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Resumo 
Pragas domésticas podem ser controladas por variados métodos, desde rústicos, caseiros 
até os mais sofisticados, normalmente comercializados. Podem ser de atuação mecânica, 
biológica, química, entre outras. Entretanto, há carência de informações sobre os 
métodos de controle de pragas domésticas utilizados no Mato Grosso (MT). O presente 
trabalho objetivou verificar métodos de controle de pragas domésticas usadas em três 
zonas habitacionais de Cáceres (MT). O estudo foi desenvolvido em três zonas (Urbana-
U, Sub-urbana-S e Rural-R) no município de Cáceres (MT), Alto Pantanal, Brasil. As 
comunidades e famílias abordadas foram definidas ao acaso. Os dados foram coletados, 
entre agosto e dezembro de 2001, em visitas através de entrevistas e por observações “in 
loco” dos pesquisadores. A pergunta específica efetuada, geradora dos dados para 
presente trabalho, foi: Quais os métodos ou medidas adotadas para controlar ou 
combater as pragas domésticas ocorrentes em sua casa? Os dados obtidos foram 
enquadrados em quatro categorias: métodos (a) químicos, (b) não-químicos, (c) 
associados e (d) não controla pragas. Os resultados mostraram que, no geral, houve uso 
predominante de medidas químicas para controle de pragas domésticas (a: 36,6%; b: 
21,8%; c: 30,1%; d: 11,5%). As medidas químicas (U:42,3%; S: 40,0%, R:29,3%)  e 
associadas (U: 40,8%; S: 26,9%; R: 27,6%), foram mais freqüentemente usadas na zona 
urbana, enquanto as não químicas (U: 11,3%; S: 20,7%; R: 29,3%), e a ausência de 
controle (U: 5,6%; S: 12,9%; R: 13,8%) de pragas domésticas predominaram na zona 
rural (χ2= 15,990 ; GL: 6; α= 0,014).  
 
Termos para Indexação: Alto Pantanal, métodos de controle, pragas domésticas. 
 
Abstract  
Domestic Plagues can be controlled by several methods, from simple, home-made until 
the most sophisticated, usually traded. They can be of mechanical, biological, chemical 
performance, among others. However, there is a lack of information on the methods of 
control of domestic plagues used in Mato Grosso (MT). The present work aimed at 
verifying methods of control of domestic plagues used in three habitational areas of 
Cáceres (MT). The study was developed in three areas (Urban-U, Sub-urban-S and 
Rural-R) in the municipal district of Cáceres (MT), Alto Pantanal, Brazil. The 
communities and approached families were defined at random. The data were collected, 
between August and December 2001, in visits through interviews and by the 
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researchers' observations "in loco". The specific question asked, which generated the 
data for present work, was: Which are the methods or strategies used to control or to 
combat the domestic plagues occurring in your house? The obtained data were framed 
in four categories: (a) chemical methods, (b) no-chemical methods, (c) associates and 
(d) control absence. The results showed that, in general, there was a predominant use of 
chemical measures for controlling of domestic plagues (a: 36,6%; b: 21,8%; c: 30,1%; 
d: 11,5%). The chemical measures (U: 42,3%; S: 40,0%; R: 29,3%) and associated (U: 
40,8%; S: 26,9%; R: 27,6%), were more frequently used in the urban area, while the no-
chemical (U: 11,3%; S: 20,7%; R: 29,3%) and the control absence (U: 5,6%; S: 12,9%; 
R: 13,8%) of domestic plagues prevailed in the rural area (χ2= 15,990 ; GL: 6; α= 
0,014).  
 
Index Terms: Alto Pantanal, Cáceres, domestic plagues, methods of control. 
 
 
Introdução 

Praga significa um ser não desejado, pelo dano que causa ou pela ameaça que 
representa à deterioração direta ou indireta da qualidade de vida. Portanto, há evidente 
necessidade de controle de pragas. Entretanto, é necessária uma orientação para esse 
controle, pois quando feito de modo inadequado, poderão se acrescentar mais danos. 
Segundo REIS (1979) para que o controle seja mais eficiente, é recomendável o uso 
criterioso de um conjunto meios existentes. Entre estes se tem controles biológicos, 
físicos, mecânicos, culturais e químicos. Sempre que possível deve-se associar mais de 
um método o que acentua a garantia de eficácia. O controle integrado de pragas na 
agricultura vem sendo pregado por vários autores como uma maneira menos 
negativamente impactante (sob o aspecto do equilíbrio ecológico e da saúde humana) e 
mais eficaz no controle das pragas (GUERRA, 1978; FERREIRA, 1982; GUERRA, 
1985; SALAZAR CAVERO, 1998). De acordo com a concepção de manejo integrado 
de pragas só deve haver intervenção quando o controle natural não é suficiente para 
manter a população da praga abaixo do nível de dano econômico e, portanto, a 
necessidade da aplicação de algum método de controle é sinalizada quando a praga 
começa a ocasionar prejuízos ou danos econômicos FERREIRA (1982). Isto requer 
além da vigilância permanente, proteção e estímulo aos inimigos naturais de pragas, e 
quando for inevitável o uso de pesticidas, deve ser efetuado com produtos mais seletivos 
possíveis. Este conceito de manejo integrado de pragas agrícolas pode ser adaptado e 
ajustado ao controle de pragas domésticas, em que o referencial de alerta não pode ser 
apenas o dano econômico mas, em primazia, o risco de dano à saúde das pessoas. Uma 
vez, este conceito, incorporado no hábito das pessoas, certamente estaria se alcançando 
eficácia de controle de pragas domésticas mais próxima do ideal e também redução do 
nível de exposição e do risco de contaminação de danos à saúde e ao ambiente 
decorrente dos efeitos colaterais de pesticidas, como por exemplo, menor incidência de 
intoxicações. 

