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Editorial

A área de botânica passou por grande transformação nos últimos tempos, artigos 
vêm sendo publicados em revistas científicas nacionais e internacionais, isso porque 
é uma ciência dinâmica que está sempre se renovando e gerando novos conhecimen-
tos, contudo na maioria das vezes essas informações não chegam aos professores da 
Rede de Ensino e à sociedade em geral, isso acontece por por diversas razões entre 
as quais destacamos: 
a. Existem exigências de órgãos de fomento à pesquisa e em programas de pós-gradu-
ação para que o conhecimento seja publicado em periódicos científicos com impacto 
na comunidade científica internacional.
b. Os referidos impactos são medidos pelas citações dos trabalhos publicados por 
outros autores de artigos científicos, ou seja, pela citação por outros pesquisadores o 
que promove um ciclo vicioso de ciência para cientistas.
c. A ciência voltada à comunidade científica não deve ser avaliada como algo errado, 
pois em algumas áreas a evolução do conhecimento pode não apresentar uma apli-
cação imediata, necessitando que um certo número de avanços no conhecimento 
sejam acumulados para serem aplicados. Mas a visão dominante de publicação em 
periódicos internacionais tem provocado sérias distorções no processo de divulgação 
científica e especialmente para a área de botânica no Brasil, que é um país mega-
-biodiverso. No Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil foi informado que o Brasil é 
detentor de cerca de 41.000 da espécies de vegetais e fungos, o que representa entre 
19-20% da estimativa da biodiversidade vegetal mundial.
d. O conhecimento da mega-diversidade vegetal brasileira é publicado em diversas 
obras especializadas, as quais muitas vezes exigem pagamentos para sua publicação 
e para a leitura. E quase sempre estão em língua inglesa, o que limita o acesso às 
informações pela população em geral e por tomadores de decisão. Dessa forma, o 

conhecimento gerado com recursos públicos no Brasil não tem sido facilmente dispo-
nibilizado à sociedade que o financiou.
e. No contexto das Universidades brasileiras que as são responsáveis pela formação 
de recursos humanos, a distorção da produção científica é mais séria, pois reflete na 
formação de novos cientistas que podem ser formados com uma percepção equi-
vocada sobre o verdadeiro propósito e objetivo da ciência/academia brasileira, que 
deveria ser o de identificar e propor soluções para os problemas brasileiros, mas é 
levada a crer que o mais importante é publicar um artigo em um periódico científico 
internacional. E especificamente na área de botânica, destacamos a necessidade de 
formação de recursos humanos para pensar e propor formas e meios para possibilitar 
a conservação da biodiversidade vegetal e consequentemente da biodiversidade ani-
mal associada e também, para o ensino de botânica em diversos níveis.

Com o intuito de estabelecer um canal de diálogo direto com a sociedade bra-
sileira o Departamento de Botânica, o Departamento de Educação em Ciências/ICB/
UFG e seus Parceiros vem a público apresentar a revista digital Botânica Pública, 
que tem por missão a divulgação de conteúdos das áreas da botânica e também de 
áreas relacionadas, de autoria de professores, pesquisadores e estudantes. E dessa 
forma, pretende-se prover um meio de comunicação que possibilite a divulgação de 
conteúdos técnico-científicos para a sociedade, demonstrando a relevância social e 
econômica do conhecimento produzido nas universidades e institutos de pesquisas 
brasileiros.
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Periodicidade
A revista Botânica Pública tem periodicidade anual, publicando um volu-

me a cada ano no formato PDF interativo. As publicação são feitas em fluxo 
contínuo dentro de cada volume e seção.

Escopo
Serão publicados textos da área de Botânica em três seções para facilitar 

o agrupamento dos assuntos:

- Matérias: Textos de divulgação científica, histórias de botânicos, relatos de 
casos e de experiencias, de viagens de coleta e de desenvolvimento de traba-
lhos de campo e laboratoriais nas áreas da Botânica.

- Flora: Textos e resultados de projetos, revisões sucintas sobre plantas e co-
leções.

- Recursos didáticos: Textos/informações/imagens/planos e roteiros de aulas 
destinados ao auxílio no ensino de Botânica.

Poderão ainda serem publicados suplementos temáticos.
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Política Editorial

Os autores ao submeterem os manuscritos para avaliação da Equipe Edi-
torial automaticamente cedem todos os diretos patrimoniais da primeira pu-
blicação à revista Botânica Pública, sendo-lhes reservados os diretos autorais 
e morais.

Os manuscritos poderão ser publicados após avaliação e aprovação feita 
pela Equipe Editorial, desde que atendam às políticas editoriais. Sendo reser-
vado à Equipe Editorial o direito de recusar a publicação de manuscritos sub-
metidos, sempre que forem constatadas falhas no texto, inverdades, ofensas 
a terceiros e práticas ilícitas.

Todos os autores de imagens e pessoas fotografadas devem encaminhar 
a concordância formal com a publicação, cedendo os direitos de imagens à 
revista Botânica Pública. Também é necessário enviar a autorização do de-
tentor de direitos autorais para a publicação/reprodução de dados e/ou fi-
guras que já tenham sido publicados, fazendo-se a devida referência à fonte 
original.

A Equipe Editorial previne plágios por meio de detectores eletrônicos, 
mas a qualquer momento, se forem constatadas práticas ilícitas ou que firam 
a ética, os artigos/matérias/textos publicados serão excluídos da publicação.

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica
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Submissão

a. A submissão de manuscritos para a publicação pelos autores, implica 
automaticamente na concordância com nas normas e politicas editoriais da 
revista Botânica Pública.

b. Os manuscritos devem ser enviados no formato .doc, fonte calibri, ta-
manho 10, folha tamanho A4, orientação paisagem, com duas colunas.

c. As figuras/imagens/tabelas (resolução de 300 dpi, formato .tif ou .jpg) 
contendo legendas devem ser inseridas logo após a primeira chamada no 
texto.

d. A autorização de cessão de direitos de textos e imagens para a publi-
cação na Botânica Pública devem ser enviadas em folhas à parte devidamen-
te assinadas e digitalizadas em formato .pdf.

e. As citações de fontes bibliográficas no texto devem ser conforme os 
exemplos a seguir: no meio do texto... Duarte e Aona (2018)..., ou ao final do 
parágrafo... (Duarte e Aona, 2018). Quando houver mais de 2 autores (Duar-
te et al., 2016).

f. A bibliografia devem ser apresentadas ao final em um item destacado 
conforme exemplos a seguir:

Artigos
Duarte, E. F., Santos, C. H. B. S., Baracho, D. S., Cunha, D. S. 2016. Maturação 
de diásporos de plantas daninhas do gênero Priva (Verbenaceae). Magistra. 
18: 326-341.

Livros

Duarte, E. F., Aona, L. Y. S. 2018. Sementes e propágulos: guia de identifica-
ção. Londrina, ABRATES, 338 p.

Capítulos de livros

Duarte, E. F., Funch, L. S., Moreira, R. F. C., Nakagawa, J. 2016. Produção e 
colheita de sementes em espécies florestais. In: Duarte, E. F. (Org.). Recursos 
e estratégias para a restauração florestal: ações para o Recôncavo da Bahia. 1 
ed. Cruz da Almas, UFRB, p. 59-102.

Legislação

ICMBio. 2014. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 
Instrução Normativa n. 3 de 1 de setembro de 2014. Brasília, Diário Oficial da 
União. 02 set. 2014, Seção 1, p. 60.

Sites e documentos eletrônicos

SpeciesLink. 2018. Centro de Referência em Informação Ambiental-CRIA. Dis-
ponível em <http://www.splink.org.br>. Acesso em 21 mar. 2018.

Acesse o modelo em .doc para formatar a submissão clicando aqui
Acesse a Autorização de Publicação e Cessão de Direitos clicando aqui 

Enviar submissão e arquivos para botanica.publica@gmail.com
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1

Matérias

O                                no        : uma história atual

Grênivel Mota da Costa (UFRB/CCAAB), Lidyanne Yuriko Saleme Aona (UFRB/CCAAB)

 A pandemia de Covid-19 mudou as formas de comunicação social, 

tornando virtuais as interações de trabalho, as aulas e a comunicação cientí-

fica. Na ciência, um dos caminhos trilhados para combater o obscurantismo 

científico foi a intensificação da divulgação científica nas mais diversas áreas. 

Laboratórios e cientistas da área de biodiversidade adentraram à rede para 

mostrar suas ações e orientações sobre os riscos dos nossos já fragilizados 

biomas.

Iniciamos no Instagram do Herbário do Recôncavo da Bahia - HURB 

(@herbariohurb) no final de 2018. Até dezembro de 2019, tínhamos dez pos-

tagens. Dado o cenário apresentado em 2020, começamos a divulgar nossas 

ações nas redes sociais, de forma mais frequente e descontraída, sem perder 

o rigor da informação. A iniciativa tem gerado bons frutos, pois, atualmente, 

contamos com mais de 160 postagens e um com alcance de 2000 pessoas 

por publicação. 

Como organizamos os conteúdos das postagens?

1. A Coleção do HURB

Um herbário pode ser definido como uma coleção de plantas geralmen-

te secas, sistematicamente organizadas, que tem finalidade científica e/ou 

educacional. A partir das coleções dos herbários é possível estudar sobre 

morfologia, taxonomia, ecologia, biogeografia, entre outros assuntos. Com 

materiais identificados nos herbários, pode-se, por exemplo, reconhecer a 

vegetação de uma determinada região e o impacto antrópico ou perturba-

ções naturais ocorridas nesta vegetação por registros ao longo do tempo 

(Peixoto e Maia, 2013).

A história do HURB no Instagram começou a partir da apresentação das 

famílias mais representativas da nossa coleção como Fabaceae e Rubiaceae 

(Figura 1) e de postagens sobre a organização e rotina da coleção (principal e 

acessórias, como, carpoteca, coleção de sementes e bancos de DNA) (Figura 2). 

2. Herborização de plantas

A herborização consiste em etapas de prensagem e secagem de amostras 

vegetais e fungos para inserção nas coleções secas - que são predominantes 

nos herbários. Incentivar bons procedimentos no processo de herborização 

permitem um incremento qualitativo das coleções. Nossas postagens neste 

eixo, abordam desde o que é uma exsicata até quais são as plantas mais difí-

ceis de herborizar e como proceder (Figura 3).

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica
https://www.instagram.com/herbariohurb/
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Figura 2. Card produzido para divulgação da coleção de DNA (coleção acessória do HURB).

Figura 1. Cards sobre as Fabaceae e Rubiaceae produzidos para a divulgação de famílias, com 
exemplares presentes no HURB. Figura 3. Cards informativos sobre exsicatas e famílias consideradas difíceis para herborizar.

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica
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5. ‘Memes’ botânicos

Os memes podem ser considerados gêneros textuais relacionados aos 

assuntos regionais, culturais e sociais de forma constantemente atualizada 

(Santos et al., 2019). São didáticos e interativos, pois nos memes exploramos 

temas que são comuns a todos, como os marcos históricos, os filmes popu-

lares, as situações que são corriqueiras na vida das pessoas e afins (Santos 

et al., 2019). Nesse contexto, sempre que possível, lançamos alguns memes 

3. Projetos e publicações

Também são divulgados projetos de pesquisa no Instagram. Essa aborda-

gem consiste em uma estratégia de difusão do conhecimento científico pro-

duzido por docentes, estudantes e colaboradores do HURB. Em geral, nessas 

postagens são exploradas as imagens dos artigos e resumos com linguagem 

mais simplificada, além de imagens sobre as publicações (Figura 4). Vídeos 

curtos e musicados (Reels) também são utilizados como estratégia para divul-

gação da nossa rotina de atividade e produção científica.

4. Datas comemorativas

No dia da Botânica de 2021 (17 de abril), finalizamos o primeiro concur-

so de fotografia através de uma live. As ações combinadas, concurso e live, 

acabaram por atingir público externo ao acadêmio, sendo esse o principal 

objetivo da divulgação científica.

Exploramos o calendário de datas comemorativas com relevância am-

biental (Figura 4), chamando atenção para a importância de conservar a bio-

diversidade e os diferentes biomas brasileiros. Essas datas, geralmente, são 

desconhecidas do grande público e trazem oportunidades bastante efetivas 

para a promoção do conhecimento e de debates sobre os temas.

Figura 4. Cards sobre publicações em periódicos por pesquisadores do HURB e sobre datas co-
memorativas relevantes para a botânica.

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica
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com abordagens botânicas a fim de estimular o público jovem a se interessar 

por botânica. Nessa categoria, vale qualquer coisa que esteja na moda, des-

de que seja possível fazer a relação com a botânica (Figura 5).

Como criamos os conteúdos postados no Instagram?
Os cards do HURB são feitos no Spark Post (produto licenciado pela 

Adobe Inc.), principalmente, para elementos gráficos. Outro App alternativo 

para a mesma finalidade é o Canva (produto licenciado pela Canva Desenvol-

vedor). Algumas fontes são trabalhadas no Fonta (produto licenciado pela 

ThirtyFive Inc.) e a edição de imagens é feita no Snapseed (produto licencia-

do pela Google LLC).

Nossas postagens são feitas, principalmente, com fotografias de auto-

ria própria, para evitar problemas com direitos autorais. Quando precisamos 

usar imagens de terceiros, pedimos autorização ou buscamos em sites com 

imagens de domínio público. Os textos das legendas são construídos sempre 

com base em literatura especializada referente ao tema da postagem. 

Estratégias de engajamento
Para fins de engajamento, postamos entre três e quatro postagens por 

semana no feed e inúmeros stories todos os dias, sempre relacionados com 

a Botânica. 

Para o alto… e além!
Divulgar ciência consiste em um desafio ao cientista: adequar a lingua-

gem, atingir o público-alvo com informação qualificada e entender como 
Figura 5. Card sobre "memes" botânicos conectando fatos atuais com temas botânicos.

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica
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as pessoas se apropriam dessa informação. Na botânica, o desafio se torna 

maior por conta da invisibilidade botânica (Wandersee e Schussler, 2001). 

Perceber as plantas, valorizar as coleções e a ciência de base - isso nos move. 

Vamos juntos?

Bibliografia

Peixoto, A. L., Maia, L. 2013. Manual para procedimentos para herbários. Re-
cife: Ed. Universitária da UFPE.

Santos, M., Souza, N. N. 2019. O uso dos memes como instrumento de ensi-
no para alunos do ensino fundamental. Revista Porto das Letras, Estudos da 
Linguagem. 5, 78-89.

Wandersee, J., Schussler, E. 2001. Towards a theory of plant blindness. Plant 
Science Bulletin. 47: 2-9.

Acesse a página da 
internet por meio 
do QR Code.

Botânica Pública, v. 2, 2021

Revista de Divulgação do Departamento de Botânica/Instituto de Ciências Biológicas/Univesidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, 
Brasil
e-ISSN: 2763-6720
Equipe Editorial
Editor Chefe: Edson Ferreira Duarte (UFG/ICB/DBOT)
Editores de conteúdo: Adriana Aparecida Mendonça (UFG/FAV), Alexandre Antônio Alonso (UFG/ICB/DBOT), Ana Cristina Andrade 
de Aguiar-Dias (UFPA/ICBIO), Ana Kelly Koch (UFMT/IB/BOTECO), Ana Paula Gelli de Faria (UFJF/ICB/DEP BOT), Anderson Ferrei-
ra Pinto Machado (SEEBA), Andréia Alves Rezende (UNESP/FEIS/DBZ), Dalva Graciano Ribeiro (UFG/ICB/DBOT), Elisandro Ricardo 
Drechsler Santos (UFSC/CCB), Frederico Rocha Rodrigues Alves (UFG/ICB/DBOT), Grênivel Mota da Costa (UFRB/CCAAB), Gustavo 
Hiroaki Shimizu (UNICAMP/IB), Ina de Souza Nogueira (UFG/ICB/DBOT), Ingrid Koch (UNICAMP/IB), Katia Christina Zuffellato-Ribas 
(UFPR/DBOT/GEPE), Letícia de Almeida Gonçalves (UFG/ICB/DBOT), Lidyanne Yuriko Saleme Aona (UFRB/CCAAB), Ligia Silveira Fun-
ch (UEFS/DCBIO), Lucas Cardoso Marinho (UFMA/CCS/DB), Luciedi de Cassia Leoncio Tostes (IEPA), Maria Ana Farinaccio (UFMS/
Herbário COR), Maria Tereza Faria (UFG/ICB/DEGEN), Marcelo Guerra Santos (UERJ/FFP/LABIO), Michel Mendes (UFG/ICB/DEC), 
Rones de Deus Paranhos (UFG/ICB/DEC), Rodrigo Leonardo Costa de Oliveira (UERR/CCB), Rubens Teixeira de Queiroz (UFPB/DSE), 
Suzana Ursi (USP/IB/DB), Vera Lúcia Gomes Klein (UFG/ICB/DBOT). Projeto Gráfico: Lucas Gabriel Coelho

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica
https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica


Botânica Pública, v. 2, 2021

Capa         Sumário         Editorial         Expediente         Submissão         Edições anteriores

6

Matérias

Botânica e Cordéis: uma aproximação entre arte, ciência e 
cultura

Rodrigo Leonardo Costa de Oliveira (UERR)

 Os livros “O Último Caimbé e outros cordéis científicos” e “O Tronco 
da Copaíba e outros cordéis científicos” (Figura 1) foram produzidos com o 
objetivo de levar a temática ambiental e costumes indígenas para diferentes 
classes sociais e para um público de todas as idades, além de estimular e 
atrair os estudantes e comunidade em geral para a Botânica.

A utilização de cordéis para o Ensino de Ciências é bem representativa 
(Cândido et al., 2020; Feitosa et al., 2020). Partindo desta experiência e 
associando minha paixão particular aos cordéis e sabendo de antemão de 
seu histórico como material didático no Nordeste, desde a alfabetização de 
estudantes na primeira metade do século XX até os dias atuais, lancei o de-
safio de aproximar a sociedade em geral do conhecimento botânico. É claro, 
que além do texto rimado, metrificado exigido na Literatura de Cordel, tam-
bém conto com o apoio de desenhos em traço de xilogravura para enrique-
cer essa proposta, atraindo também o público infantil, que pode pintar e 

desenhar à vontade.

Ambos os livros apresentam três textos em cordéis adaptados de textos 

científicos como capítulos de livro e artigos publicados em periódicos na-

cionais e internacionais, além do texto título de cada um. Os cordéis foram 

escritos em estrofes de sextilhas (seis versos) e em setilhas (sete versos), e 

Figura 1. Capas dos livros “O Último Caimbé e outros cordéis científicos” e “O Tronco da Copaíba 
e outros cordéis científicos”. (Clique nas imagens para acessar os livros).

