem planejada pelos professores, com todos podem desfrutar de um 

bom aproveitamento do ambiente e evitar qualquer transtorno que possa acontecer. [2] 

A presente pesquisa em campo teve como objetivo desenvolver uma atividade que 

possa envolver e atribuir diversos valores e conceitos relacionados ao conhecimento e 

identificação de espécies de plantas, e assim visando a realização de um “herbário virtual” por 

meio da plataforma “padlet”, contendo plantas de diferentes localidades da baixada 

maranhense, sendo este virtual por conta do período pandêmico.  

 

Metodologia 

 

Caracterização da Área de Estudo 

 

A presente pesquisa foi realizada durante a disciplina de Sistemática de 

Espermatófitas, por alunos do 4º período do curso de Ciências Biológicas - Licenciatura, da 

UEMA Campus Pinheiro. A realização das atividades, bem como a pesquisa das espécies de 

plantas, a coleta do material, e consequentemente a montagem das exsicatas se deu em 

localidades diferentes da Baixada Maranhense, nos municípios de Santa Helena, Peri Mirim, 

Pinheiro, São Bento entre outros.  

Pesquisa de campo 

Para a aula de campo foi utilizado um roteiro de estudo, nesta continha todas as 

orientações a respeito do que deveria ser realizado durante a coleta, itens como o caderno de 

campo, lápis, borracha, prensa, jornais, papelão, tesoura de poda ou outro material cortante se 

fizeram completamente necessários durante todo o processo, além da máscara e álcool em gel, 

justamente por se tratar de um período pandêmico. Ademais, aquele era um ambiente atípico 

para a sala de aula, levando-se a sério a questão de segurança dos alunos, em relação a 

vestimentas e equipamentos de proteção, propondo-se para o local das coletas o uso de sapato 

fechado, calça jeans, boné ou chapéu.  

Montagem das exsicatas 
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Para a montagem das exsicatas, primeiramente realizou-se a produção das prensas, 

algumas de papelão, outras de madeira como mostra na Figura 1, folhas de livros, pedaços de 

papelão, linhas ou ataduras para amarração. Seguida da customização, onde a mesma 

apresentava simplicidade, porém grande funcionalidade. Coletou-se algumas espécies de 

espermatófitas, contando com muito cuidado para que as folhas e flores não murchassem, além 

da adição de informações acerca das plantas e sobre suas características (nome científico, 

vulgar, data e local de coleta, coletor, entre outros), lembrando que as organizadoras possuíam 

o conhecimento de algumas espécies, entretanto de outras não, assim apoiaram-se no site 

“Flora Brasil 2020”, para maior embasamento científico.   

 

 
Figura 1. Confecção de prensa de madeira com parafusos, usada pelos alunos para a 

montagem das exsicatas. 

Fonte: Autores, 2020. 

Resultados e Discussão 

 

De acordo com a proposta de atividade sugerida foi realizada a coleta e montagem de 

exsicatas com os acadêmicos de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Maranhão, 

pela disciplina de Biologia e Sistemática de Espermatófitas. Observou-se que essa metodologia 

de aula em campo favoreceu muito a ligação com o meio ambiente, como apresentado no roteiro 

proposto, onde orientações foram passadas para a execução da atividade de forma segura 

seguindo as recomendações da OMS devido a pandemia da COVID-19, dessa forma foi 

indicado que permanecem em locais abertos sem aglomeração. 

Ao analisar as informações propostas em relação às vestimentas apropriadas e materiais 

que deveriam ser levados para o local da prática, foram indicados exercícios de concentração, 

mapas sonoros e observação das estruturas, sendo estas propostas que auxiliaram na atenção 

aos detalhes anatômicos das plantas, além de percebermos a relação com os animais e ambiente. 

Logo após as atividades introdutórias, passa-se para a coleta e análise das espécies escolhidas 

pelos acadêmicos sendo estas angiospermas e gimnospermas como mostrada na Tabela 1, onde 

foram observados caule, folhas, flores e frutos, e anotados em um caderno de forma a comparar 

com a exsicatas pós-execução. 
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A coleta foi realizada em diferentes municípios da Baixada Maranhense pelos 

estudantes, onde foi apresentado nome popular, científico e família, evidenciando que possuem 

peculiaridades nas questões adaptativas em relação aos fatores bióticos como animais e 

abióticos sendo este o solo, água e o ar. A partir de variadas pesquisas, e procura por espécies 

com presença de flores e frutos do táxon espermatófitas, observou-se que algumas apresentam 

questões morfológicas únicas, seja em relação a sua cor, tamanho, arbustivas ou arbóreas, flores 

pequenas ou grandes, foram a extensa diversidade desse grupo.  

Algumas prensas foram projetadas utilizando materiais alternativos, podendo ser 

elaborada de diversas maneiras, o que mostra a criatividade dos acadêmicos para com o material 

disponível em suas residências como mostra a Figura 2. Além disso, a elaboração das exsicatas 

demandou bastante cuidado e tempo, visto que, como nas coletas de espermatófitas incluía-se 

diferentes plantas, e que cada uma delas demorava mais a perder a umidade em suas estruturas 

podendo chegar a 1 mês. 

Com base nisso o herbário ainda representa o mais poderoso instrumento para o 

conhecimento sistemático e a compreensão das relações fitogeográficas e evolutivas da flora de 

uma determinada região, [3] que mostra a importância de se ter o cuidado com os herbários 

devido a diversos problemas que podem ocorrer como as dificuldades para controlar as 

reinfestações daninhas, devido à resistência adquirida pelos insetos aos agentes químicos. 

Portanto, manter a vigilância do material durante e após a experiência é essencial, pois assim 

se garante um produto saudável, ou seja, em boas condições para a percepção dos detalhes da 

planta desidratada.  

 Como visto, as exsicatas é um material didático que complementam as aulas, são 

amostras de plantas, que podem ser desidratadas em estufas, ou contato com a luz solar e depois 

coladas em papel e cartolinas, [4] aborda o pensamento das exsicatas podendo ser utilizada em 

sala de aula para estudos sobre a morfologia e a sistemática vegetal de forma complementar. 

Sendo uma ideia também abordada por [5] que mostra como o educador pode desenvolver 

procedimentos que visam novidades metodológicas, imergindo os alunos em situações de 

aprendizagem e no pensamento crítico. 

 O herbário para [6] trata-se de designar uma coleção de plantas ou de fungos, podendo 

ser também de ambos, em uma técnica de preservação. Os herbários são prioritariamente 

utilizados para estudos da flora ou micota de uma determinada região, podendo ser também em 

territórios nacionais ou continentes, focando na sua morfologia, taxonomia, biogeografia, 

história e outros campos do conhecimento. Portanto, devido a pandemia que parou as atividades 

acadêmicas, foi pensado em fazê-lo de forma virtual, voltando a atenção para as dificuldades 

sociais e dos alunos, pois também alguns moravam em localidades distantes o que torna ainda 

mais difícil a reunião do material. 

A plataforma Padlet se tornou um recurso essencial para a postagem do material, pois 

logo após análise das exsicatas foram categorizadas e organizadas pelos alunos, através de 

imagens descritas com as principais características dos vegetais, fazendo com que facilmente 

fossem identificados e avaliados. E em relação ao processo de visualização do herbário, o site 

possibilitou que os próprios acadêmicos prestigiem e decidam a nota de cada trabalho baseando-
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se na análise de trabalho tendo como critérios quantidade e qualidade das informações 

apresentadas, além da preservação morfológica da espécie como mostra a Figura 3 e 4. 

Ao desenvolver metodologias alternativas para contornar esses cenário e facilitar que o 

conteúdo seja internalizado, se propondo um dos grandes desafios do ensino, por isso tais 

práticas vêm a ser desenvolvidas com mais frequência, [7] mostra que o ensino de ciências pode 

estar desinteressante aos alunos devido a diversos fatores como  a baixa carga horária, baixa 

qualificação profissional, falta de infraestrutura e materiais didáticos, mas aponta que as 

metodologias alternativas podem vir a mudar essa situação ao provocar nos discentes a 

capacidade de construir o conhecimento científico de forma prazerosa. Dessa forma a proposta 

de uma atividade atípica, como foi o das exsicatas, fortalece e sustenta a compreensão do que 

foi aprendido ao longo da disciplina, na forma de prática. 

 

Quadro 1. Plantas coletadas pelos acadêmicos. 

Espécies de plantas coletadas nas exsicatas 

Nome Científico Família Nome Popular Município 

Adenium obesum Apocynaceae Rosa-do-deserto Peri Mirim 

Ficus caria Moraceae Figueira Peri Mirim 

Spondias cytherea Sonn Anacardiaceae Cajá-manga Santa Helena 

Episcia cupreata Gesneriaceae Planta-tapete Santa Helena 

Allamanda catártica Apocynaceae Alamanda-amarela São Bento 

Averrhoa carambola Oxalidaceae Caramboleira São Bento 

Pereskia bleo Cactaceae Ora Pro Nobis Laranja Pinheiro  

Hydrangea macrophylla Hydrangeaceae Hortênsia Pinheiro 

Fonte: Autores, 2020. 
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Figura 2. Elaboração das prensas. 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Figura 3. Herbário Virtual. 

Fonte: Autores, 2020. 
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Figura 4. Herbário Virtual 

Fonte: Autores, 2020 

 

Conclusão 

 

Diante da importância e riqueza das plantas para o meio ambiente e, consequentemente 

para a preservação da biodiversidade vegetal, o presente trabalho objetivou aprofundar mais 

sobre os conteúdos de Sistemática de Espermatófitos. Tendo como finalidade principal criações 

de herbários, a partir da produção das exsicatas, pelos acadêmicos de Ciências Biológicas. Desta 

forma, tornando-se de grande valia para a aprendizagem da ciência, uma vez que, através dessas 

construções os pesquisadores conseguem ter uma visão de forma sucinta, da morfologia e 

características específicas dos vegetais. Além de ser um registro histórico das espécies, pois se 

conservadas corretamente os registros podem durar muito tempo. A confecção das exsicatas 

tinha como fundamento principal a realização das aulas práticas, buscando assim tornar as aulas 

que são voltadas para essa temática mais desenvolta e, auxiliando na construção do saber dos 

acadêmicos. 

Portanto, como os resultados obtidos a partir da prática, pode se observar nos 

acadêmicos, um estímulo maior e um interesse nos estudos, além de proporcionar uma bagagem 

das metodologias científicas. Pode-se dizer que essas práticas contribuíram significativamente 

para o processo de aprendizagem da disciplina Sistemática de Espermatófitos. Dessa forma, 

faz-se necessário reconhecer e adotar medidas didáticas que visualizem a compreensão dos 

acadêmicos, repensando nos métodos falhos e incorporando novas metodologias de ensino.   
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PERFIL EPIDEMOLÓGICO DE ACIDENTES OFÍDICOS DO ESTADO DO PARÁ 

 

ARAUJO, Guilherme Da Silva; COSTA, José Otávio Wonghon; SILVA, Júllia Victoria 

Santos; GONÇALVES, Willian Da Silva; SILVA, Mateus Kennedy Lemos Da; 

HERNÁNDEZ-RUZ, Emil José 

 

RESUMO 

 

Introdução: Acidentes ofídicos são considerados, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), como doenças tropicais negligenciadas e demostram um amplo problema de saúde 

pública nas regiões intertropicais, devido o potencial de mortalidade e excessivos números de 

casos. Logo, as serpentes representam grande parte dos acidentes com animais peçonhentos no 

Brasil, no qual, Micrurus (cobra coral), Crotalus (cascavel), Bothrops (jararaca) e Lachesis 

(surucucu), são os gêneros de maior importância médica. Pesquisas relacionadas acerca do 

assunto são necessárias para diminuir o obituário desses eventos, e também certificar melhores 

condições de tratamento. Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo descrever o perfil 

epidemiológico de acidentes ofídicos no estado do Pará, durante o período de 2000 a 2020.  

Materiais e Métodos: Os dados foram obtidos por meio da plataforma do Ministério da Saúde 

(SUS), no qual analisamos tabelas com dados de acidentes fichados no período de janeiro de 

2000 a dezembro de 2020. Durante esse intervalo de 21 anos foram inventariados no SUS, 

91.262 eventos ofídicos. Resultados: Nos cinco primeiros anos (2000 a 2004), foi o período 

com menos registros, com 15.551 ocorrências, já nos últimos cinco anos (2016 a 2020), 

apresentou-se como o momento com maior índice de casos catalogados, com 25.534. O ano de 

2000 teve menos notificações em todos os 21 anos de acidentes, com 1.615, já o ano que teve 

o número maior de casos foi 2019, com 5.474. Apesar da grande quantidade de casos 

apresentados, ainda há uma parcela relativamente alta de casos subnotificados, isso ocorre 

principalmente devido a distância que muitos brasileiros moram das cidades que tem hospitais 

especializados, o que obriga o tratamento por conta própria. O ser humano é o causador da 

grande fragmentação do habitat das serpentes, o que obriga os animais a se deslocar para outras 

localidades e eventualmente adentrar em espaços onde humanos transitam. Conclusão: O 

contato que resulta em acidentes ofídicos acaba na maioria das vezes na morte da serpente pelo 

ser humano, o que representa um problema sério, pois esses animais são importantes para a 

cadeia alimentar, ajudam sendo os principais consumidores de roedores que podem ser vetores 

de doenças pandêmicas e apresentam grande potencial farmacológico. 
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PREDAÇÃO DE SEMENTES DE ATTALEA KUNTH (ARECACEAE) POR 

SPECIOMERUS GIGANTEUS (CHEVROLAT) (COLEOPTERA, BRUCHIDAE) 

 

 Angelino Pereira De Oliveira Junior; ARAÚJO, Guilherme Da Silva; NASCIMENTO, 

Henrique Keven Alves Do; SILVA, Danilo Freitas Da; SALM, Rodolfo Aureliano 

 

RESUMO 

 

Introdução: Speciomerus giganteus é um besouro bruquídeo generalista que ataca frutos de 

palmeiras, especialmente as do gênero Attalea. As fêmeas depositam seus ovos nos frutos ou 

sementes e as larvas eclodidas cavam sua entrada e alimentam-se do endosperma das sementes, 

provocando consequentemente a morte das mesmas. Objetivos: Aqui, avaliamos a predação de 

sementes por S. giganteus na estação seca e chuvosa, bem como a densidade de ovos 

depositados nos frutos de Attalea maripa (Aubl.) Mart., Attalea phalerata Mart ex Spreng. e 

Attalea speciosa Mart ex Spreng. Metodologia: Os dados foram coletados no ano de 2016 em 

uma reserva localizada no 51º Batalhão de Infantaria de Selva, na cidade de Altamira-Pa. Na 

área de estudo foi delimitada uma grade de trilhas de 250 m x 650 m. Dentro da grade, todas as 

Attaleas em estágio reprodutivo foram mapeadas e estabelecidas 48 estações experimentais 

distantes uma da outra, pelo menos 50 m ao longo de quatro trilhas de 600 m de comprimento. 

Em cada uma das estações experimentais foram colocadas gaiolas feitas de tubos de PVC com 

20 cm de comprimento e 10 cm de largura, com malhas de ferro nas extremidades, que 

permitiam a entrada dos bruquídeos, mas protegiam os frutos de serem removidos por 

vertebrados. Em três ocasiões durante a estação seca e outras três durante a estação chuvosa, 

foram deixados dentro de cada gaiola, por uma semana, dez frutos de A. maripa. Os 

experimentos de predação dos frutos das três espécies de Attalea foram realizados durante 

quatro ocasiões no período da seca, com apenas um fruto de cada espécie, seguindo a 

metodologia descrita anteriormente. Todas as gaiolas coletadas tiveram os frutos verificados 

quanto a presença e abundância de ovos de S. giganteus. Resultados: A predação por S. 

giganteus foi significativamente maior na estação chuvosa (Mann-Whitney, p<0,05). A. maripa 

diferiu significativamente das demais espécies em relação a densidade de ovos, assim como A. 

phalerata diferiu de A. speciosa (Kruskal-Wallis, p<0,05; Mann-Whitney, p<0,05). 

Conclusão: Os frutos de A. maripa e A. phalerata possuem aromas característicos que são 

melhores espalhados pela floresta na estação chuvosa, o que pode ter atraído os besouros 

bruquídeos. Essa também pode ter sido a causa de S. giganteus ter ovipositado, em maior 

quantidade, frutos das outras espécies em detrimento dos de A. speciosa. Dessa forma, essas 

informações são úteis para traçar estratégias de manejo e conservação das espécies de Attalea 

que possuem grande importância econômica e ecológica. 
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ACONDICIONAMENTO E MANEJO EM AMBIENTE EX SITU DE 

HYPANCISTRUS SP. “ACARI-PÃO” (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DO RIO 

XINGU, PARÁ, BRASIL 

 

VITORIANO, Aline; PAULA, Eris Amorim De; BARROS, Paulo Bezerra; BRITO, Bruna 

Uana De; ABENASSIF, Maria José Lobato; SOUSA, Leandro Melo De 

 

RESUMO 

 

Introdução: O “acari-pão” é uma espécie ainda não descrita de Hypancistrus (Siluriformes: 

Loricariidae), endêmica do rio Xingu e bastante procurada pelo mercado internacional para fins 

ornamentais. Apresenta tamanho médio de 13 cm e tem como hábito alimentar a onívora com 

tendência a carnivoria de pequenos invertebrados. A manutenção de peixes em ambiente ex situ 

é uma importante ferramenta para conservação, possibilitando que populações sejam protegidas 

em cativeiro, proporcionando novas observações e estudos, com intuito de aumentar o 

conhecimento sobre as características das espécies. Porém, poucas são as informações sobre a 

espécie em estudo, o que pode ocasionar o aumento das taxas de mortalidade, em virtude de 

tentativas frustradas de adequações dos peixes à ambientes artificiais. Objetivo: A finalidade 

desse trabalho é apresentar parâmetros para a manutenção em cativeiro de Hypancistrus sp., 

utilizando-os para referenciar o acondicionamento ideal dos indivíduos em ambiente ex situ. 

Material e Métodos: Vários espécimes da espécie Hypancistrus sp. são acondicionados em 

aquários no Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu (LAQUAX) no 

campus da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Altamira/PA, em condições que simulam 

os parâmetros naturais do médio rio Xingu. Neste estudo foram utilizados 41 espécimes de 

acari-pão, no período de fevereiro a agosto de 2021. Os peixes foram separados em 11 aquários 

de 130 L (55 cm de comprimento, 50 cm de altura e 50 cm de largura), com volume útil de 100 

L; submetidos a cuidados diários: alimentação e trocas diárias de 30% do volume de água. Uma 

vez por semana realizou-se limpezas nos filtros, lavagem das tocas e ornamentação, com troca 

de 70% da água. No manejo, foram utilizadas rações secas industrializadas. Os parâmetros da 

água são análogos ao ambiente natural, apresentando pH 7,0 e temperatura em cerca de 30º C, 

regulada por termostatos. Para filtragens mecânica e biológica foram utilizados dois bio-filtros 

de esponja por aquário. Para ornamentação foram utilizadas tocas de argila, juntamente com 

esconderijos de cerâmica. Resultados: O percentual de sobrevivência dos indivíduos foi de 

100%, apresentando equilíbrio nas condições fisiológicas e ambientais. A alimentação 

oferecida durante o manejo obteve boa aceitação. Os peixes acondicionados no período de 6 

meses não apresentaram doenças e ocorreram 11 episódios reprodutivos. Conclusão: Os 

parâmetros retratados se mostram eficientes para manutenção dos indivíduos em ambientes ex 

situ, demonstrado pelo percentual de sobrevivência e homeostase dos peixes, bem como, no 

sucesso reprodutivo em ambientes artificiais sem indução hormonal. 
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CUIDADOS INICIAIS COM HYPANCISTRUS ZEBRA (SILURIFORMES, 

LORICARIIDAE) ADVINDOS DE APREENSÃO 

 

 Eris Amorim De Paula; BARROS, Aline Vitoriano; MOURA, Mayllon Celyo Souza; 

BRITO, Bruna Uana De; TORRES, Rayane De Arcanjo; SOUSA, Leandro Melo De 

 

RESUMO 

 

Introdução: O comércio ilegal de animais é o segundo maior tráfico no mundo. Estima-se que 

entre 50% e 90% dos espécimes morram antes de chegar ao consumidor final. A espécie de 

peixe ornamental mais traficada do Brasil é o acari-zebra (Hypancistrus zebra) e apreensões 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e 

Polícia Federal tem sido frequentes, principalmente em Altamira, Santarém, Manaus e 

Tabatinga. Após a apreensão, cuidados especiais são necessários para garantir a recuperação 

desses animais até que sejam destinados a um projeto de conservação ex-situ. Assim, locais 

com estruturas adequadas para o depósito desses exemplares e práticas de manejo adequado são 

essenciais, caso contrário, há uma grande perda de indivíduos. Objetivos:  Este estudo tem 

como objetivo informar os primeiros cuidados de manejo para aumentar a taxa de sobrevivência 

de H. zebra apreendidos em situações de tráfico. Materiais e Métodos:  O estudo contou com 

aproximadamente 900 exemplares de H. zebra oriundos de 3 operações policiais. Os 

exemplares utilizados foram apreendidos em operações da Polícia Federal em Altamira/PA e 

levados para o Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu (LAQUAX). Os 

peixes apreendidos foram inicialmente tratados com condicionador de água (Stress Guard®) 

para auxiliar na redução da toxicidade do estresse e da amônia. Em seguida, foi observado se 

existia indícios de bactérias ou fungos, caso houvesse anormalidades, o peixe seria isolado para 

reabilitação em quarentena. Após esse processo, os exemplares foram mantidos separados por 

tamanho para evitar disputas antagonísticas entre os indivíduos. Os espécimes foram 

acondicionados em aquários com abrigos de cerâmica para amenizar fatores estressantes e 

otimizar o espaço que eles foram mantidos. Termostato para manutenção da temperatura, 

bomba submersa para auxiliar na oxigenação e filtro interno são elementos essenciais que os 

aquários devem conter para manutenção dessa espécie. Resultados: Os parâmetros físico-

químicos da água nos aquários precisam seguir padrões semelhantes ao habitat da espécie. O 

pH deve ser mantido constante em 7, temperatura entre 28 e 30°C e a condutividade entre 20 e 

40 uS/cm.  Devido o estresse sofrido, os peixes foram mantidos em jejum 24 horas antes da 

primeira alimentação. Após isso, utilizamos rações ricas em nutrientes, adequadas à espécie. 

