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RESUMO 

 

A abordagem prática de conteúdos em Biologia para o Ensino Médio representa uma frente 

importante para a fixação de conceitos gerais, descritivos, ministrados em sala de aula de 

forma pouca prática, abordando o tema que o livro didático apresenta, às vezes distantes da 

realidade vivenciada pelo aluno. Na subárea de Zoologia, um tema importante, com reflexo 

no campo da saúde pública, se refere aos parâmetros biológicos e de identificação de 

serpentes, municiando os estudantes de ferramentas fundamentais em contexto social 

(prevenção e orientação terapêutica) e de conservação. O presente Trabalho de Conclusão de 

Mestrado (TCM) veio para instrumentalizar o ensino de Zoologia, no Ensino Médio, acerca 

da biologia e classificação de serpentes, capacitando tecnicamente os estudantes como 

multiplicadores do conhecimento para além do ambiente escolar.  Sendo o Centro-Oeste 

brasileiro uma região de destaque do setor agrário, com incidência comum de acidentes 

ofídicos, trabalhar o tema no nível básico de educação é pertinente e frutífero. Nesse sentido, 

foi elaborado um protocolo básico ilustrado de identificação das principais famílias de 

serpentes da região do município de Barra do Garças, MT, com base em inventários pré-

existentes na área do Parque Estadual da Serra Azul – PESA. O projeto foi desenvolvido ao 

longo dos semestres de 2018 com 20 estudantes do 2º ano do ensino médio, com idades entre 

16 e 17 anos, da Escola Estadual Antônio Cristino Cortes, em Barra do Garças–MT, em 

parceria com o Museu de História Natural do Araguaia (MUHNA), na Universidade Federal 

de Mato Grosso-Campus Araguaia, Barra do Garças-MT e com o Setor de Répteis e Anfíbios 

do Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso. Os resultados da 

aplicação do protocolo em sala de aula foi bastante significativo para os estudantes, a ponto 

da transposição do conteúdo de sala de aula fosse integrado com a prática, de forma que os 

estudantes se sentiram seguros para identificar formas peçonhentas e não-peçonhentas, 

famílias e gêneros das principais serpentes da sua própria região, além de total isenção na 

captação de conhecimentos da biologia do grupo, sem a contaminação pela carga folclórica de 

informação atrelada a estes animais. Sendo assim, fica o estímulo de utilizar ferramentas 

pouco usuais neste nível de instrução, como fonte de conhecimento e capacitação de jovens, 

que podem multiplicar o que aprendem para outros setores da sociedade, promovendo a 

harmonia entre a saúde pública e a conservação da biodiversidade. 

 

Palavras-chave: Ensino da Biologia. Ensino da Zoologia. Instrução pedagógica. Diversidade 

de serpentes 
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ABSTRACT 

 

The practical approach of Biological issues applied to high school students represents an 

important effort to improve the understanding of general descriptive concepts offered in a 

preliminary expositive fashion. In Zoology, the contents associated with snakes‘ biology and 

classification has important roots in problems of public health, empowering students with 

fundamental tools on the social and conservation backgrounds. This work assessed aimed to 

produce a protocol and practical tools to teaching activities involving the biology and 

classification of snakes, providing the students technical capacities in the field in order to 

multiply the acquired knowledge beyond the school borders. In the Midwest Brazil, an area 

with large-scale activities and agriculture and cattle ranching and high incidence of snakebite 

accidents, educational efforts on the subject represent fruitful initiatives with positive social 

and conservational effects. I conducted this project in the in a school of the municipality of 

Barra do Garças, Mato Grosso state, working on the development of a teaching method 

involving expositive classes and practical activities that will recur to preserved specimens and 

an identification protocol for the most common and medical relevant snake species occurring 

in the region. As a first checklist of snake species in the area, we count on previous 

inventories in the Serra Azul State Park – PESA – that forms the basis for the most probable 

species to present in the region. The activities took place during the year of 2018 with nearly 

25 students of the 2º year of the High School Antonio Cristino Cortes, in Barra do Garças, 

Mato Grosso, in partnership with the Natural History Museum of Araguaia (MUHNA), of the 

Federal University of Mato Grosso, as well as with the Herpetological Collection of the same 

institution. The results of the protocol application demonstrate that high school students are 

perfectly able to learn how to identify poisonous and non-poisonous entities, and are also 

open to associate these animals strictly to biological parameters free from any naive folkloric 

aspect linked to the harmful figure of the snakes. Finally, I encourage the application of 

practical methods that are seldom used at high school level (more often at universities) such 

as practical protocols as knowledge sources to instruct children and teenagers, who become 

able to spread the acquired concepts through other people promoting, not only public health 

policies, but also the conservation of biodiversity.  

 

Key words: Biology teaching. Teaching of zoology. Pedagogical instruction. Diversity of 

snakes 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Tradicionalmente, ensino de Biologia e de Ciências Naturais é ministrado nas 

escolas de educação básica como matéria descritiva, com ênfase em definições 

simplificadas por meio de livros didáticos, que empregam termos técnicos e classificações 

de uso geral. Neste contexto, pode ficar para os alunos a impressão de que o conhecimento 

científico esteja restrito a um conjunto de dados isolados e estanques (KUENZER, et al. 

2000). 

Protocolos são instrumentos que, segundo o próprio conceito, regulamentam uma 

série de instruções estabelecidas, podendo ser assim um documento ou uma normativa que 

estabelece como se deve atuar em certos procedimentos. Sendo assim, reúne técnicas, 

ações e condutas adequadas frente a certas situações.  

Diante do exposto, o uso de protocolos ilustrados de aulas práticas pode ser uma 

alternativa para aliar o conhecimento científico à realidade dos estudantes. No entanto, 

ainda permanece um desafio conscientizar os estudantes quanto a aplicação direta e 

consciente do conhecimento científico em atividades do dia-a-dia, tanto para Ensino 

Médio, quanto para o Ensino Fundamental (MATO GROSSO, 2001). 

Assim, dentre os diversos temas a serem tratados pelas ciências naturais, a 

biologia de serpentes representa um tema emblemático na área de diversidade dos seres 

vivos, incluindo aspectos de história natural, identificação e interesse médico. Neste tema 

particular, dos quais a abordagem em sala de aula é restrita ao aspecto descritivo, visto que 

para a ministração de aulas práticas as escolas e os profissionais carecem de material 

didático de boa qualidade (espécimes preservados e preparações anatômicas), além de um 

fio condutor de atividades que permita a apropriação de conteúdos e a aprendizagem pela 

observação e pela comparação direta. 

De acordo, com Krasilchik (2016), práticas de ensino de biologia evidenciam a 

importância de preparar os jovens para enfrentar e resolver problemas. Além de ensinar 

conceitos básicos, analisar processos de investigação e analisar as implicações sociais da 

ciência e da tecnologia, exige uma estreita relação da escola com a comunidade de forma 

que os assuntos discutidos em sala de aula sejam relevantes ao ambiente cultural, onde 

esses alunos vivem o que poderá contribuir para a melhoria da qualidade de vida deles e da 

Comunidade. 
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Geralmente, a temática da biologia de serpentes no Ensino Médio, é tratada 

através de aulas expositivas seguindo a proposta dos livros didáticos adotados nas 

diferentes escolas, como ressalta Krasilchik (2016): 

 

Aula expositiva, modalidade mais comum no ensino de biologia tem a 

função de transmissão de ideias. Pesquisas indicam que 10 minutos está 

perto do limite superior de atenção que os alunos dão a uma aula 

expositiva, portanto este não deve ser o único método utilizado pelo 

professor em sala de aula. (KRASILCHIK, 2016). 

 

Contudo, ministrar aulas práticas sobre o tema, depende de coleções didáticas que 

forneçam o material biológico preservado, além de roteirização específica, promovendo o 

aprendizado através da manipulação de objetos e sua associação aos conceitos teóricos. No 

entanto, o estabelecimento de coleções didáticas em escolas não é conduta tradicional, 

além de exigir espaço e recursos de manutenção que representam gargalos históricos na 

administração escolar do país. 

Por outro lado, a falta de protocolos especializados com linguagem voltada a 

estudantes de Ensino Médio também representa um problema que pode ser atacado por 

iniciativas pontuais de especialistas. Para maximizar seu poder informativo, protocolos e 

guias para esta finalidade devem ser objetivos, atrativos e podem ainda tomar em conta a 

realidade regional dos usuários. Ferramentas dessa natureza podem fazer dos alunos 

disseminadores do conhecimento científico, levando para o núcleo familiar as informações 

que podem ter desdobramentos nas frentes da saúde e da conservação ambiental. 

Diante do exposto, o desenvolvimento desse trabalho, se propôs à elaboração de 

um protocolo de aulas práticas contendo informações sobre biologia e identificação de 

serpentes (e.g., MARQUES et al, 2004, 2005, 2015, 2017; FRAGA et al. 2014), bem como 

esclarecer as condutas preventivas e de primeiros socorros em casos de acidentes. Um 

protocolo adaptado pode ser útil no ensino de ciências e gerar resultados no sentido de 

diminuir o abate indiscriminado de serpentes na imensa maioria dos encontros, promover 

as informações corretas sobre biologia e identificação de serpentes, despertar o interesse 

pelas ciências biológicas nas áreas de zoologia e ecologia; além de contribuir para a 

conscientização da importância da prevenção, como alternativa eficaz na diminuição 

sensível da incidência de acidentes. 

Para além disso, um levantamento feito recentemente das espécies de répteis do 

Parque Estadual Serra Azul-PESA, na região de Barra do Garças, MT, foi utilizado para 

compor esse protocolo de aulas práticas sobre a ofidiofauna da região e voltado ao ensino 

de biologia e identificação de serpentes, complementando a aprendizagem de conteúdos 
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gerais ministrados de forma expositiva. Aulas práticas permitem que os alunos tenham 

contato direto com os conteúdos manipulando os materiais e equipamentos e observando 

organismos. O envolvimento do aluno depende da forma de apresentar o problema e das 

instruções e informações fornecidas pelo professor aos estudantes no sentido de resolvê-los 

(Krasilchik, 2016); um protocolo de aula prática contendo linguagem direta e ilustrações 

auto-explicativas pode ser um elemento atrativo poderoso, modificando a impressão de que 

o processo educativo pode estar desatrelado do contexto ambiental e social local. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

 

Produzir um protocolo de aulas práticas com base nas espécies de serpentes da 

região de Barra do Garças-MT apresentando instruções gerais de biologia, cuidados e de 

identificação, para incrementar o ensino de zoologia de serpentes para estudantes de ensino 

médio da região centro-oeste através da instrumentalização por aulas práticas incluindo 

material biológico fixado (coleção didática). 

 

2. 2 Objetivos específicos 

 

 Capacitar os estudantes no reconhecimento de serpentes em nível de família 

e importância clínica; 

 Fazer de estudantes de ensino médio disseminadores de conhecimento em 

temas relacionado à biologia geral e papel ecológico de serpentes; 

 Contribuir para a instrução da população dos entornos de Barra do Garças, 

MT, no que se refere à prevenção de acidentes e medidas de primeiros 

socorros em caso de acidentes; 

 Reunir dados sobre a diversidade de serpentes da região de Barra do Garças, 

MT. 

 

3 INSPIRAÇÃO TEÓRICA  

 

Tradicionalmente chamamos de répteis um grupo de animais que possui em 

comum a ectotermia (capacidade de utilizar fontes externas de calor para regular a 

temperatura corporal) e a pele recoberta por escamas (MARTINS; MOLINA, 2008). Com 
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mais de 730 espécies descritas para o território nacional (COSTA; BÉRNILS, 2015), os 

répteis da ordem Squamata, surgida no planeta há aproximadamente 251 milhões de anos 

(FRAGA, 2013), representam uma linhagem extremamente diversa e componente 

importante da biodiversidade brasileira. No cenário mundial, o Brasil é o quarto colocado 

em relação ao número total de répteis, ficando atrás apenas da Austrália, do México e da 

Índia, que possuem entre 750 e 850 espécies (MARTINS; MOLINA,2008). Presentes em 

todos os domínios morfoclimáticos do país, são espécies variáveis em termos de 

morfologia e fisiologia, sendo alvo de diversos estudos, tanto na linha descritiva básica, 

quanto em ciência aplicada. Por outro lado, por razões atreladas ao crescimento das 

sociedades humanas e enraizadas na cultura ocidental, a maioria das espécies de répteis 

sofre enorme pressão, pela perda de hábitat em função de empreendimentos humanos (e.g., 

cidades, estradas e agronegócio), entre outros fatores (GIBBONS et al. 2000). 