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica
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Figura 2. Capas dos cordéis científicos em estilo xilogravura, publicados nos livros “O Último 
Caimbé e outros cordéis científicos” e “O Tronco da Copaíba e outros cordéis científicos”.

acompanhados por desenhos em estilo xilogravura, seguindo a tradição da 

Literatura de Cordel (Figura 2).

O livro “O Último Caimbé e outros cordéis científicos” apresenta o 

primeiro cordel intitulado “Cordel para o Ensino e Popularização da Ciência” 

ressaltando as potencialidades do Cordel e seu histórico ao longo dos anos, 

bem como, uma exaltação ao conhecimento científico e a necessidade deste 

de chegar às diferentes classes sociais; o segundo texto, intitulado “O Lavra-

do em Cordel” é a adaptação de um artigo científico, ao qual ressalta a bio-

diversidade existente na região de savana localizada em Roraima, localmente 

conhecida por Lavrado (Figura 3); o terceiro texto é o cordel sobre a espécie 

da Amazônia Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh, conhecida por camu-camu, 

e que em Roraima é chamada de caçari, destacando estudos realizados pelo 

INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) e EMBRAPA (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária); e finalmente, o texto-título do livro “O 

último caimbé”, que é baseado em contos infanto-juvenis da Literatura dita 

universal, como as aventuras de Alice, O pequeno Príncipe, A maior flor do 

mundo e outros. A apresentação (Abrição) ficou por conta da Profa. Dra. Su-

zana Ursi, da Universidade de São Paulo.

O livro “O tronco da Copaíba e outros cordéis científicos” apresenta o 

primeiro texto um conteúdo sobre a domesticação de espécies e consequen-

temente a “História da Agricultura”, que é o seu título; o segundo texto é a 

adaptação de um capítulo de livro de título homônimo, “Etnobotânica apli-

cada à Conservação da Biodiversidade”, que além de ressaltar os métodos e 

técnicas etnobotânicas, também traz medidas para conservação e mercado 

dos vegetais por parte das comunidades tradicionais (Figura 4). O terceiro 

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica
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Figura 3. Trecho do 
cordel “O Lavrado 

em Cordel” do livro 
“O último caimbé 

e outros cordéis 
científicos”.

Figura 4. Trecho do 
cordel “Etnobotâni-

ca para a Conser-
vação da Biodiver-
sidade” do livro “O 
tronco da Copaíba 

e outros cordéis 
científicos”.
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texto trata de uma “Breve história das copaíbas”, adaptado de um artigo 

científico contando o descobrimento das espécies do gênero Copaifera. E fi-

nalmente, o cordel título, “O tronco da Copaíba” aproxima-se à temas sobre 

educação e uso da terra, ao qual conta a história de um estudante indígena 

que vai estudar na cidade e sua relação com sua vida na comunidade e seus 

parentes. A apresentação (Abrição) ficou por conta do Prof. Dr. Eduardo 

de Almeida Júnior, da Universidade Federal do Maranhão.

Os dois livros estão estão licenciados com uma Licença Creative Com-

mons CC BY - Atribuição 4.0 Internacional. E podem ser baixados gratuita-

mente na página da UERR Edições no site da Universidade Estadual de Ro-

raima.
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Qual a importância de conhecer a fisiologia do colmo da
cana-de-açúcar?

Franciele Paludo (UFPR/DFITO/PGAPV), Katia Christina Zuffellato-Ribas (UFPR/DBOT/
PGAPV)

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é originária da Nova Guiné e tornou-

-se uma cultura de grande importância econômica devido a utilização de sua 

biomassa (celulose, hemicelulose e lignina) e pela sacarose (tipo de açúcar) 

acumulada em seus colmos (caules), que tem sido usada na produção de 

açúcar e álcool.  A planta é formada por raízes, rizomas, colmos, folhas e 

inflorescências e tem seu desenvolvimento em forma de touceira (Da Silva e 

Da Silva, 2012; O´Neill et al., 2012; Tavares et al., 2018).

O colmo da cana-de-açúcar é composto por entrenós longos, cilíndricos 

e sólidos; e o nó, onde se localiza a gema e os primórdios de raízes (Figura 1). 

Esse órgão vegetal apresenta interesse comercial, pois é ele que determina 

a produção de novas touceiras, a produtividade da biomassa e da sacarose. 

Desta forma, muitos estudos têm sido realizados para o aprimoramento e au-

Figura 1. A. Touceira da cana-de-açúcar. B. Estrutura morfológica do entrenó e do nó, onde estão 
localizadas a gema e o primórdio de raiz da cana-de-açúcar. Fotografias: Franciele Paludo.

mento de produtividade da cultura da cana-de-açúcar (Brienzo et al., 2016).

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica
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O que é um hormônio vegetal?
Para melhor uma compreensão, define-se hormônio vegetal como 

“mensageiro químico, produzido em uma célula, que modula os processos 

celulares em outra célula, interagindo com proteínas específicas que funcion-

am como receptores ligados a rotas de transdução de sinal” (Monshausen, 

2017). E para que o hormônio vegetal obtenha sucesso no seu processo, é 

necessário que ele se acople em seu receptor específico (recepção do sinal). 

Posteriormente, ocorre a etapa  fisiológica chamada de transdução, em que 

substâncias mensageiras são levadas até o núcleos das células vegetais e pos-

silitam a degradação da proteína repressora, por exemplo. A próxima etapa 

é a de indução, na qual ocorre o transporte hormonal e por fim, a resposta 

fisiológica específica do hormônio vegetal.

Os principais hormônios vegetais que atuam no desenvolvimento da 

planta são as auxinas (AX), as giberelinas (GA), as citocininas (CK), o ácido 

abscísico (ABA) e o etileno (ET) (Monshausen, 2017). Com relação à ação es-

pecífica de interesse no colmo da cana-de açúcar, os hormônios de maior 

destaque são AX, GA e ET.

Quais são as ações dos hormônios na planta?!
Os principais efeitos fisiológicos das AX no desenvolvimento da planta são 

a divisão, o alongamento e a diferenciação celular. Esse hormônio também 

atua na iniciação da atividade cambial em plantas lenhosas e é responsável 

pela dominância apical e formação de flores femininas em plantas monoicas 

(flores unissexuais distribuídas na mesma planta) (Mercier, 2004). As GA são 

bastante conhecidas por aumentar a plasticidade da parede celular, promov-

endo o alongamento celular e também atuam na germinação e na dormência 

de sementes, bem como, promovem a partenocarpia (desenvolvimento de 

frutos sem sementes) e podem retardar a senescência (envelhecimento) da 

planta (Guerra, 2004). 

Já o ET, embora atue juntamente com a AX na formação do gancho 

plumular, ele também é responsável pelo amadurecimento de frutos cli-

matéricos (tipo de fruto que finaliza a maturação quando colhido "de vez") e 

pela ação mais conhecida, a senescência da planta (Colli, 2004).  Desta forma, 

os hormônios vegetais estão interagindo o tempo todo uns com os outros e 

juntos controlando o ciclo de vida das plantas.

Como ocorre a brotação na cana-de-açúcar?

A cana-de-açúcar pode ser propagada vegetativamente ou via semente. 

Para a realizar a propagação vegetativa da cana-de-açúcar é necessário plan-

tar porções de entrenó e nó dos colmos (caules). Desta forma, esse fragmen-

to contará com a gema e terá reservas nutritivas para se desenvolver.

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica
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As gemas laterais estão naturalmente dormentes (não ocorre divisão e 

diferenciação celular), devido ao balanço hormonal entre AX e GA, pois a 

maior concentração de AX nos tecidos meristemáticos (local de intensa di-

visão celular) no ápice do colmo mantém as gemas laterais em dormência, 

processo conhecido como dominância apical.

A partir do momento em que o colmo é cortado e a porção de 2 a 3 

nós é plantada, é necessário que ocorra a quebra de dormência da gema 

para a propagação de uma nova planta (Boussiengui-Boussiengui et al., 2016; 

O´Neill et al., 2012). Com a quebra da dominância apical, a brotação da gema 

começa a ocorrer. Contudo, ainda não é totalmente claro quais são os me-

tabólitos-chave que determinam a quebra de dormência da gema (Ferreira 

et al., 2018). 

Com a quebra de dormência da gema, uma nova planta é gerada. O en-

trenó, que é plantado junto com a gema, tem papel importante para deter-

minar o tempo de início do desenvolvimento, pois é sua composição que de-

termina se o genótipo terá desenvolvimento tardio ou precoce. Além disso, 

enquanto o entrenó está na planta, ele funciona como dreno fisiológico. Já 

após o corte do entrenó e seu posterior plantio, ele se torna fonte de nutri-

entes para a brotação da gema (Boussiengui-Boussiengui et al., 2016; Ferrei-

ra et al., 2018).

No momento da superação da dormência da gema, a sacarose (C12H22O11), 

formada por uma molécula de glicose (C6H12O6) e outra de frutose (C6H12O6), 

precisa ser transferida do entrenó para a gema, pelo floema. Esse processo é 

irreversível e catalisado pela enzima CWI (invertase da parede celular). Outro 

fator que está relacionado com a superação da dormência da gema é a atu-

ação das GA na regulação das atividades das enzimas hidrolases (enzimas que 

tem como função a quebra de substâncias orgânicas), auxiliando na hidrólise 

da sacarose e no seu transporte. Dessa forma, as GA atuam na remobilização 

de sacarose e apoia o crescimento das gemas (Boussiengui-Boussiengui et 

al., 2016; Tavares et al., 2018).

Além das enzimas CWI e hidrolases, a enzima SAI (enzima invertase ácida 

solúvel) é importante no desenvolvimento do broto, devido à sua função de 

promover a separação da sacarose nos tecidos em expansão. A SAI ainda 

contribui para o fluxo de hexoses (monossacarídeo com 6 átomos de car-

bono), como por exemplo frutose e glicose, através do tonoplasto (membra-

na do vacúolo) e a entrada das hexoses no metabolismo citoplasmático do 

broto (Boussiengui-Boussiengui et al., 2016).

O broto em desenvolvimento é o principal dreno de carbono do entrenó. 

No entanto, uma parte significativa é perdida durante seu desenvolvimento 

pelo processo de respiração celular.

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica
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O açúcar da cana adoça a nossa sobremesa e ajuda no
crescimento da planta!

No desenvolvimento do broto e na formação de perfilhos (caules 

oriundos de gemas axilares presentes no mesmo nó), a planta consome suas 

reservas nutritivas vindas das porções de colmo que foram plantadas. Após 

a formação das primeiras folhas totalmente expandidas, começa a ocorrer o 

processo de fotossíntese. A cana-de-açúcar é uma gramínea com fotossín-

tese tipo C4 (um dos mecanismos de metabolismo fotossintético), sendo 

bastante eficiente em interceptar a luz e assimilar carbono, resultando em 

alta produção de sacarose, que é acumulada em células do parênquima dos 

entrenós do colmo, com um gradiente maior de acúmulo em entrenós ma-

duros (Mattiello et al., 2015).

A cana-de-açúcar utiliza a sacarose no seu crescimento e desenvolvimen-

to, sendo o excesso de sacarose produzido aquele a ser armazenado no col-

mo. Assim, o fornecimento da sacarose para armazenamento é determina-

do pela demanda dos drenos em crescimento (raízes, colmos e meristemas 

intercalares), de armazenamento (volume do colmo) e pela concentração 

de sacarose nos tecidos do colmo (Scarpari e Beauclair, 2009; Tavares et al., 

2018). Esse açúcar, além de ser um substrato para o crescimento e desen-

volvimento da planta, também atua na sinalização da regulação fonte-dreno 

(Boussiengui-Boussiengui et al., 2016).

Para que ocorra o transporte e acúmulo de uma grande quantidade de 

sacarose, é necessária a degradação dessa e a ressíntese no local de arma-

zenamento (parênquima - tecido vegetal de preenchimento) em colmos de 

cana-de-açúcar. Esse processo é realizado pelas GA que atuam na regulação 

da atividade de enzimas, incluindo hidrolases envolvidas na quebra e arma-

zenamento de carboidratos (Tavares et al., 2018).

Como as giberelinas (GA) atuam no crescimento da
cana-de-açúcar?

O gene ScGAI, a proteína DELLA e as GA atuam como reguladores 

do crescimento, desenvolvimento e na modulação da razão entre parte 

aérea:raiz da cana-de-açúcar (Tavares et al., 2018). 

O gene ScGAI atua na regulação transcricional de um grupo de genes 

integrando sinais endógenos e exógenos (internos e externos), regulando a 

ação da proteína DELLA. Devido a isso, o gene atua no crescimento, no me-

tabolismo energético e em respostas ao estresse em plantas de cana-de-açú-

car (Tavares et al., 2018). 

As proteínas DELLA ficam localizadas no núcleo celular e atuam como 

repressoras da ação hormonal das GA. Mas todo o complexo biológico: GA e 

ubiquitina (proteína marcadora de outras proteínas que serão degradadas), 

estimulam a degradação da proteína DELLA (etapa de transdução), fator que 

promove a ação hormonal da GA e por consequência o crescimento vegetal 

(Achard e Genschik, 2009).
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O gene ScGAI apresenta maior expressão no meristema apical, em que 

as concentrações de GA foram menores. Enquanto nos entrenós maduros 

basais do colmo ocorreu maiores concentrações de GA, menor expressão do 

gene ScGAI e por consequência a menor ação da proteína DELLA (Tavares et 

al., 2018) (Figura 2).

Figura 2. Representação do colmo da 
cana-de-açúcar com entrenós alon-

gados e maduros na base da planta e 
entrenós imaturos no ápice da planta, 

demonstrando a maior ou menor ex-
pressão do gene ScGAI que ativa a ação 

da proteína DELLA, que, por sua vez, 
atua como repressora das giberelinas 

(GA).  Ilustração: Franciele Paludo.

Por que as giberelinas (GA) se acumulam na base da planta?
O movimento basípeto (do ápice em direção a base) possibilita o au-

mento gradual do conteúdo de GA que é necessário para dar suporte ao 

alongamento celular dos entrenós, já que no meristema apical as principais 

atividades que ocorrem são a divisão nuclear e expansão celular pela maior 

ação das AX (Tavares et al., 2018).

As GA aumentam a atividade das hidrolases no transporte da sacarose 

em entrenós maduros e na expansão celular em entrenós alongados, o que 

também reforça a compreensão de como o maior conteúdo de GA em en-

trenós maduros está associado à menor expressão do gene ScGAI e das con-

centrações da proteína DELLA.

O conhecimento sobre hormônios pode ser desafiador... mas é 
importante para aumentar a produtividade!

Com os conhecimentos da fisiologia do colmo da cana-de-açúcar, é pos-

sível aumentar a produção de sacarose ou biomassa na espécie, usando reg-

uladores vegetais (hormônios sintéticos que são aplicados nas plantas).

A aplicação de GA altera a atividade dos genes associados à biossíntese 

de xilana e pectina (carboidratos de cadeias longas), resultando na aceler-

ação da atividade da parede celular, promovendo alongamento do colmo e 

assim, um possível maior armazenamento de sacarose (Chen et al., 2020).
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Outra possibilidade é o uso de Ethephon (nome de produto comercial), 

que é uma substância líquida sintética que possui ação similar à do hormônio 

vegetal ET. E que em concentrações específicas, força a maturação dos col-

mos da cana-de-açúcar e evita o florescimento da cultura, já que não existe 

interesse comercial em seu florescimento. Mas esse estádio fisiológico atua 

como um dreno de sacarose para as inflorescências e esse processo biológico 

acarreta na isoporização (chochamento do colmo), ou seja, grande consumo 

de sacarose no momento da floração (fonte-dreno), causando a perda de 

água e açúcares do colmo e menor produtividade da cultura (Araldi et al., 

2010).

Contudo, na biologia da planta per se, todo esse arsenal biológico é uti-

lizado para o seu crescimento, o desenvolvimento e a sobrevivência. E todos 

os processos estão ocorrendo ao mesmo tempo e estão interligados. 
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Por que a luz é tão importante para o desenvolvimento inicial 
das plantas?

Jhonatan Willian Moreira (UFG/EA), Renê Gonçalves da Silva Carneiro (UFG/ICB)

As plantas fazem parte do nosso cotidiano das mais diferentes formas, 

servindo como alimento, fornecendo matéria prima para itens utilitários 

como móveis e vestimentas, além de serem cultivadas com objetivos orna-

mentais. Assim, plantas estão intimamente ligadas ao bem estar humano, fí-

sico ou psíquico, motivos pelos quais continuamos, ainda hoje, a redescobrir 

opções de usos de nossas plantas todos os dias (Barbieri e Stumpf, 2008).

Os vegetais têm, cada vez mais, ganhado espaço em nossas casas e o 

conhecimento sobre suas necessidades básicas como luz, água e nutrientes 

adequados ao seu desenvolvimento são ferramentas valiosas e muito pro-

curadas para o cultivo doméstico de plantas. Afinal, quem nunca escutou a 

expressão, cada vez mais comum “mãe/pai de planta”? O cuidado com a 

luminosidade é um dos principais a ser levado em conta, já que as plantas 

utilizam a luz para seu crescimento e desenvolvimento e, em alguns casos, 

necessitam da luz para germinarem, ou seja, iniciarem seu desenvolvimento 

a partir de uma semente (Rosa e Ferreira, 2001). 

A germinação  é  considerada  um  dos  mais importantes passos do 

ciclo de vida do vegetal, no qual o embrião dentro da semente começa a 

se desenvolver e emite a raíz primária  que rompe a casca da semente para 

se desenvolver no substrato (Mendes e Carvalho, 2015). O desenvolvimento 

inicial de plantas, incluindo a germinação da semente, pode ser afetado por 

fatores ambientais como luz e temperatura (Luz et al., 2014). A sensibilidade 

das sementes à luz é bastante variável de acordo com a espécie, havendo 

sementes cuja germinação é influenciada positiva ou negativamente pela luz 

e sementes indiferentes a esse fator (Stefanello et al., 2015). Mas, para se 

desenvolverem após a germinação, as plantas necessitarão de cuidados con-

tínuos em relação a água, temperatura e luminosidade. E no nosso dia-a-dia, 

como podemos fornecer as melhores condições de cultivo às plantas ao nos-

so redor para que possam crescer bonitas e saudáveis?