Obtivemos uma taxa de mortalidade mínima, inferior a 1%. Conclusão: Concluímos que a 

realização adequada das atividades iniciais proporciona uma menor taxa no número de perdas 

dos exemplares apreendidos, enquanto são observados e estudados aguardando decisão da 

Polícia Federal e do IBAMA sobre seu curso final. 
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REPRODUÇÃO EX SITU DE HYPANCISTRUS ZEBRA (SILURIFORMES, 

LORICARIIDAE): UMA ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO 

 

TORRES, Rayane De Arcanjo; MOURA, Mayllon Celyo De Souza; BAHIA, Isadora Ribeiro 

Da Silva Lobato; BRITO, Bruna Uana De; SUZUKI, Maria Aparecida De Lima; SOUSA, 

Leandro Melo De 

 

RESUMO 

 

Introdução: A manutenção e reprodução em cativeiro podem complementar as estratégias de 

conservação in situ. Hypancistrus zebra é uma espécie conhecida popularmente como acari-

zebra e pertence à família Loricariidae. Essa espécie é endêmica do rio Xingu com distribuição 

restrita ao setor do médio Xingu. A espécie é considerada rara e foi adicionada ao Livro 

Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção como criticamente ameaçada de extinção. 

Exemplares de H. zebra são muito explorados pela pesca ornamental e fortemente ameaçados 

pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A produção de H. zebra em cativeiro em 

larga escala tem grande potencial para a conservação da espécie. Objetivo: O presente estudo 

teve como objetivo mostrar a reprodução de Hypancistrus zebra em cativeiro. Materiais e 

Métodos: O estudo foi realizado entre janeiro de 2020 e julho de 2021. Para a pesquisa foram 

selecionados 35 casais adultos para reprodução e mantidos em aquários com volume útil de 54 

L, que estavam armazenados em duas baterias conectadas a um sistema de recirculação de água. 

Os parâmetros físico-químicos da água foram mantidos de forma constante, com o pH igual a 

7, condutividade entre 20 e 40 uS/cm e temperatura em 30° C. Os aquários foram ornamentados 

com uma telha e uma toca de cerâmica proporcional ao tamanho dos espécimes, auxiliando na 

corte do casal. Os reprodutores foram alimentados uma vez ao dia, de segunda a sábado. Os 

alimentos utilizados foram: patê caseiro composto por alimentos balanceados de origem animal 

e vegetal, e ração industrializada. Resultados: Dos 35 casais selecionados para o estudo, 21 

não reproduziram e 14 tiveram sucesso na reprodução, totalizando 55 desovas, resultando em 

319 filhotes em 19 meses. O casal que teve o maior número de desovas e de filhotes viáveis 

obteve valores iguais a 10 e 58 respectivamente. Devido à taxa de mortalidade das matrizes 

selecionadas para o estudo, dos 35 casais formados no início, permaneceram 24 casais. Com 

isso, notou-se algumas diferenças no número de desovas quando comparados mensalmente 

entre o ano de 2020 e o final do primeiro semestre de 2021. Entre janeiro e julho de 2020, houve 

30 desovas, entretanto, no mesmo período em 2021 ocorreram 13 desovas. Conclusão: 

Concluímos que o nascimento de 319 filhotes em 19 meses mostra que a reprodução em larga 

escala em cativeiro pode se tornar uma alternativa viável para conservação da espécie, 

diminuindo a pressão por busca de indivíduos na natureza. 
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VARIAÇÕES DE TEMPERATURA ASSOCIADAS À PRESENÇA DE ÁCIDO 

GIBERÉLICO (GA3) NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE ATEMOIA CV. 

GEFNER 

 

SILVA, Gustavo Cabral Da; HONÓRIO, Ana Beatriz Marques; MARTIN, Bruna Cavinatti; 

CAMPOS, Felipe Girotto; FERREIRA, Gisela 

 

RESUMO 

 

Introdução: Dentre as espécies da família Annonaceae, destacam-se as do gênero Annona, 

principalmente pela produção e comercialização de frutos. No processo de produção das mudas 

de Anonas, tem se observado avanços ao longo do tempo, especialmente em relação ao uso de 

reguladores vegetais, como as giberelinas, para a superação da dormência de sementes, no 

entanto o efeito de diferentes temperaturas associadas a tratamentos com reguladores vegetais 

ainda não foi reportado. Objetivo: Avaliar se as variações de temperatura associadas à 

aplicação de ácido giberélico (GA3) afetam a germinação de sementes de Atemoia (Annona x 

atemoya Mabb.) cv. ‘Gefner’. Material e métodos: O delineamento experimental empregado 

foi inteiramente casualizado com seis tratamentos em esquema fatorial 3x2 (temperaturas x 

H2O e GA3), sendo três condições de temperatura (20ºC, 30ºC e alternada 20-30ºC) e duas 

soluções de embebição (500mg.L-1 de ácido giberélico (GA3) e água deionizada como controle) 

com fotoperíodo de 18h de luz e 6h de escuro. O teste de germinação foi realizado com quatro 

repetições de 25 sementes por parcela, e as variáveis avaliadas foram: porcentagem, velocidade 

e tempo médio de germinação e porcentagem de sementes mortas e dormentes. Resultados: Os 

resultados demonstraram que o uso de GA3 aumentou a porcentagem e velocidade de 

germinação de sementes de atemoia, diminuindo o tempo médio, quando comparado com os 

tratamentos embebidos em água. Temperatura elevada (30°C) ou temperaturas alternadas (20-

30°C) promovem aumento na porcentagem e velocidade de germinação das sementes de 

atemoia, quando embebidas em água, mas se for associada à embebição em GA3, a temperatura 

deixa de ser significativa. Conclusões: Elevadas temperaturas (30°C ou alternada 20-30°C) 

auxiliam na promoção da germinação de sementes de atemoia embebidas em água. O uso de 

GA3 além de promover a germinação das sementes de atemoia, é capaz de homogeneizar os 

resultados quando submetidas a variações de temperatura. 
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HISTÓRIA NATURAL DE OSSUBTUS XINGUENSE (CHARACIFORMES, 

SERRASALMIDAE) 

 

ROCHA, Heloísa Cristina Araújo; MOURA, Mayllon Celyo De Souza; CHAGAS, Beatriz 

Rosa Das; SANTOS, Charliomar Da Silva; PAULA, Eris Amorim De; MELO, Leandro De 

Sousa 

 

RESUMO 

 

Introdução: Ossubtus xinguense é uma espécie de peixe que pertencente a ordem dos 

Characiformes, família Serrasalmidae, sendo um representante herbívoro do grupo denominado 

comumente de “pacus”. No Brasil O. xinguense é conhecido popularmente como pacu-

capivara, recebe esse nome por apresentar o focinho semelhante ao do roedor capivara. Essa 

espécie é endêmica da bacia do rio Xingu e atualmente encontra-se categorizada como 

vulnerável (VU), devido sua área de distribuição geográfica limitada, além dos impactos 

advindos de alterações de habitats pela implementação da UHE de Belo Monte. Objetivo: 

Nosso estudo teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica da espécie Ossubtus 

xinguense, através de revisões da literatura. Material e Métodos: Foram realizados 

levantamentos bibliográficos em plataformas de periódicos acadêmicos, tais como: Google 

Scholar, Scielo Brasil e PubMed, além dos repositórios institucionais como o do ICMBio. 

Utilizamos em nossas buscas os termos “espécie endêmica”, “pacu-capivara” e “peixes 

ameaçados do rio Xingu”. Foram utilizadas para a revisão informações encontradas em artigos 

científicos sobre a espécie. Resultados: pacu-capivara é uma espécie reofílica, podendo ser 

encontrada em habitats de corredeiras de águas claras sobre afloramentos rochosos, um tipo 

comum de habitat presente no médio Xingu e baixo Iriri. Indivíduos jovens, machos adultos e 

fêmeas adultas apresentam as formas corporais gerais semelhantes. Porém, a espécie apresenta 

dimorfismo sexual característicos de algumas espécies de pacus, no qual os machos maduros 

possuem nadadeira anal bilobada, enquanto as fêmeas têm nadadeira anal com margem distal 

côncava, apresentando apenas um lobo. No geral, O. xinguense é uma espécie de porte médio 

com tamanho máximo registrado de 22,8 cm de comprimento padrão. Conclusão: Através das 

nossas buscas, podemos concluir que teve um aumento no conhecimento sobre a distribuição 

geográfica de O. xinguense, sabe-se que a espécie está localizada em diferentes porções do rio 

Xingu, o que proporciona um alívio quando referimos a sua conservação, porém, fazem-se 

necessários novos estudos acerca dos mecanismos biológicos da espécie. 

 

Palavras-chave: Palavras-chave: Pacu-capivara; Espécie Endêmica; Rio Xingu; Conservação  
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MONTAGEM DE SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA PARA CRIAÇÃO DE 

PEIXES ORNAMENTAIS DO RIO XINGU 

 

BARROS, Paulo Bezerra; MOURA, Mayllon Celyo De Souza; SANTOS, Charliomar Da 

Silva; PAULA, Eris Amorim De; VITORIANO, Aline; MELO, Leandro De Sousa 

 

RESUMO 

 

Introdução: A manutenção a longo prazo de populações de peixes em cativeiros tornou-se uma 

abordagem comum para conservação de espécies. Assim, é relevante aperfeiçoar o 

conhecimento sobre a infraestrutura e funcionamento dos sistemas de manutenção à vida, como 

o sistema de recirculação de água, que dá suporte aos preceitos da sustentabilidade aquícola, 

através do seu reuso. Esse sistema fornece um meio de produção constante e ajustável, 

apresentando apenas variações controladas e lentas. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi 

produzir um sistema de recirculação de água para criação de espécies de peixes ornamentais do 

rio Xingu. Material e Métodos: O sistema foi montado no Laboratório de Aquicultura de 

Peixes Ornamentais do Xingu (LAQUAX)/UFPA, campus Altamira, utilizando-se duas 

estantes de aço galvanizado (6,0m x 1,6m) comportando quatro aquários (1,50m x 0.70m x 

0.50m), com volume útil de 382 L cada. Para realizar filtragem mecânica e filtro biológica, foi 

utilizado um sump (mesma dimensão dos aquários), contendo elementos e sistema ultravioleta 

(UV), para controle de patógenos. A temperatura foi mantida em 30ºC por uma resistência 

elétrica de 220 V/3000W, controlada por um termômetro digital. O bombeamento de retorno 

foi realizado por uma bomba submersa 2000A/220V/43W. Resultados: A montagem iniciou-

se com a confecção de furo nos aquários para drenagem, com 0,25m de altura no vidro traseiro, 

em seguida instalado o adaptador soldável 32mm com nipel e joelho fêmea para ligação de 

mangueira de 1”, que se conectou a um tubo de 75” de retorno ao sump.  O sump foi dividido 

em quatro partes: a primeira para filtração mecânica primária (remoção de partículas solidas) 

com Perlon; a segunda com filtros biológicos (bactérias nitrificantes), sendo eles: substrato de 

cerâmica, mídia fluidizada K1 e placa de espuma filtrante; na terceira, foram instalados a 

resistência elétrica para aquecimento da água; na quarta, o sistema de tratamento por UV, junto 

com a bomba para retorno da água tratada por meio de tubulações de 25mm. O abastecimento 

dos aquários é de forma individual e sempre no lado oposto da drenagem, com fluxo controlado 

por registro de esfera. O nível do sump é mantido por uma boia de alta vazão, de forma 

automática. Conclusão: Concluímos que o sistema foi montado e posto em funcionamento, 

apresentando bom desempenho de seus componentes, rápida manutenção e diminuição do uso 

de água. Portanto, a experiência obtida pode ser aplicada em outras instituições e 

empreendimentos, fortalecendo o uso consciente dos recursos hídricos.  

 

Palavras-chave: Aquicultura; Aquariofilia; Tratamento De água; Reuso Da água  
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PROTOCOLO DE DIAFANIZAÇÃO DE LARVAS E JUVENIS DE LORICARIIDAE 

(ACTYNOPTERYGII, SILURIFORMES) 

 

RAMOS, Lucas Fernando Peres; COUTO, Ondina Lillan Pinto Do; FERNANDES, Isaac 

Sidomar Cabral Da Silva; CHAVES, Claudia Sousa; COSTA, Maria Do Céu De Lima; 

SOUSA, Leandro Melo De 

 

RESUMO 

 

Introdução: O método de diafanização descrito por Taylor & Van Dyke (1985) é um processo 

no qual os ossos ganham uma coloração avermelhada, a cartilagem adquire uma coloração 

azulada e os músculos tornam-se translúcidos. A realização desta técnica em larvas e juvenis 

da família Loricariidae apresenta um elevado grau de dificuldades, devido à carência de um 

protocolo voltado aos organismos que se encontram nessa fase do desenvolvimento. Objetivos: 

O presente estudo tem como objetivo aplicar novas modificações aos procedimentos de 

diafanização. Materiais e Métodos: Utilizamos a espécie Pseudacanthicus sp. L185, uma 

espécie ainda não descrita de Loricariidae, comumente chamado de “Assacu preto”. Os 

espécimes foram provenientes de processos de reprodução ex situ realizados no Laboratório de 

Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu (LAQUAX). Após a fertilização dos ovos, foi 

realizada a coleta dos mesmos, em seguida foram transferidos para uma maternidade, sendo 

acompanhados rotineiramente e submetidos a coletas, registros fotográficos e fixação em 

formol 4%. Resultados: Os indivíduos foram coletados até atingirem a fase juvenil, totalizando 

160 dias de desenvolvimento desde a eclosão dos ovos. As larvas e juvenis foram submetidos 

à técnica de diafanização com a modificação de algumas etapas presentes no trabalho original 

de Taylor e Van Dyke, como por exemplo, a evisceração dos animais, que não é necessário para 

larvas. Outra etapa modificada, foi a série alcoólica na qual os indivíduos são submetidos a uma 

desidratação gradual. Porém, em nossas modificações colocamos os indivíduos diretamente em 

Álcool Etílico Hidratado 92,8º INPM, por apenas 24 horas, o que nos propiciou uma vantagem 

em relação ao tempo, já que a série alcóolica original leva no mínimo três dias para ser 

concluída. O restante das etapas do protocolo segue os padrões propostos originalmente pelos 

autores, porém, a maioria delas com redução no tempo, exceto o passo do corante de cartilagens 

“alcian blue”, em que as larvas permaneceram por 12 horas na solução, mesmo tempo proposto 

pelos autores para peixes adultos. Conclusão: Assim, apresentamos neste estudo o sucesso e a 

eficácia de nossas modificações através dos resultados gerados pelas adaptações no uso do 

protocolo de diafanização de Taylor e Van Dyke, obtendo êxito quando aplicado em larvas e 

juvenis de um representante dos Loricariidae.  

 

Palavras-chave: Pseudacanthicus, Rio Xingu, Amazônia, Ontogenia, Osteologia 
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Introdução 

 

Loricariidae abriga uma grande diversidade de peixes, sendo a família da ordem dos 

Siluriformes com o maior número de espécies descritas, com cerca de 1020 Eschmeyer & 

Fong1. Esses animais são popularmente chamados de acaris, bodós, cascudos ou plecos, e suas 

espécies estão amplamente distribuídas na região Neotropical, tendo registros de ocorrência em 

uma grande variedade de ambientes de água doce Chamon & Sousa2. Tratando-se dos estudos 

sobre a ontogenia e anatomia interna desses animais, nos deparamos com uma carência de dados 

científicos, exceto pelos trabalhos realizados por Tom Geenrickx e Dominique Adriaens3,4,5,6,7 

, onde encontramos uma série de pesquisas que abordam diferentes padrões de 

desenvolvimento ontogenético, no entanto, tais pesquisas restringem-se apenas a espécie 

Ancistrus cf. triradiatus. Outro quesito que requer uma atenção especial, é a escassez de 

trabalhos que empregam a técnica de diafanização em larvas e juvenis de Loricariidae. 

Os procedimentos de diafanização descritos por Taylor & Van Dyke8 consistem na 

coloração do esqueleto e das cartilagens de peixes, os ossos ficam avermelhados, enquanto as 

cartilagens adquirem uma coloração azulada e os músculos tornam-se translúcidos. Esta 

técnica apresenta uma série de vantagens, como a preservação da integridade e da composição 

original dos esqueletos, além de possibilitar a observação de estruturas específicas sem 

danificar as demais. Desta forma, quando executada com sucesso, possibilita a realização de 

estudos osteológicos nos mais diversos grupos de vertebrados. Nos peixes temos que durante 

os primeiros dias do desenvolvimento suas estruturas ósseas passam por mudanças constantes, 

além de serem muito delicadas. Consequentemente, essas estruturas não se encontram 

totalmente formadas, dificultando o emprego de outro tipo de técnica como por exemplo, a 

dissecação dos ossos por Dermestidae. Outro procedimento que pode ser utilizado para esse 

tipo de estudo, é o CT scan (tomografia axial computadorizada), que gera imagens 

tridimensionais detalhadas do interior do corpo dos organismos, incluindo: ossos, órgãos e 

tecidos. No entanto, apesar de ser considerada uma das técnicas mais modernas da atualidade, 

ainda é considerada muito cara e inviável na maioria dos laboratórios. 

Utilizamos como modelo para este estudo o Pseudacanthicus sp. L185 popularmente 

conhecido como “Assacu-preto” (Fig. 1) uma espécie ainda não descrita de Loricariidae, esse 

peixe possui algumas das características únicas do gênero Pseudacanthicus Bleecker 1862, 

sendo uma espécie que varia entre o médio e grande porte, com espinhos bastante conspícuos 

ao longo do corpo, e odontódeos muito desenvolvidos. Outra característica marcante da 

espécie são os dentes, que se destacam por estarem presentes em menor número, porém são 

grandes e muito fortes, o que nos leva a inferir que essa é uma espécie carnívora de 

Loricariidae. 
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Figura. 1. Pseudacanthicus sp. L185. 

A fim de solucionarmos a carência de estudos envolvendo a técnica de diafanização 

nos espécimes de Loricariidae que se encontram em fases iniciais do desenvolvimento, o 

presente estudo tem como objetivo a adaptação dos procedimentos de diafanização, tornando 

possível a aplicação da técnica em espécimes de Pseudacanthicus sp. L185, que se encontra 

nas fases larvais e juvenis. 