Dentre os répteis, serpentes em especial são recorrentemente mortas pelas 

populações humanas em decorrência de repelência e do medo gerados pela cultura 

associada ao grupo (mesmo em termos religiosos), além falta de informações precisas 

sobre sua biologia e das condutas a adotar para um convívio harmônico. Não obstante, é 

fato que a expansão das sociedades humanas, que suprime as áreas naturais em todo o 

território nacional, intensifica o contato antrópico com estes animais, trazendo à tona 

problemas de saúde pública relacionados, especialmente a acidentes ofídicos (CARDOSO, 

2003). 

No Brasil, dentre as mais de 390 espécies de serpentes já registradas pela ciência 

(mais da metade da diversidade dos Squamata brasileiros), o que, representa 11% da fauna 

mundial (MARTINS; MOLINA, 2008), ao menos cerca de 60 representam formas 

peçonhentas com real possibilidade de causar acidentes graves, sendo estas pertencentes às 

famílias Viperidae (jararacas, cascavéis e surucucus) e Elapidae (corais-verdadeiras) 

(COSTA; BÉRNILS, 2015). Não obstante, a carga folclórica associada à figura das 

serpentes como um todo, bem como a falta de esclarecimento no que se refere à 

identificação no mínimo até o nível de família, são fatores que contribuem para que todas 

as serpentes sejam, via de regra, abatidas no momento do encontro, independente de 

oferecer risco de envenenamento ou não (Figura 4). 
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Figura 4 – Serpentes abatidas no momento pela população na região de Barra do Garças - 

MT  

Exemplar A: Jovem da espécie Philodryas nattereri, família Colubridae lato sensu; 

Exemplar B. Bothrops moojeni, família Viperidae 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019). 

 

A espécie retratada em (A), apesar de opistóglifa, não causa acidentes a não ser 

que seja manipulada. Pode assim, ser considerada inofensiva e desprovida de qualquer 

interesse médico. Já a espécie retratada em (B), pertence ao gênero mais relevante e cujas 

espécies causam a imensa maioria dos acidentes no Brasil. Tem o comportamento de 

desferir botes defensivos à aproximação humana e o veneno tem ação local 

predominantemente proteolítica. A espécie é relativamente comum na região de estudo. 

 

4 PROTOCOLO COM CHAVE DICOTÔMICA PARA 

IDENTIFICAÇÃO DE FAMÍLIAS DE SERPENTES 

 

Muitas vezes, pessoas do nosso convívio se deparam com serpentes e podem 

registrar o encontro por meio de fotografias, vídeos ou, muito frequentemente, matam 

estes animais. Em outras situações, o encontro com uma serpente pode resultar num 

acidente ofídico, quando, por alguma razão, a serpente pica uma pessoa ou um animal de 

estimação. Reconhecer esses animais, no caso de algum contato na natureza ou em suas 

próprias residências, pode ajudar no reconhecimento e na conduta em relação a um 

eventual acidente. As indicações de providências a serem tomadas nesta eventualidade são 

simples, restringindo-se a acalmar a vítima, higienizar o local da picada e dirigir-se 

rapidamente à unidade de saúde mais próxima; medidas de tratamento caseiro e curandeira 

(e.g., preparações supostamente curativas, torniquete, incisões locais e sucção) são 

ineficazes e contraindicadas, podendo agravar o quadro geral (CARDOSO 2003). 
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Com a chave de identificação e material biológico preservado à mão, certas 

estruturas como fosseta loreal, chocalho, são facilmente visualizadas. Em consequência do 

uso da chave, logo os estudantes vão perceber que estruturas como essas são fundamentais 

na caracterização de serpentes no nível de família, que representa a abrangência suficiente 

para distinguir formas peçonhentas e não peçonhentas. 

 

Chave de identificação das principais famílias de serpentes da região centro-oeste 

 

1. Escamas do dorso da cabeça pequenas, semelhantes às do 

corpo........................................................................................................................................2 

1. Escamas grandes e em forma de placas recobrindo o dorso da 

cabeça......................................................................................................................................3 

2. Fosseta loreal presente, escamas do corpo quilhadas, escamas ventrais largas, atingindo a 

margem vetrolateral do corpo, dentição solenóglifa ...........Viperidae (jararacas, 

cascavéis. Peçonhentas)  

2. Fosseta loreal ausente, fossetas labiais possivelmente presentes, escamas lisas, corpo 

robusto, escamas ventrais estreitas e restritas ao ventre, dentição áglifa, corpo geralmente 

robusto........................Boidae (jiboia, sucuri, salamanta. Não peçonhentas)  

3. Coloração do corpo em anéis nas cores preta, branca e vermelha (o vermelho pode se 

tornar muito claro em animais preservados em álcool) 

.....................................................................4 

3. Outro padrão de coloração, mas nunca em anéis....................Colubridae ‘sensu lato’ 

(cobra cipó, falsa coral, caninana, dormideira. Não peçonhentas) 

4. Dentição proteróglifa, escama loreal ausente, olho relativamente pequeno em relação à 

cabeça, pescoço pouco distinto, cabeça e pescoço em forma semelhante à de um polegar em 

vista dorsal, anéis do corpo sempre completos................Elapidae (corais  verdadeiras. 

Peçonhentas) 

4. Dentição áglifa ou opistóglifa, escama loreal geralmente presente, olho geralmente 

grande em relação à cabeça, cabeça geralmente bem distinta do pescoço, anéis do corpo não 

necessariamente completos.......................Colubridae ‘sensu lato’ ( falsa coral. Não 

peçonhenta) 
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Chave de identificação dos principais gêneros de viperidae da região centro-oeste 

1. Extremidade da cauda portando guizo ou chocalho córneo (Fig. A)........................Crotalus 

(cascavél. Peçonhenta ) 

Extremidade da normal, com escama terminal cônica 

pontiaguda..................................................................................................................................2  

2. Escamas na face ventral da porção final da cauda eriçadas (Fig. B).....................Lachesis 

(surucucu pico de jaca. Peçonhenta. Obs. Essa espécie não ocorre em Barra do Garças-

MT) 

2 Escamas na face ventral da porção final da cauda normais, não como acima (Fig. 

C)....Bothrops ( jararacas, urutus, cotiaras. Peçonhentas) 

 

 

  

 

Fonte: Ilustração retirada de Höffling et. al. (1995). 

 

Dados do final da década de 90 mostram que a incidência de acidentes no Brasil 

tem frequência particularmente elevada na região centro-oeste (CARDOSO, 2003). Este 

quadro se deve, entre outros fatores, à intensa ocupação de áreas naturais nos limites do 

Cerrado, do Pantanal e da Amazônia, em decorrência da expansão contínua do 

agronegócio, especialmente no que tange o pequeno e o médio produtor, que ainda não 

dispõem de tecnologias que substituam plenamente a mão de obra humana na produção. 

Uma das formas de favorecer medidas que resultem tanto na redução do número 

de acidentes, quanto na diminuição da frequência de abates de serpentes por seres 

humanos, está justamente na elaboração de projetos educacionais que informem à 

população e aos estudantes sobre biologia e identificação de serpentes, oferecendo 

alternativas de conduta preventiva que minimizem os encontros e, em última instância, 

amenizem a repelência irracional ante a presença de serpentes nas imediações das 

moradias. 

O protocolo de aulas práticas, combinado às aulas teóricas, pode contribuir para 

desmistificar a relação das comunidades humanas com este grupo de animais, esclarecendo 

aspectos importantes da ecologia e biologia geral do grupo, possibilitando inclusive a 

disseminação de medidas preventivas de acidentes através dos próprios estudantes fora do 

ambiente escolar. Um protocolo de aulas práticas simplificado com instruções objetivas de 
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identificação e cuidados a tomar quanto às formas peçonhentas é uma ferramenta útil, tanto 

em sala de aula, quanto fora dela. Promover a aderência dos conteúdos teóricos aprendidos 

no ambiente escolar e as atividades cotidianas dos estudantes é conduta necessária para 

aumentar o impacto e tornar palpável o papel da educação no ambiente social, 

 

A escola é a instituição legitimada para propor condições de interação da 

tríade professor-aluno-material didático/instrucional. É de suma 

importância que os professores sejam capazes demostrar aos estudantes 

as possibilidades oferecidas pela ciência como formas de construção da 

realidade sobre o mundo em que vivem. (MATO GROSSO, 2012). 

 

Frente ao exposto, na região de Barra do Garças, MT, um levantamento recente 

das espécies de répteis do Parque Estadual Serra Azul-PESA, na região de Barra do 

Garças, MT, serve de base para estimar a diversidade de serpentes do entorno, oferecendo 

um norteamento em aulas práticas voltadas à identificação de serpentes, aplicável a alunos 

do ensino médio. Um material dessa natureza, acompanhado de uma coleção didática 

representativa e de boa qualidade, pode potencializar em muito a qualidade da prática 

docente, no ensino de conteúdos sobre o tema. 

A sensibilização e a instrução dos estudantes, por meio do protocolo de aulas 

práticas, devem contribuir para desmistificar a relação das comunidades humanas com este 

grupo de animais, esclarecendo aspectos importantes da ecologia e biologia geral do grupo, 

possibilitando inclusive a disseminação de medidas preventivas de acidentes, através dos 

próprios estudantes fora do ambiente escolar, pois as serpentes estão presentes em 

praticamente todo o mundo, com exceção apenas dos polos (FRAGA, 2013). Nesse 

sentido, registrar, catalogar e descrever espécimes de seres vivos tem papel fundamental 

nas amostragens da biodiversidade brasileira, e assim, políticas públicas de conservação 

ambiental podem ser mais bem implementadas. Um programa de Educação Ambiental, 

para ser efetivo, deve promover, simultaneamente, o desenvolvimento do conhecimento, de 

atitudes e de habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental 

(DIAS, 1993). 

De acordo com Documento Curricular para Mato Grosso, apesar de muitos 

professores acreditarem que as atividades experimentais facilitam a aprendizagem dos 

alunos, estas são pouco realizadas, e não raro, a justificativa para tal prática é o mito da 

ausência de laboratório na escola. Entretanto, um dos fatores está também ligado à 

formação desse profissional para atuar no processo de investigação e experimentação, 

 



17 
 

(a) atualização dos conhecimentos resulta na eficácia de seu trabalho 

pedagógico, assim professores de ciências devem estar em constante 

leitura e formação, e, sobretudo, que a atividade pedagógica esteja 

alicerçada na indução da pesquisa e alfabetização cientifica. Por exemplo, 

a tecnologia, o problema não é o uso, mas, sim, como ela é utilizada, 

como pode possibilitar ou assegurar facilitação de aprendizagem 

significativa, seja na internet das coisas e/ou no acompanhamento de sua 

evolução no mundo do trabalho, além do estabelecimento da interação 

entre a escola e a educação informal dos meios de comunicação em 

massa (MATO GROSSO, 2018, p.19). 

 

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), 

para a área de Ciências da Natureza nos anos finais do Ensino Fundamental, aponta para a 

ampliação progressiva da capacidade de abstração e da autonomia de ação e de 

pensamento. Sobre o tratamento dispensado aos estudantes, defende que nessa faixa etária 

―é importante motivá-los com desafios cada vez mais abrangentes, o que permite que os 

questionamentos apresentados a eles, assim como os que eles próprios formulam, sejam 

mais complexos e contextualizados‖ (BRASIL, 2017, p. 295). 

Nesse contexto, vale a pena ressaltar que uma das competências específicas de 

Ciências para o Ensino Fundamental é a de ―agir pessoal e coletivamente com respeito, 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos 

conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões‖ (BRASIL, 2017, p. 276). E 

para tanto, são apontadas algumas possibilidades de ensino, tais como:  

 Discussões abertas mediadas pelo docente: facilitam o desenvolvimento do 

raciocínio e do pensamento crítico por intermédio das rodas de discussão em 

classe, ou propiciadas através de fóruns online. 

 Estudo em grupo: a exploração do assunto, além de enriquecer a discussão, 

permite que as dúvidas sejam tiradas, tornando o aprendizado colaborativo. 

 Experiências práticas: aliam conceitos teóricos à vivência prática do 

cotidiano. 

 Ferramentas online: permitem que, através do uso de blogs ou outros meios 

de comunicação online devidamente qualificados pelo professor, as 

discussões da sala de aula se aprofundem e se estendam para espaços 

diferentes da sala de aula, promovendo, inclusive, a interação de outros 

membros da família. 