Para responder a esta pergunta, precisamos entender como as plantas 

percebem o ambiente, sendo a luz um dos fatores primordiais que guiam 

seu crescimento. Muitas vezes, achamos que essa percepção é mediada pela 

clorofila, esse pigmento que dá cor verde às plantas e que capta a luz na 
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Figura 1. Sementes de milho e de feijão 
(o corante rosado sinaliza que foram 

tratadas com produtos tóxicos, por 
isso não devem ser manuseadas com 

as mãos sem proteção e/ou ingeridas). 
Fotografia: Jhonatan Willian Moreira.

fotossíntese, mas a luz como sinal para o crescimento e desenvolvimento 

normal é responsabilidade captada por outro pigmento: o fitocromo. Ele é 

a molécula receptora de luz que sinaliza para as plantas sobre as variações 

no ambiente entre condições de claro e escuro, importante na germinação 

e desenvolvimento inicial das plantas (Neves, 2018). Quando mudamos uma 

planta de lugar em nossas casas, por exemplo, a planta percebe a diferença 

de luz recebida por meio do fitocromo, e isso pode fazer com que a planta 

mude seu crescimento, direcionando-se para a fonte da luz, que pode ser 

uma janela, uma porta ou mesmo uma fonte artificial de luz, como uma 

lâmpada.

Uma maneira fácil e acessível de se observarem as ações do fitocromo 

sobre o desenvolvimento vegetal, é germinando sementes no claro e no es-

curo, como será mostrado a seguir.

Como avaliar os efeitos da luz
Um experimento foi realizado durante a disciplina de Fisiologia Vegetal, 

na Universidade Federal de Goiás e consistiu em avaliar o efeito da luz na 

germinação de sementes e desenvolvimento inicial de plantas. As sementes 

utilizadas para o experimento foram milho e feijão, que germinam com muita 

facilidade e são muito acessíveis à maior parte da população acadêmica e 

não acadêmica (Figura 1).
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Dentre os nossos objetivos, nos propusemos a responder às seguintes 

questões: A luz influencia a germinação de milho e feijão, isto é, sementes 

colocadas para germinar no claro e no escuro se comportam de maneira dif-

erente? Caso germinem em ambas condições, como o desenvolvimento ini-

cial dessas plantas é afetado pelas condições de claro e escuro? Foram utiliza-

dos copos descartáveis de 200 ml, nos quais foram feitos furos de drenagem, 

sendo preenchidos com vermiculita (você pode usar areia, terra ou qualquer 

substrato). Neles foram colocadas as sementes a 2 cm de profundidade e 

foram regados com água (Figura 2). Alguns copos foram mantidos na janela 

do laboratório, onde receberam luz solar, e alguns outros copos foram colo-

Figura 2. Copos com as sementes e a vermiculita, todos umedecidos. Fotografia: Jhonatan 
Willian Moreira.

cados dentro de um armário, que representou o escuro durante 7 dias. Os 

materiais utilizados são simples e podem ser adaptados com utensílios que 

fazem parte de nosso cotidiano, facilitando sua realização em nossas casas.

O que a luz/escuro causaram
Após 7 dias, verificamos como foi o desenvolvimento das sementes nas 

condições de claro e escuro. Vamos falar primeiro sobre a germinação: vimos 

que houve germinação tanto no claro quanto no escuro (Figura 3A-B). Isso 

significa que as sementes, tanto de milho quanto de feijão, não necessitam 

de luz para germinar e são indiferentes a este fator. 

As sementes de milho e feijão são sementes grandes, que contêm 

grandes quantidades de reservas de amido em seu interior. Vale lembrar que 

nem toda semente é assim; quanto menor a semente, menor a quantidade 

de recursos armazenados no seu interior e, neste caso, pode ser que elas 

sejam dependentes de luz para sua germinação. Sementes de alface, por ex-

emplo, são dependentes de luz para germinar – são chamadas fotoblásticas 

positivas – e não germinam no escuro, assim como as sementes de outras 

plantas como as do araçazeiro (Pinto et al., 2020). Para descobrir se as suas 

plantas dependem ou não de luz para germinar, faça seus próprios testes 

em casa! E nunca se esqueça de ler as instruções de semeadura ao comprar 

novas sementes!
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Sobre o desenvolvimento inicial, as plantas jovens (tecnicamente 

chamadas plântulas) germinadas na presença de luz apresentaram coloração 

verde intensa (Figura 3A) em comparação às plântulas que germinaram 

Figura 3. Plântulas de milho (à esquerda) e de feijão (à direta) germinadas na condição de luz (A). Plântulas de milho e 
de feijão germinadas no escuro (B). Fotografias: Jhonatan Willian Moreira.

no escuro, com coloração menos intensa, amarelada 

(Figura 3B). Pudemos observar também que as plântulas 

de milho germinadas no escuro exibiam maior altura, 

possivelmente por terem metabolismo mais acelerado. 

Em ambos os casos, plantas com sementes grandes 

utilizam suas reservas de energia e investem na busca 

por luz, causando um quadro chamado de estiolamento 

(Figura 3B). Esse quadro se caracteriza pela falta de 

clorofila – o que causa a palidez – e um aumento do 

alongamento dos caules – o que causa a maior altura 

(Pinto et al., 2020).

Como pudemos observar, a luz é importante para o 

desenvolvimento das plantas, sendo que sua falta causa 

um quadro de crescimento atípico. Esses sintomas de 

falta de luz, entretanto, não são observados somente em 

plântulas; as plantas que cultivamos em casa também 

podem passar a crescer estioladas, caso a luz dada a 

elas seja insuficiente. Por isso, nem todas as plantas 

são indicadas para cultivo em ambientes fechados, 

justamente por necessitarem de uma maior quantidade de luz para se 

desenvolverem, o que, às vezes, não ocorre em espaços internos, levando 

nossas plantas a ficarem com aparência estiolada ou, simplesmente, a não 
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crescerem. Portanto, é importante conhecer as necessidades básicas das 

plantas que se pretende cultivar, sabendo se são plantas de sol (alta demanda 

de luz, em geral direta) ou de sombra (menor demanda de luz, em geral 

difusa) (Naves et al., 1994). Assim, plantas que crescem melhor com uma 

menor quantidade de luz ou que toleram o sombreamento são as indicadas 

para cultivo dentro de nossas casas. Outras, plantas que demandam muita 

luminosidade, em geral direta, não toleram a falta de luz (Corré, 1983) e 

tenderão a morrer em espaços internos, pouco iluminados. Na germinação 

ou mesmo no crescimento de plantas já adultas, entender os mecanismos 

fisiológicos por detrás do que observamos na prática, é essencial. Conhecer 

esses detalhes nos ajuda a oferecer para as plantas em nossas casas e ao nosso 

redor as melhores condições para se desenvolverem de maneira adequada e 

saudável. Assim, fica mais fácil ser mãe/pai de planta, não é mesmo?!
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Tomando um chá de Botânica

Camila Braga da Conceição (UFMA/especialização BIOAGRO); Elidio Armando Exposto 

Guarçoni (UFMA/CNBio, BioAgro)

Ensinar conteúdos relacionados às disciplinas de Ciências e Biologia não 

é fácil. Ensinar botânica é mais difícil ainda. Muito contribui para a dificulda-

de e o desinteresse dos estudantes por esse conteúdo, a falta de desenvolvi-

mento de atividades práticas e de material didático voltado para o aproveita-

mento desse estudo (Menezes et al., 2008). Desta forma, a aprendizagem de 

botânica torna a “Cegueira Botânica” mais evidente.

A alfabetização científica está no auge das discussões voltadas para me-

lhoria do ensino das Ciências (Chassot, 2003). Ao se utilizar da alfabetização 

científica como referências no ensino de Botânica, no ensino fundamental, 

desenvolvesse novos significados de algo que se conhece, podendo dar sen-

tidos aos fenômenos que são observados habitualmente pelos estudantes 

(Branco et al., 2018).

Desta forma, cabe a escola oferecer condições ao estudante de desen-

volver uma postura crítica perante os acontecimentos do seu cotidiano, com-

preendendo o que acontece (Fourez, 2003).

O ser humano faz parte do ecossistema, uma vez que precisa dos re-

cursos disponíveis no meio ambiente para sua subsistência e desempenho 

de suas atividades vitais. Estes recursos são fornecidos para os seres vivos 

a partir do funcionamento do ecossistema, sendo denominado de serviços 

ecossistêmicos (Muñoz e Freitas 2017).

Nesse aspecto, os serviços ecossistêmicos oferecidos pelas plantas são 

reguladores ambientais e de provisão que são os produtos provenientes dos 

ecossistemas, dentre eles os medicamentos fitoterápicos. Diante disso, é de 

suma importância conhecer as funcionalidades das plantas para o bem-estar 

do homem, discutir a importância do conhecimento tradicional no processo 

de ensino e desenvolver estudos que busquem relacionar o conhecimento 

popular e o saber científico que é fundamental na formação do cidadão críti-

co e atuante como um ser social. Desta forma, a etnobotânica tem um papel 

fundamental de interligar as informações que relaciona o homem com os 
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recursos oferecidos pelas plantas.  

Assim, o objetivo deste trabalho foi desmistificar a etnobotânica por 

meio de produção de exsicatas de plantas medicinais visando à importância 

da divulgação científica na educação básica.

Trabalhando o Projeto
O projeto foi desenvolvido com 20 estudantes, do ensino fundamental II 

da Unidade Integrada Municipal Presidente José Sarney (UIMPSJ), da cidade 

de São João do Sóter- MA, de setembro a outubro de 2019. 

A atividade foi dividida em três etapas (Figura 1):

Figura 1. Sequência das etapas desenvolvidas no projeto.

1. Na primeira etapa, reservada ao estudo teórico, trabalhou-se o tema “A 

medicina científica e a medicina popular”, abordando conceitos e importân-

cia da medicina científica e popular para a sociedade.

2. Na segunda etapa, de atividades práticas, os estudantes foram levados à 

campo para observarem, anotarem, fotografarem e coletarem as plantas. Es-

tes dados foram fundamentais para o processo de identificação das plantas.

3. Na terceira etapa, chamada de divulgação científica (Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia - SNCT), os estudantes explicaram a comunidade seus 

resultados.

Preparando os dados do projeto

As coletas das plantas foram feitas em cultivos domiciliares e na redon-

deza escolar, onde os discentes fotografaram, anotaram dados e coletaram as 

plantas inteiras ou parte delas, geralmente com 30 a 40 cm. Durante as cole-

tas os educandos solicitavam informações aos moradores sobre os benefícios 

das plantas e sua utilidade como medicamento. 

As plantas coletadas foram colocadas em envelopes de papel e transpor-

tadas para o ambiente escolar, onde se realizou a prensagem dos materiais 

biológicos e colocados ao sol para secagem (Figura 2). Após este processo, os 

discentes recebiam orientação da professora de como produzir exsicatas e 

confeccionar as etiquetas que acompanham as exsicatas. 

Exsicata é uma amostra de parte da planta que é prensada em madeira 

ripada (Figura 2) e em seguida seca ao sol ou em estufa. Após o material se 

encontrar completamente seco, são fixados em uma cartolina de tamanho 

padrão (A3), ou papel cartão, e acompanhadas de uma etiqueta ou rótulo 

contendo informações sobre o vegetal. Para prensar a planta alternam-se 

algumas folhas de jornal com as amostras contendo folhas, flores e frutos 
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quando possível. Fecha-se a prensa de maneira que fique bem fixa.

Posteriormente os discentes foram orientados de como realizar uma 

pesquisa bibliográfica e como colher as informações mais relevantes des-

ta pesquisa. De posse das espécies fotografadas os estudantes passaram a 

pesquisar as informações das plantas, e preencheram etiquetas de cada plan-

ta constando a família botânica, nome científico, nome popular, procedência, 

coletor e data de coleta, que tiveram sua importância explicada aos estudan-

tes. 

Os materiais produzidos foram organizados e divulgados durante o even-

to da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). 

Durante as atividades desenvolvidas os estudantes demostraram conhe-

cimento de algumas plantas presente no seu cotidiano e a funcionalidade 

destas. Estas informações, segundo os educandos, foram repassadas por 

seus familiares. No entanto, os discentes não acreditavam na eficiência das 

plantas medicinais e desconheciam o termo fitoterápico.

Gerando Conhecimento
Foram confeccionadas 12 exsicatas de plantas medicinais presente na 

região (Tabela 1 e Figura 3). A identificação das espécies foi realizada pelos 

estudantes por meio do nome popular e posteriormente confirmado pelo 

professor.
Figura 2. Discentes fotografando as plantas e posteriormente prensando. Fotografias: Camila 
Braga da Conceição.
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Tabela 1. Lista de espécies coletadas pelos estudantes da Unidade Integrada Municipal Presiden-
te José Sarney (UIMPSJ), São João do Sóter, Maranhão.

Para a exposição os discentes tiveram que identificar as partes consti-

Família	Botânica Espécie Nome	popular

Amaranthaceae
Dysphania	ambrosioides	(L.)	Mosyakin	&	
Clemans

Matruz

Brassicaceae Rorippa	nastur3um-aqua3cum		(L.)	Hayek Agrião

Lamiaceae Melissa	officinalis	L. Erva	Cidreira

Lamiaceae Mentha	spicata	L. Hortelã

Lamiaceae Ocimum	basilicum	L. Manjericão

Lythraceae Punica	granatum	L. Romã

Malvaceae Malva	sylvestris	L. Malva	do	reino

Monimiaceae Peumus	boldus	(L.)	Molina Boldo

Moraceae Morus	nigra	L. Amora

Phyllanthaceae Phyllanthus	niruri	L. Quebra	pedra

Rutaceae Ruta	graveolens	L. Arruda

Turneraceae Turnera	ulmifolia	L. Damiana Figura 3. Exsicatas produzidas por estudantes da UIMPSJ. A. Dysphania ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemans. B. Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek. C. Melissa officinalis L. D. 
Mentha spicata L. E. Ocimum basilicum L. F. Punica granatum L. G. Malva sylvestris L. H. Peumus 
boldus (L.) Molina. I. Morus nigra L. J. Phyllanthus niruri L. K. Ruta graveolens L. L. Turnera ulmi-
folia L.. Fotografias: Camila Braga da Conceição.
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tuintes dos vegetais (raiz, caule, folha, flores e frutos) e saber qual parte era 

usada para a confecção do chá. Os discentes também descreveram a fun-

cionalidade das plantas medicinais de acordo com o conhecimento popular 

e compararam com a literatura científica. A seguir destacaram a importância 

de canteiros de plantas medicinais em casa e citaram a diversidade de plan-

tas que são utilizadas para fins medicinais.

A Divulgação Científica
A culminância do projeto ocorreu na exposição da Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia (SNCT), no período de 21 a 27 de outubro de 2019, com 

o tema “Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento sus-

tentável”.

A exposição, “Exsicatas de plantas medicinais” foi apresenta pelos es-

tudantes. Houve distribuição de chás, com a explicação de seu uso medicinal. 

Os discentes explicaram sobre a importância dos nomes científicos das plan-

tas e a como as descrições contribuíram para o reconhecimento das plantas 

estudadas. Ao mesmo tempo informaram a população sobre o benefício do 

uso de plantas medicinais (Figura 4).

A atividade desenvolvida destaca a importância da alfabetização científi-

ca no ensino fundamental, estimulando os estudantes a observar, questionar, 

investigar e entender de maneira lógica o meio em que vivem e os eventos 

do dia a dia. Desta forma, a alfabetização científica desenvolve habilidades e 

define conceitos científicos promovendo mudanças na forma de pensar da 

sociedade. 

Figura 4. Exposição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), 2019. Fotografia: Camila 
Braga da Conceição.
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A produção de exsicatas é uma ferramenta eficiente no estudo botânico, 

sendo de grande importância para a alfabetização científica, que é pouco 

discutida na educação básica. Sendo assim, a confecção de exsicatas pode ser 

utilizada em todas as etapas de ensino.
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A musicalidade das plantas

Amélia Carlos Tuler (INMA)

As plantas, assim como a música provocam sensações diversas como 

tranqüilidade, descanso, paz e bem estar. Não é a toa que essa combina-

ção planta-música está presente nas letras de diversas canções, seja citando 

nome de plantas, descrevendo estruturas ou processos nos quais as plantas 

estão envolvidas.

Diferentemente da música, que temos uma imensa facilidade em deco-

rar (se você é um fã de Renato Russo assim como eu, sabe de cor a Letra de 

Faroeste Caboclo, ainda que ela tenha mais de 5 mil palavras), não consegui-

mos associar fórmulas matemáticas simples, ou vias metabólicas.

Na Botânica não é diferente. Grande parte dos estudantes passam pelo 

ensino fundamental e médio sem conseguir assimilar que as plantas estão no 

nosso cotidiano, seja nas folhas, caules e frutos utilizados na nossa alimen-

tação, na madeira presente nos móveis ou nas fibras que constituem nossas 

vestimentas. A Botânica é uma das áreas mais temidas no ensino de Biologia. 

Suas disciplinas que incluem Taxonomia, Morfologia, Anatomia, Fisiologia 

dentre outras são taxadas de disciplinas “decorebas”, por envolverem mui-

tos nomes relacionados à morfologia interna e externa e diversificação das 

plantas.

De acordo com Bréscia (2003) a música auxilia na manutenção da me-

mória, concentração, estimula o raciocínio, a imaginação e a criatividade. Já 

imaginou se pudéssemos utilizar a música como um recurso didático para o 

ensino de Botânica? A boa notícia é que podemos. Vamos ver alguns exem-

plos (Figura 1).

Musicalizando a Botânica

O "refrão" da fotossíntese

O processo de fotossíntese é um dos mais temidos no ensino da Botâ-

nica, seja pelas imensas cadeias bioquímicas ou pela dificuldade de associa-

ção. O assunto é incansavelmente ensinado ao longo da vida de todos os 

estudantes e pouco aprendido. De forma simplificada a fotossíntese pode 
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ser definida como o processo no qual as plantas usam a energia do sol para 

quebrar as moléculas de água e, assim, produzir oxigênio e fixar o CO2 ge-

rando compostos orgânicos, principalmente açúcares por meio de reações 

bioquímicas. Caetano Veloso em sua canção Luz do Sol (Veloso, 1986), fez 

uma síntese poética do processo:

Figura 1. Trilha sonora das plantas. Ilustração: Amélia Carlos Tuler.

Luz do sol

Que a folha traga e traduz

Em verde novo

Em folha, em graça, em vida, em força, em luz.

Outra canção que fez alusão ao processo de fotossíntese é As Árvores de 

Arnaldo Antunes (Antunes; Ben Jor, 1998):

As árvores são fáceis de achar

Ficam plantadas no chão...

Mamam do sol pelas folhas

E pela terra

Também bebem água.

As "cifras" da classificação botânica nas músicas

O ensino das estruturas reprodutivas também podem ser associadas a 

canções. Em Espatódea (Reis, 2006), Nando Reis abordou o aparelho repro-

dutor feminino e o processo de polinização: 

Espatódea, gineceu cor de pólen.
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A canção de Alceu Valença, Tropicana (Valença e Barreto, 1982), pode 

ser aplicada no ensino da morfologia dos frutos carnosos.

