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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma proposta de contextualização do ensino de Botânica 

utilizando as áreas verdes urbanas como laboratório vivo de pesquisa. A proposta foi 

desenvolvida com alunos do 3º ano da E.E. Pedro II, Belo Horizonte e buscou descrever a 

diversidade arbórea presente em canteiros do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, 

no centro da cidade, considerando a função dessa área verde urbana como espaço cultural 

e educativo. O levantamento florístico e fitossociológico da diversidade arbórea foi feito 

por meio de uma atividade investigativa, de forma a proporcionar ao aluno a capacidade 

de aprender o conteúdo de forma efetiva, para além do livro didático. Houve o  incentivo 

do desenvolvimento de habilidades como observar, questionar, investigar, coletar dados, 

sistematizar, sintetizar, concluir e produzir novos conhecimentos. Contextualizar a 

aprendizagem por meio do contato direto dos educandos com as plantas foi uma 

importante estratégia para a aprendizagem significativa dos conteúdos botânicos e 

ecológicos abordados, dentro de uma perspectiva ambiental. Como produto,  foi elaborado  

uma sequência didática deste trabalho   e um atlas artístico morfológico de espécies 

arbóreas do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, Belo Horizonte/MG. 

 

Palavras-chave: Ensino de Botânica- prática investigativa- biodiversidade arbórea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This works presents a proposal of contextualization of  teaching  Botany using urban green 

areas as a living research laboratory. The proposal was developed with students of the senior 

grade year of the E.E. Pedro II, Belo Horizonte and sought to describe the tree diversity 

present in flower beds of Américo Renné Giannetti Municipal Park in the city center, 

considering the role of this urban green area as a cultural and educational space. The floristic 

and phytosociological survey of tree diversity was done  through an investigative activity, in 

order to provide the student with the ability to learn the content effectively, in addition to the 

textbook. The development of skill such as observing, questioning, investigating, collecting 

data, systematizing, sinthesizing, concluding and producing new knowledge was encouraged. 

 Contextualizing learning through the direct contact of students with plants was an important 

strategy for meaningful learning of the botanical and ecological contents addressed, from an 

environmental perspective.  As a product, a didactic sequence of this work was elaborated and 

a morphological artistic atlas of tree species of the Américo Renné Giannetti Municipal Park, 

Belo Horizonte / MG. 

 

Key words: Teaching botany - investigative practice - biodiversity 
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I.  INTRODUÇÃO 

 

O estudo de botânica na educação básica é um desafio a ser superado por professores e 

alunos.  A sua abordagem, em muitos casos, ainda está distante de alcançar os objetivos 

esperados em um processo de ensino-aprendizagem realmente significativo e transformador 

(URSI  et al. 2018). Segundo os autores, são vários os desafios a serem superados no ensino 

de Botânica, dentre eles:  a descontextualização, poucas atividades práticas, ter enfoque pouco 

evolutivo, aprofundamento exagerado em nomenclatura e processos muito complexos. Esses 

desafios contribuem para a pouca percepção sobre as plantas no ambiente, gerando a 

“cegueira botânica” (WANDERSEE; SCHUSSLER, 1999).  

Faz-se necessário, diante disto, buscar estratégias para superar os obstáculos no 

processo de ensino aprendizagem de Botânica, tendo a contextualização1 como uma das 

possibilidades de tornar o processo mais atrativo para os educandos, pois ela estimula o papel 

de protagonista e a postura autônoma do estudantes (URSI et al., 2018).   Nessa perspectiva, 

levar os estudantes a estudar a vegetação em seu entorno, em espaços não formais de ensino 

pode ser uma forma de contextualizar a aprendizagem e estimular a curiosidade científica, 

aproximando-o do fazer ciência.                      

A Botânica é um dos ramos da Biologia que possibilita a formação científica do aluno, 

podendo contribuir no processo de compreensão da biodiversidade (ARAÚJO; SILVA, 2015). 