Saviani (2012) aponta uma necessidade de mudança na prática metodológica na 

escola. Estudos realizados por Pestana (2003), segundo o DRC\MT, apontam que há no 

cotidiano escolar atividades pouco atrativas quanto ao processo de ensino-aprendizagem, 
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baseadas apenas na cópia de conteúdo da lousa, realização de exercícios do livro didático, 

falta de conexão lógica com a vida do estudante e com demais disciplinas, limitação de 

dispositivos digitais disponíveis ao estudante. Assim, o aprendizado tradicional baseado 

amplamente num processo de memorização. Cabe ao professor acessar metodologias que 

permitam a participação ativa dos estudantes, para que estes possam exercer seu 

protagonismo frente aos desafios e aos conhecimentos a serem aprendidos. 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado no município de Barra do Garças, localizado no estado de 

Mato Grosso (Figura 1), especificamente no Parque Serra Azul (Figura 2 – capturada via 

satélite) e desenho do limite do parque dentro do Município de Barra do Garças (Figura 3). 

 

Figura 1 – Localização do município de Barra do Garças no estado de Mato Grosso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério dos Transportes (2019) 

 

Na figura 2, a linha em rosa delimita o limite geográfico do Área de Proteção 

Ambiental Pé da Serra Azul, na cor verde. A linha em amarelo delimita a serra em si. A 

linha traçada em cinza escuro representa a fronteira entre os Entes Federativos Mato 

Grosso e Goiás. As linhas em cinza claro delimitam os limites municipais. 
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Figura 2 – Parque Estadual Serra Azul (PESA) captura de imagem via satélite. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Instituto Socioambiental (2019). 

 

 

Figura 3 – Limites do Parque Serra Azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Socioambiental (2019). 

 

Para a realização da pesquisa foi necessário envolver um conjunto de 20 

estudantes com idades entre 16 e 17 anos, que cursam o 2º ano do ensino médio na Escola 

Estadual Antônio Cristino Cortes, bem como a parceria da Universidade Federal de Mato 

Aragarças - GO Pontal do Araguaia - MT 

Barra do Garças - MT 

Araguaiana - MT 
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Grosso, campus Barra do Garças MT, que cedeu seus espaços acadêmicos para a 

realização de parte da pesquisa com os estudantes, sendo estes espaços, o laboratório de 

zoologia e o Museu de História Natural do Araguaia (MuHNA). 

Por sua vez, a escola dispõe de laboratórios de ciências e laboratório de 

informática e uma biblioteca contento em torno de 3 mil livros paradidáticos e centenas de 

revistas ligadas a várias áreas do conhecimento científico humano, onde os estudantes 

também puderam realizar boa parte das pesquisas ligadas à vídeos, leitura em sites e 

artigos. 

Quanto a área de estudo, foi levado em consideração os dados de diversidade de 

serpentes da região de Barra do Garças, MT, de acordo com inventários recentes realizados 

no Parque Estadual da Serra Azul (PESA), além do acervo da Coleção Herpetológica do 

Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso. 

Os animais coletados durante campanhas de campo relacionadas a inventários no 

PESA se encontram no Museu de História Natural da Universidade Federal de Mato 

Grosso, campus Araguaia (MUHNA). As espécies registradas encontram-se no trabalho, e 

que informa os seguintes aspectos: os dados de espécie, interesse médico e dados de 

biologia geral (atividade, modos reprodutivos, habitat, entre outros). 

Para as aulas práticas, o material utilizado foi cedido por empréstimo pela coleção 

Didática do Setor de Répteis e Anfíbios do Instituto de Biociências da Universidade 

Federal de Mato Grosso, buscando contemplar as famílias de serpentes ocorrentes na 

região além dos gêneros e espécies de importância médica (i.e., Bothrops e Crotalus, da 

Família Viperidae; Micrurus, da Família Elapidae e material da coleção didática do 

laboratório de zoologia e do Museu de história natural do Araguaia da Universidade 

Federal de Mato Grosso campus Araguaia (MuNHA). Com o material coletado na região, 

espera-se compor uma coleção didática permanente que será mantida na Universidade 

Federal de Mato Grosso, campus Araguaia. 

Nesse sentido, a aula no espaço do Museu de História Natural do Araguaia 

(MuNHA) da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Araguaia, também foi parte 

da atividade desenvolvida com os estudantes. O transporte dos estudantes foi cedido pela 

prefeitura municipal de Barra do Garças, Mato Grosso. Com isso, os discentes entraram em 

contato com o ambiente universitário, estimulando o interesse pela academia.  

Na sequência, Trabalhos de educação ambiental foram realizados na escola com 

exposição de animais taxidermizados, dentre esses animais um grupo foi objeto de estudos 

mais detalhado, no caso, os répteis. Tomando em conta a diversidade de espaços sociais de 
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educação dentro e fora da escola (ROSA, 2010), esta medida visa transcender os limites do 

ensino teórico expositivo tradicional, buscando interação com outros ambientes e com a 

interface da aplicabilidade prática de conhecimentos adquiridos. No entanto: 

 

O ensino de biologia continua sendo tratado de modo tradicional e o livro 

didático tem sido o único instrumento de orientação pedagógica para 

muitos docentes da educação básica. Em geral, os conteúdos são 

desvinculados do cotidiano dos alunos, e não há qualquer motivação, por 

parte dos professores, para pensar aquele tema como instrumento de sua 

formação. (ALENCAR et al., 2015) 

 

6 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS ESTUDANTES 

6.1 Apresentação da proposta à escola e planejamento 

 

O projeto foi apresentado aos estudantes e à direção da escola na data de 

17/05/2018. Foram realizadas tentativas de agendamento de aula no Museu de História 

Natural do Araguaia (MuHNA), mas dificuldades de infraestrutura para garantir o 

transporte (traslado da unidade escolar ao museu) representou um problema que foi 

contornado através de parceria com a gestão municipal de Barra do Garças-MT que 

disponibilizou veículo adequado para o transporte dos estudantes.  

Tal problema foi contornado, na medida em que o poder executivo municipal de 

Barra do Garças, MT se prontificou em disponibilizar um micro-ônibus para o traslado dos 

alunos, da escola até a Universidade, e a visita pode ser feita sem maiores complicações. 

Esta visita ao museu faz parte das atividades programadas para contemplar a pesquisa de 

mestrado, que visa metodologias ativas que coloquem os alunos na frente de ―batalha‖ e 

dali os mesmos possam refletir, contextualizar e significar os conteúdos de sala de aula. 

 

Principalmente em virtude do cenário atual de nossa sociedade, que 

precisa de indivíduos pensando e agindo de forma crítica e reflexiva. 

Mas, para que essas competências possam ser atingidas no meio escolar, 

o ensino precisa caminhar para realizar a articulação entre os conteúdos e 

sua aplicabilidade. De forma, que seja possível desenvolver as 

habilidades nos estudantes, para que as competências sejam atingidas. 

Entretanto, esse fato torna-se viável apenas com uma nova maneira de 

abordar o ensino (SEGURA; KALHIL, 2015). 

 

6.2 Atividade extra-classe 

 

No dia 11/09/2018 foi apresentado aos alunos a demanda de que averiguassem à 

medida do possível quais as unidades de saúde de Barra do Garças e municípios 
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circunvizinhos (e.g., Pontal do Araguaia-MT e Aragarças-Go) estão aparelhadas para 

atendimentos, em caso de acidentes com serpentes peçonhentas. Independentemente, em 

02/10/2018, o executor da proposta realizou visita ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica 

do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, de Barra do Garças-MT, cujo pronto 

socorro atende casos de acidentes por animais peçonhentos.  

Na oportunidade, a técnica em enfermagem Solimara Maria Machado, que atua no 

Núcleo de Vigilância Epidemiológica, em comunicação pessoal, nos informou que a 

unidade do Pronto Socorro possui estoque de soro do tipo antibotrópico (jararacas, urutus) 

e anticrotálico (cascavéis), que configuram os acidentes mais comuns (gêneros Bothrops e 

Crotalus). O protocolo de atendimento inclui o preenchimento de uma ficha de 

investigação e notificação, que fica a cargo das técnicas em enfermagem que lidam com os 

pacientes durante e depois dos acidentes. O nível de detalhamento da ficha é razoável, 

tomando dados de local da picada, sexo e idade da vítima, conforme modelo juntado ao 

final deste trabalho como Anexo B. 

O hospital conta com um sistema de atendimento das vítimas de acidentes 

ofídicos. O resgate das vítimas é realizado com auxílio de ambulância através do SAMU 

ou do corpo de bombeiros. A frequência maior de acidentes coincide com a chegada do 

verão e período de maior incidência de chuvas (outubro a março). O atendimento tem 

como referência normativa o manual de Normas e Procedimentos para Vacina do 

Ministério da Saúde do ano de 2014, que fica à disposição dos funcionários do núcleo de 

vigilância epidemiológico. 

Todos os dados sobre epidemiologia e acidentes ofídicos ficam registrados no 

Centro Regional da Saúde de Barra do Garças, Secretaria de Saúde de Mato Grosso, sob a 

guarda de Auxiliadora Martins Gidrão Dantas. O acesso a estas informações foi solicitado 

através de ofício formal em nome da Universidade Federal de Mato Grosso, firmado pelo 

Dr. Felipe Franco Curcio. 

 

6.3 Aula prática 

 

Foi adaptado um roteiro de aula prática sobre as principais características dos 

répteis para ser utilizado pelos estudantes durante a atividade que foi realizada no 

laboratório de zoologia da própria UFMT campus Barra do Garças, MT. O roteiro se 

mostrou, conforme esperado, auto intuitivo e conduzindo os estudantes a reconhecer as 

principais características do grupo dos répteis. Especialmente, características decisivas na 
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identificação das principais famílias de serpentes (Boidae, Colubridae lato sensu, Elapidae 

e Viperidae), bem como os principais gêneros de viperídeo (Bothrops e Crotalus).  

As dificuldades dos discentes está na interpretação do roteiro no que se refere ao 

tamanho das escamas que recobrem a cabeça e a presença ou não de quilhas nas escamas, 

além dos padrões de dentição (áglifa, opistóglifa, proteróglifa e solenóglifa). Os padrões 

áglifo, opistóglifo e proteróglifo representam dificuldades mais acentuadas de associação, 

uma vez que requerem uso de estereomicroscópio (não disponíveis para atividade) e 

manipulação cuidadosa das mandíbulas dos espécimes fixados.  

Esta e outras dificuldades de visualização de caracteres com espécimes em mãos 

foram contornadas com auxílio de recurso multimídia (data show), para elucidação de 

dúvidas com imagens inequívocas dos atributos em questão. 

 

6.4 Local da atividade 

 

LABORATÓRIO DE ZOOLOGIA, UFMT, CAMPUS ARAGUAIA, BARRA DO 

GARÇAS MT. 

DATA: 30/11/2018 

LOCAL: Laboratório de Zoologia da UFMT, campus Araguaia, e Museu de História 

Natural do Araguaia (MuHNA), ambas a instituições em Barra do Garças, MT. 

TURMA: 20 estudantes com idade variando entre 15 e 17 anos, cursando o 2
o
 ano do 

ensino médio na Escola Estadual Antonio Cristino Cortes, Barra do Garças, MT. 

TEMPO: 150 MINUTOS (3 AULAS DE 50 MINUTOS) 

MATERIAL: recursos de multimídia (notebook e data show) pinceis, roteiro de aula 

prática sobre as principais características dos répteis, peças de répteis taxidermizadas, 

serpentes fixadas em via úmida, crânio seco de serpente solenóglifa, carapaças e plastrões 

de jabutis, muda de pele de serpentes, luvas de látex para procedimento, bandejas plásticas. 

Para essa aula utilizamos peças taxidermizadas, pertencentes ao Museu, coleção didática 

de serpentes em via úmida, cascos, peles, cabeças, ovos, crânios de grupo dos répteis. 

No laboratório de ciências da Escola Estadual Antônio Cristino Cortes, usamos 

uma chave dicotômica, que utilizada na atividade de identificação de serpentes nos níveis 

das principais família da Região Centro-Oeste (Boidae, Colubridae lato sensu, Elapidae e 

Viperidae; ver APÊNDICE).  

Os desenhos do documento apresentado aos alunos foram adaptados da literatura, 

mas foram substituídos por novas ilustrações inéditas que foram produzidas especialmente 
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para este fim. A chave tem o aporte de material fotográfico das espécies de serpentes 

preservadas. 