Da manga rosa quero gosto e o sumo

Melão maduro sapoti joá

Jaboticaba seu olhar noturno

Beijo travoso de umbú cajá

Pele macia, é carne de cajú

Saliva doce, doce mel, mel de uruçu.

No ensino da nomenclatura Botânica a música Farinha de Djavan mos-

tra-se um excelente recurso didático. Perceba na estrofe abaixo que o autor 

citou a família botânica, o nome científico e ainda o nome popular (Djavan, 

2001):

A farinha é feita de uma planta da família das euforbiáceas, euforbiáceas

de nome Manihot utilissima 

que um tio meu apelidou de macaxeira.

A "harmonia" das interações das plantas com os animais e com o ambiente

As diferentes características morfológicas das flores que favorecem 

um determinado polinizador são chamadas de síndromes de polinização. 

A ordem das árvores de Tulipa Ruiz fez referência a ornitofilia ao citar diver-

sas espécies e as aves que as polinizam (Ruiz, 2010). Observe:

Naquele pessegueiro mora um curió

Em todo jasmineiro tem sempre um rouxinol

Toda paineira carrega um bem-te-vi

Tem sempre um jatobá que gosta de colibri

Beija-flor é casa de ipê

Cada pinheiro é lotado de andorinha

E o joão-de-barro adora o eucalipto.

Ainda sobre as síndromes de polinização, Pétalas de Alceu Valença (Va-

lença, 1994) apresentou um vislumbre das características das flores poliniza-

das por borboletas (psicofilia) e aves (ornitofilia):

As borboletas voam sobre o meu jardim

São cores vivas, pousam sobre as "onze horas"

Nas rosas claras, violetas e jasmins

Um beija-flor traindo a rosa amarela

Beijou a bela margarida infiel

Papoula e dália estão cravadas de ciúmes

E o beija-flor beijando flores a granel.
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Canções podem ainda ser utilizadas no ensino de estruturas adaptativas 

das plantas. Por exemplo, Feito Mandacaru de Dominguinhos descreveu ca-

racterísticas adaptativas das plantas ao ambiente árido da Caatinga (Domin-

guinhos, 2006):  

És feito mandacaru

Cheia de espinhos por fora

Por dentro cheia de água

És feita mandacaru

Na terra seca onde moras

Não mora nenhuma mágoa.

Os trechos apresentados são apenas uma mostra, muitas outras canções 

brasileiras citam elementos da nossa diversidade. Você conhece outras?

O ensino de Botânica muito se beneficiará se nós professores, formos 

capazes de adequar esta proposta didática de acordo com os anseios, e com 

as necessidades de cada conteúdo.
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       Herbário HUENF buscando amenizar os impactos da 
Pandemia de COVID-19 divulgando botânica pelo

Raphael de Souza Pereira, Marcelle Souza Pereira, Maryana Belan Viana, Mayra da 

Cruz Nascimento, Marcelo Trindade Nascimento (UENF/HUENF)

No fim do ano de 2019, em Wuhan, na China, foi diagnosticado um novo 

tipo de Coronavírus, o SARS-CoV-2, que mudou o início deste século (Ma, 

2020; Maxmen, 2021). A maior crise sanitária e humanitária encarada global-

mente, provocada pela COVID-19, determinou a necessidade de novas ações 

em todas as áreas, economia, política e com a educação não seria diferente 

(Silva et al., 2020). Em 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) obser-

vou a evolução exponencial da doença e declarou o status de pandemia (Mo-

reira e Pinheiro, 2020), então medidas no Brasil e no Mundo foram tomadas 

para conter o avanço do vírus. Uma dessas medidas foi o distanciamento 

social e, consequentemente, a suspensão de toda a forma de ensino presen-

cial, seja formal e não formal, tais como aulas, visitas técnicas, exposições e 

feiras de ciências (Todos Pela Educação, 2020; Joye et al., 2020; Vasconcellos 

et al., 2020).

Uma saída acessível e sem custos para amortizar o impacto da ausência 

dessas atividades de ensino pode ser o uso estratégico de informações por 

meio de mídias sociais. Uma dessas mídias é o Instagram, uma rede social 

gratuita que, como menciona Garcia (2017), é uma rede de comunicação ba-

seada em imagens e pequenos textos, tornando o processo extremamente 

dinâmico, o que desperta o interesse das pessoas e que gera grande influên-

cia sobre elas.

Desde sua criação, em 2005, o Herbário do Centro de Biociências e Bio-

tecnologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

(HUENF) dispõe de um projeto de extensão intitulado “O Herbário HUENF 

como espaço não-formal para o ensino da Biodiversidade da Flora do Norte 

e Noroeste Fluminense”, o qual tem por objetivos promover conhecimento 

sobre a flora local e seus métodos de conservação através de palestras, visita-

ção pública ao seu acervo ou participando de eventos científicos e culturais, 

tais como feiras de ciências da região, onde os trabalhos desenvolvidos pela 

equipe e temas da botânica e conservação são abordados com a comunidade 
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local. Com o novo cenário imposto pela pandemia do Coronavírus, a equipe 

do Projeto apostou no Instagram e na utilização de uma abordagem bidi-

recionada, não apenas focada na comunidade científica, mas também nos 

usuários do aplicativo, um público diversificado que nem sempre está ligado 

em Ciência & Tecnologia, para disponibilização de material informativo rela-

cionado aos diferentes temas, que em geral eram abordados dentro do pro-

jeto. Para isso, são feitas postagens com linguagem acessível dos conceitos 

científicos no âmbito da botânica, em sua maior parte com uma pergunta-

-título para provocar o leitor e publicados quase que diariamente na conta 

@herbariohuenf (Figura 1).

Objetivamos então, demonstrar as ações tomadas pelo Herbário HUENF 

para contornar a ausência das feiras de ciência e as visitações públicas ao 

Herbário, sem abrir mão de um dos objetivos do Herbário, levar informação 

à população.

Canva: o aliado prático e gratuito

Para a confecção das imagens é utilizado o site Canva (www.canva.com). 

Criado por Melanie Perkins, por perceber que programas até então utiliza-

dos, como o Photoshop e o InDesign, eram complicados de usar, pagos e não 

intuitivos. No Canva há milhares de imagens gratuitas e modelos predefini-

dos para facilitar a produção do conteúdo, com o acesso dinâmico e de fácil 
Figura 1. Exemplo de postagens realizadas no Instagram @herbariohuenf sobre o tema Cegueira 
Botânica.
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utilização. Outro facilitador é que pode ser usado em qualquer celular, com-

putador ou tablet, sendo compatível com Windows, iOS e Android. (Canva, 

2021).

O crescimento do Instagram @herbariohuenf

 A partir de Outubro de 2020, às terças-feiras, semanalmente, há a coleta 

dos dados que o Instagram fornece através da aba “Insights” - anteriormente, 

esta aba se chamava “Informações” - nestes dados observamos o 

Figura 2.  Informações da aba “Insi-
ghts” do Instagram @herbariohuenf  
mostrando o aumento da interação 
com o conteúdo no mês de maio de 

2021.

crescimento do número 

de engajamento, que 

é a interação com as 

imagens por meio de 

curtidas, comentários e 

compartilhamentos, e 

seguidores (Figuras 2 e 

3).

Em todo o mês de maio de 2021 foram alcançados 1.779 usuários do 

Instagram e ocorreram 1.322 interações com o conteúdo, seja em forma de 

resposta nos Story, respondendo imagens postadas e/ou curtidas. Um au-

Figura 3. Crescimento de seguidores no Instagram @herbariohuenf entre 12/10/2020 a 
08/06/2021.
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mento de 50,3% nas interações em relação ao mês de abril.

Desde o início das medições, em 12 de outubro de 2020, onde contáva-

mos com 1.077 seguidores, tivemos um crescimento de 230 seguidores até 

08 de junho 2021, um aumento de 21%, totalizando 1.307.

Esse crescimento dá-se pelo dinamismo e pela interatividade dos temas 

abordados, sempre deixando ao leitor a proposta de atuar como propagador 

daquele conhecimento contido nas imagens, obtendo um conteúdo bidire-

cionalizado. A utilização das hashtags (#) também tornam a dispersão das 

informações mais eficiente e direta (Lima e Ferreira, 2020).

Importantes aliadas desse processo de mão dupla são as lives. Mensal-

mente, em data previamente marcada, é colocada de forma aberta as dis-

cussões sobre algum tema, com um convidado especialista na área com quem 

se objetiva debater. Há perguntas já estabelecidas pela equipe do HUENF, 

para iniciar a interação, além do acréscimo de outras perguntas ou dúvidas 

feitas pelos espectadores, permitindo, assim um conteúdo dinâmico onde 

não é apenas levado em conta as pautas propostas pelos pesquisadores, mas 

também, dúvidas de pessoas fora do meio acadêmico. Responder estas dúvi-

das, por mais simples que sejam, e/ou discutir temas gerais relacionados à 

botânica ajuda a desconstruir mitos e falácias que rondam nossa sociedade 

e mostra-se essencial para o fortalecimento do conhecimento, tornando-os 

atores do processo ensino-aprendizagem.

No contexto pandêmico, o Herbário HUENF valendo-se de ações como 

essa têm mostrado sua importância não só para os assuntos acadêmicos, 

como também para a popularização da Ciência, levando esse conteúdo à 

população por meio de suas redes sociais (Instagram, Facebook e YouTube) 

(Lima e Ferreira, 2020).
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Matérias

O milho: da germinação até a pós-colheita

Tainá Caroline Kuhn, Grace Karina Kleber Romani (UFPR/DFITO/PGAPV), Katia 
Christina Zuffellato-Ribas (UFPR/DBOT/PGAPV)

O milho que é conhecido pelo nome científico de Zea mays L. está en-

tre as principais culturas de importância mundial. A sua produção depende 

de diversos fatores como:  clima, nutrição, sanidade, além de outros fatores 

que afetam aspectos morfofisiológicos (forma e funcionamento) da espécie. 

Ao se referir à fisiologia (metabolismo, crescimento, desenvolvimento) des-

sa cultura, e das demais existentes, sabe-se que diversos hormônios estão 

atuando constantemente, agindo como mensageiros que desencadeiam uma 

série de respostas fisiológicas da germinação até a senescência da planta.

Os hormônios são moléculas de sinalização produzidas dentro das plan-

tas, que ocorrem em concentrações extremamente baixas, porém, existem 

formas sintéticas que imitam as formas naturais, sendo chamados de regula-

dores vegetais, que podem ser utilizados tanto para potencializar como para 

inibir algumas manifestações fisiológicas específicas. Há uma variedade de 

estudos sobre os efeitos de hormônios endógenos (produzidos naturalmente 

pelas plantas) e exógenos (produtos sintéticos) no ciclo das plantas. No ciclo 

do milho, as seguintes etapas podem ser citadas: germinação da semente e 

emergência da plântula; crescimento vegetativo; florescimento; frutificação; 

maturidade fisiológica e; senescência e pós-colheita.

Germinação e emergência

Sementes de milho no final da maturação podem apresentar dormên-

cia, por isso não germinam nas espigas e têm seus processos fisiológicos ex-

tremamente reduzidos devido ao balanço hormonal existente nelas. Nesse 

caso, há maior concentração do hormônio do ácido abscísico (ABA) e menor 

concentração de giberelina (GA). Para a semente superar a fase de dormên-

cia e germinar, as concentrações desses hormônios devem se inverter, assim 

haverá maior concentração de GA do que de ABA (Shu et al., 2015) (Figura 1).

Na germinação, o GA desempenha papel fundamental, pois desencadeia 

diversas reações que culminam na transformação de reservas das sementes 

(endosperma) em formas prontamente disponíveis para a respiração celular, 

processo que gera energia necessária para o desenvolvimento da plântula 
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(planta jovem). Diversos trabalhos foram realizados com a aplicação de GA 

com a expectativa de melhorar o percentual e desempenho na  germinação 

mesmo em situações adversas, como estresse hídrico, ou seja, falta d'água. 

A aplicação mais comum desse regulador vegetal é por meio da embebição 

das sementes em uma solução contendo GA e água. Diversas concentrações 

de GA vêm sendo estudadas para diferentes situações e cultivares de milho 

(Pan et al., 2016; Marinho et al., 2021).

O ABA em concentrações elevadas é o hormônio responsável por manter 

as sementes em dormência, mas, também pode participar de outros proces-

sos primordiais na etapa de germinação. Em pequenas concentrações, pode 

induzir a tolerância à seca, permitindo que a plântula tenha um melhor de-

senvolvimento de raiz e parte aérea em situações de estresse hídrico (Yao et 

al., 2019). E a produtividade (produção por área) da cultura é influenciada 

diretamente pelo percentual de germinação e estabelecimento de plântulas, 

além dos fatores ambientais e pela ação hormonal.

Como ocorre o crescimento na fase vegetativa

Nessa etapa do ciclo a planta não depende mais das reservas da se-

mente. Ocorre o crescimento da planta em altura e o desenvolvimento de 

raízes e folhas, que são estruturas essenciais para a planta produzir energia 

pela fotossíntese e adquirir nutrientes do solo para iniciar a fase reprodutiva. 

O crescimento em altura é governado principalmente pelo hormônio auxina 

(AUX), responsável pela promoção do alongamento de células, promovendo 

o crescimento em altura, além de participar do desenvolvimento de raízes 

adventícias e da expansão de folhas. Porém, o número de folhas não é altera-

do com a aplicação exógena de reguladores vegetais, pois é uma característi-

ca governada pelo genótipo da planta (Karimi et al., 2012). 

 Todos os hormônios participam de todas as fases do ciclo da planta, 

porém, em cada fase, alguns hormônios se sobressaem em relação aos de-

Figura 1. Representação do balanço hormonal nos processos de dormência e germinação de 
sementes de milho. ABA: ácido abscísico. GA: giberelinas. Ilustração: Tainá Caroline Kuhn. 
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mais, como também podem atuar de mais de um modo sobre o crescimento. 

O hormônio etileno (ET) promove crescimento dos entrenós em monoco-

tiledôneas, porém, concentrações elevadas desse hormônio podem inibir 

essa condição. No milho, foi relatado que o uso de ET reduziu o crescimento 

em altura das plantas e promoveu incremento no diâmetro do caule (colmo). 

Além disso, aplicações de inibidores de GA também aumentaram o diâmetro 

do colmo; já as AUX causaram 

o efeito inverso. A alteração da 

altura de plantas não modifi-

cou o número de nós do colmo, 

mas sim a distância entre eles 

(Karimi et al., 2012) (Figura 2). 

A redução da altura de planta e 

o aumento no diâmetro do col-

mo são características vantajo-

sas para variedades crioulas de 

milho que apresentam elevado crescimento em altura e consequentemente 

alto índice de tombamento.

O florescimento, a frutificação e a maturidade fisiológica das 
sementes

O milho é uma espécie monóica, ou seja, apresenta flores femininas (es-

piga) e masculinas (pendão) na mesma planta. Maiores concentrações de 

AUX (endógeno ou fonte exógena), em plantas monóicas, promovem maior 

formação das inflorescências femininas, com impactos positivos na frutifi-

cação. Já na inflorescência masculina, ocorre um aumento do comprimento 

do pendão, mas com menor quantidade de ramificações (Karimi et al., 2012). 

Desenvolver um pendão com poucas ramificações é interessante do ponto de 

vista produtivo, pois o custo energético para as plantas o emitirem é elevado 

e prejudica o rendimento de grãos em certa magnitude. Para efeitos posi-

tivos da aplicação de AUX a aplicação desse regulador vegetal deve ser feita 

antes da diferenciação floral.

As fenofases (fases/etapas do ciclo de vida) do milho são divididas em 

estádios vegetativos e reprodutivos, os quais são subdividos em sub-estádi-

os vegetativos (V) abrange as fases VE, V1, V3, V7, V10, V12, (...), e VT. Já o 

estádio reprodutivo (R) abrange os sub-estádios R1, R2, R3, R4, R5 a R6 (ver 

descrições no quadro a seguir). Cada fase de desenvolvimento é marcada 

Figura 2. Representação do caule (colmo) da planta de milho. 
Ilustração: Tainá Caroline Kuhn.
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por determinada característica que vai da emergência até a maturidade fisi-

ológica. E é importante saber que a determinação do número de fileiras de 

grãos ocorre entre os estádios V10 e V12, já o número de óvulos por fileira, 

que definirá o número de grãos por fileira ocorre entre os estádios V12 e 

V18, esse é um período de grande expansão longitudinal da espiga (Wordel 

Detalhamento das fenofases reprodutivas

Após a fecundação, inicia-se a formação dos grãos. Esses grãos apresentam 
quatro principais fases de desenvolvimento:

• Grão leitoso: é a fase em que o grão apresenta o maior nível de açúcar 
solúvel, ponto de colheita do milho verde.

• Grão pastoso: nessa fase ocorre o aumento do conteúdo de sólidos, 
transformação do conteúdo de açúcar solúvel em amido e redução da 
água.

• Grão farináceo: nessa fase ocorre grande acúmulo de amido e acentuada 
perda de umidade, fase apropriada para colheita de silagem.

• Maturidade fisiológica: ocorre nessa fase a formação da camada preta na 
base do grão, que representa o rompimento do elo de ligação da planta 
mãe com o fruto, caracterizando o momento ideal para a colheita de grãos. 
Alta concentração de ABA e baixa concentração de GA estão presentes na 
semente nessa fase.

Filho; Chiaradia, 2016). Destacamos que nesse período de desenvolvimento 

é recomendado que a planta tenha água e nutrientes disponíveis para que a 

produção não seja prejudicada.

A baixa oferta de água na cultura causa redução na altura de plantas, 

problemas na fertilização, no transporte de fotoassimilados (produtos da fo-

tossíntese) e no enchimento de grãos, comprometendo o desenvolvimento 

das plantas e de seus órgãos reprodutivos. O ABA auxilia na redução da tran-

spiração das plantas fazendo com que as mesmas percam menos água para 

o ambiente, assim mantendo a hidratação de seus tecidos. Além disso, esse 

hormônio reduz o crescimento da planta em condições adversas pois inibe 

o alongamento celular proporcionado pela AUX, assim, a planta vai utilizar 

mais energia para enchimento de grão do que para o crescimento (Figura 3).