Vários são os recursos caseiros aplicados para o homem se livrar de pragas, 
parasitas e vetores de agentes causadores de doenças GUERRA (1985). Segundo este 
autor, algumas medidas são heranças de uso milenar e outras são próprias de algumas 
comunidades tradicionais. A convivência em Cáceres tem oportunizado verificar alguns 
procedimentos interessantes. Por exemplo, onde os mosquitos e pernilongos 
hematófagos estão intensamente presentes, no meio rural e nas comunidades de periferia 



 
 
 

da cidade é freqüente a produção e o direcionamento de fumaça em torno dos ambientes 
das pessoas produzido pela combustão de fezes de gado desidratada. A produção de 
fumaça pela queima de folhas de algumas árvores, tal como de eucalipto, também é 
utilizada. A tela de proteção contra o ataque de pernilongos (Anopheles) também tem 
sido um recurso largamente usado, principalmente antes do estimulo consumista de 
pesticidas de multi-ação para pragas domésticas. A proteção de aranhas, lagartixas e 
pererecas e o estímulo à proliferação destas em ambiente infestado de insetos-pragas 
(moscas, mosquitos, baratas, etc.) tem sido também observado como um procedimento 
de alguns moradores em Cáceres-MT. 

ALVES (1998), menciona que não existe produto químico inócuo ao homem. Cita 
que o qualificativo de “menos tóxico” não significa, que tal produto não ofereça riscos 
e, por isto, o uso adequado é essencial para preservar o homem e o ambiente de efeitos 
danosos. Parte dos impactos negativos decorrem do uso e manejo incorretos destes 
produtos, muitas vezes conseqüentes do despreparo do usuário destas armas químicas 
(REIS, 1979). Entretanto existem inúmeros métodos alternativos que, associados ou não 
com os químicos podem também, em certas circunstâncias, controlar satisfatoriamente 
as pragas. 

A expressão “controle químico” é usada por REIS (1979) e outros. No presente 
trabalho revela-se a distribuição freqüencial das categorias de controle de pragas 
domésticas adotadas em três zonas habitacionais de Cáceres (MT), no ano de 2001. 
 
Material e Métodos 

O estudo foi desenvolvido nas zonas urbana-Z1 (Bairro Central), sub-urbana –Z2 

(Bairros Jardins Vila Real, Guanabara e Padre Paulo) e rural- Z3 (Assentamentos Nova 
Esperança, Facão e Sadia) no município de Cáceres, Alto Pantanal, Estado de  Mato 
Grosso-MT, Brasil.  As comunidades estudadas, as quadras ou linhas residenciais 
contempladas, as residências visitadas e as famílias entrevistadas foram definidas ao 
acaso, entre todas existentes. Foi utilizado um questionário semi-estruturado para 
orientar a coleta de dados, registrar e sistematizar os mesmos. A coleta dos dados foi 
efetivada entre agosto e dezembro de 2001, através de visitas às comunidades e às 
residências dos selecionados, sendo realizadas entrevistas com o (a) chefe de família e, 
acrescidas anotações  resultantes de observações “in loco” obtidas pelo pesquisador por 
ocasião do trabalho de campo. Este trabalho específico é parte de um estudo mais amplo 
definido no projeto “Indicadores de risco à saúde humana e ao ambiente decorrentes do 
uso de pesticidas domissanitários”(RIEDER et al., 2000). 

A pergunta específica efetuada, geradora dos dados para o presente trabalho, foi: 
Quais as medidas adotadas para controlar ou combater as pragas domésticas 
ocorrentes em sua casa? 

Os dados obtidos, após enquadrá- los em quatro categorias [controle (a) químico-
Cq, (b) não-químico-Cñq, (c) associado-Ca e (d) não controla pragas-Cñ], foram filtrados, 
lançados em planilha eletrônica, organizados em arquivos e em variáveis de interesse 
para, posteriormente, serem analisados em programas computadorizados de estatística. 
As análises foram baseadas em dados freqüênciais e as avaliações foram comparativas 
entre as zonas consideradas (Z1, Z2 e Z3). 
 