A seleção do material didático (espécimes preservados) para uso na atividade 

prática foi realizada junto à coleção didática do Instituto de Biociências da UFMT, campus 

Cuiabá, incluindo 50 serpentes pertencentes às famílias Boidae (gêneros Boa, Epicrates e 

Eunectes), Colubridae lato sensu (gêneros Apostolepis, Chironius, Dipsas, Drymarchon, 

Erythrolamprus, Liophis, Philodryas, Pseudoboa, e Xenodon) Elapidae (Micrurus tricolor) 

e Viperidae (gêneros Bothrops e Crotalus).  

Além dos espécimes fixados, foi disponibilizado aos estudantes um crânio de um 

viperídeo (Bothrops moojeni) e dois guizos de cascavel (Crotalus durissus). Convém 

ressaltar que o material biológico não oferece risco algum aos estudantes, uma vez que se 

encontra preservado em álcool a 70% e não é contaminante.  

De qualquer forma, foi recomendado o uso de luvas descartáveis, que confere 

conforto aos alunos que nem sempre se sentem à vontade para manipular este material com 

as mãos nuas em um primeiro contato. A seguir, apresenta-se um breve relatório das 

atividades práticas realizadas no laboratório de zoologia da UFMT, campus Barra do 

Garças, MT e a visita no Museu de História natural do Araguaia (MuNHA) e em seguida 

mais um relato da atividade prática realizada no laboratório de ciências da Escola Estadual 

Antonio Cristino Cortes, local que ministro aulas de biologia, onde foi utilizado o material 

que veio do Instituto de Biociências da UFMT Cuiabá e algumas serpentes do Museu de 

História Natural do Araguaia (MuNHA) na cidade de Barra do Garças, MT. 

 

7 ATIVIDADES PRÁTICAS 

7.1 Atividade prática I   

 

Local da atividade:  LABORATÓRIO DE ZOOLOGIA, UFMT, CAMPUS ARAGUAIA, 

BARRA DO GARÇAS MT. 

DATA: 30/11/2018 

LOCAL: Laboratório de Zoologia da UFMT, campus Araguaia, e Museu de História 

Natural do Araguaia (MuHNA), ambas a instituições em Barra do Garças, MT. 

TURMA: 20 estudantes com idade variando entre 15 e 17 anos, cursando o 2
o
 ano do 

ensino médio na Escola Estadual Antonio Cristino Cortes, Barra do Garças, MT. 

TEMPO: 150 MINUTOS (3 AULAS DE 50 MINUTOS) 
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MATERIAL: recursos de multimídia (notebook e data show) pinceis, peças de répteis 

taxidermizadas (exceto aves), serpentes fixadas em via úmida, crânio seco de serpente 

solenóglifa, carapaças e plastrões de jabutis, muda de pele de serpentes, luvas de látex para 

procedimento, bandejas plásticas. 

A atividade compreendeu três aulas de 50 minutos, sendo duas aulas no 

Laboratório de Zoologia da UFMT campus Araguaia, e uma aula no Museu de História 

Natural do Araguaia (MuHNA), cidade de Barra do Garças, MT, conforme a seguir 

ilustrado. 

 

Figura 5 – Estudantes em aula de identificação das principais características do grupo dos 

répteis, laboratório de zoologia da UFMT em Barra do Garças, MT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019). 

 

 

Em laboratório, na própria Universidade, a aula seguiu roteiro das principais 

características dos répteis, disponibilizado individualmente para cada um dos estudantes, 

conforme modelo a seguir: 
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PRÁTICA- CARACTERES GERAIS DE RÉPTEIS ROTEIRO DE 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Ao examinar o material da aula prática note algumas das características comuns aos 

répteis: 

a) escamas queratinizadas 

b) dedos com garras 

c) membrana timpânica 

d) língua bífida 

1. Características gerais – Material: 

1.1. hemipênis (cascavel) 

1.2. Ovo amniótico (ovo de cágado) 

2 - Ordem Testudinata ou Chelonia 

Material: 2.1. Jabuti; 2.2. Cágado;  

Compare o material quanto ao: formato do casco e das patas. 

Relacione estas características com o habitat destes animais (terrestre, água doce). 

3 - Ordem Testudinata ou Chelonia 

Material: 3.1. Casco de cágado; 3.2. Cabeça de tartaruga. 

Note: 

a) as partes do casco - carapaça (dorsal) e plastrão (ventral) 

b) internamente, as placas ósseas (derme), fundidas às costelas e cinturas 

c) externamente, os escudos córneos queratinizados (epiderme) 

d) boca com bico córneo 

4 - Ordem Squamata – Amphisbaenidae - Material: Amphisbaena sp. - "cobra-de-

duas-cabeças" 

Questões: 

a). Você saberia relacionar a morfologia deste réptil com seu hábito de vida? 

b). Qual a característica morfológica externa que diferencia a cobra-de-duas-cabeças 

(ReptiliaSquamata) 

da cobra-cega (Amphibia - Gymnophiona)? 

5 - Ordem Squamata – Lacertília 

Material: 5.1. Lagartixa; 5.2. Calango; 5.3. 

Note: 

a) as patas e dedos e relacione com o hábito de vida 
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b) presença de pálpebras, membrana timpânica e patas (exceto em lagartos ápodes) 

6 - Ordem Squamata - Serpentes (Ophidia) 

Material: 6.1. Sucuri; 6.2. Cascavel.2 

Note: 

a) ausência de pálpebras, membrana timpânica e patas (vestígio de membros 

posteriores na sucuri) 

b) fosseta loreal na cascavel (órgão termorreceptor das serpentes Viperidae das 

Américas) 

c) escamas ventrais largas 

7 - Ordem Crocodylia - Material: Caiman crocodilus - "jacaré" 

Hábito de vida: carnívoro oportunista, predador de espreita, alimentando-se de vários 

tipos de animais. 

Note: a longa cauda achatada lateralmente, os olhos e narinas localizadas em elevações na 

cabeça. 

Questão: Você saberia relacionar estas características com o habitat e hábito de vida deste 

animal? 

 

Figura 6 – Estudantes em aula no Museu de História Natural do Araguaia, Barra do 

Garças, MT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019). 
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As peças taxidermizadas (tartaruga, iguana, jacaré, serpente) e as serpentes 

fixadas em via úmida foram distribuídas nas bancadas para que os estudantes as 

examinassem em grupos realizando rodízio.  Todos os discentes foram requisitados a usar 

jalecos e, aos que desejaram, foram distribuídos pares de luvas de procedimento, feitas de 

látex e descartáveis. O roteiro se mostrou, conforme esperado, auto intuitivo e conduzindo 

os estudantes a reconhecer as principais características do grupo dos répteis.   

Dúvidas, especialmente no que diz respeito às características decisivas na 

identificação das principais famílias de serpentes (Boidae, Colubridae lato sensu, Elapidae 

e Viperidae), bem como os principais gêneros de viperídeo (Bothrops e Crotalus). As 

principais dificuldades dos discentes residem em interpretar o roteiro no que tange ao 

tamanho das escamas que recobrem a cabeça e a presença ou não de quilhas nas escamas, 

além dos padrões de dentição (áglifa, opistóglifa, proteróglifa e solenóglifa).  

Especialmente os padrões áglifo, opistóglifo e proteróglifo representam 

dificuldades mais acentuadas de associação, uma vez que requerem uso de 

estereomicroscópio (não disponíveis para atividade) e manipulação cuidadosa das 

mandíbulas dos espécimes fixados.  

Esta e outras dificuldades de visualização de caracteres com espécimes em mãos 

foram contornadas com auxílio de recurso multimídia (data show) para elucidação de 

dúvidas com imagens inequívocas dos atributos em questão. 

 

7.2 Atividade prática II  

  

LOCAL DA ATIVIDADE: LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS, ESCOLA ESTADUAL 

ANTONIO CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS MT. 

DATA: 07/12/2018 

LOCAL: Laboratório de Ciências da Escola Estadual Antonio Cristino Cortes, Barra do 

Garças, MT. 

TURMA: 20 alunos com idade variando entre 15 e 17 anos, cursando o 2
o
 ano do ensino 

médio na Escola Estadual Antonio Cristino Cortes, Barra do Garças, MT. 

TEMPO: 100 MINUTOS (2 AULAS DE 50 MINUTOS) 

MATERIAL: recursos de multimídia (notebook e data show) pincel, serpentes fixadas em 

via úmida, crânio seco de serpente solenóglifa, muda de pele de serpentes, luvas de látex 

para procedimento, bandejas plásticas, pinças e chave dicotômica para identificação das 

principais famílias e gêneros de serpentes da região de Barra do Garças, MT. 
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No ambiente escolar, no dia 07 de dezembro de 2018, no laboratório de ciências 

da Escola Estadual Antônio Cristino Cortes, aplicou-se a atividade referente à identificação 

de serpentes com uso de chave dicotômica simplificada apresentada no Anexo. A turma foi 

dividida em 4 grupos de até quatro estudantes que tinha, à disposição material sortido das 

quatro principais famílias de serpentes, permitindo que os grupos interagissem entre si e 

trocassem material.  

Após uma breve explicação geral a respeito das principais características 

presentes na chave (e.g.; largura das escamas ventrais, tamanho das escamas do dorso da 

cabeça, presença/ausência de fosseta loreal, tipos de dentição, presença/ausência de anéis 

coloridos, fossetas labiais, relação olho/cabeça, pescoço e escama labial ), os estudantes 

tiveram liberdade de manipular os exemplares à vontade, recorrendo ao docente apenas em 

caso de dúvidas pontuais.  

 

Figura 7 – Estudantes em aula prática sobre identificação das principais famílias e 

gêneros de serpentes da região de Barra do Garças, MT. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019). 

 

A rigor, a imensa maioria dos estudantes foi capaz de distinguir as formas 

peçonhentas da família Viperidae das formas sem maior interesse médico das famílias 

Boidae e Colubridae. As principais características que colaboraram nessa distinção foram o 

padrão de escamação da cabeça, constando de placas grandes em Colubridae, e de escamas 
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diminutas em Boidae e Viperidae. Já a distinção entre as duas últimas famílias também foi 

assimilada com rapidez, pela referência explícita à fosseta loreal, presente apenas nos 

representantes de Viperidae.  

Características comumente mencionadas pelo público leigo no tocante à cauda, 

(afilamento abrupto ou não) e formato da cabeça (triangular ou arredondada) puderam ser 

desconstruídas como decisivas na identificação de formas peçonhentas e não-peçonhentas. 

Por exemplo, a cabeça triangular, normalmente atribuída a formas peçonhentas, também 

estão presentes em formas não peçonhentas de colubrídeos e boídeos, e esta percepção dos 

alunos com material biológico em mãos foi eficiente na construção de um repertório 

técnico eficiente na identificação segura, ao menos no que se refere a uma serpente da 

família Viperidae (pautada principalmente na presença da fosseta loreal. 

A identificação dos gêneros de Viperidae presentes na região de Barra do Garças 

também foi rapidamente assimilada pelos dissentes, ao serem direcionados para as 

características da cauda, (guizo presente em Crotalus; guizo ausente em Bothrops). A 

cauda com as últimas subcaudais eriçadas, presentes no gênero Lachesis também foram 

apresentadas aos discentes a título de curiosidade, uma vez que a distribuição da única 

espécie brasileira do gênero (L. muta) não abrange esta região do Cerrado. Entretanto, pela 

carga folclórica agregada a esta serpente, atribuída a nomes vernaculares como ―surucucu‖, 

―surucucu-de-fogo‖, ou ―pico-de-jaca‖, considerou-se frutífero apresentar o dado aos 

alunos, ressaltando que a espécie não ocorre em Barra do Garças e arredores. 

Além das atividades didáticas desenvolvidas na Universidade e no ambiente 

escolar, foi desenvolvido uma investigação sobre o suposto medicamento conhecido como 

Específico Composto P. Esser (Figura 8), primordialmente de uso veterinário e, o 

medicamento, Específico pessoa (Figura 9), que supostamente, segundo os vendedores, 

pode ser usado por humanos que teria ação polivalente contra picadas de cobra, aranhas, 

escorpiões e lacraias.  

Figura 8 – Especifico Composto P. Esser 

 

Fonte: Site-www.farmabemfarmacia.com.br 
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Figura 9 – Específico Pessoa 

 

Fonte: Site-www.mfrural.com.br 

 

Informações foram pesquisadas na região de Barra do Garças sobre a venda, a 

indicação e efeito do medicamento, junto as farmácias, hospitais, e outros possíveis pontos 

em que o produto pudesse ser encontrado (e.g., mercados, vendedores ambulantes).  