Em regiões semiáridas, a aplicação de um inibidor de giberelina (GA) 

quando a planta possui 12 folhas expandidas, proporcionou maior enchimen-

to e produção de grãos. Esse fenômeno foi causado por mudanças bioquími-

cas que levam ao aumento de concentração de amido (reservas) nos grãos 

(Ahmad et al., 2019). E o bloqueio da GA, causa dormência nas sementes 

(Figura 1) e evita a viviparidade (germinação das sementes ainda na espi-

ga), o que é benéfico do ponto de vista da produtividade e estocagem na 

pós-colheita.
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O que ocorre no envelhecimento das plantas e no pós-colheita

O envelhecimento das plantas é chamado de senescência e é um proces-

so no qual ocorre a degradação de compostos no final do desenvolvimento 

dos órgãos como folhas, caules, flores e frutos. A evolução desse processo 

depende da disponibilidade hídrica (de água), do suprimento de nitrogênio, 

do balanço hormonal e das relações existentes entre fonte e dreno (locais de 

produção de fotoassimilados e de consumo). O tempo de vida das folhas de-

pende da oferta de produtos da fotossíntese (fotoassimilados) para manter o 

enchimento de grãos após a fase de floração. 

A senescência das folhas pode ser acelerada pelo excesso, ou pela fal-

ta de carboidratos (açúcares) para suprir às demandas da planta. Quando a 

planta tem carboidratos em grande quantidade, algumas folhas entram em 

senescência antecipada pois na planta existe energia suficiente para o enchi-

mento dos grãos. O contrário acontece quando há baixa oferta de carboidra-

tos, sendo necessária a realocação de fotoassimilados das folhas (fonte) para 

os grãos (dreno). E as folhas da base da planta entram em senescência an-

tes das demais, pois não recebem luz solar suficiente para fazer fotossíntese 

(Sangoi et al., 2013).

A senescência também é governada pelo balanço hormonal. Enquan-

to houver maiores concentrações do hormônio citocinina (CIT) nas folhas, 

elas se manterão verdes. Quando houver aumento na concentração de ABA, 

inicia-se o processo de degradação de compostos como a clorofila, pigmento 

responsável pela coloração verde, assim, a planta começa a apresentar cor mais 

amarelada (Figuras 4A e 4B). Além da degradação da clorofila, outros compos-

tos como lipídeos e proteínas também são degradados (Sangoi et al., 2013). 

Figura 3. Plantas com altura reduzida e desuniforme (A). Planta com altura reduzida em estádio 
reprodutivo antecipado (B). Espiga com problemas na fertilização devido a estresse hídrico seve-
ro (C). Fotografias: Grace Romani.
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Mas, para a produção de silagem, as cultivares de milho stay green (mant-

er-se verde) tem sido uma boa alternativa, pois elas melhoram a qualidade 

da silagem devido a planta continuar com suas folhas verdes e os grãos 

possuírem maior teor de amido, proporcionando maior energia ao alimen-

to. Nessas cultivares existe maior concentração de CIT nas folhas e ABA nos 

grãos (He et al., 2004).

Na fase de pós-colheita, quando o objetivo é produção de grãos, é crucial 

manter a umidade em torno de 13% (umidade padrão) reduzindo assim sua 

respiração celular e evitando que ocorra a germinação dos grãos no silo de 

estocagem, além de danos por patógenos, pragas e roedores.

Como está o uso de hormônios vegetais na cultura do milho

Apesar de diversos estudos realizados com a aplicação exógena (externa) 

de reguladores vegetais no milho, as informações sobre a dosagem ideal não 

estão definidas, devido a variação dos efeitos ambientais e à diversidade de 

genótipos (material genético das cultivares) utilizados na realização de cada 

trabalho. E na legislação vigente, existem poucos produtos comerciais regis-

trados para uso na cultura e a aplicação de reguladores vegetais não é uma 

prática rotineira nos sistemas de produção de milho.
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Luz, câmera, ação: documentário sobre a biologia reprodutiva 
de Cyrtopodium holstii (Orchidaceae)

Tâmara Samile Santos, Cecília Oliveira de Azevedo (UESB)

Flor é “tudo aquilo que se entende como mais belo, mais dis-

tinto, mais limpo ou mais nobre de um conjunto ou de uma 

coletividade” (Dicionário Aulete, 2020).

Luz: a flor e sua reprodução

Embora a maioria das pessoas associem as flores a algo sensível e frágil, 

elas são, na verdade, os órgãos reprodutivos das plantas que servem para 

chamar a atenção, não de outras plantas, mas sim de animais. Como as plan-

tas não podem andar para encontrar os seus parceiros, elas fazem com que 

os insetos trabalhem para elas. São eles que vão propiciar a mistura do ma-

terial genético masculino e feminino. Eles atuam como transportadores de 

gametas e nós os chamamos de polinizadores.

“Polinizador: Diz-se de ou animal (inseto, pássaro etc.) que po-

liniza” (Dicionário Michaelis, 2020).

“Polinização: Transporte do grão de pólen da antera para o 

estigma, realizado através de agentes polinizadores como o 

vento, a água ou os animais, especialmente os insetos” (Dicio-

nário Aulete, 2020).

Depois que este processo ocorre, há a formação dos frutos que inclui 

todos aqueles que usamos na nossa alimentação, como tomates, abóboras, 

pepinos, maçãs e morangos. É o que garante a perpetuação da espécie. “O 

fruto é o órgão que resulta da maturação do(s) ovário(s), que é o órgão femi-

nino da flor e que, geralmente, contém a semente” (Dicionário Aulete, 2020). 

Para “convencê-los” a trabalhar para elas, as plantas oferecem recompensas 

e adotam estratégias para chamar sua atenção, como cores, cheiros e produ-

ção de néctar.

“Néctar qualquer bebida particularmente saborosa [...] Para 

a botânica é um líquido adocicado produzido pelos nectários 

das plantas e colhido especialmente por diversos insetos, in-

clusive as abelhas, que o utilizam para fazer o mel” (Dicionário 

Aulete, 2020).
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As plantas produzem açúcares na fotossíntese e os animais precisam de 

açúcar como fonte de energia. Os insetos usam este açúcar como comida e a 

planta como “pagamento”. Algumas vezes, porém, estes animais trabalham 

de graça, por engodo. A definição de engodo é “Aquilo que se usa para enga-

nar; cilada; engano. Chamariz para atrair alguém” (Dicionário Aulete, 2020).

Um terço das espécies de orquídeas não oferece nenhum tipo de re-

compensa para os insetos (Van der Pijl e Dodson, 1966), elas enganam estes 

animais imitando, principalmente, duas coisas: a fêmeas da espécie poliniza-

dora, as flores se “vestem” de abelhas, com pelos, asas, etc, ou imitam as 

flores de espécies que oferecem recompensas. As espécies do gênero Cyrto-

podium não oferecem recursos para os seus polinizadores, atraindo abelhas 

por engano (Chase e Hills, 1992; Pansarin et al., 2008; Hall et al., 2008; 2009).

Câmera: como este trabalho foi desenvolvido

Entender as estratégias reprodutivas das espécies é uma importante fer-

ramenta para fins de manejo e uso, para plantas com potencial ornamental, 

bem como para a conservação de espécies nativas.

Para entender como tudo isso acontece com Cyrtopodium holstii nós ob-

servamos os polinizadores (Figura 1) e atuamos como polinizadores artificias, 

ou seja, fizemos cruzamentos manuais, para tentarmos entender os mean-

dros do processo de reprodução desta planta.

O sistema reprodutivo desta orquídea foi investigado em seu ambiente 

natural, na Matinha da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

em Vitória da Conquista, Bahia, através de observação de polinizadores e 

quatro tipos de tratamentos: a autopolinização manual, onde as flores foram 

polinizadas manualmente com seu próprio pólen. A polinização cruzada ma-

nual, onde as flores foram polinizadas manualmente com o pólen de um ou-

tro indivíduo. Na autopolinização espontânea, as flores foram ensacadas sem 

nenhum tipo de tratamento, para verificar a ocorrência de autopolinização 

espontânea. E a polinização em condições naturais, onde as flores que não 

sofreram nenhum tipo de tratamento foram acompanhadas até a formação 

ou não dos frutos e usadas como controle. Após os tratamentos, as flores 

foram ensacadas, com sacos de voil (Figura 2).

Figura 1. Imagens da discente Tâmara Samile Santos realizando as observações de visitantes flo-
rais em campo, na matinha da UESB, em Vitória da Conquista, Bahia. Fotografias: Cecília Oliveira 
de Azevedo.
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Embora esteja dentro da Universidade, as plantas não estavam prote-

gidas. Uma cerca de arame foi feita durante o desenvolvimento do projeto 

para proteger as plantas pesquisadas, uma vez que o fragmento de Floresta 

Figura 2. Experimentos dos sistemas de reprodução da orquídea (Cyrtopodium holstii) realizados 
em campo, na Matinha da UESB, em Vitória da Conquista, Bahia. A e C. Plantas após tratamen-
tos, com as flores ensacadas com sacos de voil. As fitas com diferentes colorações indicavam 
diferentes tratamentos. B. Realizando o cruzamento manual. Fotografias: Cecília Oliveira de Aze-
vedo.

Estacional é usado como pastagem para o rebanho bovino da Universidade, 

principalmente, em período de seca, quando as áreas regularmente destina-

das à alimentação destes animais esgotam-se.

Ação: o que descobrimos

Em outubro, cada planta desenvolveu um novo pseudobulbo e, simul-

taneamente, uma inflorescência lateral paniculada, com cerca de 1 metro 

e meio de altura, podendo chegar a quase dois metros. Cada inflorescência 

produziu uma média de 120 flores, chegando a 270. Cada flor tem cerca de 

5 cm de diâmetro. Elas são bastante atrativas, apresentando uma coloração 

amarelada com máculas amarronzadas. O período principal de floração ocor-

reu em novembro.

Cyrtopodium holstii não oferece recurso (resina, néctar, etc) aos polin-

izadores, apresentando, desta forma, uma taxa de visitação às flores muito 

baixa. Nenhuma das abelhas que visitou as flores durante as observações 

removeu o polinário. Consequentemente, poucos frutos são formados em 

condições naturais. Apresentando uma taxa de aproximadamente 0,2% de 

formação de frutos naturais.

Também não houve remoção de polinário durante a noite. A taxa final de 

remoção de polinário foi de 30%. Os resultados mostraram também que esta 

espécie de orquídea é autocompatível, mas é dependente do polinizador, ou 

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica


Botânica Pública, v. 2, 2021 47

Capa         Sumário         Editorial         Expediente         Submissão         Edições anteriores

seja, apesar de poder se autopolinizar, esta espécie não consegue fazer isto 

sozinho, dependendo da abelha para realizar este processo. Os cruzamen-

tos manuais deram origem a altas taxas de frutificação, tanto na autopolin-

ização como na polinização cruzada, 60% e 87% respectivamente, mas sem 

formação de frutos na polinização espontânea.

Luz, câmera, ação: as autoras e o filme

O curso de Ciências Biológicas da UESB aceita, além da tradicional 

monografia, a elaboração do trabalho de conclusão de curso (TCC) em forma 

de um filme de divulgação científica, baseado em um roteiro original. Esta 

foi a forma que a Tâmara, estudante do curso de bacharelado em Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), escolheu 

para apresentar os resultados de sua pesquisa. Desta forma, as autoras 

deste trabalho passaram a frequentar os laboratórios do curso de Cinema 

e Audiovisual da UESB para aprender sobre roteiro e editoração de filmes. 

Durante o trabalho de campo, passaram a fotografar e filmar todo o processo, 

junto com Tereza Nilma Santos, mãe da Tâmera, que registrou os momentos 

em que Tâmara trabalhava com sua orientadora (Figura 3).

As imagens de campo utilizadas neste filme foram captadas ao longo de 

três anos, entre novembro de 2017 e novembro de 2019.

Figura 3. Filme produzido pela discente Tâmara Samile Santos, do curso de Ciências Biológicas 
da UESB, junto com sua orientadora Cecília Oliveira de Azevedo, como parte do seu trabalho de 
conclusão de curso (Clique na imagem para assistir).
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O @inma.oficial no Instagram: o Museu de Biologia Professor 
Mello Leitão em tempos de pandemia

Amélia Carlos Tuler, Alba Livia Tallon Bozi, Antônio Carlos Totola, Gabrielly Benaducci 
Tolentino, Josiane Marcia Pereira, Lorrayne Jéssica da Silva, Tatiane de Mello do 
Carmo (INMA)

Os museus são considerados lugares propícios para a educação e a di-

vulgação dos conhecimentos científicos (Souza, 2009). O Museu de Biologia 

Professor Mello Leitão (MBML) foi criado por Augusto Ruschi em 1949, a 

partir de coleções da flora e fauna da região Centro-Serrana do Espírito San-

to, principalmente de orquídeas, bromélias e beija-flores (Ruschi, 1976).  O 

MBML funcionou durante 34 anos como museu particular, dedicado aos es-

tudos científicos de seu fundador (por exemplo, experimentações nas áreas 

de conservação de florestas e reprodução de beija-flores em cativeiro), além 

de reunir coleções zoológicas e botânicas e um importante acervo bibliográ-

fico (INMA, 2021).   

Em 1983, o Museu foi incorporado pela Fundação Nacional Pró-Memó-

ria (FNPM), do Ministério de Educação e Cultura (MEC), e passou a ser uma 

instituição pública (INMA, 2021). Em 1987, logo após a morte de Augusto 

Ruschi, o MBML tornou-se um espaço de visitação pública, sendo instituído 

pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente desde 1992, como um dos Polos 

de Educação Ambiental do Espírito Santo, em função de suas atividades vol-

tadas à proteção da biodiversidade e ao desenvolvimento do conhecimento 

científico sobre a Mata Atlântica.

 Por fim, em 2014, o MBML foi transferido por meio da Lei 12.954, para 

a tutela do Ministério da Ciência e Tecnologia (hoje, MCTIC), sendo incorpo-

rado à estrutura do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), especial-

mente voltado para pesquisas na Mata Atlântica, manutenção e expansão 

desse importante patrimônio público e preservação da memória de Augusto 

Ruschi. 

Além de promover a pesquisa científica, o INMA difunde o conhecimen-

to científico por meio de atividades educativas desenvolvidas pelos vários 

setores, contando com uma agenda de eventos culturais que valorizam da-

tas importantes para o meio ambiente e o Brasil e, ainda, ações educativas 

voltadas à conscientização de turistas e estudantes por meio de exposições 

educativas e visitas mediadas (Rocom e Campos 2017).
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O Museu de Biologia Professor Mello Leitão dispõe de coleções desti-

nadas apenas para fins de pesquisa científica (herbário, coleções zoológicas, 

biblioteca) e de coleções didáticas relacionadas às exposições (estande de 

orquídeas, pavilhão de botânica, auditório) e outras atividades destinadas 

a escolas e ao público em geral (pavilhão de ornitologia, viveiro de araras, 

ofidiário, recinto dos quelônios, observatório de beija-flores, casa do Ruschi, 

Tabela 1. Número de visitantes do Parque Zoobotânico do 
Museu de Biologia Professor Mello Leitão nos anos de 2013 
a 2020.

além do arboreto com centenas de 

espécies botânicas de rara beleza.

A relevância do Museu de Bio-

logia Professor Mello Leitão tanto 

para pesquisa, quanto para o turis-

mo pode ser observada pelos da-

dos de visitação pública no Parque 

Zoobotânico nos últimos anos. Con-

siderando os anos de 2013 a 2020, 

o parque Zoobotânico do INMA re-

cebeu aproximadamente 80 mil vi-

sitantes por ano, entre turistas, pes-

quisadores e estudantes dos mais 

diversos níveis escolares (Tabela 1).

Como pode ser observado, houve uma queda acentuada no número de 

visitantes em 2020. Essa queda se deve ao fechamento do Parque Zoobotâni-

co a partir do mês de março de 2020 devido a pandemia de Covid-19.

A pandemia mudou as formas de socialização e de comunicação social, 

tornando virtuais as interações de trabalho, as aulas e a comunicação cientí-

fica. Nesse contexto, as redes sociais tornaram-se ferramentas vitais e foi um 

dos caminhos utilizados pelo Museu de Biolo-

gia Professor Mello Leitão para a divulgação 

científica nas mais diversas áreas. 

Desde o início da pandemia (março de 

2020), começamos a divulgar nossas ações 

nas redes sociais, de forma mais frequente e 

atualmente, contamos com mais de 837 pos-

tagens com alcance médio de 1507 pessoas 

por semana no @inma.oficial.

Os conteúdos das postagens são diversos, 

vamos apresentar alguns (Figuras 1-5).
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1. Datas comemorativas 

Figura 1. Cards comemorativos sobre o Dia da Botânica e Dia do Taxonomista.

2. Memória de Augusto Ruschi e do Museu de Biologia Prof. 
Mello Leitão

Figura 2. Cards sobre a vida de Augusto Ruschi e inauguração do estande orquídeas Dr. Frederico 
Carlos Hoehne.
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3. Recintos e coleções do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão

Figura 3. Cards sobre a coleção zoológica (coleção úmida) e sobre o herbário.

4. Divulgação de eventos

Figura 4. Cards sobre o evento do dia Nacional da Mata Atlântica e live sobre o Dia Mundial de 
Mulheres e meninas na Ciência transmitido pelo Instagram @inma.oficial.
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5. Projetos e publicações científicas

Figura 5. Cards sobre a publicação do Flora Ativa, um boletim informativo sobre a flora da Mata 
Atlântica e sobre o projeto de pesquisa Conservação da Biodiversidade na Mata Atlântica Cen-
tral.

As publicações são criadas no App Canva (produto licenciado pela Canva 

Desenvolvedor), principalmente, com fotografias do acervo do Museu de 

Biologia Prof. Mello Leitão. Os textos das legendas são construídos sempre 

com base em literatura especializada referente ao tema da postagem, porém 

com linguagem adequada para o público em geral. 

Para fins de engajamento, postamos entre três e quatro postagens por 

semana no feed e inúmeros stories todos os dias, sempre relacionados às 

atividades desenvolvidos no Museu de Biologia Prof. Mello 

No dia 26 de agosto de 2021, foi publicada a portaria INMA nº 63 de 

retorno da visitação pública ao parque Zoobotânico do INMA, que regula-

mentou a reabertura no dia 10 de setembro de 2021.

 Mesmo com o retorno das atividades presenciais, nossa atuação no 

@inma.oficial veio "para ficar". A divulgação científica por meio das redes 

sociais permanecerá como uma forma de circulação de informações, pro-

duções científicas e eventos realizados no âmbito do INMA, para o público 

em geral e não somente entre os visitantes presenciais.
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1

Flora

Calçada da fama: o recente sucesso das plantas cultivadas e
        ruderais urbanas 

Mayara Dias Caldas (UFMA/DEBIO), Maycon Jordan Costa da Silva (UFRA-Museu 
Goeldi/PPGBot. Tropical), Lucas C. Marinho (UFMA/DEBIO)

As plantas ruderais estão em todos os lugares e são de fácil acesso. São 

plantas extremamente adaptáveis e resistentes aos impactos causados por 

ações antrópicas e que aparecem espontaneamente em vãos de calçadas, 

terrenos baldios e beiradas de muros. As espécies ruderais podem ser exó-

ticas, ou seja, que foram introduzidas em uma região que não é a sua de 

origem, ou nativas, plantas que ocorrem em determinado ambiente porque 

evoluíram ali e permaneceram, ou evoluíram em outro lugar e chegaram ali 

sem a ação humana (Moro et al., 2012).