Resultados e Discussão 

O estudo revela que a distribuição das freqüências observadas (fo) não concorda 
com as esperadas (fe), considerando as três zonas(Z1,. Z2 e Z3) e as quatro opções  de 



 
 
 

controle das pragas domésticas (Cq, Cñq, Ca e Cñ) apresentadas (χ2=15,990; GL=6; 
α=0,014).  

Nas três zonas consideradas, envolvendo sete comunidades e 339 informantes, em 
média, 36,6%; 21,8% e 30,1% adotavam, respectivamente, medidas químicas, não-
químicas e associadas (químicas e não-químicas) para controlar pragas domésticas. Na 
zona rural ocorreu menor uso de medidas químicas de controle de pragas domésticas 
que o esperado (fo= 29,3% < fe=36,6%), enquanto ocorreu o inverso nas zonas sub-
urbana (fo= 40,0% > fe=36,6%) e, de modo mais acentuado, na urbana (fo= 42,3% > 
fe=36,6%). Com o uso menos freqüente de medidas químicas em Z3, se supõem que na 
mesma tivesse havido também menor freqüência de exposição de pessoas e do ambiente 
aos pesticidas, o que provavelmente teria resultado em menor contaminação e menor 
risco de danos ao ambiente e ao homem devido ao uso destes venenos, raciocínio que  
está de acordo com um outro estudo de indicadores de risco relacionados ao uso de 
pesticidas RIEDER (1999). 

As medidas não-químicas foram, de forma significativa, mais freqüentemente 
usadas na zona rural (fo = 29,3% > fe=21,8%) que na urbana (fo = 11,3% < fe=21,8%), 
enquanto as medidas associadas foram acentuadamente mais usadas na zona urbana (fo 
= 40,8% > fe=30,1%). Na zona rural (fo = 13,8% > fe=11,5%), também foi onde houve 
um maior percentual de moradores que citaram não adotarem medidas de controle de 
pragas, em contraste com a zona urbana (fo = 5,6% < fe=11,5%). Como a freqüência 
esperada de cada medida é a média geral desta nas três zonas consideradas, os 
contrastes existentes com as observadas de cada zona podem ser verificados na Fig. 1. 

 

Fig. 01 Medidas usadas para controlar pragas domésticas em zonas 
habitacionais urbana, sub-urbanas e rurais de Cáceres, Mato Grosso, Brasil, 

2001.
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Estas diferenças de densidade de uso das medidas químicas, não-químicas e 

associadas entre zonas pode estar associado a vários fatores, entre os quais o nível e a 
qualidade de interação das pessoas no ambiente em que vivem e, com os demais 
componentes do lugar e da paisagem (bióticos e abióticos). 



 
 
 

Aspectos relacionados à disponibilidade de alternativas entre zonas e diferenças 
na condição de acesso a recursos químicos e não-químicos, podem também estar 
contribuindo para distinguir as zonas em relação à freqüência de uso de métodos de 
controle de pragas domésticas. Métodos caseiros e alternativos de controle de pragas 
são descritos e aconselhados para uso por GUERRA (1985). 

Fatores culturais, educacionais, de condição econômica e outros relacionados à 
densidade populacional e diversidade de pragas ocorrentes, assim como também de 
concepção de pragas podem se constituir em fatores influentes na deflagração das 
diferenças constatadas entre as zonas rural, sub-urbana e urbana referente a variável em 
estudo. Todas estas hipóteses se constituem em objetivos de continuidade de estudos à 
sua comprovação ou não e, à elucidação do processo de interação homem-pragas 
domésticas-medidas de controle adotadas. Uma vez melhor entendido isto, se torna 
possível subsidiar a revisão, atualização e desenvolvimento de políticas públicas 
sanitárias mais eficazes às diferentes circunstâncias e expressões dos grupos sociais e do 
ambiente.  
 
Conclusões  
1. Os métodos mais freqüentemente adotados para controlar pragas domésticas em 

Cáceres-MT, no geral, foram os químicos, seguidos dos associados e, depois os não-
químicos; 

2. Nem todos os moradores de Cáceres adotam medidas de controle de pragas 
domésticas; 

3. As três zonas habitacionais de Cáceres se diferenciam quanto à distribuição 
freqüêncial de adoção do tipo de medidas ou métodos de controle de pragas 
domésticas; 

4. Os métodos químicos e os associados (químicos e não-químicos) de controle de 
pragas domésticas foram menos adotados na zona rural e mais na urbana, enquanto 
os não-químicos e a ausência de controle foram mais freqüentemente adotados no 
meio rural que urbano.  

5. Os fatores influentes que induzem esta diferenciação na expressão da freqüência de 
adoção das medidas ou métodos de controle de pragas domésticas e a compreensão 
de articulação dos mesmos devem ser objeto de estudos de continuidade, a fim de, 
também subsidiarem, objetivamente, a melhoria das políticas sanitárias no 
município considerado. 
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