O exame de uma amostra do produto obtida no laboratório de Herpetologia da 

UFMT, utilizada para fins didáticos apenas para ilustração nos cursos de graduação em 

Ciências Biológicas, verificou-se na bula a composição de 7,5 gramas de tintura de 

Jaborandi, 1,25 gramas de tintura de Pipi, 1,25 gramas de tintura de Cassau e veículo 

alcoólico q.s.p com 50% da formulação em um frasco com conteúdo total de 50 ml.   

O produto é feito à base de ervas naturais, utilizando principalmente as raízes e 

folhas das plantas, cujo efeito supostamente curativo estaria atrelado aos alcaloides 

contidos no extrato retirado das plantas. À tintura de Jaborandi seria atribuída atividade 

analgésica e antialérgica devido a presença de pilocarpina; a tintura de Pipi possuiria 

atividade antiespasmódica, diurética estimulante e sudorífica; por fim, a tintura de cassaú 

teria ações antisséptica, antitérmica, antiflamatória e cicatrizante.  

A bula ainda informa que o medicamento é contraindicado para gestantes em 

avançado estágio de gravidez, e traz como precaução, após o uso do medicamento, 

procurar um médico veterinário. Não há casos de reações adversas. 

A ausência de qualquer tipo de antígeno contra veneno de animais peçonhentos 

sugere que o Específico pessoa tenha apenas efeito placebo. Nenhum registro da literatura 

recomenda sua utilização, indicando sempre a conduta de procurar atendimento médico 

especializado em unidades de saúde abastecidas com soro antiofídico. Em comunicação 

pessoal um homem criado na zona rural da cidade de Canarana, MT, reconheceu o produto 
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imediatamente como medicamento utilizado contra ―picada de cobra‖, que seria item 

necessário em todas as fazendas para tratar eventuais acidentes. 

Outro fato bem comum entre os moradores da zona rural, principalmente os mais 

antigos, é de que o álcool seria um bom ―antídoto‖ contra picadas de cobra venenosa, e 

assim, atitudes pouco científicas podem até levar a um agravamento do quadro clínico do 

paciente que se envolvem em acidentes com serpentes peçonhentas.  

Os estudantes foram esclarecidos quanto ao caráter não científico de qualquer 

tratamento caseiro e foram instruídos a sempre dar orientações no sentido de prevenir 

acidentes e, caso estes venham a ocorrer, buscar apenas atendimento médico e não tomar 

nenhuma medida além da higienização  do local e acalmar a vítima até que o socorro seja 

ministrado. À exceção do soro antiofídico.  

A literatura mostra que os medicamentos mais mencionados do mercado para 

tratamento de acidentes com animais peçonhentos são tinturas vegetais que não têm 

eficácia comprovada cientificamente e a recomendação geral é a suspensão de seu uso. 

Entretanto, existem testes realizados com plantas potencialmente medicinais de 

conhecimento popular com resultados muito promissores na neutralização de toxinas, 

(MOURA et al., 2013).  

As espécies testadas foram Eclipsia prostata, Hapalicia brasiliana, Bellucia 

dichotoma, Serjana erecta, Platymenia reticulata, Cannarus favosus, todas com efeito 

positivo no combate a toxinas de serpentes. Mais pesquisas e protocolos, ainda deverão 

melhorar o entendimento da utilização de ervas medicinas no tratamento anti-ofídico, 

sendo este um campo promissor de investigação no apoio ao tratamento tradicional. 

 

8 RESULTADOS  

8.1 Atividade I 

 

A atividade no espaço do museu teve abordagem geral sobre evolução, permitindo 

observação direta de peças e preparações da coleção do museu, além de algum contato com 

a caracterização do domínio do Cerrado, bem como de sua fauna e flora, já que o Cerrado 

ocupa a terceira posição em biodiversidade de espécies de répteis (mais 150 espécies), 

ficando atrás da Floresta Amazônica com (cerca de 350 espécie) e da Mata Atlântica com 

(quase 200 espécies) (MARTINS; MOLINA, 2008). 
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O traslado dos estudantes da unidade escolar para o Campus Universitário do 

Araguaia (distante 8 Km da escola) foi realizado com auxílio de um ônibus cedido pela 

prefeitura de Barra do Garças, MT.  

A iniciativa permitiu aproximar os estudantes de Ensino Médio com o ambiente 

universitário, além de aproveitar a coleção o espaço do Laboratório de Zoologia da 

Universidade e os recursos didáticos ali presentes. Essas peças serviram de apoio para 

ilustrar aspectos da anatomia geral dos répteis, estimulando a associação cognitiva entre 

adaptações e a biologia do grupo, entre outros grupos disponíveis para observação.  

A atividade estimulou que, de forma espontânea, alguns estudantes fizessem 

relatos de encontros com serpentes durante as visitas às cachoeiras do Parque Estadual da 

Serra Azul (PESA) ou mesmo em propriedades rurais, além de supostos acidentes 

ocorridos com colegas ou parentes.  

Esta iniciativa por parte dos discentes serve de plataforma para a introdução de 

conteúdos básicos sobre reconhecimento das principais famílias e gêneros de serpentes da 

sua região e prevenção de acidentes ofídicos, bem como de instruções básicas no que se 

refere às medidas a serem adotadas, quando um acidente venha a ocorrer. 

 

8.2 Atividade II 

 

Conforme esperado, a maior dificuldade dos discentes culminou na identificação 

de corais falsas e verdadeiras. A principal dificuldade dos discentes reside em aceitar que 

características frequentemente referidas por leigos como decisivas para uma identificação 

correta não podem ser tomadas como gerais e, por consequência, não servem de parâmetro 

definitivo para diferenciar uma cobra coral verdadeira (Elapidae) de uma cobra coral falsa 

(maiormente alocadas em Colubridae lato sensu). 

Os discentes absorveram rapidamente que, tanto elapídeos quanto colubrídeos 

apresentam placas grandes recobrindo o dorso da cabeça. Entretanto, na ausência de um 

padrão anelado, todos foram capazes de concluir não se tratar de uma coral, identificando 

espécimes de coloração uniforme ou com qualquer padrão que não fosse em anéis como 

pertencentes à família Colubridae.  

Por outro lado, na presença de um padrão de coloração anelado, a distinção de 

colubrídeos (falsas corais) e elapídeos (corais verdadeiras) não foi simples. Características 

como a presença de anéis corporais completos, tidas como gerais para corais verdadeiras, 

também ocorrem em espécies de falsas corais dos gêneros Erythrolamprus e Oxyrhopus. 
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Neste contexto, outras características foram apresentadas aos discentes, todas com 

viés comparativo, tais como cauda relativamente curta e olhos com tamanho reduzido dos 

olhos em cobras corais verdadeiras. Por outro lado, a ausência da escama loreal em cobras 

corais verdadeiras foi apresentada como uma das características mais informativas em 

identificar estas formas de interesse médico além da dentição opistóglifa.  

De todo modo, foi enfaticamente ressaltado aos discentes que, no caso das cobras 

corais, a identificação definitiva só pode ser feita por especialistas e que não se recomenda 

em nenhuma hipótese a manipulação de qualquer serpente por estudantes ou pessoas sem 

formação na área de biologia. 

A impressão final da atividade foi extremamente positiva. O uso de chaves 

dicotômicas é prática comum em nível superior, mas sua adaptação ao ensino médio foi 

exitosa. Os discentes compreenderam rapidamente a forma de uso da ferramenta e 

pareceram estimulados com o poder informativo a ela associado.  

A atividade com material biológico em mãos também serviu para que os discentes 

tomassem contato com parâmetros com os quais raramente interagem, em especial no 

tocante à textura e variações nos detalhes de forma. A maioria dos discentes relatou que 

sua impressão inicial sobre as serpentes era a de que fossem animais de pele pegajosa, o 

que pode ser imediatamente desconstruído com os espécimes fixados. 

Na subseção a seguir estão algumas tabelas que contém os dados relativo às 

informações que foram repassadas na forma de dados brutos e aqui, estão os dados 

tratados, ou seja, são resultados retirados de interpretações que foram feitas fazendo o 

estudo do material disponibilizado pela Investigação sobre perfis das vítimas, quadros de 

acidentes. 

 

8.3 Proporção de acidentados por sexo (por ano e nos últimos quatro anos) 

 

 A metodologia adotada foi por meio da computação dos dados fornecidos pela 

SESMT (Secretaria Estadual de Saúde do estado de Mato Grosso) e de acordo com o sexo 

do acidentado. Não foram discriminados nos dados brutos o tipo do agente causador 

(serpentes, aranhas ou escorpiões), o que impede detalhamento quanto ao tipo de acidente 

em tela. Na Tabela 1 são apresentado os resultados desses dados. 
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Tabela 1 – Proporção de acidentes por sexo da vítima nos anos de 2015 a 2018 

 
 

Ano Nº ♀ Nº ♂ Total F ♀(%) F ♂(%) 

2015 7 13 20 35 65 

2016 12 15 27 44 56 

2017 25 28 53 47 53 

2018 6 16 22 27 73 

2015-2018 50 72 122 41 59 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019) 

 

Nos últimos quatro anos, foram registradas 122 vítimas de acidentes por animais 

peçonhentos na região de Barra do Garças, MT. Destes, a maioria dos acidentados sempre 

foi representada por indivíduos do sexo masculino. O ano de maior discrepância entre os 

sexos foi o ando de 2018 (73 vítimas do sexo masculino, contra 27% vítimas do sexo 

feminino), ao passo que o ano de menor discrepância foi o ano de 2017 (53% vítimas do 

sexo masculino, contra 47% vítimas do sexo feminino).  Na análise global dos quatro anos, 

o predomínio de vítimas do sexo masculino é evidente (59% contra 41%). 

 Em tese, uma das razões que pode explicar a predominância de vítimas do sexo 

masculino reside na tradição de que os homens adultos estão mais associados a atividades 

de trabalho ao ar livre (atividades de agricultura, construção, entre outras), enquanto 

crianças do mesmo sexo tem maior propensão a explorar ambientes, possivelmente 

habitados por agentes causadores durante suas atividades de recreação.  

 

8.4 Proporção de acidentados por idade (por ano e nos últimos quatro anos) 

 

 Foram computados os dados fornecidos SEMT de acordo com a faixa etária do 

acidentado. Em sua forma original, os dados continham 10 categorias de idade para o 

arquivamento nas unidades de saúde. São elas: menos de 1 ano; 1-4 anos; 5-9 anos; 10-14 

anos; 15-19 anos; 20-34 anos; 35-49 anos; 50-64 anos; 65-79 anos, a partir de 80 anos. 

Para o tratamento deste estudo, foram reorganizadas estas categorias da seguinte forma: 

INFANTIL (0-9 anos); JUVENIL (10-19 anos); ADULTO (20-49 anos), e IDOSO (a partir 

de 50 anos). Não foram discriminados nos dados brutos o tipo do agente causador 

(serpentes, aranhas ou escorpiões), o que impede detalhamento quanto ao tipo de acidente 

em tela, conforme detalhado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Proporção de acidentes por idade da vítima nos anos de 2015 a 2018 

 
 

Ano Infantil Juvenil Adulto Idoso FI (%) FJ (%) FA (%) Fid (%) 

2015 1 6 6 7 0,05 0,30 0,30 0,35 

2016 4 2 16 5 0,15 0,07 0,59 0,19 

2017 3 7 25 18 0,06 0,13 0,47 0,34 

2018 2 4 10 6 0,09 0,18 0,45 0,27 

2015-2018 10 19 57 36 0,08 0,16 0,47 0,30 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019) 

 

O resultado obtido no que diz respeito às frequências de acidentes por animais 

peçonhentos nos últimos quartos anos na região de Barra do Garças, MT, fica possível 

perceber que há uma maior incidência entre os adultos, ficando com quase metade dos 

casos descritos pela análise dos dados em relação aos outros grupos (frequência em adultos 

de 47%; idosos 30%; infantil 8% e juvenil 16%).  

O que chama atenção é o percentual de acidentes entre idosos que ficam em 

segundo lugar entre as vítimas dos casos anotados. O ápice dessa diferença se deu no ano 

de 2016, ficando o grupo dos adultos com quase 60% dos casos de acidentes com animais 

peçonhentos, havendo um equilíbrio maior nos anos de 2015 e 2017. 

Teoricamente, a explicação mais plausível para uma maior frequência de casos de 

acidentes com animais peçonhentos em determinado grupo etário, em comparação a 

outros, se deve ao fato de que os adultos são o grupo que estão mais propícios à ocorrência 

desse tipo de acidente, pois muitos já se encontram em idade de trabalho, e supostamente 

tem maiores chances de um encontro com esses tipos de animais.   