 

Material e Métodos 

 

As larvas e juvenis de Pseudacanthicus sp. L185 foram providos de processos de 

reprodução ex situ realizados no Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu 

(LAQUAX), onde casais da espécie (um macho e uma fêmea) oriundos de expedições de 

campo realizadas na bacia hidrográfica do Rio Xingu, foram colocados em aquários com 

capacidade de ~500 litros, com tocas de cerâmica produzidas no próprio laboratório. Tal 

procedimento fez-se necessário para que nossas matrizes obtivessem sucesso nos processos de 

corte, desova e fertilização dos ovos. Em seguida, os ovos fertilizados foram transferidos da 

toca do casal para uma maternidade onde foram submetidos a um rigoroso acompanhamento até 

que os indivíduos atingissem o estágio larval (Fig.2a.), sendo acompanhados rotineiramente e 

submetidos a coletas, registros fotográficos e fixação em formol 4% a cada 24 horas (uma vez 

por dia). Essa primeira bateria de coletas estendeu-se até que os indivíduos atingissem o 

processo de perda total do saco vitelínico, tornando-se então indivíduos em fase de pós-larva 

(Fig.2b.), a partir desse estágio os indivíduos foram coletados a cada 48 horas. Por fim, quando 

os indivíduos juvenis já estavam totalmente desenvolvidos, com as estruturas completamente 

formadas, as coletas passaram a ser feitas a cada sete dias (Fig.2c.). Quando restavam apenas 

três juvenis, estes foram coletados em intervalos de 30 dias, sendo que o último coletado estava 

com a idade de 160 dias, contados desde o momento da eclosão dos ovos. Fig. 2. a) Indivíduos 
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em fase larval; b) fase de pós-larva; c) indivíduos juvenis 

Após a fixação, as larvas e juvenis foram submetidos à técnica de diafanização 

modificada através do trabalho de Taylor & Van Dyke8, a seguir detalhamos quantitativamente 

os passos, detalhando o volume utilizado para cada reagente, além de todas as características 

observadas nas soluções que utilizamos em nosso modelo: 

 

1. Solução de Branqueamento 

• Hidróxido de Potássio (KOH). ......................................................... 40 mg 

• Água oxigenada 20 vol. (H2O2) .......................................................1,6 mL 

• Água destilada ................................................................................. 20 mL 

Características: 

● despigmenta os tecidos externos e internos dos indivíduos; 

● não altera a estrutura dos exemplares; 

● precisa ser misturada no momento do uso; 

● necessário a influência de uma lâmpada incandescente, para 

melhor desempenho. 

Tempo: 2 a 3 horas para larvas/pós, larvas e 4 a 5 horas para indivíduos 

juvenis. Lavagem: mergulhar os indivíduos em água destilada. 

Figura. 3. Indivíduo durante a fase de 

branqueamento 

2. Desidratação 

• Álcool Etílico Hidratado 92,8º INPM. ............................................. 10 mL 

Características: 

a) b) c) 

https://ime.events/ii-enesbio


114 

 
 

ISBN 978-65-88884-08-9 

https://ime.events/ii-enesbio       v. 1, n 1, 2021. 

● desidrata os tecidos externos e internos dos indivíduos; 

● diminui a estrutura dos exemplares como um todo; 

● Tempo: 24 horas para larvas/pós, larvas e até 48 horas para indivíduos 

juvenis. 

 

Figura.4. Indivíduo na fase de desidratação alcóolica 

 

 

3. Coloração da cartilagem 

• Ácido Acético… .............................................................................. 3 mL 

• Álcool Etílico Anidro (95 - 99,3º) ................................................... 7 mL 

• Alcian Blue ...................................................................................... 20 mg 

Características: 

● corante de penetração lenta; 

● cora os tecidos cartilaginosos externos e internos dos indivíduos; 

● não altera a estrutura dos exemplares, exceto se extrapolar o tempo 

recomendado; 

● pode ser reutilizado até o momento que se iniciar a atenuação da tonalidade 

azul escuro; 

Tempo: 12 a 16 horas para larvas/pós, larvas e 16 a 24 horas para indivíduos juvenis. 

Lavagem: mergulhar os indivíduos em água destilada. 
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Figura. 5. Indivíduo após a coloração das cartilagens 

 

4. Neutralização 

• Solução estoque de Bórax Saturado. .................................................. 10 mL 

• Preparação solução estoque…………………………………………………. 

• Tetraborato de sódio (Na2B4O7) ........................................................ 4,7 g 

• Água destilada..................................................................................... 100 mL 

Características: 

• Neutraliza o ácido remanescente da solução de alcian blue nos tecidos 

externos e internos dos indivíduos; 

• não altera a estrutura dos exemplares; 

• Solução estoque pode ser preparada previamente; 

Tempo: 12 horas para larvas/pós, larvas e 16 a 24 horas para indivíduos 

juvenis. Lavagem: mergulhar os indivíduos em água destilada. 
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Figura 6. Indivíduo durante a fase de neutralização 

5. Solução Digestiva 

Solução estoque de Bórax Saturado. ................................................ 6 mL 

Água destilada.................................................................................. 14 mL 

Enzima digestiva (Pancreatina). ....................................................... 430 mg 

Características: 

● digere os tecidos musculares dos indivíduos; 

● torna os exemplares translúcidos, para melhor visualização dos tecidos 

corados; 

● precisa ser misturada no momento do uso; 

● necessário a influência de uma lâmpada incandescente, para acelerar a 

digestão enzimática; 

● pode ser reutilizado até o momento que começar a apresentar odor 

desagradável; 

● tem seu pico de atividade entre 26 e 33ºC 

Tempo: 12 a 16 horas para larvas/pós larvas e 16 a 24 horas para indivíduos 

juvenis. Lavagem: mergulhar os indivíduos em água destilada 

 

 

Figura. 7. Indivíduo durante e após a solução digestiva 

 

6. Coloração dos ossos 

▪ Hidróxido de Potássio (KOH). ......................................................... 40 mg 

▪ Alizarina Red… ................................................................................10 mg 

▪ Água destilada .................................................................................. 20 mL 

Características: 

● corante de penetração lenta; 

● cora os tecidos ósseos externos e internos dos indivíduos; 
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● precisa ser misturada no momento do uso; 

● pode ser reutilizado até o momento que se iniciar a atenuação da 

tonalidade vermelho escuro ou roxo; 

Tempo: 12 a 16 horas para larvas/pós larvas e 16 a 24 horas para indivíduos 

juvenis. Lavagem: mergulhar os indivíduos em água destilada. 

 

 

Figura 8. Indivíduo durante e após a coloração dos ossos 

 

7. Solução de Armazenamento 
1Glicerina 30% (3 mL de glicerina + 7 mL de água destilada + 20 mg de 

KOH) 2Glicerina 50% (5 mL de glicerina + 5 mL de água destilada + 20 mg 

de KOH) 3Glicerina 70% (7 mL de glicerina + 3 mL de água destilada + 20 

mg de KOH) 4Glicerina pura (10mL) + cristais de Timol (10 mg) 

o Características: 

● conserva os indivíduos; 

● remove levemente resquícios dos tecidos musculares; 

● pode ser preparada previamente, porém, tem vida útil curta; 

Tempo: etapa1, 2 e 3: Deixar até os indivíduos submergirem por completo na 

solução; etapa4: Preservar permanentemente os indivíduos; 

 

https://ime.events/ii-enesbio


118 

 
 

ISBN 978-65-88884-08-9 

https://ime.events/ii-enesbio       v. 1, n 1, 2021. 

Figura. 9. Indivíduos preservados em glicerina pura 

ao final da técnica 

Resultados e Discussão 

 

Nossos resultados demonstram que obtivemos o sucesso na aprimoração dos 

procedimentos para o clareamento e a coloração de pequenos peixes para o estudo de ossos e 

cartilagens, descritos por Taylor & Van Dyke8, tendo assim alcançado resultados satisfatórios 

nos processos de diafanização das larvas de uma espécie de peixes da família Loricariidae. 

Nossa adaptação dos procedimentos de diafanização foi empregada em indivíduos de 

Pseudacanthicus sp. L185 que se encontravam no sétimo dia de desenvolvimento larval, após 

sua eclosão (Fig.9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Larvas com sete dias de desenvolvimento, diafanizadas 

através da adaptação do protocolo de Taylor & Van Dyke (1985). 

 

O protocolo proposto contou com algumas modificações do modelo seguido, como por 

exemplo, a evisceração dos animais, tal procedimento não é necessário para larvas, pois elas 

ainda não contam com todos os seus órgãos internos formados. Outra etapa modificada, foi a 

série alcoólica pela qual os indivíduos são submetidos para a desidratação, que ao invés de 

seguir o padrão gradual em álcool etílico 35%. 55% e 75% proposta pelos autores, os indivíduos 

foram colocados diretamente em Álcool Etílico Hidratado 92,8º INPM. Onde permaneceram 

por apenas 24 horas, o que nos propicia uma vantagem em relação ao tempo, já que a série 

alcoólica original leva no mínimo três dias para ser concluída. O restante das etapas do 

protocolo segue os padrões propostos pelos autores, porém, a maioria delas com redução no 

tempo previsto, exceto o passo do corante de cartilagens “alcian blue” em que as larvas foram 

deixadas por 12 horas na solução, mesmo tempo proposto no estudo de 1985 para os peixes 

adultos. 

Considerando a gama de dados científicos disponíveis na literatura acerca deste tema, 

os trabalhos que utilizam indivíduos da família Loricariidae ainda são escassos. Nesse 

contexto, a adaptação do protocolo que elaboramos com o intuito de diafanizar as larvas e 

juvenis desta família, apresenta uma série de vantagens ainda não vistas em outras adaptações 

da técnica, tais como, a redução do tempo na maioria das etapas do protocolo, demonstrando-

se muito relevante, visto que a diafanização pode demorar semanas ou até meses para ficar 

pronta, enquanto seguindo os passos deste protocolo possibilita-se diafanizar indivíduos em 

no mínimo quatro dias. Outro ponto que merece destaque, é a reutilização dos materiais, que 
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devido ao curto intervalo de tempo entre a preparação de uma larva e outra, podem ser 

reaproveitados mais de uma vez, ocasionando uma economia dos reagentes utilizados ao longo 

do processo. Por outro lado, muitos desses reagentes são de custo elevado, o que nos faz ter 

uma margem muito baixa para eventuais erros. Além disso, ao final do processo os indivíduos 

por serem muito pequenos adquirem um aspecto gelatinoso, tornando-se bastante frágeis ao 

manuseio, o que requer muita delicadeza e precisão para a realização das análises, necessitando 

assim que haja treinamento prévio para a realização da técnica. 

 

Conclusão 

 

Desta forma, expressamos com sucesso a eficácia da adaptação do protocolo de 

diafanização descrito por Taylor e Van Dyke8. Tal adaptação demonstrou êxito quando 

aplicado em indivíduos da família Loricariidae que se encontravam em fase larval e juvenil do seu 

ciclo de vida. Através da utilização desta técnica, temos a oportunidade de realizar diversos 

estudos no futuro, sendo possível expandir nossos projetos e pesquisas sobre osteologia, 

ontogenia e anatomia interna das espécies de peixes presentes na família Loricariidae. No 

geral, nosso protocolo de diafanização caracteriza-se por apresentar uma metodologia mais 

rápida, eficaz, e de menor custo em comparação a outras, podendo ser utilizada para auxiliar 

novos estudos, além de atuar na literatura, gerando novos dados científicos futuramente. 
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O USO DAS TECNOLOGIAS E O ENSINO DE PARASITOLOGIA: 

CONCEPÇÕES DOS EDUCADORES DA AREA DE CIÊNCIAS NATURAIS 

 

LAGO, Shamya Thilara Leite; SILVA, Ronaldo Adriano Ribeiro Da 

 

RESUMO 

 

Introdução: A pandemia provocada pela COVID 19, acarretou diversos problemas às 

instituições escolares em um momento atípico vivenciado pela educação. Dessa forma a busca 

e a criação de novas metodologias para o ensino remoto foram desafiadoras. Objetivos: 

objetivo deste trabalho foi de realizar um relato de experiência advindo de um projeto de 

extensão realizado com os educadores da educação básica acerca de um curso de educação 

continuada referente ao uso de (multi) modalidades tecnologias educacionais como ferramenta 

didática para o Ensino de Parasitologia. Materiais e Métodos: A metodologia utilizada nesse 

trabalho foi de natureza qualitativa com revisão de literatura e análise documental. Para a coleta 

de dados utilizamos um questionário no Google Formulário para diagnosticar as questões 

sociodemográficas, as concepções do uso de tecnologias e o ensino de parasitologia. 

Resultados: O trabalho foi desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação 

de Altamira/PA e com a participação de 12 educadores da área de ensino de Ciências Naturais, 

em relação ao sexo foram 08 do sexo feminino e 04 do sexo masculino; formação acadêmica 

graduação:  11 licenciandos de Ciências biológicas e 01 bacharelado em Biologia; pós 

graduação:  09 possuem especialização e 03  com mestrado; localização da escola: 11 atuam  

de zona urbana e 01 na zona rural. No aspecto  do uso das tecnologias digitais da informação e 

comunicação (TDICs) os educadores usam em suas aulas remotas grupo de WhatsApp e 

podcasts . Em relação aos equipamentos tecnológicos(s) destacam-se:  computador de mesa, 

notebooks e smartphones. As principais dificuldades apresentadas pelos educadores quanto ao 

uso de multimodalidades tecnológicas são: produção de vídeos, falta de acesso à internet na 

escola e para os educandos, uso de tecnologias digitais e produção de aulas dinâmicas e 

interativas. No ensino de parasitologia o recurso didático mais utilizado é o livro didático e a 

metodologia prevalecente é a aula expositiva e dialogada. Os educadores apontam como 

dificuldades dos educandos acerca da temática:  entender os ciclos reprodutivos, associar o 

nome do parasito a doença além da falta de materiais didáticos específicos.  Conclusão: As 

expectativas dos educadores em relação ao curso de capacitação que será planejado mediante 

as respostas anteriores será de carga horária de 20 horas é de aprender novas estratégias 

metodológicas para elaboração de atividades interativas e lúdicas, edição de vídeos e novas 

multimodalidades tecnológicas para inserção na prática docente. Portanto a realização de 

projetos de extensão juntos aos educadores, contribui de forma significativa na qualidade da 

educação em Ciências. 
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LEVANTAMENTO CIENCIOMÉTRICO DE TRABALHOS COM O TERMO 

“MAMMALIA” PRODUZIDOS ENTRE 2011 E 2021 

 

SANTOS, Robert Moraes Dos; SILVA, Gabriel Santos Da; SILVA, Júllia Victória Santos; 

PAULA, Eris Amorim De; VITORIANO, Aline; VIEIRA, Thiago Bernardi 

 

RESUMO 

 

Os mamíferos constituem uma classe de vertebrados, no qual As fêmeas se caracterizam pelo 

desenvolvimento das crias no interior do útero, de forma placentária e a capacidade de 

produzirem leite através das glândulas sudoríparas modificadas e assim, alimentarem suas 

proles. A cienciometria procura estudar aspectos somatórios da ciência e da produção científica. 

Nos últimos 10 anos, foram realizadas pesquisas descritivas, comparativas e experimentais 

extensivas sobre populações de mamíferos em uma plataforma referencial de citações 

científicas, projetada para apoiar pesquisas, no qual o presente estudo pretende apresentá-los. 

A análise cienciométrica será usada neste trabalho com o intuito de organizar as informações, 

a partir de um estudo quantitativo, indicando possíveis tendências no que diz respeito à 

produção de trabalhos científicos relacionados a mamíferos. A partir do Web of Science, foram 

feitos levantamentos de dados publicados entre os anos de 2011 e 2021. Dos 77.694.976 

trabalhos disponíveis no catálogo do site, 5.860 são resultados para a pesquisa a partir dos filtros 

“mammalia”, o que permitiu-se verificar a produção científica mundial de trabalhos que 

possuem esse termo. Estes arquivos foram mesclados na plataforma do Excel e exportados para 

análise e visualização no pacote Bibliometrix (1), acessado através da linguagem de 

programação R(2). Foi possível alocar dados referentes a questões consumadas sobre “a 

tendência temporal de publicação”, “quais revistas publicaram mais”, “quais áreas de estudo 

foram mais abordadas” e o “fator de produção de trabalhos científicos”, associados ao tema 

proposto (“mammalia”), entre outros, comparado com a quantidade total de trabalhos 

submetidos na deferida linha temporal. A partir dos indicadores obtidos e destacados durante a 

pesquisa, pôde-se constatar que no período abrangente entre 2018 e 2019 observou-se um 

aumento expressivo no número de trabalhos científicos publicados e uma maior preocupação 

do público com estas questões, assim, aumentando os números de acessos ao longo desses anos 

de reclusão mundial frente à Covid-19. Ademais conseguimos observar também a demanda de 

produção científica no Brasil e as áreas de pesquisa mais abrangentes pelo mundo através dos 

anos. 
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Introdução 

 

A mastofauna, sua variedade e abundância, desempenha um papel fundamental na 

manutenção e equilíbrio dos ecossistemas, envolvendo-se nos mais distintos processos 

ecológicos, entre eles; o controle populacional de suas presas e a constante regeneração das 

matas (3). Um mamífero é um vertebrado que possui 2 características não encontradas em 

outros seres vivos; desenvolvem pelos ou cabelos em algum ponto de sua vida e todas as fêmeas 

dos mamíferos têm glândulas que produzem leite, assim, nutrindo-os e possuindo cuidado 

parental com suas proles, (4). Essa diversidade de seres dentro dessa classe, evoluíram de 

inúmeras formas, desempenhando enormes heterogeneidades (5). Contendo cerca de 5000 

espécies sistematizada em 26 ordens, essa classe estende-se nos dois hemisférios, apresentando 

adaptações para sobreviverem em diferentes habitats terrestres e aquáticos (5). No Brasil, são 

110 mamíferos ameaçados de extinção, sendo 61% endêmicos do país. De 102 táxons de 

mamíferos continentais, 53 deles são registrados na Mata Atlântica e 31 sendo endêmicos da 

região. Já na Amazônia, são 31 táxons sendo 20 endêmicos (6). Segundo o Livro Vermelho da 

Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, o desaparecimento de Habitat e ações antrópicas são 

as principais ameaças provocadas aos mamíferos. No mundo, animais dessa classe são muito 

estudados, assim, gerando diversas pesquisas. Visando estudar aspectos quantitativos da 

produção científica, a cienciometria organiza essas informações do campo acadêmico, assim, 

contribuindo na orientação para uma pesquisa sistematizada, (7). A análise cienciométrica que 

será usada tem um cunho de organizar as informações, a partir de um estudo quantitativo, 

indicando possíveis tendências no que diz respeito a produção de trabalhos científicos 

relacionados a mamíferos, fornecendo indicadores e destacando o período de reclusão mundial 

frente a Covid-19. 

 

Metodologia 

 

Com a finalidade de analisar os padrões de publicação sobre mamíferos, foi feito um 

levantamento de trabalhos que possuíam identificação científica na literatura sobre a classe 

mammalia.  Para isso, foram utilizados documentos científicos publicados entre os anos de 2011 

e 2021, indexados na plataforma Web of Science. Nossas buscas incluíram trabalhos de todas 

as regiões do mundo afim de quantificar a produção científica por países.   

Foi feita a consulta na base de pesquisa Web of Science do termo “mammalia”. 

Encontramos então dados relativos à tendência temporal de publicações bem como a quantidade 

de publicações por países. Foram consideradas também as palavras-chave mais usadas nos 

trabalhos e suas categorias pré-definidas pelo Web of Science buscando entender os temas mais 

abordados ao decorrer dos anos. Ademais, para efeito de comparação qualitativa, buscou-se 

observar as revistas que mais publicaram na década e as áreas de pesquisa mais abordadas. 

Após a filtragem de pesquisa os arquivos então foram mesclados na plataforma Excel e 

exportados para análise e visualização no pacote Bibliometrix (1) acessado através da 

linguagem de programação R (2). Foi feito então um levantamento gráfico com os dados 
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obtidos utilizados como parâmetro de comparação para perguntas específicas sobre os trabalhos 

listados.  

Tabularam-se então dados referentes a tendência temporal de publicação (figura 1), a 

tendência de publicação por países (figura 2), as palavras-chave mais utilizadas (figura 3), as 

categorias de trabalhos aplicadas pelo Web of Science (figura 4), dados relativos ao número de 

publicações por revistas (figura 5) e informações acerca da média de publicação anual das 

principais áreas de pesquisa (figura 6). 

 

Resultados e Discussão 

 

Observando os resultados obtidos com o levantamento cienciométrico foram traçadas 

questões acerca das publicações analisadas. Encontramos dados relativos à tendência temporal 

de publicações bem como a quantidade de publicações por países. Foram consideradas também 

as palavras-chave mais usadas nos trabalhos e suas categorias pré-definidas pelo Web of 

Science buscando entender os temas mais abordados ao decorrer dos anos. Ademais, para efeito 

de comparação qualitativa, buscou-se observar as revistas que mais publicaram na década e as 

áreas de pesquisa mais abordadas. 