No entanto, a forma como o conhecimento é repassado nas escolas, priorizando muitas vezes 

apenas a memorização, dificulta o aprendizado, tornando-o desinteressante, pouco motivador 

e contribuindo para um baixo aproveitamento pelos alunos. 

Aulas de campo têm sido muito indicadas para ensinar conteúdos de botânica, por 

possibilitar o desenvolvimento de habilidades científicas, tais como, observação, 

comparação, expressão de dúvidas, geração de novas ideias ou hipóteses e 

conclusões. Constitui-se em uma metodologia valiosa para o ensino e a 

aprendizagem de Botânica, pois as plantas podem ser estudadas em partes, ou como 

um todo e em interação com o ambiente natural e social, e se o ambiente de 

aprendizagem for propício, ainda pode-se também ampliar a noção de 

biodiversidade (ARAÚJO; SILVA, 2015). 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio, editadas em 2006, citam que o 

                                                 

1 A idéia da contextualização requer a intervenção do estudante em todo o processo de aprendizagem, fazendo as conexões 

entre os conhecimentos. De acordo com o Ministério de Educação e Cultura (MEC)  “esse aluno que estará na vanguarda não 

será nunca um expectador, um acumulador de conhecimentos, mas um agente transformador de si mesmo e do mundo”. 
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ensino de Biologia deveria se pautar pela alfabetização científica. Esse conceito inclui três 

dimensões: a aquisição de um vocabulário básico de conceitos científicos, a compreensão 

da natureza do método científico e a compreensão sobre o impacto da ciência e da 

tecnologia sobre os indivíduos e a sociedade. Relativo a isso, SASSERON (2011) utilizou a 

expressão “Alfabetização Científica”, alicerçada na ideia de alfabetização concebida por 

Paulo Freire: 

A alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de 

escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos conscientes. (...) Implica 

numa autoformação de que possa resultar uma postura interferente do homem sobre 

seu contexto (FREIRE, 1980)  

Em consonância, AZEVEDO (2006, p. 21) fala sobre a importância da atividade 

de investigação, que deve fazer sentido para o aluno “de modo que ele saiba o porquê de 

estar investigando o fenômeno que a ele é apresentado”. Nesse sentido, a problematização 

é de fundamental importância no processo. Contudo, o objetivo do ensino por investigação 

não consiste em formar verdadeiros cientistas, tampouco obter única e exclusivamente 

mudanças conceituais. O que se busca é contribuir para a formação de pessoas que sejam 

capazes de pensar acerca dos fenômenos do mundo de modo contextualizado (CAMPOS 

& NIGRO, 2009). 

Considerando o exposto acima, desenvolver o tema Biodiversidade por meio de 

uma proposta investigativa de Botânica   pode ser uma ótima estratégia para despertar a 

curiosidade científica nos educandos.  A Botânica é tratada no Conteúdo Básico Comum 

(CBC) no eixo Biodiversidade, no tópico Ciclo de vida dos seres vivos e suas adaptações 

em diferentes ambientes sendo, portanto, trabalhadas no 2º ou 3º ano do Ensino Médio de 

acordo com o livro didático adotado. Neste contexto, a  utilização de áreas verdes urbanas 

pode ser uma  ferramenta eficiente para contextualização do conteúdo de Botânica 

abordado para que os educandos possam ter contato direto com as plantas, promovendo a 

aprendizagem significativa2 e ampliando a percepção do ambiente em que estão inseridos.  

As áreas verdes urbanas são espaços livres onde há predomínio de vegetação arbórea e 

abrangem as praças, os jardins públicos, parques urbanos, os canteiros centrais e trevos de 

                                                 

2 “É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre conhecimentos 

prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não-literal e não-arbitrária. Nesse processo, os novos 

conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou 

maior estabilidade cognitiva” (MOREIRA, 1999) 
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vias públicas (PIMENTA et al., 2013). De acordo com MIRANDA (2011), essas áreas são 

classificadas em quatro diferentes categorias conforme a sua acessibilidade: 

 Urbanas Públicas: nesta categoria estão inclusos os parques urbanos, as praças, 

complexos recreativos e esportivos, jardim botânico e zoológico, cemitério, etc. 