Existe uma diversidade gigantesca de espécies que podem ser consi-

deradas ruderais, mas dentre as mais comuns, podemos citar espécies das 

famílias Commelinaceae (Figura 1A), Portulacaceae (Figura 1B), Rubiaceae 

(Figura 1C) e Turneraceae (Figura 1D). Não por acaso são algumas das 

Figura 1. Espécies cultivadas e ruderais urbanas comuns em São Luís do Maranhão, MA, Brasil. 

A. Commelina benghalensis L. (Commelinaceae); B. Portulaca oleracea L. (Portulacaceae); C. Ixora 

spp. (Rubiaceae); D. Turnera subulata Sm. (Turneraceae); E. Allamanda cathartica L. (Apocyna-

ceae); F. Catharanthus roseus (L.) G.Don (Apocynaceae). Fotos C, D e F mostrando variedades na 

coloração das flores. Fotografias: Lucas Cardoso Marinho.
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nem todos os educadores tiveram formação ou alguma experiência com o 

ensino à distância, ou mesmo com a utilização de recursos digitais voltados 

para a educação (Monteiro, 2020). Ainda assim, vários professores adapta-

ram seus métodos e fizeram a adequação dos seus conteúdos para essa prá-

tica.

As aulas práticas de anatomia, morfologia e taxonomia vegetal reque-

rem a utilização de amostras, as quais podem ser frescas (recém coletadas), 

herborizadas (secas e montadas em cartolinas), armazenadas em substâncias 

fixadoras, montadas em lâminas, etc. O fato é que o contato com as plantas 

ou parte delas é fundamental para a compreensão dos procedimentos e clas-

sificação biológica (Ursi et al., 2018). Para as aulas práticas de sistemática e 

morfologia vegetal as amostras estão, normalmente, disponíveis para análise 

após a coleta geralmente feita pelo professor ou monitores das disciplinas. 

No entanto, o ensino remoto trouxe uma realidade diferente com a impos-

sibilidade de encontros presenciais para as aulas e atividades de coleta, im-

possibilitando que estas amostras cheguem às mãos dos estudantes. Desta 

maneira, foi necessário pensar em alternativas para que os acadêmicos ti-

vessem contato com as plantas, mas respeitando o distanciamento social. 

As propostas mais realistas foram pautadas sobre a utilização das plantas 

cultivadas em casa ou encontradas em lugares próximos a ela. Foi aí que as 

plantas cultivadas e as ruderais ganharam destaque!

famílias mais cultivadas para fins ornamentais. Além destas, se destacam nos 

jardins e vasos residenciais, as Acanthaceae, Apocynaceae (Figuras 1E e 1F) 

e Iridaceae. Muitas espécies exóticas encontradas no Brasil foram trazidas 

para fins ornamentais e estas raramente se tornam invasoras. Algumas aca-

bam “escapando” dos canteiros e crescem nos passeios e muros (Figura 1F), 

mas não vão muito longe sem uma ajudinha humana. 

No ensino presencial, as plantas cultivadas e ruderais são constantemen-

te preteridas quando comparadas às espécies nativas e mais difíceis de se-

rem identificadas. Para as aulas de taxonomia, por exemplo, os professores 

geralmente buscam na flora local famílias menos representativas, espécies 

arbóreas e táxons pouco conhecidos, ou seja, as cultivadas e ruderais fazem 

pouco sucesso.

Por que as plantas cultivadas e ruderais urbanas ganharam 
destaque?

O último ano foi desafiador para todos os trabalhadores da educação no 

Brasil. Do ensino fundamental à pós-graduação, todos sentiram as mudanças 

repentinas em decorrência da pandemia da COVID-19 (causada pelo SARS-

-CoV-2). A necessidade do distanciamento social interferiu de maneira 

expressiva no rendimento acadêmico e, na busca por minimizar os impactos 

na educação, adotou-se o ensino remoto ou híbrido. No entanto, é fato que 
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sidade Federal do Ceará (Sampaio et al., 2016), e a Heteranthera longira-

chilla Sousa & Giul. (Pontederaceae, a família do aguapé), descrita a partir de 

material coletado dentro do campus da Universidade Federal da Bahia, em 

Salvador (Sousa et al., 2018).

Novidades como estas não são comuns em áreas urbanas fora das áreas 

das instituições de ensino, em meio a grandes centros. Ainda assim somos 

surpreendidos por grandes tesouros “escondidos” nos passeios públicos das 

cidades. Scatigna et al. (2021), por exemplo, coletaram na avenida Litorânea, 

ponto turístico de São Luís do Maranhão, alguns espécimes da até então des-

conhecida Buchnera nordestina Scatigna (Orobanchaceae). Isso mostra que 

os lugares supostamente bem conhecidos do ponto de vista florístico ainda 

têm muito mais a oferecer. Traçando um paralelo entre a música e a botânica, 

talvez Zeca Baleiro e Gerson da Conceição, músicos maranhenses, nos apon-

taram algo na música “Flores do Asfalto”.

Velhas paisagens, novos achados 

As "velhas paisagens" urbanas têm oferecido suporte para os trabalhos 

práticos em botânica desenvolvidos durante a pandemia da COVID-19. Um 

destes recursos didáticos foi apresentado por Marinho e Valle (2020), os 

quais propuseram a construção de um herbal em casa. Nos trabalhos apre-

sentados pelos discentes, o alfinete (Ixora spp., Rubiaceae, Figura 1C) e a 

A importância das plantas cultivadas e ruderais urbanas na 
formação dos novos taxonomistas

De onde vêm as plantas utilizadas nas aulas práticas de taxonomia e mor-

fologia vegetal? Não é tão difícil rastrear de onde vem esses espécimes se 

pensarmos que é importante que eles estejam frescos durante as aulas. Na 

maioria das vezes as plantas são de espaços da própria instituição de ensino 

que, além de prover materiais para as aulas práticas, ainda funciona como 

um laboratório a céu aberto. Os estudantes que desejam ir além e fazer as 

suas monografias ou trabalhos de iniciação científica em taxonomia, podem 

começar com o levantamento florístico dos campi em que estudam, como foi 

feito por Carvalho et al. (2007) e Costa et al. (2017), por exemplo. Assim, é 

possível dizer que os novos taxonomistas estão sendo cativados e formados 

com base nas espécies cultivadas e ruderais urbanas espalhadas pelo Brasil.

Algumas destas instituições de ensino, além de espécies cultivadas e ru-

derais, contam com verdadeiras florestas. Em recente artigo publicado na 

Systematic Botany, Dávila et al. (2021) mostraram o quão diverso é o frag-

mento florestal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e como ele 

pode ser usado como um “laboratório vivo” para o ensino de Botânica. São 

destes fragmentos que, algumas vezes, surgem inusitadas descobertas taxo-

nômicas, como o Solanum fernandesii V.S. Sampaio & R. Moura (Solanaceae, 

a família do tomate), descrita com base em material proveniente da Univer-
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Figura 2. Oxalis triangularis (Oxalidaceae), um novo registro para o estado do Maranhão, cres-
cendo em passeio público do bairro Cohajap, São Luís, MA, Brasil. Voucher: L.C.Marinho 1688. 
Fotografias: Lucas Cardoso Marinho.

Oxalis triangularis ocorre em vários países da América do Sul como Ar-

gentina, Bolívia e Paraguai. No Brasil, ocorre em todas as regiões, exceto em 

alguns poucos estados, dentre eles, o Maranhão (Fiaschi et al., 2021). Popu-

larmente chamadas de “trevo” ou “trevo-falso”, algumas espécies de Oxa-

lis são conhecidas plantas ruderais. Espécies deste gênero são amplamen-

te amostradas nas coleções devido, especialmente, à facilidade de coleta e 

herborização. Ainda assim, não havia registros de O. triangularis no estado, 

registro este resultante do “recente sucesso das plantas cultivadas e ruderais 

urbanas” nas salas de aula virtuais.

Agradecimentos
Agradecemos aos amigos Pedro Fiaschi, pela identificação da espécie de 

Oxalis, e Mariana Valle, pela leitura e sugestões feitas no manuscrito. Dedica-
mos a todos os colegas que coletam as plantinhas ruderais.
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vinca (Catharanthus roseus, Apocynaceae, Figura 1F), duas espécies ampla-

mente cultivadas no Brasil, tiveram presença massiva. Ainda em decorrência 

da pandemia, esta mesma proposta foi aplicada a um novo grupo de alunos 

e, desta vez, com uma “planta-teste” coletada pelo professor.

Um espécime de “trevo” foi coletado em uma área urbana de São Luís, 

Maranhão, com o intuito de verificar se seria possível herborizá-lo dentro 

do período proposto. A atividade ocorreu novamente como o planejado e a 

identificação do “trevo” trouxe um novo achado: Oxalis triangularis A.St.-Hill, 

um novo registro para o Maranhão  (Figura 2).
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Flora

Plantas fantásticas e onde habitam

Mateus Fernandes de Oliveira (UFMG/ICB/DBOT), Cíntia Aparecida Teixeira Araújo 
(UFMG/ICB/DBOT), Bárbara Azevedo Oliveira (UFMG/ICB/DBOT), Gabriel Felipe 
Peñaloza-Bojacá (UFMG/ICB/DBOT), Adaíses Simone Maciel da Silva (UFMG/ICB/DBOT)

Vamos imaginar a seguinte cena, saída de um filme: uma linda flores-
ta, repleta de plantas diferentes, bizarras e coloridas, por onde caminham 
pequenos seres com muita pressa, e onde as gotas de água brilham como 
pequenos diamantes sobre as folhas dessas plantas. Parece fantasia, não é 
mesmo? Este mundo realmente existe, mas para acessá-lo você precisará 
de uma lupa ou microscópio. Simples assim... Este é o universo das plantas 
em miniatura, comumente chamadas de briófitas, que agrupam linhagens de 
plantas relativamente antigas, que surgiram há cerca de 470-515 milhões de 
anos atrás (Bowman et al., 2017; Li et al., 2020).

De forma geral, podemos classificar as plantas em dois grandes grupos 
(Judd et al., 2009): um que inclui as briófitas e pteridófitas (plantas que se 
reproduzem por esporos) e outro que engloba as gimnospermas e angios-
permas (plantas que se reproduzem por sementes). Dentre estes grupos de 
plantas, as briófitas são as que representam a linhagem mais antiga (Figura 

1), que já viviam na Terra há cerca de 200 milhões de anos, ou seja, antes 

Figura 1. Ao observarmos os ramos da árvore (dos mais velhos para os mais novos), percebemos 

que o ramo das hepáticas foi o primeiro a divergir; seguido pelo ramo dos musgos como uma 

linhagem intermediária; e, finalmente, aparece o ramo dos antóceros, que compartilham um 

ancestral comum e exclusivo com as plantas vasculares (licófitas + samambaias = pteridófitas; 

gimnospermas e angiospermas). Ilustração: Adaíses Simone Maciel da Silva. Filogenia baseada 

em Shaw e Renzaglia (2004).
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mesmo do surgimento das plantas com flores (Judd et al., 2009). A respeito 

das briófitas, os botânicos as classificam em três grandes grupos: hepáticas, 

musgos e antóceros, cujas histórias evolutivas há muito divergiram (Figura 1), 

se separando de maneira progressiva umas das outras (Judd et al., 2009; Gli-

me, 2017).

Os nomes científicos dos grupos que representam as briófitas são 

Marchantiophyta, Bryophyta e Anthocerotophyta, respectivamente as hepá-

ticas, os musgos e os antóceros (Glime, 2017). Juntas, elas são o segundo 

grupo de plantas mais diverso, com cerca de 21.925 espécies descritas, den-

tre as quais 12.700 são musgos, 9.000 são hepáticas e 225 são antóceros 

(Christenhusz e Byng, 2016). Já no Brasil, o número de briófitas registradas é 

de cerca de 1.524 espécies (Costa e Peralta, 2015).

Com uma diversidade tão grande de espécies, podemos encontrar 

Figura 2. É possível observar diferentes exemplos 
de briófitas, como hepáticas talosas e folhosas (A 

e B), musgos (C, D e E), e antóceros (F). Observe 
na figura E a interessante interação das briófitas 

epifilas, que crescem sobre folhas. Fotografias: 
A - Bárbara Azevedo Oliveira; B, C e E - Adaíses 

Simone Maciel da Silva; D - Mateus Fernandes de 
Oliveira; F - Gabriel Felipe Peñaloza Bojacá.

briófitas com morfologias muito 

diferentes (Figura 2). Existem 

hepáticas talosas (Figura 2A), que 

são aquelas com o corpo achatado, 

e hepáticas folhosas (Figura 2B), 

que possuem estruturas diminutas 

semelhantes a folhas, chamadas 

de filídios. Os musgos são todos 
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folhosos (Figuras 2C, 2D e 2E), mas variam grandemente em cor e arranjo dos 

filídios. Já os antóceros são talosos (Figura 2F), e alguns podem crescer como 

pequenas rosetas.

 Ao longo da evolução deste grupo de plantas, as briófitas se diver-

sificaram e ocuparam os mais variados habitats terrestres (Vanderpoorten e 

Goffinet, 2009). Atualmente, podemos encontrá-las desde as mais úmidas 

florestas dos trópicos até as congeladas paisagens da Antártida (Glime, 2017)! 

E mesmo dentro de uma floresta, podemos encontrar briófitas vivendo sobre 

o solo, rochas, cascas de árvores, galhos e até folhas de outras plantas (Figura 2). 

Elas são realmente muito versáteis!

E o que essas pequenas plantas podem agregar aos
ecossistemas dos quais fazem parte?

Elas são constituintes importantes da vegetação, muitas das espécies de 

briófitas são organismos pioneiros, além de ajudarem na fixação de carbono 

e na retenção de umidade (Tyler, 1990; Vanderpoorten e Goffinet, 2009; Gli-

me, 2017).

Planta notáveis quase não são observadas
Estas plantas, em geral tão pequenas e despercebidas, ainda possuem 

importantes usos para humanos (Saxena e Harinder, 2004). As briófitas pro-

duzem compostos biológicos com grande potencial farmacêutico, porém elas 

são mais amplamente utilizadas na medicina popular (Glime, 2017). Visto 

seu valor ecológico relevante, contribuindo para a manutenção da umidade e 

ciclagem de nutrientes nos mais variados substratos (Saxena e Harinder, 2004), 

elas também podem ser utilizadas na agricultura, no paisagismo, no aquaris-

mo e na jardinagem (Benl, 1958; Nelson e Carpenter, 1965; Alam e Sharma, 

2015). Ainda há um uso doméstico e pessoal destas plantas, que podem ser 

utilizadas para fins artísticos e decorativos e na produção de objetos, como 

colchões, tapetes, escovas e vassouras (Dickson, 2000; Crum, 2004).

Toleram condições extremas e até a falta d'água!
Existem muitos aspectos a serem explorados neste pequenino mundo 

das briófitas! Essas pequenas plantas apresentam verdadeiros “truques” 

para viver em ambientes mais hostis, como desertos e habitats semiáridos 

(Schofield, 1981; Frahm e Porembski, 1994; Hallingbäck e Hodgetts, 2000; 

Vanderpoorten e Goffinet, 2009; Fantecelle et al., 2017). Estes “truques”, 

também chamados de estratégias de sobrevivência, são representados, por 

exemplo, pela coloração esbranquiçada dos filídios (Figura 3A), que reflete o 

excesso de raios UV; e pelas células mortas nas pontas dos filídios, os ápices 

hialinos (transparentes) (Figura 3B), que agem como absorventes de gotas 

de orvalho.
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Estas plantas também são tolerantes à dessecação, ou seja, raramente 

morrem pela falta de água, pois, em tempos secos, elas ficam dormentes 

e, ao menor sinal de água, despertam e reiniciam seu pleno metabolismo 

(Figura 3C). Por fim, as briófitas possuem diversas estruturas reprodutivas 

de propagação assexuada, como ápices caducos (Figura 3D) e gemas (Figuras 

3E e 3F), capazes de formar novas plantas quando transportadas pelo vento, 

água ou animais.

Onde essas plantas fantásticas habitam?
Em certos ambientes mais hostis, como nos campos rupestres ferrugino-

sos brasileiros (Figura 4), é possível observar uma considerável diversidade 

de briófitas que só estão lá firmes e fortes graças a estas estratégias (Fante-

celle et al., 2017; Peñaloza-Bojacá et al., 2018a). Esses ambientes, também 

chamados de Cangas, são verdadeiras ilhas de ferro que abrigam relíquias de 

vegetação, onde é possível encontrar áreas com cerca de 200 ha contendo 

5% das espécies de briófitas presentes no Brasil (Carmo et al., 2012)! 

Figura 3. Aqui observamos alguns dos “truques” usados pelas briófitas. A. Musgo com 
coloração esbranquiçada. B. Ápices hialinos de musgos. C. Planta seca e úmida. D. Ápices 
caducos. E. Gemas. F. Gemas observadas em microscopia eletrônica de varredura. Foto-
grafias: A, B, C, D e F - Gabriel Felipe Peñaloza Bojacá; E - Mateus Fernandes de Oliveira.
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Vários musgos e hepáticas estão presentes em diferentes microhabitats 
das Cangas. Essas plantas podem viver associadas a aglomerados de peque-
nos arbustos e ervas ou até mesmo sobre o chão rochoso exposto. Mas é nas 
pequenas manchas de matas, incrustadas nesses locais, os chamados Capões 

Figura 4. Afloramento rochoso ferruginoso (Canga) no Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais. 
Fotografia: Gabriel Felipe Peñaloza Bojacá.

(Figura 5), que as briófitas ocorrem aos montes! Muitas espécies de musgos 
e hepáticas vivem nessas pequenas manchas de vegetação arbórea, favore-
cendo-se da umidade e da sombra que esses ambientes as podem proporcio-
nar (Peñaloza-Bojacá et al., 2018b).