 

8.5 Frequência de acidentes por região acometida do corpo (por ano e nos últimos 

(quatro anos) 

 

Foram computados os dados fornecidos pela SEMT de acordo com o local da 

picada do acidentado. Os dados disponibilizados nas planilhas originais, nos fornecia uma 

grande variedade dos locais das picadas como: dedo da mão, mão, antebraço, braço, dedo 

do pé, pé, perna, coxa, tronco e cabeça.  

Dessa forma, houve a necessidade de aglutinar os dados em novas categorias em 

relação as regiões do corpo que foram picadas. Sendo elas: dedo do pé e pé = PICADA 1; 

perna e coxa = PICADA 2; dedo da mão e mão = PICADA 3; braço e antebraço = 

PICADA 4; tronco = PICADA 5; E cabeça = PICADA 6.  



37 
 

Os dados originais não trouxeram a distinção entre os sexos, no que tange o local 

da picada, ficando difícil de separar os casos em gêneros para assim temos uma noção de 

qual grupo as ações deverão ser mais agudas, conforme descrito na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Frequência absoluta e percentual de picadas nas diferentes regiões do corpo de 

122 vítimas acometidas por acidentes de animais peçonhentos na região de 

Barra do Garças, MT, entre os anos de 2015 e 2018.  

 

Ano Picada 1 Picada 2 Picada 3 Picada 4 Picada 5 Picada 6 Picada 7 

2015 13 2 5 0 0 0 0 

2016 9 3 12 2 1 0 0 

2017 26 6 11 3 2 2 3 

2018 9 2 6 1 0 2 2 

2015-2018 57 13 34 6 3 4 5 
 

Ano 
Picada 1 

% 

Picada 2 

% 

Picada 3 

% 

Picada 4 

% 

Picada 5 

% 

Picada 6 

% 

Picada 7 

% 

2015 0,65 0,10 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,33 0,11 0,44 0,07 0,04 0,00 0,00 

2017 0,49 0,11 0,21 0,06 0,04 0,04 0,06 

2018 0,41 0,09 0,27 0,05 0,00 0,09 0,09 

2015-2018 0,47 0,11 0,28 0,05 0,02 0,03 0,04 

Legenda: Picada 1=Pé; Picada 2=Perna; Picada 3=Mão; Picada 4=Braço; Picada 5=Tronco e 

Picada 6=Cabeça. 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019) 

De acordo com a Tabela 3 o resultado obtido indica que após o tratamento dos 

dados originais, é que as regiões mais afetadas por picadas de animais peçonhentos são:  

pés, que corresponde à picada 1 (47% dos casos totais) e mãos que corresponde à picada 3 

(28% dos casos totais). Sendo que o ano de 2015 a incidência de picadas nos pés chegou 

aos 65% dos casos e no ano de 2017 as picadas nas mãos (44%) superaram as picadas nos 

pés (33%).  

 Picadas em outras partes são mais raras, sendo que em certos anos como 2015 não 

ocorreram picadas no branco PICADA 4, nem no tronco PICADA 5 e nem na cabeça 

PICADA 6 e em outros anos já pode ser notado picadas em quase todas as regiões do 

corpo que foram estudadas. 

 Conforme a dados obtidos os resultados evidenciam que após tratamento, houve 

alto índice de picadas nos pés = PICADA 1 e picada nas mãos = PICADA 3. 

Hipoteticamente, esses dados mostram que possivelmente as picadas nos pés se refere a 

acidentes com pessoas em locais rurais ou de mato e que possivelmente estavam trajando 
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calçados incorretos para tal atividade. As picadas nas mãos remete a dedução de que 

possivelmente essas vítimas poderiam ter tentado manipular os animais ou colocaram as 

mãos em locais sem antes ter feito a devida observação. 
 

  Os dados contidos na Tabela 4 evidenciam que em relação ao Brasil, a região 

Centro-Oeste tem 10,58% a 20,02% dos acidentes ofídicos; o estado de Mato Grosso tem 

1,56% a 7,06% dos acidentes ofídicos. Em relação a região Centro-Oeste, o estado de Mato 

Grosso tem entre 14,76% e 39,49% dos acidentes ofídicos. 

Tabela 4 – Percentual de acidentes ofídicos na região Centro-Oeste em relação ao Brasil, 

de Mato Grosso em relação ao Brasil e de Mato Grosso em relação ao Centro-

Oeste. 

 

Ano Brasil Centro-Oeste MT %Centro-Oeste %MT (Brasil) %MT (CO) 

1986 9607 1016 150 10,58% 1,56% 14,76% 

1987 21565 2919 489 13,54% 2,27% 16,75% 

1988 19817 3368 586 17,00% 2,96% 17,40% 

1989 19289 3861 798 20,02% 4,14% 20,67% 

1990 19674 3186 687 16,19% 3,49% 21,56% 

1991 17043 2669 501 15,66% 2,94% 18,77% 

1992 20966 3670 755 17,50% 3,60% 20,57% 

1993 20958 3214 666 15,34% 3,18% 20,72% 

1994 20402 3213 806 15,75% 3,95% 25,09% 

1995 19912 2799 569 14,06% 2,86% 20,33% 

1996 17804 2730 840 15,33% 4,72% 30,77% 

1997 17620 3150 1244 17,88% 7,06% 39,49% 

1998 17240 2786 809 16,16% 4,69% 29,04% 

1999 17704 2605 902 14,71% 5,09% 34,63% 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 20129) 

 

Na região Centro-Oeste, o estado de Mato Grosso possui percentuais de acidentes 

ofídicos bastante consideráveis visto que ocorreu elevada taxa de acidentes ofídicos entre 

os anos de 1986 e 1999. Tais índices devem ser acompanhados com preocupação pelo 

poder público e órgãos que fiscalizem a degradação do meio ambiental natural. 

Mato Grosso é protagonista na área do agronegócio brasileiro e figura como um 

dos estados mais importante na produção de grãos e para tal atividade o desmatamento se 
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faz necessário e dessa forma o contato de mais pessoas com animais é inevitável, inclusive 

com serpentes, e é aí onde ocorrem os acidentes ofídicos no campo. 
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CONCLUSÃO 

 

A longo do estudo, abordamos uma proposta de trabalho onde o estudante é 

instigado à investigação, e assim, procuramos coloca-los como atores ativo do processo de 

ensino e aprendizagem, e o professor é o mediador nesse processo de forma a reforçar nos 

estudantes aquilo que eles já trazem em sua estrutura cognitiva (aprendizagem 

significativa/conhecimento prévio).  

  Foi uma trajetória bastante satisfatória onde procuramos desenvolver a proposta 

de pesquisa com ênfase nas famílias e gêneros das serpentes da região de Barra do Garças-

MT, para isso, foi necessário a elaboração de aulas práticas e uso de roteiro para identificar 

a principais características dos répteis, como também uso de chave dicotômica para 

identificação das famílias e gêneros de serpentes.  

 Em face a isso, o uso de coleção didática zoológica em aulas práticas, a visita ao 

museu, hospitais a investigação por meio de pesquisas na internet, consultas bibliográficas 

e leitura de artigos foram de fundamental importância para se atingir o objetivo do 

trabalho. Tudo isso separado em três momentos de aprendizagem durante a elaboração e 

execução da pesquisa. 

 De acordo com o apresentado pelos estudantes depois de realizadas todas as 

etapas citadas no parágrafo acima, que compõem o presente projeto de pesquisa, 

percebemos um avanço considerável no que diz respeito à compreensão dos estudantes em 

relação as principais famílias e gêneros de serpentes encontradas em Barra do Garças-MT 

e ao mesmo tempo, reconhecer características que distingue uma serpente peçonhenta de 

uma serpente não peçonhenta, e de como proceder em caso de encontro ou acidentes com 

serpentes. O protocolo de aula prática serviu para que os estudantes desconstruíssem 

algumas informações equivocadas em relação ao conhecimento de serpentes peçonhentas e 

não peçonhentas. 

 Protocolos ilustrados de aulas práticas utilizando coleções didáticas, compõem um 

repertório bastante significativo para o estudante, tira ele da inércia da sala de aula 

tradicional, de passividade, apenas exercitando o ouvir, e o coloca frente ao desafio de 

investigar, significar, ressignificar, contextualizar e assim pensar em uma resposta mais 

crítico científica possível. 

 O protocolo se mostrou de fácil entendimento e aplicabilidade por parte dos 

estudantes. Mostrou que o estudo da biologia pode ser realizado de maneira mais ativa e 

menos teórica, provocando o espírito investigativo e questionador dos estudantes, tornando 
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o processo de ensino e aprendizagem mais interesse por parte de todos que estão 

envolvidos.  

Nesse sentido, outras escolas, centros de ensinos ou outros tipos de instituições, 

poderiam de algum modo ajudar na preservação de espécies animais? Desenvolver algum 

tipo de projeto em que o foco seja a proteção ambiental e social, tendo como pesquisadores 

os próprios estudantes das escolas públicas do Brasil? Pensar nas problemáticas futuras de 

como nosso comportamento como espécie modifica os ecossistemas, e de como isso 

atinge, de forma direta e indireta outras formas de vida, alterando os componentes 

abióticos e promovendo mudanças rápidas na biosfera. Esse é o grande desafio de nossa 

prática como docente, procurar despertar e incentivar os estudantes no desafio que é 

preservar o planeta. 
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APÊNDICE A 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Eu , Adriana Marta Oliveira Aguiar, inscrita no CPF 570.649.461-49  e RG 0485817-4 , 

diretora (nº de portaria 813/2018) da Escola Estadual Antonio Cristino Cortes, sito à, 

Major Otávio Pitaluga, N.326, jardim Nova Barra Norte, Barra do Garças MT, no uso das 

minhas atribuições legais aceito que o pesquisador José Arruda Pereira, CPF 877.992.351-

87 e RG 4787888-DGPC/GO, matrícula Funcional: 112249, vínculo_____, mestrando da 

Universidade Federal de Mato Grosso — UFMT, realize nesta instituição de ensino a qual 

sou diretor a pesquisa intitulada IDENTIFICAÇÃO E BIOLOGIA DE SERPENTES 

APLICADAS AO ENSINO MÉDIO: ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE AULAS 

PRÁTICAS COM BASE NA DIVERSIDADE DA REGIÃO DE BARRA DO GARÇAS 

MATO GROSSO E NAS ESPÉCIES DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA AZUL, sob 

a orientação do Prof. Dr. Felipe Franco Curcio. 

  

Ciente dos objetivos e da metodologia da pesquisa acima citada, concedo a 

anuência para seu desenvolvimento, desde que me sejam segurados os requisitos abaixo: 

 O cumprimento das determinações éticas da resolução nº 466/2012/CNS/CONEP. 

 À garantia de solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e depois do 

desenvolvimento da pesquisa. 

 Não haverá nenhuma despesa para esta instituição que seja decorrente da 

participação dessa pesquisa. 

 

Barra do Garças, 20 de maio de 2019. 

 

__________________________________________________________________ 

Diretor 
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APÊNDICE B 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA - PROFBIO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) Senhor(a)/Representante Legal: 

Solicitamos o seu consentimento para que o menor 

_________________________possa participar como voluntário da pesquisa acadêmica 

que tem como principal objetivo contribuir com a formação de estudantes conscientes com 

a vida, estimulando-os em ações que contribuam com a manutenção do ambiente e da 

biodiversidade, através de atividades didáticas com o uso dos recursos de protocolos de 

aulas práticas para estudo das principais características gerais dos répteis e protocolos de 

identificação de serpentes peçonhentas e não peçonhentas nas aulas práticas de biologia. 

Esclarecemos que o participante desta pesquisa participará de aulas práticas 

utilizando para tais fins, coleções didáticas de serpentes e outros répteis conservados em 

via úmida, taxidermizados ou esqueletos. Essas aulas serão acompanhadas de protocolos 

de identificação de serpentes características gerais dos répteis. Os protocolos estarão 

inseridos na metodologia do projeto mencionado acima, projeto este que será aplicado por 

meio de uma chave dicotômica para identificação de serpentes peçonhentas e não 

peçonhentas que problematizará e contextualizará os conteúdos constantes no ensino de 

biologia para segundo ano do ensino médio, acreditamos que a aprendizagem por meio de 

protocolos de aulas práticas pode proporcionar um trabalho interativo, oportunizando aos 

estudantes de aprender e dialogar, expor suas conclusões, cabe ressaltar que as atividades 

propostas serão direcionados e supervisionados pelo professor/pesquisador a qual ficará 

atento a qualidade, aos valores morais e éticos dos trabalhos desenvolvidos durante as 

aulas com a utilização das peças. 