Baseado no levantamento cienciométrico foram encontrados 5.860 resultados para a 

pesquisa, contendo 5.476 artigos e 384 trabalhos, revisões, correções, entre outros contendo o 

mesmo tema. Para efeito quantitativo, os resultados correspondem à 46,48% dos dados relativos 

ao filtro “mammalia” (12.611 trabalhos no total) e representam 0,0075% dos dados totais de 

trabalhos já publicados na plataforma de pesquisa Web of Science (77.694.976 trabalhos). 
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Figura 1 – Tabela de tendência temporal de publicações contendo o termo “mammalia” (2011 

– 2021). 

Através da observação por tendência temporal concluiu-se que houve um aumento 

expressivo de trabalhos até o ano de 2019, provavelmente decorrente do surgimento do vírus 

covid-19. Aos trabalhos observados no ano de 2021 vale pontuar que o número não é absoluto, 

já que o deferido ano, até o momento da escrita deste trabalho, ainda está em curso. 

 

Figura 2 – Mapa mundi qualitativo de publicações por países contendo o termo “mammalia”. 

 

Para os dados qualitativos relacionados a quantidade de publicações por países, foi 

constatado um número notável de publicações nos países do ocidente, destacando os Estados 

Unidos como país com maior quantidade de trabalhos produzidos, totalizando 1494 publicações 

relacionados ao termo “mammalia”. 
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Figura 3 – Gráfico com as palavras-chave mais utilizadas em trabalhos que contém o termo 

“mammalia”. 

Nas palavras-chave mais utilizadas observou-se muitas colocações relativas às áreas de 

atuação e definição geral, como no caso de “mamíferos”, “evolução”, “filogenia”, etc. Sendo 

pouco usadas palavras referentes aos objetos de estudo específicos, como as ordens de animais 

usados no trabalho: “quiróptero”, “rodentia”, “insetívora”, etc. 

Palavras-chave mais utilizadas

mamíferos evolução filogenia morfologia final do mioceno

pleistoceno mioceno plioceno fauna carnivora

origem artiodactyla relações filogenéticas anatomia mioceno médio

gênero registro bacia final do pleistoceno crânio

oligoceno xenarthra perissodáctila localidade revisão

eoceno morfologia funcional adaptações Europa neógeno

diversidade padrões conservação ecologia comportamento

história dieta quiróptero floresta tamanho do corpo

mamíferas Tamanho sistemática rodentia mitocondrial

diversificação filogeografia filogenia molecular biogeografia insectivora
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Figura 4 – Radar com as categorias do Web of Science mais abundantes em trabalhos contendo 

o termo “mammalia”. 

Mediante aos dados angariados, constatou-se uma curva de assuntos categorizados pelo 

Web of Science com acentuação para os trabalhos sobre Zoologia e Paleontologia, totalizando 

63,14% dos trabalhos distribuídos pelo site. Seguindo um critério mais qualitativo, ao número 

de trabalhos publicados em revistas, notou-se uma exímia diferença volumétrica de publicações 

entre os anos (2011 – 2021), destacando a revista MAMMALIA como a que mais produziu 

artigos, resumos, entre outros, compondo 12,51% dos trabalhos catalogados no Web of Science. 
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Figura 5 – Tabela com o número de publicações abrangendo o termo “mammalia” por 

revistas científicas. 
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Figura 6 – Tabela qualitativa anual das principais áreas de pesquisa abordadas em trabalhos 

contendo o termo “mammalia” 

Acerca das áreas de pesquisa encontradas nos trabalhos, foi abordada uma tabela 

qualitativa que mostra, ao decorrer dos anos, a variação de publicações por área de estudo. 

Observou-se então, por cada área, uma tendência de publicações que acentua Paleontologia e 

Zoologia como as principais áreas de estudo trabalhadas na década, somando 68,45% dos 

trabalhos relacionados no Web of Science. 
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Conclusão 

 

O presente estudo permitiu verificar a produção científica mundial de trabalhos que 

possuem como base o termo “mammalia”, desenvolvidos entre os anos de 2011 e 2021, através 

da base de pesquisa Web of Science. Foi possível alocar dados referentes a questões 

consumadas sobre o tema, como “Qual a tendência temporal de publicação?”, “Quais revistas 

publicaram mais?”, “Quais áreas de estudo foram mais abordadas?”, entre outros. Ademais, por 

meio da sondagem cienciométrica foi possível analisar o fator de produção de trabalhos 

científicos, associados ao tema proposto (“mammalia”), comparado com a quantidade total de 

trabalhos submetidos na deferida linha temporal (2011 – 2021).  

Comparativamente, entre os anos definidos, houve uma disposição maior de trabalhos 

relacionados a temas zoológicos e de paleontologia, bem como sua aplicação categórica na rede 

de busca utilizada. Houve também uma fraca concentração de trabalhos relacionados a temas 

que abordam questões médicas. Baseado nisso, nos é proposto que haja uma concentração 

maior de publicação com os demais temas, em especial temas que abordam questões de saúde 

e tecnologia. Observou-se também uma superioridade de postagens pela revista Mammalia 

claramente resultado da área de pesquisa cienciométrica. 

No Brasil, quando comparado a outros países do oriente, houve uma boa quantidade de 

publicações e de diversidade de áreas de estudo. Entretanto, quando comparados a taxa de 

publicação dos Estados Unidos, esse número é reduzido, sugerindo um maior investimento para 

pesquisa no país como também a quantidade de produção de trabalhos.  

Por fim, analisando a tendência temporal de publicações, observa-se um pico de 

quantidade de trabalhos produzidos em 2019, provavelmente consequência da pandemia pelo 

Covid-19. Mesmo com esse período de excessiva produção de trabalhos, os dados nos levam a 

crer em uma diminuição na quantidade de trabalhos a serem publicados nos próximos anos. 
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RESUMO 

 

A densidade de estocagem é um dos fatores que influencia diretamente no desempenho dos 

peixes, tendo em vista que a sua variação pode alterar os compostos nitrogenados liberados que 

deterioram a qualidade da água, sendo um dos fatores que podem prejudicar o bem-estar dos 

peixes. Além disso, a quantidade de indivíduos numa área pode interferir diretamente no 

crescimento, alimentação e sobrevivência desses. Hypancistrus zebra é uma espécie de peixe 

endêmica de uma área restrita do rio Xingu, que está sofrendo impactos antrópicos após a 

implantação da UHE Belo Monte. Por possuir um padrão de coloração peculiar de listras pretas 

e brancas e por ser de pequeno porte, chegando até 8 cm de comprimento total, a espécie tem 

sido intensamente capturada para comercialização no mercado aquarista. Com isso, a espécie 

está classificada como criticamente ameaçada de extinção. O presente trabalho tem como 

objetivo avaliar o crescimento de juvenis de H. zebra em aquários com três diferentes 

densidades de estocagem. Para a obtenção das desovas foram selecionados 33 casais de H. zebra 

sexualmente maduros. Os juvenis foram mantidos em uma bateria de aquários com o total de 

quatro réplicas para cada tratamento, sendo eles: Aquário Pequeno, Médio e Grande, com 25 

L, 50 L e 100 L respectivamente. Cada ninhada dos tratamentos foi submetida a biometrias 

mensais. A análise do comprimento dos exemplares foi realizada no programa de 

processamento de imagens. O teste de Levene foi utilizado para verificar a homocedasticidade 

dos dados (p>0,05) obtendo-se p=0,9169 e o teste de Shapiro Wilk para averiguar a 

normalidade dos dados (p<0,05), obtendo-se p=1,898e-06. Na ANOVA foi observada diferença 

significativa (p<0,05) entre os grupos P, M e G em que F9,85 e p<0,05. Com base nas condições 

do experimento e nos resultados obtidos, pode-se constatar que o crescimento de H. zebra em 

cativeiro é influenciado pela densidade de estocagem. O crescimento mais rápido dos juvenis 

foi observado nos aquários com 100 L de volume útil, destacando que o fornecimento de 

alimento e disponibilidade de abrigos são elementos essenciais para impedir a competição entre 

os indivíduos. 
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Introdução 

 

A densidade de estocagem é considerada um dos fatores vitais que determinam a 

produção de peixes e a lucratividade nas práticas de aquicultura (Refaey et al., 2018). 

Entretanto, o aumento da densidade de estocagem pode alterar as respostas imunológicas e 

processos fisiológicos, principalmente aqueles relacionados ao metabolismo e comportamento 

(Kristiansen et al., 2004; Schram et al., 2006). O efeito da densidade de estocagem no 

desempenho do crescimento e na resposta fisiológica dos peixes pode variar dependendo de 

muitos fatores (Refaey et al., 2018). 

Pesquisas direcionadas à densidade de estocagem de peixes ornamentais têm como 

objetivo verificar as melhores condições de criação em ambiente ex situ, tendo em vista que a 

densidade é um fator que influencia diretamente no crescimento (Hecht & Uys, 1997; Reis et 

al., 2020), alimentação (Bonga, 1997) e sobrevivência dos peixes (Kestemont et al., 2003). 

Além disso, a proporção de indivíduos numa determinada área interfere intensamente 

no desempenho produtivo peixes. Luz e Portella (2005) relatam que larvas passam boa parte do 

tempo nadando, quando inseridas em ambientes com baixa densidade, levando a subutilização 

do espaço, por outro lado, os espécimes passam a maior parte do tempo se alimentado, se 

submetidas a altas densidades. 

Ademais, o povoamento exacerbado de peixes aumenta o nível de compostos 

nitrogenados excretados, que consequentemente deteriora a qualidade da água (Jobling, 1994). 

A intensificação das densidades de estocagem pode ser respaldada desde que o bem-estar e o 

desempenho dos espécimes seja assegurado (NAGATA et. al, 2018). 

Na família dos loricarídeos, destaca-se Hypancistrus zebra, espécie de peixe ornamental 

conhecido popularmente como acari-zebra ou cascudo-zebra-imperial (Figura 1). A espécie tem 

distribuição restrita a um trecho de 150 km do médio e baixo rio Xingu e ocorre principalmente 

sob blocos rochosos em regiões de corredeiras (Roman, 2011; Sousa et al., 2021). 

 

Figura 1: Exemplar adulto de Hypancistrus zebra utilizado no experimento. Foto de Leandro 

Sousa. 
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O habitat da população de H. zebra vem sofrendo com impactos antrópicos, como a 

instalação na UHE Belo Monte. A implementação de empreendimento desse tipo altera a 

dinâmica do fluxo de água, resultando em variações na sua temperatura e qualidade (Zuanon et 

al. 2021). 

No Brasil, a captura da espécie, seguida de sua comercialização, foi considerada 

proibida em 21 de maio de 2004 pela Instrução Normativa Nº 5 do Ministério do Meio 

Ambiente (BRASIL, 2004), que classificou a espécie como criticamente ameaçada de extinção. 

Não obstante, a proibição da captura não impediu que a prática ocorra de forma ilegal 

(GONÇALVES, 2011). A pesca ornamental é um meio de subsistência para diversas famílias 

ribeirinhas, no entanto, a exploração dos estoques de peixes também é outro fator de impacto 

que compromete o equilíbrio da assembleia aquática (DE PAIVA et al. 2020). 

Devido ao seu padrão de colorido e tamanho reduzido, podendo chegar a 8 cm de 

comprimento total (ROSA e LIMA, 2008), H. zebra ganhou visibilidade no mercado aquarista 

nacional e internacional, sendo reproduzido em larga escala no continente asiático, 

especificamente em Java Ocidental e Indonésia (EVERS et al. 2019). 

Estudos iniciais relacionados à manutenção e reprodução em cativeiro de H. zebra foram 

realizados (RAMOS, 2016), porém, informações sobre as condições adequadas para 

larvicultura e crescimento dos animais nascidos em cativeiro ainda precisam ser exploradas. 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o crescimento de juvenis de H. 

zebra em aquários com três diferentes densidades de estocagem. 

 

Metodologia 

 

O presente trabalho foi desenvolvido Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais 

do Xingu (LAQUAX), situado na Universidade Federal do Pará, campus de Altamira. A 

pesquisa teve a aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) nº 3032120919 

(2019) e do IBAMA, para a utilização dos espécimes, com o termo de depósito nº 801598 

(2019). 

Os juvenis foram mantidos em uma estante de aquários com o total de quatro réplicas 

para cada tratamento, com os seguintes tratamentos: Aquário Pequeno, Aquário Médio e 

Aquário Grande com 25 L, 50 L e 100 L respectivamente. 

Visando maior controle sobre a qualidade de água, foi aplicada a redundância de filtragem, 

ou seja, cada aquário do experimento continha o sistema Hamburg Matten Filter, filtro de 

espuma responsável pela filtragem mecânica e biológica, bem como o sistema de recirculação. 

Quanto aos parâmetros físico-químicos da água, mantivemos a temperatura da água 

constante em 30° C com o auxílio de um termostato vinculado a uma resistência de 2500W 

localizados no sump. O pH foi mantido constante em 6,8, e a condutividade entre 20 e 40 uS/cm. 

A oxigenação da água foi feita através da recirculação da água em cada aquário bem como da 

aeração promovida por mangueiras conectadas a um sistema de compressor de ar central. Os 

aquários foram ornamentados de forma padronizada com abrigos de cerâmica que fornecia 

refúgio entre as suas fendas para evitar a disputa por território. 
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Foi definida que dois tipos de ração (Ração seca industrializada e pasta de Spirulina) 

fossem fornecidas, uma pela manhã e outra à tarde e distribuídas a vontade a todos os indivíduos 

dos tratamentos para que os juvenis não disputassem por alimento. 

Foram selecionados 66 espécimes de H. zebra sexualmente maduros, provenientes do 

LAQUAX, para compor 33 casais. Os espécimes adultos foram condicionados em duas estantes 

de aquários com sistema de recirculação similar à do experimento de densidade de estocagem. 

Os aquários de reprodução foram ornamentados de forma padronizada com uma toca e telha de 

cerâmica e filtros biológicos. Nos aquários em que os casais realizavam a desova, aquários-

maternidades foram acopladas para receberem os filhotes nos dias iniciais. 

A cada 30 dias, cada ninhada dos tratamentos foi submetida a biometrias no qual os 

filhotes eram colocados individualmente em uma placa de petri milimetrada e fotografados com 

câmera de celular sem flash. A análise do comprimento dos exemplares foi realizada no 

programa de processamento de imagens ImageJ em que um delineamento paralelo foi feito 

manualmente no eixo dorsal do peixe que inicia extremidade anterior da cabeça se estendendo 

até a extremidade posterior da cauda, utilizando milímetro, como unidade de comprimento 

(Adaptado de ANDRIALOVANIRINA et. al. 2020), através desse processo o comprimento 

padrão e comprimento total de cada espécime foi estimado. 

Para analisar o efeito da densidade no crescimento de juvenis de H. zebra, foi utilizado o 

software RStudio em que uma análise de variância (ANOVA) e o teste de Tukey foram 

realizados. 

 

Resultados e Discussão 

 

Um grupo de juvenis de cada tratamento do experimento de densidade de estocagem foi 

analisado, ou seja, uma ninhada mantida em aquários de cada tratamento, “pequeno” (P), 

“médio” (M) e “grande” (G) (Figura 2), sendo que o período experimental ocorreu de janeiro a 

novembro. 

 

Figura 2: Aquários dos tratamentos do experimento de densidade. 
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Cada ninhada foi adicionada no experimento com um número inicial não padronizado 

de indivíduos e em datas diferentes, tendo em vista que as desovas aconteciam de forma natural. 

A ninhada presente no tratamento P entrou no experimento com o total de 11 filhotes e finalizou 

com dois filhotes, a mortalidade ocasionou a redução no número de filhotes dessa e demais 

ninhadas. O grupo do tratamento M iniciou com 13 filhotes e finalizou com quatro e a ninhada 

do tratamento G teve seu começo definido com três filhotes e final com dois filhotes. Reis et 

al., 2020 afirmam que o aumento no número de indivíduos de Hypancistrus sp. resultou na 

alteração da qualidade da água que influenciou no crescimento larval, embora a taxa de 

sobrevivência não tenha sido prejudicada. 

Para evitar que os espécimes competissem por território, cada tratamento foi 

ornamentado com uma toca de cerâmica, com estrutura que dispunha de fendas para abrigar 

indivíduos de tamanhos diferentes (Figura 3).  

O teste de Levene foi utilizado para verificar a homocedasticidade dos dados (p>0,05) 

obtendo-se p=0,9169 e o teste de Shapiro Wilk foi aplicado para averiguar a normalidade dos 

dados (p<0,05), obtendo-se p=1,898e-06. Na ANOVA foi observada diferença significativa 

(p<0,05) entre os grupos P, M e G em que F9,85 e p<0,05. 

Para comparar os tratamentos P, M e G foi realizado o teste de Tukey, em que não foi 

observado diferença significativa entre os tratamentos P e M, ou seja, a média do comprimento 

padrão não variou (Figura 4) e os resultados obtidos demonstraram que a melhor taxa de 

crescimento dos juvenis ocorreu no tratamento G. 

 

 

 

Figura 3: Refúgio de cerâmica utilizada nos experimentos com exemplares de 

Hypancistrus zebra. Entre as peças podem ser observados os juvenis nascidos no 

experimento. 
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Figura 4: Gráfico mostrando valores médios do comprimento padrão nos tratamentos P, M e 

G no experimento de densidade de estocagem. 

 

Conclusão 

 

Com base nas condições do experimento e nos resultados obtidos, pode-se constatar que 

o crescimento de H. zebra em cativeiro é influenciado pela densidade de estocagem. O 

crescimento mais rápido dos juvenis foi observado nos aquários com 100 L de volume útil, 

destacando que o fornecimento de alimento e disponibilidade de abrigos são elementos 

essenciais para impedir a competição entre os indivíduos. 
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RESUMO 

 

A reprodução em cativeiro é cada vez mais importante para a conservação ex-situ de muitas 

espécies ameaçadas de extinção. Hypancistrus zebra, conhecido popularmente como acari-

zebra, é uma espécie de alto valor no mercado aquarista e está criticamente ameaçada de 

extinção. A espécie é endêmica de um trecho restrito do rio Xingu, que vem sofrendo alterações 

com a construção da UHE Belo Monte. Hypancistrus zebra tem baixa fecundidade comparado 

a outros loricarídeos e o domínio de sua reprodução é crucial para que a criação em cativeiro 

em larga escala se torne uma alternativa viável para sua conservação. Esse trabalho teve como 

objetivo avaliar a taxa reprodutiva de casais selvagens de Hypancistrus zebra em cativeiro. O 

estudo ocorreu no período entre janeiro e dezembro de 2020. Foram utilizados 13 casais 

sexualmente maduros para reprodução e mantidos em aquários com volume útil de 54 L 

conectados a um sistema fechado de recirculação de água. A temperatura da água foi mantida 

em 30° C, o pH em 6,8 e a condutividade, entre 20 e 40 uS/cm. A oxigenação da água foi feita 

através da recirculação da água e aeração. Os aquários foram ornamentados com uma toca 

redonda e uma telha de cerâmica. Os casais foram alimentados uma vez ao dia, de segunda a 

sábado, com patê caseiro e ração industrializada (Dr. Bassleer Biofish FoodÒ). A retirada de 

dejetos e resto de alimentos foi feita diariamente. Dos 13 casais do estudo, todos tiveram 

sucesso na reprodução, mas dois casais tiveram os maiores números de desovas no ano, com 

valores iguais a 7 e 6 desovas. Três casais tiveram os menores valores com duas desovas cada. 

No período da pesquisa foram obtidas 41 desovas, tendo como resultado 229 filhotes. O maior 

número de desovas ocorreu em janeiro, totalizando 7 desovas e em seguida fevereiro e junho 

com 6 desovas cada. Os meses com menor taxa de desovas foram: maio, agosto e dezembro 

que contaram com 1 desova cada. O alto número de desovas em junho corrobora a teoria de que 

os espécimes selvagens possuem no período entre junho e julho um dos dois picos de 

reprodução durante o ano, visto que nesse período ocorre o início da cheia no Médio Xingu. 