Figura 5. Típica vegetação de capão em Canga. Observe alguns tapetes de briófitas sobre o chão 
do afloramento rochoso. Fotografia: Adaíses Simone Maciel da Silva.
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A água é necessária para a reprodução das plantas fantásticas
Logo, por serem tão sensíveis à presença de umidade no ambiente, as 

briófitas têm seu ciclo de vida fortemente influenciado pela água (Glime, 
2017), e há quem diga que elas são apenas encontradas em locais úmidos e 
sombreadas. Ora essa, que conversa mais antiga! Já vimos que essas plantas 
também podem sobreviver em ambientes mais secos. É bem verdade que 

quanto maior a umidade, mais espécies diferentes de briófitas poderão viver 

naquele local, ou seja, maior a diversidade de espécies e famílias dessas 

plantas. E se não há a limitação por falta de umidade, a galera está liberada 

para fazer a festa e se reproduzir! Pois quando há umidade aos montes, a 

reprodução sexuada entra em cena com seus curiosos personagens (Box 1).

Box 1. A reprodução sexuada das briófitas

O ciclo de vida sexuado das briófitas envolve o que os botânicos chamam de alternân-

cia de gerações: o gametófito - geração haploide (possui apenas um conjunto de cromosso-

mos, como nos espermatozoides e óvulos); e o esporófito – geração diploide (possui dois 

conjuntos de cromossomos, assim como nas nossas células musculares).

O gametófito das briófitas corresponde às plantas que possuem filídios ou corpos ta-

losos, sendo a geração duradoura e protagonista do ciclo, ao contrário das demais plantas 

(pteridófitas, gimnospermas e angiospermas). Já o esporófito, coadjuvante, é a geração 

temporária do ciclo que precisa extrair nutrientes do gametófito para seu desenvolvimento.

E como ocorre a alternância de gerações? Simples, três processos muito comuns na 

biologia entram em cena: fecundação dos gametas, seguida de inúmeras divisões celulares 

(mitoses) para formar o esporófito; e meioses, ocorridas no esporófito, para formar os es-

poros. Em outras palavras, os gametas haplóides (anterozoide e oosfera) se fundem para 

formar um zigoto. Após o desenvolvimento do zigoto, forma-se o esporófito, onde ocorre 

meiose para formar os esporos, que germinam em novos gametófitos.
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Parece "magia"... mas o vento ajuda na dispersão de um 
"pó-mágico" (esporos)

Os esporos das briófitas são leves e podem ser levados pelo vento a 

longas distâncias, garantindo a perpetuação das espécies (Glime, 2017). Por 

outro lado, os gametas masculinos desses vegetais são minúsculos e flagela-

dos, dependendo da presença de água para alcançar o gameta feminino. 

Daí a fama das briófitas: frágeis, delicadas, e que só vivem em locais úmidos 

(#revejaseusconceitos). Tal “verdade” não é absoluta! Tomando como exem-

plo as Cangas, vemos a maior parte das espécies, tanto de musgos quanto 

de hepáticas, reproduzindo-se sexuadamente aos montes (Peñaloza-Bojacá 

et al., 2018b). Ou seja, elas usam seus pequenos “truques” (características 

selecionadas ao longo do processo evolutivo desses organismos) para extrair 

a umidade necessária para suas atividades de sobrevivência e reprodução. 

Além disso, quando essas plantas falham em reproduzir sexuadamente, en-

tram em cena diferentes estruturas de propagação vegetativa (reprodução 

assexuada), como gemas e pequenas plantinhas (Peñaloza-Bojacá et al., 

2018b). Essas estruturas são geneticamente idênticas à planta-mãe, e ao 

alcançarem um ambiente propício se desenvolvem em novas plantas (Glime, 

2017).

O "portal" para encontrar as plantas fantásticas
Fantásticas plantas sobre ambientes outrora amplamente distribuídos! 

Não é mesmo um tema extraordinário? De longe, todas parecem tão seme-

lhantes, mas é com o olhar atento, com sua potência ampliada pela lupa e 
microscópio que podemos enxergar a real diversidade desses vegetais. Suas 
estruturas microscópicas desafiam até os mais aventureiros dos pesquisa-
dores. Contudo, se encararmos a lupa como um portal para um mundo pa-
ralelo, esse fantástico lugar se abrirá aos olhos dos que as estudam. Essas 
florestinhas mágicas podem abrigar ainda inúmeras indagações no ramo da 
Botânica e da Ecologia, além de abrir portas para o estudo de compostos 
com ações medicinais. Da próxima vez que pisar em um musgo, reflita: quão 
fantástico pode ser o mundo abaixo dos seus pés!?
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Flora

O Herbário BMA na rede speciesLink

Daniele Santos Amorim (UFMA/BioAgro), Elidio Armando Exposto Guarçoni (UFMA/
BioAgro-CNBio)

Herbário é a coleção de plantas ou de partes delas, secas, armazenadas 

em armários próprios e organizadas segundo uma classificação sistemática 

ou em ordem alfabética de famílias (Fonseca & Vieira, 2011). Os herbários 

são importantes locais de documentação da flora, ganhando relevância os 

herbários regionais, que registram a biodiversidade vegetal tanto local quan-

to regional. Além de importante para o processo da pesquisa botânica, os 

herbários também são uma imensa fonte de pesquisa para a Educação Am-

biental, fornecendo a “história” de diversas espécies vegetais, e de vários 

coletores, chamados de naturalistas. Naturalista é o nome dado aos viajantes 

que dedicavam-se ao estudo da história natural, ou seja, da natureza. Diver-

sos naturalistas percorreram o Brasil, registrando suas viagens em diários que 

posteriormente se transformaram em importantes obras, num esforço de re-

velar, colecionar e classificar os reinos naturais brasileiros. Dentre eles pode-

mos citar Martius (1794-1868), Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853), Fran-
cisco Freire Alemão (1797-1874), Barbosa Rodrigues (1842-1909), Adolpho 
Ducke (1876-1959), Amaro Macedo (1914-2014), dentre outros não menos 
importantes. Além disso, os herbários também são palco para o desenvolvi-
mento de diferentes projetos, como os de Ensino de Graduação, de extenção 

(Figura 1), estudos de flora, educação ambiental etc.

Figura 1. Preparando a prensa com materiais coletado. Atividade de extensão do Herbário Mara-
nhão Continental (BMA) a alunos da rede pública do município de Bacabal-MA. Fotografia: Elidio 
Armando Exposto Guarçoni.
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Os herbários também podem se reunir em rede. Desta forma, a partir 

da década de 90, proposta pela assembleia da Sociedade Botânica do Brasil, 

surge a Comissão de Herbários, posteriormente Rede Brasileira de Herbári-

os. Esta comissão objetivava reunir os curadores dos herbários brasileiros e 

definir estratégias de funcionamento e conservação das coleções botânicas e 

micológicas (https://www.botanica.org.br/a-rede-brasileira-de-herbarios/).

Outra forma dos herbários se reunirem é pela rede speciesLink, um dos 

maiores sistemas de informação sobre a biodiversidade brasileira. É uma rede 

cooperativa e colaborativa que agrega informações sobre a biodiversidade 

brasileira, dos acervos de coleções nacionais e internacionais, em tempo 

real (https://specieslink.net). Desta forma, tornam dados e informações 

públicas acessíveis, de forma livre e aberta, em formato utilizável e de fácil 

compreensão, através da Internet a qualquer interessado. O objetivo da rede 

é fomentar a pesquisa, a educação e a formulação de políticas para promover 

a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Atualmente a rede 

speciesLink disponibiliza dados de 175 herbários brasileiros (SpeciesLink, 

2021).

O Herbário Maranhão Continental (BMA)

O Herbário Maranhão Continental, foi fundado em 2016, mas somente 

em 2018 foi oficializada sua organização em nível institucional. Localiza-se 

na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), campus Bacabal, na coorde-

nação de Ciências Naturais Biologia. Está associado à Rede Brasileira de Her-

bários e encontra-se indexado no Index Herbariorum. 

Seu acervo conta atualmente com cerca de 2500 exsicatas, distribuídas 

por 108 famílias de angiospermas, “samambaias e licófitas”, uma pequena 

carpoteca e uma coleção de briófitas (Figura 2). O acervo conta com cinco 

materiais tipo (parátipos) e abriga a coleção de Bromeliaceae, Lentibulariace-

ae e Marantaceae do estado do Maranhão.

Figura 2. Aspectos gerais do Herbário Maranhão Continental (BMA).
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Em Botânica, “material tipo” é o material usado para descrever uma 

espécie e lhe dar nome. Ou seja, é o material que define a espécie. De acordo 

com o Código Internacional de Nomenclatura Botânica os tipos recebem 

diferentes nomes de acordo sua modalidade. As principais modalidades são:

• Holótipo: material designado pelo autor para representar a espécie.

• Isótipo: É a duplicata do 

holótipo.

• Parátipo: Material citado 

na descrição, mas não é o 

holótipo.

• Lectótipo: material designa-

do posteriormente para repre-

sentar o holótipo, que não foi 

determinado.

• Neótipo: material designa-

do para representar a espécie 

quando o holótipo encontra-se 

desaparecido.
Figura 3. Página do gerenciador de metadados do Herbário Maranhão Continental (BMA) na rede speciesLink.

Com o intuito de disponibilizar o acesso da coleção em herbários virtuais 

a outros pesquisadores, o Herbário BMA faz parte do INCT-Herbário Virtual 

da Flora e Fungos desde janeiro de 2020 (Figura 3). Desta forma, o objetivo 

desse trabalho é divulgar os dados do herbário BMA disponíveis de forma 

online no Herbário Virtual da Flora e Fungos (HVFF).

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica
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Onde chegamos

O acervo do herbário BMA foi informatizado e está organizado em uma 

planilha excel.  Esta planilha está dividida por campos (ex.: número tombo, 

nº de código de barras, ordem, família, ..., coletor principal, nº de coleta, ..., 

data, estado, município, ...) e de acordo com as normas de preenchimento de 

planilhas da rede speciesLink  (2021).

Os dados foram inseridos no sistema por uma estagiária com bolsa 

disponibilizada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Herbário 

Virtual da Flora e dos fungos (INCT-HVFF). Além de inserir os dados no 

sistema, a bolsista também ficou responsável pela manutenção das exsicatas, 

por novos registro e organização dos armários.

BMA on line

Atualmente, o acervo conta com 1987 registros indexados na rede 

speciesLink, correspondendo a 79,4% da informatização da coleção. 

Das 1987 amostras online, 34,2% possuem nomes aceitos, 18,6% identi-

ficados no nível de gênero, 37% no nível de família e 2,7% de nomes sinôni-

mos (Figura 4).

Dentre os registros indexados, há sete espécies que constam na lista 

vermelha da flora do Brasil. As famílias com mais de 50 registros são: Fabaceae 

Figura 4. Perfíl do acervo do Herbário Maranhão Continental (BMA) disponível na rede speciesLink.

(232), Bromeliaceae (202), Cyperaceae (96), Asteraceae (92), Bignoneaceae 

(68), Poaceae (62) Malpighiaceae (61), Rubiaceae (61), Malvaceae (59) e 

Melastomataceae (58) (Figura 5). Ainda não foram digitalizadas as imagens 

das exsicatas do acervo, processo que será iniciado em maio de 2021. Assim, 

o aumento da coleção está previsto mediante novas coletas e permuta 

de material com outros herbários; as informações já disponíveis na rede 

speciesLink passarão por atualizações quando necessárias e espera-se tanto 

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica
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o aumento do número de registro do acervo online compartilhados através 

do Specieslink quanto a melhoria da qualidade da informação para acesso ao 

público. (INCT-HVFF) (CNPq-AT-NS).

Figura 5. Famílias botânicas do acervo do Herbário Maranhão Continental (BMA) com mais de 50 
registros online na rede speciesLink.

O que percebemos?
Os dados tendem a se modificar com o aumento do esforço de coletas 

provenientes de novos projetos, de atividades de aula e até mesmo de ativi-
dades de coleta para o aumento da coleção. 

Outra forma de aumentarmos a coleção é a troca de exsicatas com outros 
herbários, o que vem sendo providenciado.
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1

Recursos didáticos

A água no ensino de Fisiologia Vegetal

Edson Ferreira Duarte (UFG/ICB/DBOT)

A Fisiologia Vegetal é uma das especialidades que compõem a Botânica, 

mas por vezes o seu ensino exige a abstração dos estudantes para compreen-

der os fenômenos e processos fisiológicos que atuam nas plantas. Isso ocorre 

porque o formato estático dos livros impressos e que são adotados como 

livros textos, exigem tempo de estudo para sua compreensão, o que pode re-

sultar em uma menor aprendizagem pois a Fisiologia Vegetal é uma disciplina 

faz a síntese de outras áreas do conhecimento (Física, Matemática, Química, 

Bioquímica, Genética, Ultra-estrutura e Anatomia Vegetal, Morfologia Vege-

tal, Interações com organismos e com o ambiente) e aplicada na melhoria do 

crescimento, do desenvolvimento, para a compreensão das adaptações e da 

evolução das plantas.

O conhecimento e a forma de apresentação devem ser dinâmicos
Uma vez que os conhecimentos de Fisiologia Vegetal são dinâmicos, 

acreditamos que parte das dificuldades de entendimento pelos estudantes 

dos cursos de gradução, devem em parte à apresentação do conhecimento 

de forma estática. Por esta razão, no Departamento de Botânica (DBOT) do 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

foi preparado um vídeo intitulado "A Água" que pode ser acessado no Canal 

do YouTube da Botânica Pública a partir do link https://youtu.be/Q4eJh0ArLNo 

e também na Figura 1.

Figura 1. Vídeo "A Água" produzido pelo professor Edson Ferreira Duarte (UFG/ICB/DBOT) como 
recurso didático para apresentar a estrutura e as propriedades da água. (Clique na  imagem para 
assistir).
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No vídeo são apresentadas a estrutura e as propriedades da água, que 

são parte do assunto Relações Hídricas, conteúdo presente em livros tex-

tos (e. g. Pimenta, 2004; Taiz et al., 2017) indicados para cursos de graduação 

no Brasil.

Como o vídeo foi preparado

O preparo do vídeo incluiu as etapas de planejamento, obtenção de foto-

grafias, desenvolvimento de ilustrações e animações no programa computa-

cional KeyNote, captura de tela para obtenção de imagens estáticas, seleção 

de imagens previamente obtidas dos ambientes e em laboratório. E para a 

captura das animações utilizou-se o recurso de gravação de tela do compu-

tador. A edição do vídeo foi feita com o programa computacional iMovie, no 

qual também foi feita a gravação de voz e a inserção da música de fundo Latin 

House Bed (2021), a qual tem Licença Creative Commons (CC) que permite 

seu uso.

Aspectos didáticos e abordagem

O ensino deve ser contextualizado (Ursi et al., 2018) por esta razão o 

vídeo foi iniciado com a apresentação de alguns exemplos da forma como a 

água está presente na paisagem, seguido da apresentação da molécula de 

água, de suas características como a fórmula química e a estrutura, que a 

tornam um dipolo elétrico (Figura 1) e que lhe confere as propriedades apre-

sentadas no vídeo.

Em tempo, destacamos que outros tópicos que compõem as Relações 

Hídricas nas plantas como a Difusão, a Osmose e o Fluxo de Massa, não fo-

ram tratados no vídeo por serem abortados juntamente com o movimento 

de água e outras substâncias nas plantas, conforme apresentado por Evert e 

Eichhorn (2014). Na Dissolução de substâncias pela água, foi sinalizada a re-

dução da Energia Livre de Gibbs, que precisará ser complementada em uma 

explicação dos docentes que utilizarem o vídeo. Assim, evidenciamos que o 

vídeo é um recurso didático complementar, mas que não teve a pretensão de 

abordar todos os aspectos da água nas plantas.

A apresentação foi planejada para ser direta e objetiva resultando em 

um vídeo com duração de 5:55 minutos, para auxiliar na compreensão das 

características e propriedades da água e minimizar a necessidade de abstra-

ção pelos estudantes sobre a organização e interações moleculares, uma vez 

que em salas de aula e laboratórios de ensino usualmente não se dispõem 

de equipamentos que permitam visualizar as moléculas, mas nos quais são 

demonstradas as propriedades e os efeitos nas plantas.

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica
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4

Recursos didáticos

Botânica no Pano – a Anatomia Foliar na palma da mão

Ana Cristina Andrade de Aguiar-Dias (UFPA), Renan Garibaldi (UNIRIO), Andrews 
Vinícius Silva (JBRJ/Escola Nacional de Botânica Tropical) , Maria Laura Araujo Gon-
çalves (UFRJ/Museu Nacional)

Já imaginou poder manipular as características estruturais de uma lâmi-

na foliar? Ou então trazer as informações desta lâmina para as suas mãos? 

Melhor ainda, criar com suas próprias mãos toda a estrutura anatômica de 

uma folha? Tais indagações aparentemente inviáveis foram o ponto de par-

tida para a elaboração de um recurso didático que pudesse concretizar es-

sas abstrações utilizando conceitos básicos da tão complexa Anatomia Foliar 

com a utilização de alguns metros de algodão cru.

Anatomia Vegetal e Recursos didáticos
A Anatomia Vegetal é conhecida dentre os assuntos abordados em Botâ-

nica como um tema desafiador para muitos professores. Existe uma grande 

dificuldade em visualizar as células e a organização histológica apenas com 

aulas teóricas e práticas de observações dos laminários em laboratórios de 

Microscopia Óptica.

Associar a Anatomia Vegetal com materiais lúdicos e criativos pode 

transformar as aulas dessa temática, tornando-as divertidas e agradáveis 

para todos os envolvidos (Ceccantini, 2006). A negação da utilização de tais 

elementos apenas dificulta o processo de ensino-aprendizagem que sonha-

mos em alcançar. Mesmo sabendo que a aprendizagem ocorre no cérebro, 

existe também uma dependência de interações do indivíduo com o ambiente 

para um sucesso significativo deste processo (Cosenza e Guerra, 2011). 

Atualmente, existem várias metodologias que envolvem estímulos que 

amplificam a assimilação de conhecimentos e valorizam o protagonismo do 

aluno (Castro et al., 2021). Elas ativam canais cognitivos de forma prazerosa 

e satisfatória através de dinâmicas que trabalham inúmeras competências e 

facilitam a compreensão dos temas abordados com grande autonomia e par-

ticipação do discente (Dewey, 1976; Ausubel, 1982; Camargo e Daros, 2018).

Seguindo essa linha de raciocínio, buscou-se elaborar um recurso didá-

tico que o aluno pudesse literalmente construir e reconstruir utilizando seus 

conhecimentos teóricos sobre Anatomia Foliar. O material didático consiste 

em uma representação em tecido da lâmina foliar em seção transversal cons-

tituída de peças adesivas, de maneira que pode ser montado pelo estudante 

através de combinações das variações possíveis dos atributos foliares. Desta 

forma, este material tem por objetivo articular o uso de elementos concretos 

no processo de ensino-aprendizagem de Anatomia Vegetal, beneficiando o 
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protagonismo dos alunos sem deixar de lado a importância da base do con-

teúdo teórico.