Informamos que a pesquisa oferece possíveis riscos como: cansaço, aborrecimento, 

constrangimento, dificuldade, desinteresse, usar o tempo do estudante para a interação com 

a manipulação e a observação das peças é necessário ao trabalhar o projeto proposto. 

responder. Para evitar os riscos então mencionados, a pesquisadora planejará a sequência 

de atividades, as quais estão previstas para a aplicação da pesquisa, de maneira que os 

possíveis riscos não venham a ocorrer, mas se porventura o participante sentir qualquer 

desconforto, poderá interromper sua participação na pesquisa. Caso haja danos decorrentes 

dos riscos previstos, a pesquisadora assumirá a responsabilidade pelos mesmos 

assegurando os direitos legais do participante. 

Ao colaborar com a pesquisa o integrante contribuirá para que sejam alcançados os 

resultados destacados no objetivo do projeto mencionado anteriormente e assim poderá 

usufruir dos benefícios que a mesma poderá oferecer. Esperamos que o conhecimento 

vindo desta pesquisa traga benefícios importantes a sociedade quanto as possíveis 

melhorias no processo ensino-aprendizagem. Para participar deste estudo você não terá 

nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira e os resultados da pesquisa 

estarão à sua disposição quando finalizada. 

Solicitamos sua autorização para que o menor sob sua responsabilidade participe 

das pesquisas e os resultados a mesma sejam divulgados pelo Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de biologia em Rede Nacional (PROFBIO) ou em publicações em 
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revista científica nacional e/ou internacional. Informamos que em todas as etapas da 

pesquisa ou divulgação dos resultados da mesma a professora/pesquisadora garantirá para 

que o nome de seu responsável seja mantido em sigilo absoluto e sua imagem preservada. 

Esclarecemos que a participação no estudo é voluntária, portanto o aluno, não é 

obrigado a colaborar com a pesquisa solicitada. Caso decida, a qualquer momento, desistir 

de participar, ele não sofrerá nenhum dano de qualquer natureza. A professor/pesquisador 

estará à sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer 

etapa da pesquisa. 

Declaro que compreendi todas as informações destacadas na descrição desse 

documento de forma clara e satisfatória, que recebi respostas para todas as minhas dúvidas 

e que dou meu consentimento para que o menor que se encontra sob minha 

responsabilidade participe da pesquisa. Declaro e confirmo que recebi uma cópia deste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Responsável pela pesquisa: José Arruda Pereira, mestrando do Programa de 

Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional (PROFBIO), sob 

orientação do Prof. Dr. Felipe Franco Curcio. 

 

Nome do participante:  

__________________________________________________________ 

 

 

____________________________________            _______________________________ 

           Assinatura do pesquisador                                        Assinatura do representante legal 

 

RG ou CPF do representante legal:  

________________________________________________ 

 

Barra do Garças, ______de ________________2019. 

 

Para maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato com:   
 

Pesquisador: José Arruda Pereira  

Endereço: Rua Papa Pio XII, Nº 117, 

bairro São Benedito. Barra do Garças-

MT 

Telefone: 66-99222-7279  

E-mail: jarrudabio@hotmail.com 

Orientador. Dr. Felipe Franco Curcio.  

Deptº. de Biologia e Zoologia  

Instituto de Biociências - UFMT CCBS II, 

Av. Fernando Corrêa da Costa, n.2367, B. 

Boa Esperança, Cuiabá-MT. Tel.: (65) 3615-

8876 E-mail: ffcurcio@yahoo.com 
 

 

APÊNDICE B  

 

Comitê de ética em Pesquisa em Saúde - Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 

Endereço: Rua Fernando Correa da Costa, 2367 

Bairro: Boa Esperança                  CEP: 78.060.900                        Cuiabá- MT  

Telefone: (65) 3615-8254             E-mail: cepsaude@ufmt.br 

Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança 

mailto:jarrudabio@hotmail.com
mailto:ffcurcio@yahoo.com
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APÊNDICE C  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA - PROFBIO 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) estudante, você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa 

acadêmica que tem objetivo contribuir com a formação de estudantes conscientes com a 

vida, estimulando-os em ações que contribuam com a manutenção do ambiente e da 

biodiversidade, através de atividades didáticas com o uso de coleções didáticas de répteis. 

Caso aceite participar desta pesquisa deverá estar ciente de que participará de aulas 

práticas utilizando para tais fins, coleções didáticas de serpentes e outros répteis 

conservados em via úmida, taxidermizados ou esqueletos. Essas aulas serão acompanhadas 

de protocolos de identificação de serpentes características gerais dos répteis. Os protocolos 

estarão inseridos na metodologia do projeto mencionado acima, projeto este que será 

aplicado por meio de uma chave dicotômica para identificação de serpentes peçonhentas e 

não peçonhentas que problematizará e contextualizará os conteúdos constantes no ensino 

de biologia para segundo ano do ensino médio, acreditamos que a aprendizagem por meio 

de protocolos de aulas práticas pode proporcionar um trabalho interativo, oportunizando 

aos estudantes de aprender e dialogar, expor suas conclusões, cabe ressaltar que as 

atividades propostas serão direcionados e supervisionados pelo professor/pesquisador a 

qual ficará atento a qualidade, aos valores morais e éticos dos trabalhos desenvolvidos 

durante as aulas com a utilização das peças. 

Informamos que a pesquisa oferece possíveis riscos como: cansaço, aborrecimento, 

constrangimento, dificuldade, desinteresse, usar o tempo do estudante para a interação com 

a manipulação e a observação das peças é necessário ao trabalhar o projeto proposto. Para 

evitar os riscos então mencionados, a pesquisadora planejará a sequência de atividades, as 

quais estão previstas para a aplicação da pesquisa, de maneira que os possíveis riscos não 

venham a ocorrer, mas se porventura o participante sentir qualquer desconforto, poderá 

interromper sua participação na pesquisa. Caso haja danos decorrentes dos riscos previstos, 

a pesquisadora assumirá a responsabilidade por eles assegurando os direitos legais do 

participante. 

Ao participar da pesquisa o integrante contribuirá para que sejam alcançados os 

resultados destacados no objetivo do projeto mencionado anteriormente e assim poderá 

usufruir dos benefícios que a mesma poderá oferecer. Esperamos que o conhecimento 

vindo desta pesquisa traga benefícios importantes a sociedade quanto as possíveis 

melhorias no processo ensino-aprendizagem. Para participar deste estudo você não terá 

nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira e os resultados da pesquisa 

estarão à sua disposição quando finalizada. 

Solicitamos sua autorização para que o menor sob sua responsabilidade participe 

das pesquisas e os resultados a mesma sejam divulgados pelo Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de biologia em Rede Nacional (PROFBIO) ou em publicações em 

revista científica nacional e/ou internacional. Informamos que em todas as etapas da 

pesquisa ou divulgação dos resultados da mesma a professora/pesquisadora garantirá para 

que o nome de seu responsável seja mantido em sigilo absoluto e sua imagem preservada. 
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Esclarecemos que a participação no estudo é voluntária, portanto, o aluno, não é 

obrigado a colaborar com a pesquisa solicitada. Caso decida, a qualquer momento, desistir 

de participar, ele não sofrerá nenhum dano de qualquer natureza. A professor/pesquisador 

estará à sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer 

etapa da pesquisa. 

Declaro que compreendi todas as informações destacadas na descrição desse 

documento de forma clara e satisfatória, que recebi respostas para todas as minhas dúvidas 

e que dou meu consentimento para que o menor que se encontra sob minha 

responsabilidade participe da pesquisa. Declaro e confirmo que recebi uma cópia deste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Responsável pela pesquisa: José Arruda Pereira, mestrando do Programa de 

Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional (PROFBIO), sob 

orientação do Prof. Dr. Felipe Franco Curcio. 

 

Nome do participante:  

__________________________________________________________ 

 

  

__________________________________            _________________________________ 

           Assinatura do pesquisador                                        Assinatura do representante legal 

RG ou CPF do representante legal:  

________________________________________________ 

 

Barra do Garças, ______de ________________2019. 

 

Para maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato com:   

 

Pesquisador: José Arruda Pereira  

Endereço: Rua Papa Pio XII, Nº 117, 

bairro São Benedito. Barra do Garças-

MT 

Telefone: 66-99222-7279  

E-mail: jarrudabio@hotmail.com 

Orientador. Dr. Felipe Franco Curcio.  

Deptº. de Biologia e Zoologia  

Instituto de Biociências - UFMT CCBS II, Av. 

Fernando Corrêa da Costa, n.2367, B. Boa 

Esperança, Cuiabá-MT. Tel.: (65) 3615-8876 

E-mail: ffcurcio@yahoo.com 

 

 

 

 

ANEXO A  

 PRODUTO PEDAGÓGICO 

 

Comitê de ética em Pesquisa em Saúde - Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 

Endereço: Rua Fernando Correa da Costa, 2367 

Bairro: Boa Esperança                  CEP: 78.060.900                        Cuiabá- MT  

Telefone: (65) 3615-8254             E-mail: cepsaude@ufmt.br 

Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança 

mailto:jarrudabio@hotmail.com
mailto:ffcurcio@yahoo.com
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PROTOCOLO ILUSTRADO DE AULAS PRÁTICAS SOBRE SERPENTES COM 

BASE NA DIVERSIDADE DA REGIÃO DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO E 

NAS ESPÉCIES DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA AZUL  

 

PRIMEIRO MOMENTO: 

 

 O presente protocolo tem como intenção, demostrar de forma mais didática e 

prática em como identificar a nível de famílias e gêneros as principais serpentes da região 

de Barra do Garças-MT. Fazendo uso de uma boa coleção de material didático de serpentes 

(coleção úmida, esqueletos, peles) e a chave dicotômica para identificação de serpentes, os 

estudantes pode facilmente identificar a família e gênero pertence aquele exemplar em 

estudo. Isso foi realizado com nossos estudantes que realizaram as atividades e 

conseguiram chegar aos nossos objetivos, trabalhando na base do ensino público brasileiro. 

Para isso, propomos metodologia de ensino em momentos. 

 Esse primeiro momento é muito importante para aliar o que se pretende com o que 

os estudantes trazem de conhecimento prévio, assim, os estudantes podem fazer conexões 

com seu cotidiano, percebendo qual o significado daquela aula em sua formação 

acadêmica. Aqui, é necessário que o professor atue de forma a encontrar os ancoradouros, 

na cognição do aluno, para ―amarrar‖ o conhecimento apresentado a ele. Para isso, saber o 

que aluno sabe, é necessário para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, 

contextualizada e que faça o aluno perceber a importância de tais procedimentos 

pedagógicos. Nesse primeiro momento a atividade foi apresentada do macro para o micro, 

de uma visão mais ampla do que se pretende fazer em outros momentos. 

 Conhecimentos prévios dos estudantes; 

 Problematização; 

 Montagem de grupos de trabalho feito pelo professor; 

 Pesquisa nas unidades básicas de saúde da região/local (hospital, UPA, pronto 

socorro, postos de saúde) com o objetivo de conhecer como é realizado o 

socorro (quem busca as vítimas? Para onde elas vão?) e tratamento (soroterapia 

antiofídica) de pessoas que foram picadas por serpentes peçonhentas. Tomar 

conhecimento de algumas estatísticas a respeito das vítimas de ofidismo na 

região de Barra do Garças-MT e no Brasil; 

 Leitura de artigos, guias e livros; 

 Uso de sites específicos (google acadêmico, scielo); 
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 Revistas virtuais 

 Aula no museu   

 Aulas práticas em laboratório de zoologia, ou ambiente preparado. 

 

SEGUNDO MOMENTO: 

 

Esse segundo momento é a fase da instrumentalização, ou seja, agora será 

realizada a atividade de aplicação da chave dicotômica de identificação das principais 

famílias de serpentes, adaptada à região de Barra do Garças-MT. 