Concluímos que a taxa de reprodução varia durante os meses do ano e que a confirmação da 

ocorrência de dois picos reprodutivos anuais de espécimes selvagens precisa ser realizada por 

um período maior. 
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PROCURANDO O ACARI-ZEBRA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DE 
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RESUMO 

 

Introdução: A Educação Ambiental é o meio essencial de ensino que pode promover a 

conscientização dos indivíduos sobre os problemas ambientais. Diante disso, a oferta de 

espaços extrassala de aula que proporcionam essa possibilidade são cada dia mais necessários 

para uma sensibilização e mudança de hábitos. O uso de aquários públicos como ferramenta 

pedagógica no ensino da educação ambiental é uma prática essencial para auxiliar na construção 

do conhecimento fora dos espaços formais de educação.  O aquário reflete um ecossistema 

completo e complexo aproximando-se ao máximo das condições ambientais naturais 

encontradas no meio, podendo mostrar diversas relações ecológicas. O acari-zebra 

(Hypancistrus zebra) é uma espécie endêmica do rio Xingu e está criticamente ameaçada de 

extinção devido aos impactos causados pela construção e operação da usina hidrelétrica Belo 

Monte. Objetivo: Esse trabalho teve como objetivo promover a educação ambiental através de 

visitações guiadas com ênfase na aprendizagem sobre o acari zebra no Laboratório de 

Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu (LAQUAX). Material e Métodos: As visitações 

ocorreram no LAQUAX, na UFPA (campus de Altamira). Discentes de Ciências Biológicas 

foram treinados como monitores e participaram ativamente nas explicações do conteúdo 

abordado nas visitações guiadas à exposição. Jogos didáticos também foram utilizados para a 

fixação do conteúdo visto na exposição, como o habitat do acari-zebra, modo de vida e 

alimentação. As visitas à exposição foram feitas por escolas do ensino fundamental menor e 

maior em 2018 e 2019. Resultados: Previamente a visitação, a maioria dos escolares não tinha 

conhecimento sobre alguns aspectos do acari-zebra, como seu endemismo em apenas um trecho 

específico do rio Xingu, seu nome popular e tampouco sua classificação como criticamente 

ameaçada de extinção.  Após a visitação, os alunos saíram com novos conhecimentos 

relacionados à espécie e o impacto realizado por ações antrópicas em seu habitat, além de 

informações ecológicas em geral. Conclusão: A descoberta dessas novas informações foi 

importante para a sensibilização da comunidade escolar para a conservação de espécies em seu 

ambiente natural, sendo que proteger os peixes do rio significa conservar o rio Xingu, rio 

essencial para toda a população da região. 
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TAXA DE CASOS DE ERUCISMO NA REGIÃO NORTE DO BRASIL 

 

COSTA, José Otávio Wonghon; ARAÚJO, Guilherme Da Silva; MOURA, Mayllon Celyo 

De Souza; GONÇALVES, Willian Da Silva; SILVA, Júllia Victória Santos; HERNÁNDEZ-

RUZ, Emil José 

 

RESUMO 

 

Acidentes provocados por animais venenosos em seres humanos são bastante frequentes em 

todo o mundo. O erucismo é o termo utilizado para acidentes que envolvem indivíduos da 

ordem Lepidóptera em seu estado larval (lagartas). Dentro dessa ordem, merece destaque o 

gênero Lonomia sp. devido ao seu potencial de causar acidentes que podem evoluir para 

ocorrências mais graves como síndrome hemorrágica, doença renal crônica, hemorragia 

intracerebral, podendo levar também ao óbito. Mesmo com uma boa parcela de casos 

subnotificados, esses episódios são os mais comuns entre os causados por animais venenosos. 

A partir disso, o objetivo desse trabalho foi identificar o perfil epidemiológico dos casos de 

erucismo na região Norte do Brasil. Os dados apresentados no estudo foram coletados do site 

do Ministério da Saúde. As informações apuradas são correspondentes ao período de 2000 a 

2020, totalizando 21 anos. Utilizamos a plataforma Microsoft Excel para tabelar e analisar os 

dados disponibilizados no site. O total de casos notificados na região norte do país é de 3.562. 

Os anos com menor e maior números de ocorrências são, respectivamente, 2000 com 13 casos 

e o ano 2018 com 423 notificações. O total de acidentes em cada estado são: Rondônia com 

379, Acre com 155, Amazonas com 606, Roraima com 185, Pará com 503, Amapá com 66 e 

Tocantins com 1.668 casos. Concluímos que o número de ocorrências teve um aumento no 

decorrer dos 21 anos que os dados foram coletados. Sendo assim, evidenciamos que estudos 

voltados à compreensão dos fatores que podem ter levado a discrepância na quantidade de 

acidentes durante o período do estudo, juntamente, com ações que busquem incentivar as 

notificações dessas ocorrências causadas por esses tipos de larvas precisam ser realizados, o 

que consequentemente pode diminuir o número de subnotificações. Além disso, são necessárias 

práticas que enfatizem a importância do tratamento precoce, desse modo, auxiliando na 

prevenção de sequelas e óbitos. 

 

Palavras-chave: Acidentes, Animais Venenosos, Lagartas, Lepidóptera, Perfil 

Epidemiológico  
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COMPOSIÇÃO TAXONÔMICA DA ASSEMBLEIA DE LARVAS DE PEIXES DA 

VOLTA GRANDE DO RIO XINGU (PARÁ-BRASIL) 

 

RODRIGUES, Kaylane Da Silva; BEZERRA, Matuzalem Nascimento; SILVA, Samilly 

Costa Da; SOUZA, Thalia Braga De; SUZUKI, Maria Aparecida De Lima; SOUSA, Leandro 

Melo De 

 

RESUMO 

 

Introdução: A dinâmica reprodutiva de peixes do Rio Xingu abrange diversas estratégias que 

buscam condições ideais ao desenvolvimento inicial. Não obstante, a ictiofauna local está sendo 

submetida cotidianamente a alterações antrópicas, como o barramento gerado pela construção 

da UHE de Belo Monte, responsável pela interrupção da migração e consequentemente na 

reprodução de muitas espécies de peixes. Dessa forma, as informações a respeito das 

assembleias de larvas podem ser importantes para o entendimento do recrutamento, visando o 

manejo do ambiente. Objetivo: O estudo objetiva verificar a composição da assembleia de 

larvas de peixes em diferentes ambientes da Volta Grande do rio Xingu. Material e métodos: 

As amostragens foram realizadas durante quatro períodos do ciclo hidrológico. Foram 

determinados oito sítios de coleta ao longo do trecho de vazão reduzida e um tributário (rio 

Bacajá). Foi utilizada uma rede de plâncton cônica (50 cm de diâmetro), comprimento total de 

1,5 m, malha de 300 µm, acoplada por um fluxômetro mecânico para medir o volume de água 

filtrada pela rede durante arrastos, durando 10 minutos cada. Posteriormente, o material 

biológico foi fixado em solução formalina a 10% tamponada, e transportado para o laboratório. 

Para os arrastos de fundo foi utilizada uma espécie de poita, peso que auxilia na submersão da 

rede. Em laboratório as amostras foram triadas e posteriormente as larvas contabilizadas e 

identificadas aos níveis de ordem e família, em seguida o material foi conservado em 

formaldeído a 4%. Resultados: As larvas foram registradas em todos os períodos de coleta, 

totalizando 118 espécimes das quais foram identificadas em Characiformes (68%), Siluriformes 

(11%), Perciformes (4%) e Clupeiformes (2%), larvas recém-eclodidas ou com estruturas 

danificadas não foram identificadas e juntas somaram 15%. As famílias encontradas na área de 

estudo foram (Serrasalmidae, Anostomidae, Characidae, Curimatidae, Hemiodontidae, 

Engraulidae Scianidae e Triportheidae). Quando comparadas as coletas diurnas e noturnas, as 

maiores capturas de larvas foram registradas a noite (78%). Quanto à distribuição espacial, os 

sítios de coleta localizados no rio Bacajá compartilharam 49% das capturas. Conclusão: As 

regiões estudadas apresentam diferenças na composição de espécies de larvas e a segregação 

das assembleias pode estar sendo influenciada pelo barramento, preferência por habitats ou 

questões evolutivas que envolvem as estratégias reprodutivas das espécies. Portanto, baseado 

nas informações obtidas, pode-se concluir que os ambientes estudados funcionam como área 

de desova, crescimento e alimentação dos peixes em seus estágios iniciais de vida, além de 

fornecer informações precisas sobre espécies de interesse econômico. 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE OVOS DE PEIXES EM UM TRECHO DO MÉDIO 

RIO XINGU (PARÁ, BRASIL) 

 

MACEDO, Luziane Barbosa; FLAUZINO, Jessica Gabriela Da Silva; RODRIGUES, 

Kaylane Da Silva; BEZERRA, Matuzalem Nascimento; VILLELA, Alexandre; SOUSA, 

Leandro Melo De 

 

RESUMO 

 

Introdução: A construção de barragens, como as da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 

modificam radicalmente o ambiente que estão inseridas, principalmente pela criação de um 

reservatório (corpo lêntico) e à sua jusante, um trecho de vazão reduzida, na Volta Grande do 

Xingu. Esse empreendimento atua diretamente no ciclo de vida dos peixes, modificando a 

reprodução entre os ambientes impactados. Objetivo: Portanto, o objetivo do trabalho foi 

verificar a intensidade reprodutiva da comunidade de peixes, comparando espacialmente a 

abundância e a densidade de ovos entre os setores dentro da área de influência direta da UHE 

de Belo Monte. Material e Métodos: As coletas foram realizadas em três setores do rio Xingu: 

reservatório, a seu montante e à sua jusante, na Volta Grande do Xingu. As amostragens foram 

diárias, entre 15 de novembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021 (enchente do rio). Cada setor foi 

dividido em dois sítios e estes em quatro estações de coleta (margens esquerda e direita, canal 

fundo e superfície). Foram realizados arrastos horizontais de 10 minutos, com uma rede de 

plâncton cônica (300 µm), com fluxômetro mecânico. As amostragens foram simultâneas, 

seguindo o regime diurno (15:00 horas) e noturno (21:00 horas). Após cada arrasto as amostras 

foram condensadas e fixadas em solução formalina 10%. Os ovos foram triados com o auxílio 

de um estereomicroscópio, quantificados e armazenados em formalina 4%. Para as análises, 

somente os dados de abundância de ovos dos dias ímpares (já triados) foram considerados e 

convertidos para densidade de 10m3. As diferenças das densidades de ovos entre os três setores 

foram testadas utilizando o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Resultados: O número 

total de ovos coletados foi de 3.277, divididos entre os setores montante (1.806 ovos), 

reservatório (508) e TVR (963). A intensidade reprodutiva (e.i., número de ovos) difere entre 

os setores (H (2, N=117) = 9,049; p = 0,011), sendo que o setor à montante difere do reservatório 

(p = 0,009), entretanto isso não ocorre entre a montante e TVR (p=0, 248) e TVR e reservatório 

(0, 659). Conclusão: Há ocorrência de desova nos três setores, apesar das diferentes 

intensidades. Acredita-se que o setor montante seja o ponto mais apropriado para reprodução, 

o que pode ser explicado por ser um ambiente mais próximo do natural. Dessa forma, a 

promoção de sua conservação poderá garantir a manutenção da ictiofauna na região, entretanto, 

medidas mitigadoras são necessárias nos demais setores para aumentar sua contribuição. 

 

Palavras-chave: Ictiofauna, Ecologia De Ovos, Ictiologia, Ictioplâncton, Rio Xingu  

https://ime.events/ii-enesbio


145 

 
 

ISBN 978-65-88884-08-9 

https://ime.events/ii-enesbio       v. 1, n 1, 2021. 

PENSAMENTO CRÍTICO E ENSINO DE CIÊNCIAS: ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

EM LIVROS DIDÁTICOS DO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

CRUZ, Letiane Lopes Da; GÜLLICH, Roque Ismael Da Costa 

 

RESUMO 

 

Desenvolver o Pensamento Crítico (PC) nos sujeitos é um dos objetivos do ensino, nos 

currículos de Ciências de vários países, o PC vem sendo considerado como base para a 

formação do indivíduo, pois o desenvolvimento deste pensamento é indispensável para viver 

em sociedade. O ambiente escolar é um dos espaços mais privilegiados para a formação cidadã 

dos sujeitos, desse modo, entende-se que os professores devem fomentar a promoção do PC nas 

aulas, e neste contexto estratégias didáticas que desenvolvam a promoção do PC precisam ser 

consideradas e em muitos casos, os professores utilizam o Livro Didático (LD) como o único 

instrumento pedagógico em suas aulas. Em vista disso, a pesquisa tem como objetivo analisar 

Livros Didáticos de Ciências do Ensino Fundamental (LDCEF) do Brasil com propósito de 

identificar estratégias de ensino que possuem potencial de promover o desenvolvimento do PC 

em Ciências. A presente pesquisa no Ensino de Ciências possui abordagem qualitativa, do tipo 

documental e contou com a análise temática de conteúdos desenvolvida em três etapas: pré-

análise, exploração do material e o tratamento dos resultados e a interpretação de dois LDCEF 

do 7° ano do Ensino Fundamental. As estratégias didáticas foram comparadas através de 

categorias, subcategorias e descritores/atividades, conforme sua natureza pedagógica e 

potencial de desenvolver o PC nos sujeitos. Desse modo, o presente estudo decorre da análise 

de 10 subcategorias, com um total de 385 descritores analisados. As estratégias didáticas mais 

tradicionais, que não instigam o aluno a refletir sobre o assunto, foram classificadas na 

Categoria Informativa (121:385), possuindo duas subcategorias: Informação Adicional e Nota 

Explicativa. As atividades que se bem mediadas pelo professor podem desenvolver o PC dos 

alunos, foram agrupadas na Categoria Exploratória (206:385), a qual contemplou um maior 

número de estratégias didáticas presentes em cada LD, estas foram sistematizadas em cinco 

subcategorias: Estudo do texto, Exercícios, Experimentos, Problematização, Pesquisa. Quanto 

as estratégias de ensino indispensáveis para o desenvolvimento do PC no ensino de Ciências, 

as mais eficientes em termos de propostas foram classificadas na Categoria Reflexiva/Crítica 

(58:385), apresentando três subcategorias, Trabalho em grupo, Oficina de Ciências e Prática 

Pedagógica. Logo, os resultados demonstram que os LD possuem um número significativo de 

atividades que possuem o potencial desenvolver o PC nos sujeitos, desenvolvendo sua 

autonomia, modo se pensar e agir/ interagir em sociedade, entretanto o professor precisa ser o 

mediador do processo de ensino e aprendizagem, intencionando seus alunos a desenvolver as 

capacidades do PC. 
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Introdução 

 

Ensinar na perspectiva do PC é de extrema importância para o desenvolvimento de 

habilidades e valores de pensamento na sala de aula e na vida dos sujeitos, pois este é essencial 

para viver em sociedade, uma vez que prime pela formação de um sujeito esclarecido 

cientificamente, reflexivo, autônomo e competente para tomar decisões racionais, responsáveis 

e democráticas no contexto pessoal, profissional e social 1. 

O PC vem sendo entendido como uma forma de pensamento “racional, reflexivo, focado 

no decidir aquilo em que acreditar ou fazer”2.  Para Tenreiro-Vieira e Vieira 3 (2001), Güllich 

e Vieira4 (2019) e para Mattos, Walczack e Güllich5 (2018)   promover o PC dos sujeitos em 

formação, demanda a escolha e o uso de estratégias e recursos educacionais com potencialidade 

para intervir, influenciar e direcionar positivamente os estudantes para o desenvolvimento desta 

forma de pensar. 

Em termos de PC em nosso país, Broietti e Güllich6 (2021), através de seus estudos 

acerca dos conceitos, referências e perspectivas de pesquisa no Brasil, destacam que o PC em 

contexto nacional tem uma grande influência de Ennis (1985) e Tenreiro-Vieira e Vieira (2013), 

além do mais, os autores definem o PC, “como a capacidade de tomada de decisões, atitudes 

mediadas pelo conhecimento científico, em que os sujeitos alcançam uma participação 

esclarecida e racional nos diferentes contextos de vida”. 

 No Brasil os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), visam a formação de um cidadão crítico, portanto o ensino deve promover 

situações que favoreçam a promoção de um PC em seus alunos, com aulas pautadas 

principalmente no estímulo do  

pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção e do 

fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, 

de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer 

uso de tecnologias de informação e comunicação 7 

 O ensino de Ciências, de acordo com a BNCC7, objetiva assegurar aos alunos o 

desenvolvimento de competências que são definidas como a mobilização de conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Diante 

disso, os atuais LD disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 

2020- 2023, estão alinhados à BNCC, os quais valorizam mais o trabalho com competências e 

habilidades, sendo que as coleções objetivam apoiar propostas pedagógicas que contribuem 

para o alfabetização científica e o estímulo a postura investigativa dos alunos.   

 Muitas pesquisas na área do ensino, ainda apontam o LD como recurso pedagógico 

muito utilizado nas escolas públicas, em muitos casos, é o único condutor do processo 

pedagógico do professor, seu uso excessivo, chega expropriar o próprio trabalho docente, por 

isso, é necessário estar atento ao seu conteúdo e estratégias didáticas que este contempla 8,9. 

Dado ao exposto, percebemos que o ensino desempenha um papel fundamental para a 

formação/promoção PC nos sujeitos, lhes possibilitando aprender de forma racional e não 

passiva10, dessa forma, é necessário que as práticas pedagógicas e estratégias didáticas/de 
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ensino estejam alinhadas na perspectiva desse pensamento. E, visto a importância do LD no 

ensino de Ciências, por se tratar de um material muito recorrente nas práticas docentes, esta 

pesquisa tem o objetivo de analisar Livros Didáticos de Ciências do Ensino Fundamental 

(LDCEF) brasileiros do 7° ano do novo PNLD, produzidos de acordo com a BNCC, tendo como 

propósito identificar se as estratégias didáticas/de ensino presentes nos mesmos possuem 

potencial de promover ou não o desenvolvimento do PC em Ciências. 

 

Metodologia 

 

 A presente pesquisa se insere na área de Ensino de Ciências, pautando-se em uma 

abordagem qualitativa, do tipo documental, realizada com LDCEF do Brasil. A análise temática 

de conteúdo foi desenvolvida através de três etapas, descritas por Lüdke e André11 (2001): pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados com a interpretação deles, com o 

intuito de verificar o caráter pedagógico das atividades de ensino nos LD, tal como se as 

mesmas possuem potencial para o desenvolvimento do PC em Ciências.  

Na pré-análise selecionamos a amostra de análise, para tanto, foram analisados dois 

LDCEF brasileiros do 7° ano, da coleção Ciências e Universo- FTD e Mais Ciências- Araribá, 

ambos os LD utilizados na análise são manuais do professor, distribuídos as escolas públicas 

nacionais pelo PNLD de 2020-2023, denominados nesse estudo de LDCEF 1 e LDCEF 2.  

Optamos por utilizar livros do 7º ano pois nesse ano é trabalhado o conteúdo de seres vivos, e 

é um assunto que tem a maior diversidade de estratégias de ensino observáveis dado sua 

diversidade de conteúdo. Na exploração do material, sistematizamos todas as atividades 

encontradas em ambos os LD, em um quadro inicial para facilitar a identificação, em seguida 

agrupadas em categorias e subcategorias, de acordo com a natureza das atividades pedagógicas, 

neste estudo denominadas de descritores.  

E a última etapa, para tratar os resultados e interpretá-los, adotamos estudos anteriores 

de Mattos, Güllich e Tolentino Neto12 (2021) que, em análise de LD de Ciências do 7° ano 

brasileiros do PNLD de 2003, 2006, 2009, 2012 e 2015,  no qual definiu três categorias de 

análise, sendo elas: 1-Informativas atividades mais tradicionais, que não instigam o aluno a 

refletir sobre o assunto, 2- Exploratórias, caracterizada por agrupar atividades que apresentam 

uma boa proposta pedagógica, apresentando o potencial de desenvolver o PC, no entanto, para 

isso acontecer, estas atividades precisam ser bem mediadas pelo educador, e 3- 

Reflexivas/Críticas são categorizadas as atividades com alto potencial para a promoção do PC, 

ou seja, estratégias didáticas que fazem o aluno refletir, argumentar, criticar, consequentemente 

levam o sujeito a se  tornar  mais autônomo e a ser o protagonista de sua aprendizagem. 

 

Resultados e Discussão 

 

 Da análise realizada das estratégias didáticas encontradas nos 2 (dois) LDCEF 

brasileiros, emergiu o Quadro 1, elaborado com base nas atividades/descritores capazes de 

promover o desenvolvimento do PC, estes classificados em categorias e subcategorias, 
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conforme a natureza das atividades pedagógicas presente nos LDCEF. Sendo analisadas 10 

subcategorias, com 41 descritores diferentes e um total de 385 estratégias didáticas, os quais 

promoveram a seguinte sistematização.  