Confecção do material didático
O material didático é constituído por peças de tecido que representam 

de maneira ilustrativa e lúdica as diferentes estruturas da lâmina foliar e que 

podem ser combinadas entre si para montar a representação de uma folha, 

sendo elas Epiderme, Mesofilo, Feixes Vasculares (Venação). Cada categoria 

de peças tem variações possíveis, por exemplo as peças do tipo “Epiderme 

Unisseriada” podem apresentar diferentes espessuras de cutícula e presen-

ça/ausência de estômatos e de tricomas (que são tipos celulares da Epider-

me) (Tabela 1). Dessa forma, é possível construir representações de folhas 

com características diferentes pela combinação das peças disponíveis, que 

são montadas sobre uma base de tecido liso.

Para a confecção das peças constituintes do material didático foram 

utilizados moldes em preto e branco impressos em folhas A4. Esses moldes 

reuniam o desenho de todas as peças criadas e as ilustrações foram transferi-

dos para o tecido de algodão cru utilizando folha de carbono (Figuras 1A-B). 

As peças de tecido foram recortadas individualmente e coloridas utilizando 

caneta para tecido e giz de cera. O acabamento das peças foi feito passando 

uma solução de cola branca com água para impedir que o tecido desfiasse. 

Caso o professor prefira, também é possível desenvolver peças utilizando fel-

tro e E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila).

PARTES CONSTITUINTES DO MATERIAL DIDÁTICO

PEÇAS 

Epiderme
Unisseriada

cutícula fina

sem estômatos
glabra
pilosa (tricomas tectores)
pilosa (tricomas glandulares)

com estômatos
glabra
pilosa (tricomas tectores)
pilosa (tricomas glandulares)

cutícula grossa

sem estômatos
glabra
pilosa (tricomas tectores)
pilosa (tricomas glandulares)

com estômatos
glabra
pilosa (tricomas tectores)
pilosa (tricomas glandulares)

Mesofilo

Homogêneo

Heterogêneo; dorsiventral

Heterogêneo; dorsiventral com presença de aerênquimas

Heterogêneo; isobilateral

Feixes 
Vasculares
(Venação)

Presença de bainha formada por parênquima fundamental ao 
redor do feixe vascular (típico de plantas C3 e CAM).

Presença de bainha formada por parênquima clorofiliano ao 
redor do feixe vascular (típico de plantas C4).

Tricomas
Tectores

Glandulares

BASE Não é uma estrutura anatômica, trata-se da base lisa para a montagem das 
peças

Tabela 1. Lista das peças constituintes do material didático, listando as variedades de peças rep-
resentando as estruturas anatômicas da lâmina foliar.
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No verso das peças e na frente da base de montagem foram aplicados 

um velcro do tipo dupla face, mantendo uma correspondência no posicion-

amento dos adesivos para que as peças possam ser encaixadas na base cor-

retamente. Deve-se tomar cuidado com o lado do velcro. O lado utilizado na 

base precisa ser oposto ao que será colado nas peças da lâmina.

Estratégia de aplicação do recurso
O material pode ser utilizado para trabalhar diferentes temas relaciona-

dos à Anatomia Vegetal e pode ter diferentes dinâmicas, de acordo com o 

objetivo do professor responsável pela atividade (Figuras 2A-D). Entre estas 

possibilidades, pode-se citar o uso desse material didático para as seguintes 

situações: 1) Associar à aula teórica, onde o aluno vai poder montar os ti-

Figura 1. Confecção do modelo didático. A. Materiais utilizados. B. Moldes das estruturas folia-
res. Ag: algodão cru; Cb: papel carbono; Cn: canetas de tecido; Fe: feltro; Ve: velcro dupla face. 
Fotografias: Ana Cristina Andrade de Aguiar-Dias.

pos de lâminas foliares enquanto ocorre a apresentação dos conteúdos; 2) 

Entre a aula teórica e prática, para que o conteúdo teórico seja reforçado e 

Figura 2. Material didático sendo usado em sala. A. Componentes do material didático distri-
buídos sobre a bancada. É possível observar as variações de cada tipo de peça como mesofilo e 
epiderme. B–C. Montagem de uma folha pelos alunos. D. Folha finalizada pelos alunos e algumas 
peças sobressalentes na bancada. Bs: base para montagem da folha; Ep: epiderme foliar; Ms: 
mesofilo; Tr: tricomas. Fotografias: Andrews Vinícius Silva.
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dúvidas sanadas antes da observação das lâminas no Microscópio  Óptico; 

3) Associar à aula prática, onde o aluno terá a chance de trabalhar as estru-

turas visualizadas no Microscópio Óptico com o apoio do material didático 

concreto ao seu lado; 4) Após a aula prática, a partir de desafios propostos 

pelo professor, os quais consistem na montagem de folhas descritas pelo do-

cente e nesta atividade, o aluno terá a oportunidade de exercitar e testar 

todo conhecimento adquirido sobre o tema; 5) Por meio de dinâmicas entre 

grupos, em que o professor menciona situações e os alunos mostram seus 

conhecimentos na montagem do recurso (ex: Como seria a estrutura típica 

da lâmina foliar de uma planta de restinga; de uma espécie medicinal, o Bol-

do; de uma planta de pequeno porte no interior de uma floresta fechada). 

Aqui, um grupo pode desafiar outro grupo, participando integralmente da 

elaboração e construção do desafio.

Usos da Botânica no Pano
Inicialmente, o Botânica no Pano foi concebido para auxiliar docentes 

da Educação Básica, onde não se tinham microscópios em suas escolas. Por 

esse motivo, o recurso didático precisava ser um material duradouro, de fácil 

preparo e com ilustrações simples. Apesar da sua proposta inicial, a utilização 

do mesmo no Ensino Superior contribuiu para o aprendizado dos alunos de 

forma mais rápida e clara. 

Este material também pode servir tanto para uma aula simples, focan-

do apenas no aprendizado da variedade de estruturas anatômicas foliares, 

quanto para aulas contextualizando adaptações ecológicas presentes nestes 

órgãos ou articulando conhecimentos de sistemática e evolução (Tabela 2).

EXEMPLOS DE COMPETÊNCIAS QUE PODEM SER EXERCITADAS UTILIZANDO O 
MATERIAL DIDÁTICO

VERIFICAR A 
COMPREENSÃO DO 
ALUNO DIANTE DOS 
CONCEITOS 
TRABALHADOS E DA 
ORGANIZAÇÃO 
ESTRUTURAL DA 
FOLHA

Posicionamento estomático - Folhas hipoestomáticas, 
epistomáticas e anfiestomáticas

Diferenciação de folhas glabras e pilosas

Caracterização de folhas típicas de Monotiledôneas e 
Eudicotiledôneas

Relação entre as faces foliares e a posição do xilema e floema

Caracterização de folhas xeromórficas, mesomórficas e 
hidromórficas

Organização estrutural de folhas com metabolismo 
fotossintético do tipo C3, CAM e C4

Tabela 2. Competências que podem ser exercitadas com a utilização do material didático 
Botânica no Pano.

Todas as formas de aplicação aqui citadas tiveram sucesso por permitir 

o protagonismo do aluno enquanto o professor responsável supervisionava 
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a atividade, de maneira a identificar quais partes do conteúdo teórico que 

não haviam sido compreendidas. Esse é um aspecto muito interessante do 

uso desse recurso didático, uma vez que o docente geralmente não consegue 

observar o quanto cada aluno compreendeu do conteúdo abordado devido 

às dinâmicas clássicas de ensino de Anatomia Vegetal. O professor assume 

o papel de mediador: ele guia os estudantes e oferece liberdade para que, 

coletivamente, tenham a chance de decidir para onde voltar sua atenção e 

dedicar seus esforços de aprendizado. Essa autonomia e protagonismo dos 

alunos permitem que o docente tenha mais tempo para trabalhar outros 

elementos essenciais dentro desse processo, como identificar as lacunas 

teóricas responsáveis pelos erros dos alunos ao posicionar as estruturas 

durante a execução das dinâmicas.

Um outro ponto relevante é a possibilidades de se criar desafios, dinâmi-

ca que beneficia a fixação das principais estruturas foliares e características 

ecológicas possíveis na morfologia foliar. Durante a realização dessas ativ-

idades, fica evidente o quanto os alunos se soltam e começam a debater 

conceitos essenciais para o entendimento da temática, mostrando o quanto 

absorveram do conteúdo teórico. Termos comumente considerados difíceis 

se tornam compreensíveis e de fácil absorção uma vez que os alunos exer-

citam o uso dos mesmos durante as atividades, principalmente, quando os 

desafios ocorrem em duplas. No final da dinâmica de desafios, o professor 

pode estimular as duplas a desafiar outras duplas focando no conteúdo pro-

gramático trabalhado. Além do domínio da terminologia e aplicação da teo-

ria, os alunos exercitam a noção espacial beneficiando consequentemente 

a autonomia e interpretação das lâminas histológicas reais observadas no 

Microscópio Óptico.

Uma pergunta pode vir à cabeça do nosso leitor: por que usar um mate-

rial didático em uma aula de Anatomia Vegetal se já existem as lâminas para 

a aplicação dos conteúdos teóricos? O Botânica no Pano cumpre um papel de 

articulador, auxiliando na compreensão da temática e facilitando a mediação 

do docente. Tal material não retira a importância da aula teórica que deve ser 

bem contextualizada e muito menos da aula prática clássica de observação 

em Microscópio Óptico.

É notória a importância do conteúdo teórico e do docente para aplicar 

este recurso e guiar os alunos. Sem uma base conceitual estruturada e um 

professor bem preparado, tanto no que diz respeito ao domínio do con-

teúdo quanto no olhar pedagógico para a turma, não é possível atingir um 

aprendizado satisfatório, uma vez que o material didático por si só não lecio-

na o conteúdo.

O apecto lúdico e os seus benefícios
Trazer o lúdico para a nossa sala de aula não desmerece o currículo do 
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docente, ele amplifica canais cognitivos facilitando a aprendizagem. Ressal-

ta-se que o lúdico precisa ser bem articulado com o conteúdo programáti-

co da disciplina para que seja um instrumento efetivo de aprendizagem. Ele 

exerce a função de um facilitador na aprendizagem, de maneira que o não 

aprofundamento dos temas teóricos pode fazer com que a ludicidade se 

perca na dinâmica. Os benefícios trazidos pela Botânica no Pano vão além 

do conteúdo teórico, estimulando a autonomia dos alunos, a cooperação, a 

criatividade e a construção dos pontos trabalhados na disciplina na palma de 

sua mão – o pensamento complexo.

Desta maneira, o Botânica no Pano e a sua aplicação em sala de aula 

propõem uma aprendizagem significativa dentro da Anatomia Vegetal. 

Quando o aluno constrói seus modelos de lâmina foliar utilizando uma base 

sólida de conceitos teóricos, a consequência direta é a consolidação de sig-

nificados claros do conhecimento trabalhado. A Botânica é por natureza mul-

tissensorial, de maneira que o uso do lúdico e do concreto são caminhos 

que beneficiam o aprendizado desse tema, pois ativam canais cognitivos que 

facilitam a aprendizagem.
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Recursos didáticos

Eu vejo uma plantinha... todo dia eu vejo uma plantinha

Daniele dos Santos de Amorim (UFMA-BioAgro), Elidio Armando Exposto Guarçoni 

(UFMA/CNBio, BioAgro)

A incapacidade de reconhecer a importância das plantas na biosfera e 

no cotidiano, bem como a dificuldade em perceber os aspectos estéticos e 

biológicos exclusivos das plantas é chamado de “Cegueira Botânica”, termo 

desenvolvido por Wandersee e Schussler (2001). Essa falta de percepção vi-

sual sobre as plantas muitas vezes ocorre devido ao processo de urbanização, 

que contribui muito para manter a cegueira botânica, o que também vem se 

refletindo no ensino (Salatino e Buckeridge, 2016).

Desta forma, como consequência da dificuldade de enxergar as plantas 

temos uma formação insuficiente em botânica nos cursos de formação de 

professores, bem como em todos os níveis de ensino, entrando num círcu-

lo vicioso (Ursi et al., 2018). Diante do exposto, acaba ocorrendo uma pre-

dileção por exemplos com animais, tanto no ensino como na mídia, o que 

acentua ainda mais o processo de cegueira botânica. Desta forma, acaba o 

espectador potencializando o conceito errado de inferiorização das plantas 

em relação aos animais.

Diversas abordagens foram propostas para aplicação no ensino como 

forma de despertar o interesse pela botânica: jogos, aulas práticas e cons-

truções de coleções. Salatino e Buckeridge (2016) discutindo a importância 

da botânica para a sociedade estabeleceram algumas metas no combate a 

cegueira botânica para serem aplicadas no ensino e que consigam mudar a 

imagem que prevalece na mente de grande parte das comunidades discente 

e docente ligadas à biologia: 1. As metas de curto e médio prazo seriam ati-

vidades de campo e laboratório e também mostrariam o valor cultural das 

plantas; 2. As metas de longo prazo estariam ligadas a importância de mento-

res estimulando crianças a cuidar de plantas em hortas e jardins das escolas 

e a contribuição dos meios de comunicação na divulgação de temas ligados 

a botânica.

Recentemente Ursi et al. (2018) trouxeram algumas experiências práti-

cas desenvolvidas entre a universidade e a escola para mitigar o problema da 
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cegueira botânica.  Estas experiências estão baseadas na contextualização do 

ensino por meio de estratégias diversificadas e buscam estimular a melhoria 

na qualidade do ensino de Botânica. Dentre as experiências podemos citar: 

1. A organização do Grupo de Pesquisa Botânica na Educação que atua na 

formação de professores online; 2. A organização de herbários virtuais como 

alternativa para realizar atividades práticas e contextualizadas à distância; 

3. A utilização de atividades artísticas e história para abordar fotossíntese; 

dentre outras atividades.

Usando o calendário para despertar interesse pelas plantas

Como forma de apresentar uma proposta que se contraponha a cegueira 

botânica, trouxemos uma atividade que utiliza a flora nativa como forma de 

difusão da botânica e contribuir para a valorização das espécies locais.

A atividade denominada “Calendário Botânico” (Figura 1) foi desenvol-

vida durante as aulas da disciplina Botânica de Campo, no curso de Ciências 

Naturais Biologia da Universidade Federal do Maranhão – campus Bacabal 

e visa divulgar, de forma sucinta, informações sobre as plantas nativas da 

localidade, proporcionando uma aprendizagem ativa ao indivíduo que irá 

montá-lo.

Sua proposta como material didático de divulgação da botânica está pau-

tada em alguns princípios: A. Valorização da flora local; B. As espécies vege-

tais como valor estético; e C. O uso constante de um calendário, explorando 

a observação da flora.

Montagem do Calendário Botânico 

Para efeito, o calendário Botânico deve ser confeccionado na forma de 

projeto de ensino, no ano anterior. Na impossibilidade, nos primeiros dias 

de aula do ano vigente. O calendário Botânico pode ser montado tanto no 

Figura 1. Aspectos gerais da atividade “Calendário Botânico”.
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ensino básico (fundamental e médio) quanto pelo ensino superior, seguindo 

metodologias de acordo com o nível de ensino. Essas metodologias podem 

ser entrevistas, pesquisas em artigos científicos e de divulgação, levantamen-

tos florísticos.

Para montar o calendário, a questão-problema será: quais plantas nati-

vas compõe a flora da cidade onde moro? Quando estas plantas florescem?  

(Figura 2).

A partir do problema, o levantamento da flora local é realizada a partir 

de buscas ativas através de excursões de campo, no herbário do campus da 

universidade (se houver), nas plataformas da Flora do Brasil 2020 e INCT-

-Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (SpeciesLink), nas listas de espécies 

da localidade ou região publicados em periódicos. As espécies exóticas não 

deverão compor o calendário.

Nossas plantas... nossa riqueza

Após o levantamento das plantas, as espécies são escolhidas e relaciona-

das ao mês de sua floração. Assim, cada mês do ano deverá ser correspon-

dido a uma espécie nativa ocorrente na cidade ou região. Acreditamos que 

as espécies nativas mais conhecidas e que apresentam valor estético são as 

ideais para despertar a atenção dos alunos e posteriormente das pessoas 

que vão utilizar o calendário.

Após a escolha das espécies que irão compor o calendário, iniciasse sua 

descrição e identificação quanto a família botânica a que pertence, nome 

científico e nomes populares, principalmente locais. A descrição deve abor-

dar termos fáceis de serem observados pelos alunos e pelo cidadão comum, 

iniciando os mesmos ao mundo da botânica.

A época de floração, ambiente em que ocorre, a distribuição geográfica 
Figura 2. Aspecto importante na confecção do calendário botânico: época de floração da flora 
local. Fotografias: Elidio Armando Exposto Guarçoni. Ilustrações: Daniele dos Santos de Amorim.
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e as características gerais também são fornecidas no calendário. Quanto as 

características gerais pode ser acrescentado se há algum uso da planta para 

fins econômicos, alimentício ou farmacêutico. Desta forma diversos aspectos 

da biologia podem ser tratados, como taxonomia, fenologia, polinização, im-

portância ecológica e econômica.

Para montar o calendário botânico deve usar um programa de sua prefe-

rencia, como por exemplo, algum de edição de slides (Microsoft Power Point) 

ou programas design gráfico.

O layout final do calendário deve constar de imagens da planta escolhida 

para o mês, disposta do lado esquerdo e logo abaixo as informações sobre 

a espécie, conforme descrito anteriormente. Do lado direito, segue os dias 

referentes ao mês, com referência a comemorações e eventos relacionados a 

botânica e ao meio ambiente (Figura 3).

Com o material pronto, é importante a distribuição do material para es-

colas públicas da educação básica e orientado como o material pode ser tra-

balhado pelos professores.

No ensino básico
 

No ensino básico a confecção do calendário Botânico (Figura 4) pode ser 

acompanhada por visitas a herbários e/ou jardins botânicos, sendo esta uma 

Figura 3. Disposição de todos os elementos que compõe o Calendário Botânico. Fotografias: 
Elidio Armando Exposto Guarçoni. Ilustrações: Daniele dos Santos de Amorim.

estratégia para a realização desta atividade. Desta forma, os alunos passam 

a compreender sobre a importância das coleções botânicas para a flora e 

que sem os herbários não seria possível ter o conhecimento necessário que 

estariam usando para a confecção do calendário.

Nessa época de pandemia e de calor intenso a sociedade teria muito 

a se beneficiar com um ensino que valorize a botânica contemplando ad-

equadamente temas sobre diversidade, fisiologia, interações e importância 

dos organismos fotossintetizantes na história e na economia.
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Figura 4. Calendário Botânico: mês de outubro. Fotografias e Ilustrações: Daniele dos Santos de 
Amorim.
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