 Dividir a turma em grupos de pesquisas estudos, referente ao tema; 

 Separar e distribuir o material (serpentes) em bandejas, pelo professor, de 

modo que cada grupo de estudantes tenham serpentes de todas as famílias e 

gêneros utilizadas no estudo; 

 Distribuir para cada estudante do grupo a chave dicotômica de identificação de 

famílias e gêneros de serpentes da região; 

 Aplicar a chave dicotômica para identificação das principais famílias de 

serpentes da Região Centro-Oeste (Viperídea, Boidea, Colubridea ‗sensu latu‘ 

e Elapidae) levando em consideração todas aquelas características 

morfológicas  (Tamanho das escamas no dorso da cabeça, presenta de fosseta 

loreal, presença de fossetas labiais, características das escamas do dorso e 

ventre do animal, corpo robusto, presença de anéis no corpo, padrão dos anéis, 

padrão de coloração, tamanho do olho em relação à cabeça, pescoço pouco 

distinto, ausência/presença de escama loreal, guizo na ponta da cauda, escama 

da cauda, tipo de dentição),  já estudadas em sala de aula, durante pesquisas, 

visitas em museus e aulas práticas sobre répteis, fazendo assim a separação e 

relato por escrito das famílias encontradas na bandeja de serpentes que foi 

entregue pelo professor; 

 Aplicar a chave dicotômica para identificação de principais gêneros de 

Viperidea da Região Centro-Oeste, separando-as em gêneros e realizando 

anotações de cada gênero encontrado. 

CHAVE DICOTÔMICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FAMÍLIAS DE 

SERPENTES 

Esboço da chave de identificação adaptada para as famílias e gêneros (apenas das espécies 

peçonhentas) de serpentes ocorrentes na região de Barra do Garças, MT. 
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Muitas vezes, pessoas do nosso convívio encontram serpentes e podem registrar o 

encontro por meio de fotografias, vídeos, ou frequentemente, matam estes animais. Em 

outras situações, o encontro com uma serpente pode resultar num acidente ofídico, 

quando, por alguma razão, a serpente pica uma pessoa ou um animal de estimação. 

Reconhecer esses animais, no caso de algum contato na natureza ou em suas próprias 

residências pode ajudar no reconhecimento e na atitude a ser tomada em relação ao 

animal, no caso do reconhecimento da serpente, se potencialmente venenosa ou não, a 

pessoa pode manter a calma e ligar para os telefones de referência para que alguma atitude 

das autoridades competentes possa ser feita o mais rápido possível. 

Com a chave de identificação e com as aulas práticas certas estruturas como 

fosseta loreal, chocalho, são facilmente visualizadas. Em consequência do uso da chave, 

logo os estudantes vão perceber que são estruturas fundamentais de caracterização de 

grupos dentro das serpentes.  

 

 

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS FAMÍLIAS DE SERPENTES 

DA REGIÃO CENTRO-OESTE 

 

1. Escamas do dorso da cabeça pequenas, semelhantes às do corpo................................2 

1. Escamas grandes e em forma de placas recobrindo o dorso da cabeça.........................3 

2. Fosseta loreal presente, escamas do corpo quilhadas, escamas ventrais largas, 

atingindo a margem vetrolateral do corpo, dentição solenóglifa ......................Viperidae 

2. Fosseta loreal ausente, fossetas labiais possivelmente presentes, escamas lisas, 

corpo robusto, escamas ventrais estreitas e restritas ao ventre, dentição áglifa, corpo 

geralmente robusto.................................................................Boidae 

3. Coloração do corpo em anéis nas cores preta, branca e vermelha (o vermelho pode se 

tornar muito claro em animais preservados em álcool) ....................................................4 

3. Outro padrão de coloração, mas nunca em anéis..............Colubridae ‘sensu lato’ 

4. Dentição proteróglifa, escama loreal ausente, olho relativamente pequeno em 

relação à cabeça, pescoço pouco distinto, cabeça e pescoço em forma de um polegar em 

vista dorsal, anéis do corpo sempre completos..................Elapidae (corais  verdadeiras) 

4. Dentição áglifa ou opistóglifa, escama loreal geralmente presente, olho geralmente 

grande em relação à cabeça, cabeça geralmente bem distinta do pescoço, anéis do corpo 

não necessariamente completos.......Colubridae ‘sensu lato’ 

 

Agora que você já é capaz de identificar a família das serpentes peçonhentas 

responsáveis pela maioria dos acidentes ofídicos do Brasil, identifique estas mesmas 

serpentes em nível de gênero e atribua a elas seus nomes populares (jararacas, cascavéis e 

surucucus). 

 

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS GÊNEROS DE Viperidae DA 

REGIÃO CENTRO-OESTE 

1. Extremidade da cauda portando guizo ou chocalho córneo (Fig. A).............Crotalus 
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    Extremidade da normal, com escama terminal cônica pontiaguda............................2 

2. Escamas na face ventral da porção final da cauda eriçadas (Fig. B)................Lachesis 

2 Escamas na face ventral da porção final da cauda normais, não como acima (Fig. 

C)...........................................Bothrops 

 
 

Fonte: Ilustração retirada de Höffling et al. (1995). 

 
Imagem 1 – Escamas grandes, em forma de placas no dorso da cabeça; família 

Colubridade (não peçonhenta) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2018). 

 

Imagem 2 – Escamas grandes, em formas de placas no dorso da cabeça; família Elapidae 

corais verdadeiras (peçonhenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Renato Gaiga 
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Imagem 3 – Escamas pequenas no dorso da cabeça; família Boidea (não peçonhentas) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019) 

 

Imagem 4 – Escamas pequenas no dorso da cabeça; família Viperidae; (peçonhentas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo (PEREIRA, 2018) 

 

Imagem 5 – Escamas pequenas na cabeça, notar presença de fosseta loreal; família 

Viperidae; (peçonhentas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019) 
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Imagem 6 – Detalhe da fosseta loreal e guizo, indispensáveis na identificação da família 

no caso da fosseta loreal (Viperidea) e identificação a nível de gênero pelo 

detalhe do guizo na cauda, (Crotallus). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019) 

 

 

Imagem 5 – Escamas ventrais largas, família Viperidae (peçonhenta). Detalhe do órgão 

de     cópula do animal (hemipenis) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA 2019) 
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Imagem 6 – Detalhe das escamas quilhadas, família Viperidea (peçonhenta) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019) 
 

 

Imagem 7 – Detalhe das escamas lisas; família Boidea (não peçonhenta) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019) 
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Imagem 8 – Escamas ventrais estreitas e restrita ao ventre; família Boidea (não 

peçonhenta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019) 

 

Imagem 9 – Detalhe do corpo robusto; família Boidea (não peçonhenta) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019) 
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Imagem 10 – Observe a ausência da escama loreal, olho pequeno em relação a 

cabeça, pescoço pouco distinto; família Elapidea, corais 

verdadeiras (peçonhenta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019) 

 

 

Imagem 11 – Anéis do corpo sempre completo. Observar cabeça e pescoço em formado 

de polegar em vista dorsal; família Elapidea, corais verdadeiras 

(peçonhenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019) 
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Imagem 12 – Note a cauda grossa e curta; família Elapidea, gênero micrurus, 

corais verdadeiras (peçonhentas) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA, 2019) 

 

 

TIPOS DE DENTIÇÃO SEGUNDO A IMPORTÂNCIA CLÍNICO TERAPÊUTICA 

 

SOLENÓGLIFA 

(soleno = canal, gliphé = sulco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste grupo encontram-se as serpentes peçonhentas, T 

As serpentes com esse tipo de dentição, corresponde por até 90% dos acidentes 

ofídicos no Brasil, envolvendo as jararacas (Bothrops sp.), surucucus (Lachesis sp.) 

e cascavéis (Crotalus sp.), nossas representantes da família Viperidae, as famosas víboras, 

porém, as surucucus (Lachesis sp) não existe na região de Barra do Garças, MT. 
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PROTERÓGLIFA 
(protero = anterior, gliphé = sulco) 

 

 

 

 

 

As serpentes proteróglifas possuem dentes pequenos e fixos ao maxilar e um par 

de presas frontais maiores, fixas e com sulcos também, como as solenóglifas, para a 

passagem do veneno. 

Serpentes com esse tipo de dentição têm a boca pequena e costumam ser mansas, 

por isso são responsáveis por apenas 1% dos acidentes ofídicos no Brasil. Os exemplos 

mais comuns são as corais verdadeiras (Micrurus sp.), serpentes da família Elapidae. 

 

 

OPISTÓGLIFA 

(ophistos = atrás, gliphé = sulco) 

 

 

 

 

 

 

 

São serpentes que têm os dentes fixos ao maxilar, pequenos e maciços, mas estes 

ficam da parte posterior (fundo) da boca. Este par de presas não possuem um canal perfeito 

para inoculação de peçonha, apenas um sulco por onde a peçonha escorre. 

Acidentes com humanos são raros, devido à posição dos dentes inoculadores de 

peçonha. A cobras-cipó (Oxybelis fulgidus) uma espécie da família Colubridae apresentam 

essa forma de dentição, e também as falsas corais (Oxyrhopus rhombifer). 
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ÁGLIFA  

(a = ausência, gliphé = sulco) 

 

 

 

 

 

 

 

São serpentes que possuem os dentes todos iguais, pequenos e maciços, fixos ao 

maxilar, são posicionados de forma a prender suas vítimas e não para injetar peçonha, 

dessa forma, não existe presas inoculadoras. Serpentes da família Boidae, como 

as jiboias (Boa constrictor), as sucuris (Eunectus murinus), as jiboias-arco-íris (Epicrates 

cenchria) e as suaçuboias (Corallus hortulanus) possuem esse tipo de dentição. Algumas 

espécies da família Colubridae também apresentam esse tipo de dentição, como 

as caninanas (Spilotes pullatus). 

 

 

TERCEIRO MOMENTO: 

 

 

O terceiro momento é destinado para os estudantes fazerem a reflexão, a 

significação/ressignificação, contextualiza e busca significado no que aprendeu durante o 

processo, momento da socialização dos resultados com os colegas e produção textual. 

 Socializar; 

 Resolução de questionário produzido pelo professor com as seguintes 

perguntas: 

a) Quais são os cuidados básicos para evitar acidentes com serpentes? 

b) Toda serpente é peçonhenta? 

c) Existe vacina contra picada de serpentes? 

d) O que fazer caso encontre com uma serpente? 

e) Em caso de acidente ofídico como proceder? 

 

 Produção de um relatório sobre a aula prática; 

 Devolutiva do professor. 
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 Apresentação dos resultados para comunidade escolar (feira de ciências, 

encontros sobre educação e congressos nas universidades locais). 

 

MEDIDAS A SEREM TOMADAS EM CASOS DE ACIDENTES COM 

SERPENTES  

 

 Não fazer corte em local da picada, isso pode aumentar a hemorragia em 

casos de venenos que provocam hemorragia. 

 Não chupar o local da picada, isso não retira o veneno pois, ele já está na 

corrente sanguínea da pessoa que foi picada, colocar a boca povo piorar 

onde ocorreu a picada. 

 Não coloque fumo, nem folhas, fezes, pó de café, querosene, terra e nem 

outras substâncias no local da picada. Isso pode provocar infecção. 

 Não dê nenhuma substância tóxica como álcool, querosene para o 

acidentado beber, isso pode agravar o quadro de saúde. 

 Oriente para que o acidentado se mantenha calmo, em repouso, evitando que 

o indivíduo se agite, deixando a parte picada um pouco mais elevada em 

relação ao corpo. 

 Retire relógio, anéis ou outros objetos que possam comprometer a 

circulação. 

 Procure o mais rápido possível conduzir o acidentado ao hospital, para que 

receba atendimento especializado. 

 

TELEFONES ÚTEIS EM CASO DE ACIDENTES COM SERPENTES OU ENCONTRO 

COM O ANIMAL EM SUA RESIDENCIA, PARA BARRA DO GARÇAS MATO 

GROSSO. 

 

 HOSPITAL MUNICIPAL MILTON MORBECK PESSOA – Pronto 

Socorro: (66) 3401-2363- Atendimento às vítimas. 

 CORPO DE BOMBEIROS: (66) 3401-2788 e (66) 3401-8202- Resgate de 

animais e atendimento às vítimas. 

 UPA de Barra do Garças (66) 3401- 9163 

 AMIGO DOS ANIMAIS: (66) 3401-6826 e (66) 99218-1074 – Resgate de 

animais. 
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 OBS! JAMAIS MANIPULE NENHUM TIPO DE SERPENTE! 

 ATENÇÃO: Alguns colubrídeos são de interesse médico, por apresentar 

relatos de acidentes com quadros de intoxicação. Sendo elas, as serpentes do 

gênero Philodryas sp ( cobra cipó ou cobra-verde) e Clélia sp (muçurana ou 

cobra-preta). Então jamais manipule um animal desses mesmo 

reconhecendo que pertença à família Colubridae. 
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ANEXO B  

FICHA DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS 
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