 

Quadro 1: Ocorrência dos descritores/estratégias didáticas nos LDCEF  

Categorias Subcategorias Descritores  LDCEF Freq  

1)Infor

mativa 

1a.Informação 

Adicional  

Fica A Dica Professor  LDCEF 1 46 

Entrando Na Rede LDCEF 2 16 

Fica A Dica Aluno LDCEF 1 13 

1b. Nota 

Explicativa 

Glossário LDCEF 2 31 

Saiba Mais LDCEF 2 15 

2)Explo

ratória 

2a.Exercício Atividades* LDCEF 1 47 

LDCEF 2 19 

De olho no tema* LDCEF 2 41 

Analisando imagens LDCEF 1 7 

Ampliando* LDCEF 1 6 

Infográfico LDCEF 1 3 

Explore* LDCEF 2 3 

Tralhando com mapas LDCEF 1 1 

Gráfico LDCEF 1 1 

Intérprete A Tirinha LDCEF 1 1 

Ampliando- Elaborar Tirinhas* LDCEF 1 1 

2b. 

Problematização 

Conhecimentos Prévios LDCEF 1 12 

Começando A Unidade LDCEF 2 8 

2c. Pesquisa  Ampliando* LDCEF 1 11 

De Olho No Tema* LDCEF 2 2 

Atividades* LDCEF 1 2 

2d. Estudo Do 

Texto 

Atividades Sobre o Texto LDCEF 1 13 

Atividades*  LDCEF 2 11 

Trocar Ideias Sobre o Tema LDCEF 2 4 

Obter Informações LDCEF 2 1 

2e. Experimento  Ampliando* LDCEF 1  6 

Vamos Fazer LDCEF 2 5 

Explore* LDCF2  1 

3) 

Reflexiv

a/Crític

a 

3ª. Trabalho Em 

Grupo  

Ampliando* LDCEF 1 5 

De Olho No Tema* LDCEF 2 4 

Trocar Ideias Sobre O Tema LDCEF 2 4 

Atividade* LFCEF 2 3 

LDCEF 1 1 
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Compartilhar LDCEF 2 4 

Ciências Em Ação  LDCEF 1 3 

Atividade Em Grupo  LDCEF 1 1 

Debate LDCEF 1 1 

3b. Prática 

Pedagógica 

Ampliando* LDCEF 1 13 

No Digital LDCEF 1 4 

Explore* LDCEF 2 2 

Vamos Fazer  LDCEF 2 2 

3c. Oficina De 

Ciências  

Oficinas De Ciências LDCEF 2 7 

Oficina Cientifica  LDCEF 1  4 

Total      385 

Fonte: autores, 2021.  

Nota: os descritores Ampliando, Explore, Atividades e De Olho no Tema se encontram em 

mais de uma categoria e subcategoria, pois o mesmo descritor apresenta proposta pedagógica 

diferente, não sendo possível classificar em apenas uma categoria exclusiva. 

 Conforme apresentado na sistematização do Quadro 1, podemos observar a diversidade 

e a frequência das estratégias didáticas encontradas nos dois LDCEF analisados, bem como, o 

seu potencial de desenvolver o PC nos sujeitos. No decorrer de nossa análise encontramos um 

mesmo descritor desenvolvendo propostas pedagógicas diferentes, como é o caso dos 

descritores denominados: “Ampliando”, “Explore”, “Atividades” e “De Olho no Tema”, por 

conta de sua natureza pedagógica não foi viável categorizá-los em apenas uma categoria e 

subcategoria. Um exemplo é caso do descritor denominado Ampliando (LDCEF 1), apresenta-

se como uma atividade extra, teórica ou prática, e Explore (LDCEF 2), atividades que propõe 

a investigação de fatos e exploração de ideias novas, incentivando o trabalho em grupo e o uso 

de habilidades de investigação científica, no entanto, muitas vezes se encontra também como 

um exercício simples, como é o caso da atividade encontrada na pág. 69: [Localize no mapa...].  

Em contrapartida, na p. 221 do mesmo livro (LDCEF 2) está presente em atividades 

típicas de investigação científica, como a elaboração de hipóteses, o teste e a análise de 

resultados para confirmar ou refutar as hipóteses: [... anotem suas hipóteses e realizem os 

seguintes procedimentos para testá-las], [Confrontem seus resultados obtidos com as hipóteses 

que vocês elaboraram...], estratégias didáticas que permitem ao aluno uma investigação e 

reflexão sobre a atividade, proporcionando excelentes resultados para o desenvolvimento das 

capacidades do PC, no entanto, a presença do professor também é considerada essencial no para 

que ocorra tal processo de ensino12 . 

 As estratégias didáticas que se caracterizam como tradicionais no ensino, foram 

elencadas na categoria 1) Informativa (121:385), contemplando duas subcategorias: 1ª. 

Informação Adicional e 1b. Nota Explicativa. Todos os descritores/atividades didáticas 

presentes nessa categoria possuem apenas o objetivo de trazer uma informação adicional ou 

complementar ao conteúdo, não instigando o aluno a pensar, indagar e refletir sobre o assunto. 

Apesar da categoria apresentar apenas cinco descritores, esses se concentram em grande 
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frequência nos LD, como é o caso do descritor: Fica a dica professor (LDCEF 1, 46: 385) e 

Glossário (LDCEF 2, 31:385). Exemplos de atividades recorrentes, normalmente encontradas 

em quadros com informações adicionais sobre o assunto já tratado no capítulo, utilizadas 

exclusivamente para memorização e reprodução de conteúdos13. 

 A categoria que mais apresentou descritores é a 2) Exploratória (206:385), nessa estão 

agrupadas atividades que possuem o potencial de desenvolver uma formação crítica nos alunos, 

no entanto, o professor precisa ser interativo e mediador no processo de ensino e aprendizagem, 

mediando corretamente as atividades. Os descritores foram sistematizados em cinco 

subcategorias: 2ª. Exercício, 2b. Problematização, 2c. Pesquisa, 2d. Estudo de texto e 2e. 

Experimento. Mesmo que essas estratégias didáticas não sejam voltadas explicitamente para o 

desenvolvimento do PC, muitas delas são capazes de promover algumas habilitadades e 

competências desse pensamento, como é o caso da 2b. Problematização, 2c. Pesquisa e 2e. 

Experimento, se configuram como estratégias didáticas capazes de desenvolver a 

construção/mobilização/promoção do PC, pois levantam os conhecimentos iniciais dos alunos, 

despertam sua curiosidade, favorecem a interação, estimulando-os a explorar suas opiniões e 

refletir sobre elas.  

 Na subcategoria 2e. Experimento, em particular o descritor denominado Vamos fazer 

(LDCEF 2) com frequência de 5: 385, objetiva atender o desenvolvimento parcial das 

competências da BNCC, as atividades presentes nesse descritor têm o intuito de provocar a 

troca de ideias entre os alunos, debate, indagação, reflexão, bem como permite ao aluno 

expressar sua opinião sobre o assunto estudo. Essas atividades, são consideradas por Mattos, 

Güllich e Tolentino-Neto12 (2021), como arcabouço para a reflexão e a criticidade, quando bem 

apropriadas/mediadas pelo professor e mesmo não sendo totalmente voltadas para a promoção 

do PC, apresentam potencial de desenvolver as capacidades desse pensamento.  

 Quanto às atividades mais eficientes em termos de promoção do PC, foram 

categorizadas na 3) Reflexiva/Crítica (58:385), apresentando três subcategorias 3ª. Trabalho 

em grupo, 3b. Prática pedagógica e 3c. Oficina de Ciências. As estratégias didáticas presentes 

nessa categoria apresentam um grande potencial de fomentar o desenvolvimento do PC em 

Ciências, pois todas elas possuem capacidade de instigar o aluno a investigar, pensar, pesquisar, 

debater, refletir e criticar, envolvendo os alunos ativamente no processo de ensino e 

aprendizagem14.  

Destacamos entre elas a subcategoria 3a. Trabalho em Grupo, atividade desse cunho 

possibilita ao aluno uma maior interação com os demais sujeitos, oferecendo várias 

oportunidades para promover o desenvolvimento de habilidades do PC, uma vez que instigam 

o debate e discussões entre os alunos, sendo uma ótima estratégia para serem utilizadas nas 

aulas de Ciências, isso vai ao encontro do que cita Tenreiro- Vieira e Vieira14 (2014) que 

atividades com esse caráter garantem que “ o aluno assume, assim, um papel ativo que integra 

a interação com os outros e a reflexão sobre a sua maneira de pensar, sentir e agir”, sendo uma 

via promissora para o desenvolvimento do PC.  
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Conclusão 

 

 Com a análise realizada com os LDCEF brasileiros foi possível perceber o potencial das 

estratégias didáticas presentes no mesmo e a capacidade de desenvolver o PC nos sujeitos. A 

categoria que mais apresentou estratégias didáticas foi a Exploratória, a qual consideramos um 

resultado satisfatório, uma vez que as estratégias presentes nessa categoria quando bem 

mediadas pelo professor possuem potencial de desenvolver o PC em Ciências.  

 No entanto, as estratégias mais esperadas para o desenvolvimento do PC, atender as 

competências da BNCC e promover uma formação crítica-reflexiva nos sujeitos, estão 

classificadas na categoria Reflexiva/Crítica. Nesse caso, seria essencial mais atividades desse 

cunho em LD, o que já nos alerta a dar atenção aos novos LD do PNLD (2020-2023) no sentido 

de verificarmos se de fato alteram sua abordagem em relação aos anteriores o que indica a 

necessidade de continuarmos a pesquisa ampliando a análise para todos os livros deste novo 

PNLD na área de Ciências.   

As estratégias de ensino Reflexivas/Críticas instigam o aluno a pensar, indagar, refletir 

e criticar, e neste sentido, acreditamos que só assim será viável a formação de sujeitos críticos 

e reflexivos para atuar de forma responsável e ativa em sociedade, buscando desenvolver uma 

cidadania plena e está caminhada passa necessariamente pela melhoria dos LD, da formação de 

professores e do ensino de Ciências.  
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ABUNDÂNCIA DO ICTIOPLÂNCTON NO RESERVATÓRIO DO RIO XINGU, 

ALTAMIRA-PARÁ 

 

BEZERRA, Matuzalem Nascimento; RODRIGUES, Kaylane Da Silva; BRAGA, Thalia Da 

Silva; SUZUKI, Maria Aparecida De Lima; SOUSA, Leandro Melo De 

 

RESUMO 

 

Introdução: A implementação de reservatórios tem contribuído na perda da diversidade íctica, 

ocasionando alterações ambientais que refletem, sobretudo, no crescimento e desenvolvimento 

inicial de muitas espécies ictioplânctonicas. Nesse sentido, pesquisas nesta área tem se tornado 

uma importante ferramenta no estudo da abundância de ovos e larvas de peixes, que variam ao 

longo do ano nesses ambientes, promovendo ações que possibilitem a conservação e manejo do 

recurso pesqueiro. Objetivo: Dessa maneira, o trabalho teve como objetivo comparar a 

abundância do ictioplâncton, ao longo de dois reservatórios do rio Xingu (Reservatório do 

Xingu e Reservatório intermediário) durante quatro momentos do ciclo hidrológico local. 

Material e métodos: O material do estudo foi coletado em cinco sítios, nos períodos de maio 

2020 (cheia), julho 2020 (vazante), outubro 2020 (seca) e janeiro de 2021 (enchente) com ciclos 

de amostragem em regime diurno e noturno, totalizando 200 amostras e 25 estações de coletas, 

executadas por meio de arrastos horizontais no fundo e subsuperfície do rio, com auxílio de 

uma rede de plâncton cônica com malha de 300 µm, dotada de um fluxômetro mecânico. Após 

cada arrasto, as amostras foram preservadas em solução formalina a 10% e acondicionadas em 

potes devidamente etiquetados. Em laboratório sob microscópio estereoscópico as amostras 

foram triadas, e posteriormente os ovos e larvas foram contabilizados e as larvas de peixes 

identificadas ao menor nível taxonômico possível, e logo após conservado em solução 

formalina a 4%. Para calcular a abundância relativa (%) dos grupos taxonômicos e momentos 

do ciclo hidrológico foi utilizado a fórmula: Ar = (Na x 100) / NA. Resultados: No total, foram 

capturados quatro ovos e 134 larvas de peixes, representando 13 táxons, distribuídas em quatro 

ordens (Beloniformes, Characiformes, Clupeiformes e Perciformes), oito famílias (Belonidae, 

Anostomidae, Characidae, Curimatidae, Hemiodontidae, Triphorteidae, Engraulidae e 

Sciaenidae) três gêneros (Triportheus, Potamorhina e Plagioscion) e quatro morfotipo. A ordem 

dos Characiformes (60%) e Perciformes (32%) foram as mais abundantes.  O reservatório do 

Xingu apresentou a maior abundância larval (74%). Durante o período da seca foram registradas 

75 larvas, onde o gênero Plagioscion foi o mais abundante (75%), espécie comum em 

reservatórios amazônicos. Conclusão: Os resultados obtidos neste trabalho enfatizam a 

importância desses estudos, que consideram os diferentes períodos de reprodução das distintas 

espécies de peixes ao longo do rio, como forma de influenciar na elaboração de programas de 

defeso, destacando a importância da proteção desses ambientes, para que seja viável o 

desenvolvimento dessas espécies durante o ciclo hidrológico local.  
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VARIAÇÃO DIÁRIA DO ICTIOPLANCTON NA VOLTA GRANDE DO XINGU, 

ALTAMIRA, PA, BRASIL 

 

FLAUZINO, Jessica Gabriela Da Silva; SILVA, Samilly Costa Da; MACEDO, Luziane 

Barbosa; VILLELA, Alexandre; SOUZA, Thalia Braga De; SOUSA, Leandro Melo De 

 

RESUMO 

 

Introdução: A ictiofauna carece de ambientes em condições ideais para a reprodução. 

Entretanto, os peixes da Volta Grande do Xingu sofrem intervenções antrópicas acometidas no 

ambiente, como é o caso do barramento da UHE Belo Monte, que burla o curso natural do rio, 

afetando diretamente na reprodução destes animais, principalmente os que possuem estratégias 

migratórias. Portanto, estudar a variação diária nesse local revela informações importantes que 

ajudarão no manejo do ambiente. Objetivo: Analisar a variação diária da densidade de 

ictioplâncton na Volta Grande do rio Xingu durante a enchente. Material e Métodos: As 

coletas de ictioplâncton foram realizadas diariamente entre 15 de novembro 2020 e 31 de 

janeiro de 2021, ocorreram em dois sítios, divididos em quatro ambientes: margem esquerda e 

direita, canal superfície e fundo, com amostragens em regime diurno (15h:00) e noturno 

(21h:00), através de arrastos horizontais com o auxílio de uma rede de plâncton cônica (malha 

300 µm) dotada de fluxômetro mecânico para medir o volume de água filtrada durante os 

arrastos de aproximadamente 10 minutos. Após cada arrasto, as amostras foram preservadas 

em solução formalina 10% e armazenadas. Em laboratório, as larvas e os ovos de peixes foram 

quantificados e conservados em formaldeído 4%. Somente dias ímpares foram utilizados para 

as análises de dados, onde as abundâncias de ovos e larvas foram posteriormente transformadas 

em densidade de indivíduos por 10m³. As diferenças das densidades de ovos e larvas entre os 

períodos diurnos e noturnos foram testadas utilizando o teste não-paramétrico de Kruskal-

Wallis. Resultados: O número total de ovos coletados foi de 2.051, sendo evidente a diferença 

entre os períodos divididos (H (1, N= 166) = 90,352; p<0,001), já que no período diurno foram 

encontrados 40 ovos e no noturno 2.011. Ainda assim, foram capturadas um total de 1.737 

larvas distribuídas entre os momentos de coleta, sendo encontradas (n=54) no dia e a noite um 

total de 1.683 larvas, o que demonstra a diferença entre ambos (H (1, N= 166) =79,435; p<0,001). 

Conclusão: Portanto, baseado nos resultados obtidos, pode-se concluir que o ambiente 

estudado é importante para a manutenção da ictiofauna local, pois a presença de ovos e larvas 

de peixes demonstra que muitas espécies estão usando este trecho do rio para reprodução, outro 

fator importante, está relacionado com a maior densidade de ovos e larvas no período noturno, 

contribuindo para a hipótese de existência de um padrão de distribuição vertical e diária 

característica dos organismos planctônicos. 
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DESMISTIFICANDO MORCEGOS: REALIDADE E DESAFIOS PARA A 

SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

SANTOS, Robert Moraes Dos; VIEIRA, Thiago Bernardi 

 

RESUMO 

 

Os morcegos possuem várias características marcantes e são animais extremamente importantes 

para a natureza, seja com a dispersão de sementes, controle de pragas ou até mesmo polinização 

de plantas. Apesar disso, os chiropteros são popularmente conhecidos por serem prejudiciais ao 

ser humano e acusados unicamente da transmissão de doenças, muito relacionados, 

infelizmente, à raiva animal. Curiosamente, existem mais de 1400 espécies de morcegos no 

mundo e apenas três delas se alimentam de sangue (morcegos hematófagos), as demais espécies 

possuem a mais variada guilda trófica dentre os mamíferos sendo frugívoros, onivoros, 

nectarívoros, insetívoros, piscívoros e carnívoros. Há um forte impacto negativo no 

conhecimento sobre os morcegos, já que a produção cultural proporciona uma imagem rude 

dos mesmos. Dentre o conhecimento popular sobre esses animais, existem muitos mitos e 

ideologias infundadas, baseadas apenas em criações fantasiosas. A critério de curiosidade, a 

história do grande Conde Drácula não se passa de um equívoco. Vlad, o Empalador (Vlad III) 

tem sua origem no século 14 durante as grandes guerras romênicas, já o primeiro morcego 

hematófago a ser descrito mundialmente, Desmodus rotundus, foi descoberto séculos depois 

em 1810 pelo zoólogo francês Étienne Geoffroy do outro lado do mundo na América do Sul. 

Há para tanto a necessidade de problematizar os aspectos instrutivos e biológicos que tornam 

os morcegos uma ordem tão temida. O conhecimento sobre o grupo biológico é de extrema 

importância, uma vez que muitos mitos e medos que as pessoas cultivam sobre os morcegos 

são advindos da falta de conhecimento técnico e de acesso a pessoas que possam esclarecer 

essas dúvidas. Explorar as relações sociobiológicas entre o convívio humano com a fauna 

desses pequenos mamíferos é essencial para acanhar essa visão negativa e de aspecto 

amedrontador que se tem dos morcegos. Infelizmente, estabelecer esse processo educativo 

demanda tempo e não tem sido favorecido, tendo em vista que os processos culturais são aceitos 

de maneira epistemológica através de representações audiovisuais e textuais em livros, filmes 

exploram a imagem dos morcegos de forma tão rude e negativa. Em suma pode-se destacar a 

importância de traçar estratégias de educação ambiental que compreendam as relações 

socioculturais para vetar a produção do medo ocasionalmente causado pelos morcegos, como 

cartilhas, revistas, animações ou posts em redes sociais que possam ser disponibilizadas para 

escolas e instituições de ensino. Ademais seria adequada uma revisão na literatura de assuntos 

relacionados a morcegos para um esclarecimento maior sobre os animais e seus efeitos. 
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ANÁLISE NA INFLUÊNCIA DA URBANIZAÇÃO DE ALTAMIRA SOBRE A 

PAISAGEM NATURAL 

 

VAREJAO, Riandra Freitas; BERNARDO, Paulo Vitor Dos Santos 

 

RESUMO 

 

Introdução: A perda e fragmentação de habitats é um dos principais impactos humanos sobre a 

biodiversidade. Na Amazônia isso não é diferente, principalmente em municípios como 

Altamira que registra recordes de desmatamento. A fragmentação de habitats é uma alteração 

nas paisagens naturais que ocorre quando a área do ambiente é diminuída e/ou dividida em duas 

ou mais áreas, separadas umas das outras por ambientes diferentes do original por degradados 

ou construções humanas onde esses locais acabam se tornando mais isoladas. Objetivo: O 

objetivo deste trabalho foi analisarmos a influência do crescimento urbano de Altamira no 

intervalo de dez anos (2009-2019) na mudança da paisagem natural tendo por base o tamanho 

de cada fragmento de vegetação e pela porcentagem de área ocupada pela vegetação nativa para 

cada ano. Analisamos dois objetivos específicos, se houve redução ou aumento na quantidade 

de habitat nativo e no número de fragmentos de habitat nativo na paisagem. Metodologia: A 

metodologia adotada baseia-se em dados obtidos pelo IBGE para a definição do ponto central 

da área urbana do município. A partir deste ponto, utilizando o programa QGis versão 3.14, 

calculamos um buffer de 10 km englobando a área urbana. Resultados: As informações das 

classificações sobre o uso do solo adquirimos do Mapbiomas,  e para determinarmos as medidas 

da estrutura da paisagem utilizamos o FRAGSTATS versão 4 que calculou a quantidade de 

habitat nativo (em % e há) e o número de fragmentos de habitat nativo dentro do buffer de 10 

km os resultados mostraram que ocorreu um aumento no número de fragmentos (2009: 293, 

2019: 337), mas que apesar do aumento da fragmentação, a redução na quantidade de habitat 

nativo foi muito pequena (2009:35,47 %, 2019: 35,25%). Outro efeito detectado foi o aumento 

no número de fragmentos pequenos, menores que 50 há, de 283 fragmentos em 2009 para 330 

fragmentos em 2019.  A maior fragmentação de habitats influência no aumento de 

consequências como a propagação dos efeitos de borda dos fragmentos. Isso modifica a 

estrutura da vegetação, promovendo as mudanças climáticas, o aumento de espécies invasoras, 

alterando a composição e distribuição de espécies, e o risco de extinção de espécies. Conclusão: 

Dessa forma, a paisagem influenciada pela urbanização de Altamira está impactada 

principalmente pela fragmentação de habitats nos 10 anos analisados.  
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Introdução 

 

O crescimento populacional é atualmente um dos principais responsáveis pela maioria 

dos problemas mundiais. Comprometendo assim no aquecimento global, explotação de 

recursos, poluição e na perda de biodiversidade (1). Atividades antropogênicas como a 

utilização não controlada de recursos naturais são um dos fatores chave para a degradação do 

habitat e perda da biodiversidade (2), o uso de recursos ecossistêmicos sem um planejamento 

correto, causa perdas significativas, danificando ao extremo a vegetação, alterando condições 

da estrutura e composição da comunidade, que são fundamentais para a permanência de 

algumas espécies em determinadas regiões (3). 

Com o início das obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, grandes investimentos 

afetaram o dinamismo econômico da região e consequentemente a expansão da população, pois 

o processo de mobilidade populacional é estimulado pelo fortalecimento econômico e oferta de 

empregos que atraíam imigrantes de outras regiões (4). Dessa forma a lei de um novo perímetro 

urbano foi adotada para suplementar a necessidade de novos limites de crescimento (5). A 

inconstante mudança no crescimento demográfico e no processo de desenvolvimento concede 

modificação no meio ambiente e resulta em impactos climáticos da desertificação (6).  

As altas taxas temperatura no planeta, e os relevantes índices de desmatamento, causam 

perda na biodiversidade e simultaneamente, e geralmente estas ações humanas, causam 

descontinuidade na vegetação nativa, separando a área original em fragmentos de habitat 

menores (7). O desmatamento tem como principal impacto a perda e fragmentação de habitats 

como pode acontecer a substituição de uma área de vegetação nativa por tipos não naturais, 

com as áreas de uso humano (rodovias, moradias, agricultura e outros) reduzindo, a 

biodiversidade, complexibilidade e conectividade entre ambientes, devido à perda de habitat 

(8). Nesse contexto, a fragmentação de habitats na paisagem, compromete a integridade de 

sistemas ecológicos, por meio da perda de espécies nativas, invasão de espécies exóticas, a 

erosão do solo e a diminuição da qualidade de água. 

 A redução e isolamento de um fragmento numa paisagem com atividades humanas 

constitui a maior ameaça para a diversidade biológica da Terra, e a primeira causa da presente 

crise de extinção (9). Com base nisso, de acordo com o grau de isolamento do fragmento, tal 

fato prejudicaria o forrageio de grandes animais, a troca de vegetação nativa, ajudando a 

extinguir espécies endêmicas ou gerando em uma extinção local de algumas espécies do 

fragmento (10). Além disso, a redução e o isolamento do fragmento, também influenciam na 

polinização, dispersão de sementes, predação de herbívoros e outros, podendo colocar em risco 

a dinâmica da comunidade em questão (10). 

É fato que, a fragmentação da paisagem pode levar espécies à extinção devido ao 

tamanho do fragmento e perda de habitat, pois algumas espécies são mais intolerantes à redução 

do habitat do que outras, isso depende do tamanho do seu forrageio ou restrição ambiental. A 

limitação da área pelo tamanho do fragmento pode ser um agravante para as espécies, porque 

seu tamanho pode não ser suficiente para sustentar uma população ou até mesmo um indivíduo 

(11), havendo a necessidade de buscar novas áreas ou nesse caso, fragmentos para a obtenção 
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de recursos (12). Em uma paisagem fragmentada a sobrevivência de várias espécies estaria 

assim comprometida caso não fossem capazes de utilizar os vários fragmentos isolados. 

Por causa da presente urbanização e as consequências da perda e fragmentação também 

por influência urbana, a extinção de espécies e o aumento de desmatamento são fatores 

consequentes do crescimento demográfico. Assim, nosso objetivo geral foi analisar a influência 

da urbanização de Altamira na mudança da paisagem do entorno da área urbana entre 2009 e 

2019 através de duas perguntas:  

1. Houve perda de habitat determinado pela redução na quantidade de habitat nativo? 

2. Houve fragmentação de habitat determinado pelo aumento no número de fragmentos de 

vegetação nativa na área urbana e entorno? 

 

Metodologia 

 

A área analisada neste trabalho constitui a área urbana e entorno (Latitude: 3º 11’ 41’’ 

S, Longitude: 52º 12’ 33’’ O) do Município de Altamira no Estado do Pará (Figura 01). O 

município se estende por 159 533,306 km2 e conta com aproximadamente 115 969 habitantes. 

A densidade demográfica é de 0,62 habitantes por km2 no território do município. Vizinho dos 

municípios de Brasil Novo e Vitória do Xingu (13). 

O município de Altamira está situado às margens do rio Xingu, com uma série de 

afluentes e cachoeiras que se distribuem por toda a região, com uma grande importância na 

diversidade ecológica e cultural, na bacia amazônica. Este município encontra-se em processo 

de intensa expansão urbana, acelerada (em 2011) com as obras da Usina Hidrelétrica de Belo 

Monte. 

 
Figura 1 – Localização da área urbana e área de influência da área urbana do Município de 

Altamira -PA, Brasil. 

https://ime.events/ii-enesbio


159 

 
 

ISBN 978-65-88884-08-9 

https://ime.events/ii-enesbio       v. 1, n 1, 2021. 

Para determinar a área de influência a ser analisada, nós usamos um ponto central do 

município, obtido pelo Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (2020 (14)) e a partir dele 

calculamos um buffer de 10 km utilizando o programa QGis versão 3.14. (15). Decidimos 

utilizar esse tamanho de buffer para capturar possíveis influências espaciais da urbanização em 

seu entorno. Além disso, a área urbana varia ao longo dos anos, de 2009 até hoje houve um 

crescimento da área, então usamos o mesmo tamanho de buffer para padronizar e abarcar a 

mesma em ambos os anos. 

As informações sobre o uso do solo foram obtidas pela base de dados fornecida pelo 

MapBiomas nos anos de 2009-2019. Simplificamos todas as categorias de vegetação nativa 

trazidas no MapBiomas para apenas uma classe, o habitat nativo. Utilizando o buffer, fizemos 

um recorte desta área para o ano de 2009 e outro para 2019 considerando a classificação 

fornecida pelo MapBiomas (16). Dentro desta área recortada, calculamos quatro medidas da 

estrutura da paisagem utilizando o programa FRAGSTATS versão 4. (17) 

Para saber se houve perda de habitats nativos, calculamos quantidade e porcentagem de 

habitat nativo para 2009 e 2019. Já para identificar se houve fragmentação dos habitats nativos 

neste mesmo intervalo, calculamos o número de fragmentos de vegetação nativa na paisagem. 

Além da quantidade, calculamos também o tamanho de cada fragmento de habitat nativo na 

paisagem e os comparamos por classe de tamanho. Comparamos essa variação de forma 

descritiva comparando os anos de 2009 e 2019 para determinar a presença ou não na paisagem 

neste intervalo de 10 anos. 

 

Resultados e Discussão 

 

A partir dos resultados obtidos da área urbana de Altamira de 2009-2019, evidenciamos 

que a alteração na quantidade de vegetação de habitat nativo foi muito pequena, com uma leve 

perda de habitats. No entanto, encontramos um grande aumento na fragmentação dos habitats, 

com um aumento expressivo no número de fragmentos (Tabela 01). O número de fragmentos 

de determinada classe é de fundamental importância para os aspectos dos padrões da paisagem, 

uma vez que constitui uma medida do seu grau de subdivisão ou fragmentação. (18) 

A alteração no número de fragmentos pode ser preocupante, porque a presença do 

habitat não garante a preservação da biodiversidade. Apesar do aumento no número de 

fragmentos na área, a porcentagem de habitat foi muito pequena. (Tabela 01). Portanto, à 

medida que a fragmentação aumenta, reduz a área total de habitats, os espaços se tornam 

menores para as espécies viverem e se reproduzirem. Provocando a redução no número de 

plantas, animais e microrganismos que vivem naquele ambiente. (19) 

Conforme dados de análise da pesquisa, o número de fragmentos da vegetação nativa 

(em 2009), era aproximadamente 293 fragmentos e com área de 11.149,89 ha de vegetação 

nativa, (em 2019) detectamos uma pouca alteração, com o número de 337 fragmentos e a área 

reduzida para 11,079,31 ha de vegetação nativa neste ano. A redução de espécies leva a 

descaracterização do ambiente, a fragmentação aumenta a vulnerabilidade dos ecossistemas 
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nativos à invasão de espécies exóticas, muitas vezes competidoras das espécies nativas do 

habitat, assim tendem a eliminar as espécies que vivem naquele local. (20) 

Tabela 01 – Resultado da comparação entre 2009 e 2019 da estrutura da paisagem na área 

urbana e entorno (buffer de 10 km) no Município de Altamira – PA.  

Ano Quantidade de 

habitat nativo (ha) 

Porcentagem de 

habitat nativo (%) 

Número de 

fragmentos de 

habitat nativo 

2009 11.149,89 35,47 293 

2019 11.079,31 35,25 337 

 

As bordas dos fragmentos ficam propensas a alterações, quanto a entrada de sol, de 

vento, temperatura e outros causando efeitos de borda (21). O crescimento do efeito de bordas 

na paisagem tem relação direta com o grau de fragmentação, mais fragmentos significam mais 

bordas. Desta forma, identificamos a fragmentação de habitats como principal consequência da 

urbanização em Altamira. O município de Altamira, sudoeste do Pará, foi o que mais desmatou 

no mês de janeiro deste ano. (22) por isso já esperávamos um resultado indicando grandes 

alterações de habitat. Infelizmente estes números têm crescido na Amazônia Legal.  

De fato, os impactos ambientais causam elevação de índices de temperatura, vento e 

baixa umidade, alterando e reduzindo a qualidade ambiental. (23). Com efeitos do crescimento 

urbano e áreas desmatadas na mudança dos ambientes houve uma pequena perda de habitat na 

área nativa, baixa alteração na quantidade de habitat apropriado e na forma de ocupação nas 

áreas ocupadas possivelmente desmatadas (Figura 02). A urbanização em florestas é uma 

questão de gestores ambientais no uso da terra para a importância na conservação da natureza. 

(23). 
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Figura 2 - Classificação do uso do solo de Altamira, Pará, Brasil. Duas Classificações do 

MapBiomas para os anos de 2009 e 2019 (visão em buffer de 10 km). 

 

 
Figura 3 – Gráfico comparativo do tamanho dos fragmentos de habitat nativo entre 2009 e 

2019 para a área de influência de 10 km da área urbana de Altamira - PA. 

A urbanização influenciou no padrão da paisagem do entorno em Altamira, e por isso 

as principais consequências para a biodiversidade são aquelas causadas pela fragmentação 

(formação de fragmentos, efeito de bordas, redução da conectividade). Esse processo também 

reduziu o tamanho dos fragmentos, onde a fragmentação atuou dividindo fragmentos maiores 

em vários menores. O aumento no número de fragmentos de vegetação nativa significou 

principalmente o aumento no número de fragmentos menores que 50 há, os quais são maioria 

na área analisada. No ano de 2009 o número de fragmentos de habitat com área menor que 1 há 

foi de 130, enquanto em 2019 aumentaram para 158. Da mesma forma, os fragmentos com área 

entre 1 e 50 há aumentaram de 153 em 2009 para 172 em 2019. Essa mudança é problemática, 

pois torna a paisagem portadora quase que exclusivamente de fragmentos pequenos. Estes 

fragmentos menores podem sofrer de forma mais intensa as várias consequências da perda e 

fragmentação de habitats como os efeitos de borda (21).  

 

Conclusão 

 

Diante das análises obtidas por meio dos dados da vegetação nativa do município de 

Altamira nos últimos dez anos (2009-2019). A fragmentação de habitat é um fenômeno que 
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ocorre tanto por meios naturais (catástrofes e desastres) como por ações humanas (construções 

de hidrelétricas, rodovias, ferrovias, urbanização e queimadas). Os efeitos da fragmentação são 

consequências na destruição de habitat, redução do seu tamanho original em fragmentos 

menores, extinção e ou invasão de espécies permitindo o isolamento de fragmentos, interações 

ecológicas e altas taxas de desmatamento na vegetação. 

Os resultados indicaram que houve um aumento na alteração da quantidade de habitat e 

no número de fragmentos de habitat nativo. No decorrer dos anos 2009-2019, aumentou 

também o número de fragmentos, principalmente daqueles pequenos (<50 há) na paisagem. Ou 

seja, houve pouca variação na quantidade de habitat nativo, mas a fragmentação de habitat entre 

2009 e 2019 foi expressiva sendo evidenciada principalmente pelo aumento no número de 

fragmentos. Com essas novas áreas menores, separadas umas das outras do seu tamanho 

original, a fragmentação de uma paisagem altera a estrutura ambiental local. Essa redução do 

habitat atua também na mudança da complexidade de paisagem e acaba por dificultar a 

permanência de algumas espécies mais sensíveis à qualidade do habitat. Portanto, o manejo da 

paisagem em áreas florestais é de grande importância para combater a fragmentação de habitat 

e seus impactos na diversidade biológica. 
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A IMPORTÂNCIA DE DESENHAR NA APRENDIZAGEM: VISÃO DE UM 

ACADÊMICO 

 

SILVA, Brendo Calado Da 

 

RESUMO 

 

Introdução: As atividades que envolvem desenho na aprendizagem necessitam de uma atenção 

na educação, ela é importante porque além de divertido e atrativo pode contribuir de forma 

significativa na aprendizagem. É fundamental que o desenho seja visto como um recurso para 

o ensino, onde possa-se trabalhar o desenvolvimento cognitivo dos alunos e desenvolver o senso 

de observação. Objetivo: Desta forma tenho como objetivo relatar a experiência do desenho na 

minha aprendizagem. Utilizo o desenho para entender os conteúdos das disciplinas de ecologia 

geral, paleontologia e biologia celular, dessas disciplinas os desenhos me ajudaram a 

compreender a produção científica, a reflexão e a criação artística, tornando o meu ensino 

significativo, onde tornou-se  mais claro os demais conteúdo das disciplinas, além disso, a 

utilização de desenhos me auxilia para a exploração de conceitos, ideias e bases fundamentais 

nas disciplinas no meu curso, ela recria no meu imaginário junto com as informações pré-

dispostas pelo professor, pois, com o desenho consigo aprofundar a minha observação e fixar 

os meus conhecimentos. O desenho aprimora diversas habilidades para que facilita aos alunos 

aprender os conteúdos em sala de aula, no entanto, é importante que os professores observem 

as individualidades de cada um, para que possa avaliar de forma correta esse recurso, lembrando 

sempre, que essa é uma das ferramentas que pode auxiliar no ensino. Entre os conteúdos onde 

o desenho pode ajudar na melhoria da aprendizagem está o estudo da célula, onde os alunos 

tenham a liberdade de expressar o conhecimento por meio da exposição de seus desenhos 

durante apresentações, dessa forma os desenhos seriam uma forma didática de verificar as 

percepções dos alunos envolvendo o tema trabalhado em sala de aula sobre as células e suas 

estruturas. Conclusão: Portanto, a disciplinas como ilustração científica deveriam estar mais 

presentes nos cursos de Ciências Biológicas, uma vez que os naturalistas se baseavam em 

desenhos para descrever o mundo que os rodeava.  

 

Palavras-chave: Desenho, Aprendizagem, Conhecimento  
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DIVERSIDADE DE ANOSTOMIDAE (OSTARIOPHYSI: 

CHARACIFORMES) DA BACIA DO RIO XINGU, PARÁ, BRASIL 

 

CHAVES, Claudia Sousa; NASCIMENTO, Gabriela Cruz; DAMASCENO, Lara Vitoria da 

Silva; FERNANDES, Isaac Sidomar Cabral da Silva; RAMOS, Lucas Fernando Peres; 

SOUSA, Leandro Melo de 
 

RESUMO 

 

Introdução: Os peixes da família Anostomidae, conhecidos popularmente como aracus ou 

piaus, são amplamente distribuídos na América do Sul, somando cerca de 150 espécies, com a 

maioria ocorrendo nas bacias hidrográficas do território Amazônico. O rio Xingu destaca-se 

como o terceiro maior tributário do rio Amazonas apresentando uma série de corredeiras e 

cachoeiras ao longo de grande parte do seu curso, conferindo a ele uma paisagem complexa e 

única, além de uma ictiofauna com alto grau de endemismo. Objetivo: O presente estudo 

objetivou o levantamento das espécies de anostomídeos na bacia do rio Xingu, com base na 

análise dos peixes coletados nos trechos superior, médio e baixo desse rio e depositados na 

coleção do Laboratório de Ictiologia de Altamira (LIA).  Material e métodos: o material 

depositado na coleção do LIA foi proveniente de vários projetos, entre eles monitoramento da 

ictiofauna de Belo Monte, além de expedições advindas de projetos financiados por agências 

de pesquisas nacionais, e colaborações internacionais. Resultados: Foram contabilizados 254 

lotes, distribuídos em 23 espécies e 13 gêneros. O gênero Leporinus foi o mais diversos, com 

nove espécies, seguido de Schizodon e Laemolyta cada um com duas espécies, enquanto os 

demais gêneros, Anostomus, Gnathodolus, Hypomasticus, Insperanos, Leporellus, Pseudanos, 

Rhytiodus, Sartor e Synaptolaemus contam com uma espécie cada. A maioria das espécies de 

Anostomídeos que ocorre no rio Xingu são especializadas para viver em ambientes extremos, 

com uma alta velocidade da correnteza, elevada turbulência e altos teores de oxigênio 

dissolvido, como é o caso de Leporellus vittatus, que é encontrada somente em corredeiras 

fortes e turbulentas. Enquanto outras, como Leporinus friderici, habita águas paradas e 

ambientes de igarapés, com uma baixa oxigenação da água. Além disso, existem espécies como 

Leporinus torrenticola que são endêmicas da bacia do rio Xingu, podendo ser encontrada em 

ambientes de correnteza moderada. Esta espécie caracteriza-se por ser onívora, alimentando-se 

de larvas de insetos, filamentos de algas e podostomaceae. Outra espécie encontrada em 

ambientes de corredeiras do Médio rio Xingu e que ainda não possui descrição formal é o 

Leporinus sp.2, encontrado pela primeira vez na tese de ZUANON, 1999. Conclusão: Dessa 

forma pode-se dizer que a fauna de anostomídeos do rio Xingu é bastante diversificada, além 

disso, essas espécies exploram diversos habitats e micro habitats de acordo com suas 

características especificas, estes conhecimentos caracterizam-se como necessários no que se diz 

respeito aos estudos voltados a taxonomia, ecologia e conservação dessas espécies. 
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NOVOS MATERIAIS DE PEIXES FÓSSEIS DA FORMAÇÃO ADAMANTINA, 

GRUPO BAURU (CRETÁCEO SUPERIOR) DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COSTA, Patrícia Fabiana Rodrigues; SANTUCCI, Rodrigo Miloni; CARVALHO, Joyce 

Celerino De 

 

RESUMO 

Introdução: O Grupo Bauru representa um dos depósitos Cretáceos mais ricos do Brasil, com 

grande diversidade de vertebrados fósseis (peixes, quelônios, crocodilomorfos, dinossauros e 

mamíferos) e invertebrados (ostracodes e gastrópodes). Os estudos voltados para essa unidade 

são importantes para o entendimento da paleofauna e paleoambiente do Cretáceo brasileiro. 

Objetivos: Sendo assim, esse estudo faz uma análise morfológica de novos exemplares de 

peixes encontrados em rochas da Formação Adamantina, nas proximidades da cidade de 

Pirapozinho, do afloramento conhecido por “Tartaruguito”, Presidente Prudente, no Estado de 

São Paulo. Materiais e Métodos: O material está depositado na Coleção Paleontológica da 

Universidade de Brasília - Faculdade UnB Planaltina (FUP) e, consiste em escamas de Amiidae, 

sendo elas: finas, geralmente incompletas, quadradas, com cristas longitudinais. Foram 

encontradas também escamas de Lepisosteiformes losangulares, cobertas por ganoína, e um 

pequeno fragmento de espinho de nadadeira peitoral de siluriforme com dentículos curvados 

para a região proximal do corpo do peixe. A maior parte do material coletado no afloramento 

“Tartaruguito” está incompleto ou fragmentado devido aos fatores tafonômicos envolvidos no 

processo de sedimentação dessa unidade, afetando diretamente a análise morfológica dos 

exemplares coletados, bem como sua associação a grupos taxonômicos mais específicos. 

Resultados: As escamas isoladas descritas neste trabalho possuem as mesmas características 

das escamas do tipo amioide da espécie vivente Amia calva e, se assemelha também das 

espécies fósseis Calamopleurus cylindricus, Calamopleurus mawasoni e Cratoamia 

gondwanica, pois não apresentam raios e possuem cristas longitudinais visíveis, as quais 

emergem do foco através de uma linha transversal imaginária e terminam na margem anterior 

da escama, sendo assim as escamas foram atribuídas à família Amiidae. Com base na 

morfologia e histologia das escamas, onde é possível observar uma camada de ganoína mais 

espessa em contato direto com a placa basal óssea, não apresentando sinais de dentina e 

nenhuma estrutura vascular, as escamas ganóides reportadas foram identificadas como 

pertencentes à família Lepisosteidae. O fragmento de espinho peitoral foi atribuído à ordem 

Siluriformes, pois apresenta características gerais desse grupo, como a presença de dentículos 

apenas na região posterior do espinho e dentículos posteriores localizados no sulco longitudinal. 

Atualmente, o grupo Siluriformes ocorre tanto em ambientes marinhos quanto em lagos e rios 

de regiões tropicais e subtropicais, no Brasil, o registro fóssil do Grupo Bauru é baseado em 

materiais incompletos, dificultando a atribuição desse material a um grupo filogenético 

específico. Conclusão: O registro desses novos materiais contribui para o enriquecimento da 

diversidade entre peixes do Cretáceo Brasileiro e do Grupo Bauru. 
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RIQUEZA DE ADULTOS DE ODONATA NA VOLTA GRANDE DO XINGU 

  

SOARES, Anderson André Carvalho; CARVALH-SOARES, Anderson André; SOUSA, 

Kenned Da Silva; FERREIRA, Kesley Gadelha; SANTOS, Lenize Batista Calvão; DIAS-

SILVA, Karina 

 

RESUMO 

Introdução: A ordem Odonata atualmente está dividida em três subordens, 39 famílias, 

aproximadamente 600 gêneros e mais de 6000 espécies. No Brasil encontramos apenas duas 

subordens, Anisoptera e Zygoptera, 15 famílias, 146 gêneros e aproximadamente 860 espécies. 

Odonata são considerados bioindicadores por dependerem da qualidade do habitat onde são 

encontrados. Mesmo com grande importância ecológica ainda existem várias lacunas de 

conhecimento sobre a sua distribuição no país. Objetivo: Portanto, o objetivo deste trabalho 

foi avaliar a riqueza de adultos de Odonata na região da Volta Grande do Xingu. Material e 

Métodos: As coletas foram realizadas em 20 igarapés da região da Volta Grande do Xingu-PA, 

em setembro de 2019, período de estiagem. Em cada igarapé foi delimitado um transecto de 

100 metros e dividido em 20 segmentos. Dentro dos transectos foi utilizada a metodologia de 

varredura em áreas fixas com o auxílio de rede entomológica. Os adultos coletados foram 

condicionados em envelopes de papel manteiga e levados ao Laboratório de Ecologia – 

LABECO na Universidade Federal do Pará - Campus de Altamira para serem identificados e 

armazenados. Para medir o esforço amostral e o número de espécies coletadas, foi utilizado o 

estimador não paramétrico Chao 1. Chao 1 e a curva de acúmulo de espécies foram calculados 

usando o software R usando o pacote vegan. Resultados: Foram coletados 526 indivíduos ao 

total, onde foram identificados duas subordens, sete famílias, 27 gêneros e 55 espécies. A 

subordem mais abundante foi Zygoptera com 374 indivíduos divididos em cinco famílias, 14 

gêneros e 33 espécies, seguida da subordem Anisoptera com 152 indivíduos divididos em duas 

famílias, 13 gêneros e 22 espécies. As famílias com mais indivíduos coletados foram 

Coenagrionidae (n=177), Calopterygidae (n= 175) e Libellulidae (n=151). Os gêneros mais 

abundantes foram Mnesarete (n=92), Hetaerina (n= 83) e Erythrodiplax (n= 71). Mnesarete 

williamsoni (n=39), Hetaerina auripennis (n=37), Neoneura sylvatica (n=35), Epipleoneura 

metallica (n=24) e Mnesarete cupraea (n=24) apresentaram os maiores números de espécimes 

coletados. A curva de acúmulo de espécies, baseada nos indivíduos coletados e na estimativa 

sugere que a riqueza de Odonatas da região foi quase totalmente amostrada e que em novas 

coletas as chances de serem encontradas novas espécies é baixa. Conclusão: Com apenas 20 

igarapés amostrados, foram encontradas 55 espécies e quatro novas ocorrências o que reforça 

a importância de amostragem de áreas com a sua odonatofauna desconhecida para auxiliar nas 

discussões de conservação. 

 

Palavras-chave: Anisoptera, Zygoptera, Líbelulas, Inventário, Insetos Aquáticos 
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DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL DO ICTIOPLÂNCTON NO RESERVATÓRIO DA 

UHE BELO MONTE, LOCALIZADO NO RIO XINGU, ALTAMIRA, PA, BRASIL 

  

SILVA, Samilly Costa Da; FLAUZINO, Jessica Gabriela Da Silva; MACEDO, Luziane 

Barbosa; VILLELA, Alexandre; BEZERRA, Matuzalem Nascimento; SOUZA, Leandro 

Melo De 

 

RESUMO 

 

Introdução: Os reservatórios são ecossistemas artificiais formados pelo represamento de um 

rio, o que provoca alteração do ambiente, e estrutura das comunidades de peixes. O estudo do 

ictioplâncton pode auxiliar nas análises dos impactos provenientes desse empreendimento, 

identificando mudanças na intensidade reprodutiva e escolha de áreas de desova, recrutamento 

e crescimento larval, buscando garantir o sucesso reprodutivo e consequentemente a 

manutenção de populações, como de espécies-alvo da pesca, sobretudo em ambientes já 

impactados, como o rio Xingu. Objetivo: O trabalho objetiva comparar a distribuição espacial 

do ictioplâncton no reservatório da UHE de Belo Monte. Material e Métodos: As amostragens 

foram realizadas diariamente de 15 de novembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021 (período da 

enchente), através de arrastos horizontais de aproximadamente 10 minutos, com auxílio de rede 

de plâncton cônica (300 µm), dotada de fluxômetro mecânico. Os arrastos iniciaram a partir das 

15h:00 e 21h:00, em dois sítios, que foram divididos em quatro estações de amostragem: 

margens direita e esquerda e canal superfície e fundo. Ao término de cada arrasto, as amostras 

foram preservadas em solução formalina 10% e armazenadas em potes com capacidade para 50 

ml. Em laboratório, ovos e larvas de peixes foram triados com auxílio de lupas estereoscópicas, 

quantificados e conservados em formaldeído 4%. Para as análises, somente dados de 

abundância do ictioplâncton dos dias ímpares foram triados e convertidos para densidade de 

ovos ou larvas por 10 m³. As diferenças das densidades de ictioplâncton entre os ambientes de 

margem e canal foram testadas utilizando o teste não-paramétrico de Kruskal-

Wallis. Resultados: Um total de 1.621 ovos e 8.870 larvas foram coletados. Há uma maior 

quantidade de ovos no canal (n=1.229) em relação às margens (n=392), e 4.283 larvas no canal 

e 4.587 nas margens. Baseado nos resultados, os ovos diferenciaram-se significativamente na 

horizontal H(1,N=170)=44,547; p<0,001, a densidade de ovos foi maior em coletas de canal, 

significa dizer que os peixes estão desovando nestes ambientes. No entanto não houve diferença 

significativa H (1,N=170)=0,003; p=0,954 para larvas. Conclusão: O número denso de ovos 

encontrados nos canais indica o que este tipo de ambiente é o mais viável para desova, 

apontando que o reservatório do Xingu está sendo utilizado por várias espécies como áreas de 

desova e criadouros naturais, enfatizando a importância desse trecho do rio para a reprodução 

de peixes, mostrando a relevância dos ambientes analisados para manutenção dos estoques 

pesqueiros do Xingu.  

 

Palavras-chave: Ictiofauna, Barragem, Ambiente Lêntico, Impacto Ambiental, Conservação 
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INTERAÇÕES E USO DE ABRIGOS ARTIFICIAIS (BAT BOXES) POR 

CHIROPTERA 

 

Gabriel Alves de Souza¹ & Thiago Bernardi Vieira1 

 

RESUMO 

 

Os morcegos passam grande parte da sua vida em poleiros, em decorrência este ambiente tem 

uma forte influência no seu comportamento. Poleiros podem ser usados de inúmeras maneiras, 

como, por exemplo, maternidade (fêmeas lactantes e filhotes), hibernáculos, criação (grupos 

mistos de morcegos). Os poleiros são selecionados por requisitos específicos da espécie, 

incluindo dieta, tamanho do grupo, reprodução, modo de voo e comportamento social e incluem  

desde ocos de árvores a cavernas e telhados de prédios habitados ou abandonados. Abrigos 

artificiais (bat boxes) são projetados e até mesmo comercializados em alguns países, geralmente 

usados em ensino de ecologia por escolas dos Estados Unidos e Austrália. Além de serem 

utilizados para expandir populações, para estudar as interações morcego-planta (dispersão de 

sementes e polinização) e no controle de pragas (insetos). O principal aspecto do ponto de vista 

da conservação sobre bat boxes está na sua função de fornecer habitats onde poleiros naturais 

foram perdidos. Assim, para identificar o uso de bat boxes como ferramentas para conservação, 

realizamos o levantamento de artigos publicados sobre bat box, utilizando o banco de dados 

Web of Science. Obtemos todos os artigos publicados com o termo bat box durante o período 

compreendido entre 1991 e 2021. Foram encontrados 37 artigos contendo o descritor escolhido, 

dos quais 3 dos artigos foram excluídos por não estarem de acordo com a pesquisa. De acordo 

com o levantamento 75% dos artigos levantados, são considerados descritivos, uma vez que 

possuem caráter investigativo in situ. Os pesquisadores realizaram tais trabalhos em diversas 

áreas do mundo, Australia, Estados Unidos e Polonia, por exemplo. Em contrapartida, os 

trabalhos teóricos representaram 25% do total de artigos levantados. De acordo com os anos de 

publicação dos artigos levantados foi constatada uma crescente a partir do ano de 2000. Sendo 

que de 2000 a 2021 (21 anos), foram encontrados 33 artigos. Nos anos entre 1991 e 1999, 

apenas 2 artigos foram publicados. 

 

Palavras-chave: Morcegos; Levantamento bibliográfico; Cienciométria  

 

Introdução 

 

Morcegos são mamíferos placentários, os quais se encontram inseridos dentro da ordem 

Chiroptera. De acordo com Simmons [1], este é o segundo maior grupo de mamíferos, o que 

corresponde com aproximadamente 1200 espécies. As asas de um morcego são uma 

modificação das mãos, seus dedos se alongaram muito, são cobertos por uma fina membrana 

resistente, e estão ligados ao pé por essa membrana [2]. Morcegos são os únicos mamíferos que 
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possuem a capacidade de voo verdadeiro. Outrossim, os morcegos são definidos por terem um 

voo no qual eles permanecem de forma ereta, quase “em pé”, oscilando e se deslocando em 

ziguezague. Uma maneira irregular de voar, com mudanças de direção imprevisíveis. Por essas 

características evolutivas, estão distribuídos por todo o globo terrestre, ocupando os mais 

variados tipos de ambientes e nichos ecológicos. O local onde os morcegos passam grande parte 

da vida é chamado de poleiro. Esses mamíferos voadores necessitam de diferentes condições 

de poleiro em diferentes épocas do ano e muitas vezes deslocam-se por grandes distâncias para 

encontrar um poleiro que atenda às suas necessidades. Algumas espécies de morcegos preferem 

cavernas, outros gostam de arvores ocas, também usam de folhagem, áreas antrópicas, tronco 

de arvores e barrancos há ainda os que usam ambas em momentos diferentes. Muitos morcegos 

se abrigam em edifícios, atrás de telhas suspensas e tábuas ou em espaçamentos no telhado. 

As árvores são poleiros relativamente não permanentes devido aos diversos fatores que 

podem comprometer a estrutura da planta e consequentemente afetar o poleiro. Nesse contexto, 

observa-se variação quanto à longevidade, como cavidades de árvores mais duradouras ou até 

poleiros de folhagem efêmeros, enquanto cavernas são locais de poleiros relativamente 

permanentes. Apesar da importância dos dormitórios, ainda não está claro se estes são fatores 

limitantes para muitas populações de morcegos, visto que não se tem dados determinantes sobre 

o desempenho biológico dos organismos, condições, recursos e interações ecológicas [6] [7] 

[4]. A relação entre a densidade do poleiro e as populações de morcegos é amplamente 

desconhecida [8]. 

Abrigos artificiais (bat boxes) podem ser projetados sob medida para espécies 

especificas de morcegos e/ou sob um tamanho genérico para atrair espécies diversas. Esses 

abrigos têm sido utilizados para expandir populações, para estudar as interações morcego-

planta (dispersão de sementes e polinização) e no controle de insetos. O aspecto principal do 

ponto de vista da conservação sobre bat boxes está na sua função de fornecer habitat onde 

poleiros naturais foram perdidos. Os morcegos passam grande parte de suas vidas em locais 

utilizados como poleiros, por isso, as estruturas da formação destes são um elemento importante 

do habitat. Os locais conhecidos como poleiros são delimitados por requisitos específicos da 

espécie, incluindo dieta e tamanho do grupo, reprodução, modo de voo e comportamento social. 

No que diz respeito à função, os morcegos podem usar tais locais como maternidade (fêmeas 

lactantes e filhotes), hibernáculos, criação (grupos mistos de morcegos). Os poleiros também 

podem caracterizar-se como solitários, diurnos ou noturnos. Cavernas, cavidades de árvores e 

edifícios são frequentemente o foco de ações de pesquisa, porque os morcegos os escolhem por 

critérios específicos como microclima por apresentarem temperaturas mais quentes ou mais 

frias dependendo das necessidades [3]. As condições providas pelos poleiros como proteção 

contra o clima e predadores, um lugar para acasalar, criar filhotes e hibernar [4] [5], favorecem 

o óptimo para ciclo de vida dos morcegos. 

Poleiros artificiais têm sido recomendados para uso durante a restauração florestal [8]. 

Apesar da atenção que os poleiros artificiais têm recebido, a maioria das informações sobre seu 
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uso é evidência informal. O conteúdo sobre fabricação e instalação de poleiros artificiais não 

tem suas recomendações baseadas em estudos rígidos mesmo tendo ampla disponibilidade [9] 

[10]. Assim o objetivo deste trabalho é realizar uma análise cienciométrica para verificar a 

produção científica publicada em relação bat boxes entre 1990 e 2021 avaliando a tendência 

temporal. 

 

Metodologia 

 

Realizou-se o levantamento dos artigos, utilizando o banco de dados Web of Science. 

As pesquisas foram realizadas dispondo-se dos descritores de busca disponíveis, optando por 

usar o descritor “título” para fazer uma busca mais focada. Foi feita a pesquisa utilizando na 

primeira linha a palavra “Bat boxes”. Assim, procurou-se obter todos os artigos publicados 

sobre a bat boxes durante o período compreendido entre 1991 e 2021. Foram encontrados 37 

artigos contendo o descritor escolhido, dos quais 3 dos artigos foram excluídos por não entrarem 

de acordo com a pesquisa  não possuindo dados sobre bat boxes ou relação com morcegos. Foi 

utilizado uma ferramenta-R de análise abrangente de mapeamento científico de código aberto 

para pesquisa quantitativa em cienciométria e bibliometria que inclui todos os principais 

métodos bibliométricos de análise (Bibliometrix). Os artigos selecionados foram revisados e 

analisados para que não fosse contabilizado um mesmo artigo duas vezes. Por sua vez, os 

trabalhos utilizados foram agrupados de acordo com o ano de publicação, com a região do 

mundo, bem como com o caráter (teórico, experimental ou descritivo). Os trabalhos designados 

como teóricos referem-se às revisões bibliográficas (artigos de revisão); os trabalhos 

experimentais, tratam-se de experimentos realizados, como em um laboratório; já os 

descritivos, referem-se aos trabalhos realizados in situ, como por exemplo, idas ao campo. 

 

Resultados e Discussão 

 

De acordo com o levantamento cienciométrico e com as características atribuídas, 75% 

dos artigos levantados são considerados descritivos (Figura 1). Os pesquisadores realizaram 

tais trabalhos em diversas áreas do mundo, destacando Australia, Estados Unidos e Polonia. 

Nesses analisaram designers para melhorar a termodinâmica da caixa de morcego em um 

ambiente temperado do Norte ou a eficácia das bat boxes para a conservação de morcegos em 

sinergia com a supressão de insetos em uma reserva urbana ribeirinha da Austrália Ocidental. 

Em contrapartida, os trabalhos teóricos representaram 25% do total de artigos levantados 

(Figura1). Tais trabalhos apresentaram um caráter de revisão bibliográfica, ou estudo de caso. 
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Figura 1. A porcentagem de artigos levando em consideração suas características. 

 

 

Tabularam-se os dados de acordo com os anos de publicação dos artigos levantados 

(Figura 2) e foi constatada uma crescente a partir do ano de 2000. Sendo que de 2000 a 2021(21 

anos) foram encontrados 33 artigos. Em contrapartida, nos anos entre 1991 e 1999, apenas 2 

artigos foram publicados. Observa-se também que o ano de 2019 teve uma maior produtividade 

científica relacionada ao tema comparado aos demais anos, o que demonstra uma crescente 

preocupação em conhecer e estudar as relações, entre morcegos e poleiros artificiais.  
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Buscou-se também organizar os artigos levantados em produção por país, para 

determinar a quantidade de artigos produzidos relacionados à bat boxes, assim como verificar 

onde há mais necessidades de estudo. Com base no levantamento, a maior parte dos estudos 

estão localizados na Australia (10), acredita-se que seja devido, principalmente, a conservação 

de morcegos no país, o que possibilita aumentar o número de pesquisas nesta área (Figura 3).  

 

Figura 3. Frequência de publicação por país. 

O levantamento realizado contribuiu para que fosse possível visualizar e quantificar os 

trabalhos que foram realizados, abordando as interações e uso de bat boxes, com isso constatou-

se uma deficiência em estudos sobre o tema, haja vista a riqueza de espécies pertencentes à 

Ordem Chiroptera e a importância destas para a manutenção dos diversos ecossistemas.  

 

Conclusão 

 

Pouco se conhece a respeito desses trabalhos envolvendo bat boxes, no que se refere a 

trabalho cienciométrico, poucos foram encontrados nos registros na literatura. Por conta da falta 

de estudos abrangendo os diversos aspectos que podem ser estudados a respeito de poleiros 

artificiais, torna-se evidente a urgência por estudos nessa área 

Apesar da Australia ser o país que mais produziu no contexto e no ano de 2019, sendo 

o que apresentou maior número de publicações, os números, ainda, são muito pequenos se 

forem analisadas a ampla área de estudo tratada e sua importância. Grandes mudanças podem 

ser feitas sobre as interações e uso de bat boxes, tendo em vista que existe um grande problema 

em como compor parâmetros para estruturas dos poleiros artificiais.  

https://ime.events/ii-enesbio


177 

 
 

ISBN 978-65-88884-08-9 

https://ime.events/ii-enesbio       v. 1, n 1, 2021. 

Faz-se necessário ampliar as pesquisas ou talvez a disponibilidade de tais estudos. 

Sugere-se, que as futuras pesquisas cienciométricas a respeito das interações sejam ampliadas 

para que se possam conhecer quais as espécies de morcego e como a utilização de ferramentas 

artificiais podem impactar o ciclo de vida dos morcegos. 
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