 Urbanas privadas e semi-públicas: nesta categoria estão inseridos os jardins 

residenciais, hortos urbanos e verdes semi-público. 

 Suburbanas: nesta categoria pode citar os cinturões verdes e canteiros viários. 

De acordo com o Art. 8o, § 1º, da Resolução CONAMA Nº 369/2006, considera-se 

área verde de domínio público "o espaço de domínio público que desempenhe função 

ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e 

ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização.” 

   As ideias atuais sobre as áreas verdes estão enraizadas na História, a princípio ocorre 

com a arte da jardinocultura surgida, independentemente, no Egito e na China. Mas, foi na 

Grécia que os espaços verdes assumiram função pública de lazer e passeio da comunidade 

(LOBODA, 2005).   Os jardins e parques públicos foram formas marcantes na urbanização 

europeia a partir do século XVI, tendo um envolvimento mitológico e estético com a natureza, 

chegando à América como nova forma de consolidação do espaço urbano (SEGAWA, 1996).   

No final do século XIX, o conceito de rua e de parques arborizados como pulmões 

urbanos estava amplamente assimilado, “não apenas em sua dimensão salubrista, como por 

um suposto caráter cívico” (SEGAWA, 1996). Segundo o autor, o engenheiro Aarão Reis 

concebeu a nova capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, incorporando em seu plano a lição 

dos grandes parques públicos das cidades europeias e norte-americanas. 

Para GOMES (2004, p. 172) “os parques são áreas extensas e delimitadas, podendo ter 

áreas verdes, com finalidade lúdica, educacional e cultural”.   Segundo ANDRADE (2015) 

“nesta perspectiva de integração entre Biodiversidade e Humanidade, todo parque é ecológico 

e cultural, simultaneamente”. Seriam espaços ecologicamente culturais e culturalmente 

ecológicos. Para ele: 

No que se refere especificamente à educação ambiental, estes espaços por 

apresentarem mosaicos de biodiversidade e humanidade permitem o atendimento ao 

público escolar através de circuitos socioambientais, programas de formação de 

agentes mirins, atividades de percepção e leitura das paisagens locais, ações de 

mobilização social, espaço para palestras e oficinas, e ainda potencial para a 

realização de travessias temáticas e visitas orientadas (ANDRADE, 2015). 
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Diante disso, considerando a função cultural e de espaço educacional que o Parque 

assume, este trabalho propõe a sua utilização como laboratório vivo de pesquisa em Botânica, 

visando levar os alunos a levantarem dados sobre a sua diversidade e ressaltar a importância 

do local para a conservação da fauna urbana e para a manutenção de outros serviços 

ecossistêmicos. A escolha do Parque Municipal Américo Renné Giannetti (doravante 

PMARG), deve-se à proximidade com a Escola Estadual Pedro II, situada na Av. Alfredo 

Balena, 523, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, situada a alguns metros do parque, 

fazendo parte, portanto, do entorno da escola. 

 

 I.1  O problema 

FRANCO (2013) disse que a Biodiversidade é a forma contraída de diversidade 

biológica e o termo apareceu pela primeira vez em uma publicação em 1988, no livro 

organizado pelo biólogo Edward O. Wilson, que trazia os resultados do National Forum on 

BioDiversity. 

Segundo o autor, no prefácio do livro, Wilson alertava para o fato de que: 

 

A diversidade de formas de vida, em número tão grande que ainda temos que 

identificar a maioria delas, é a maior maravilha desse planeta. A biosfera é uma 

tapeçaria intrincada de formas de vida que se entrelaçam. [...] Este livro oferece uma 

visão geral dessa diversidade biológica e traz um aviso urgente de que estamos 

alterando e destruindo os ambientes que criaram a diversidade de formas de vida por 

mais de um bilhão de anos (WILSON, 1997). 

 

A conservação da biodiversidade teve uma preocupação crescente no final do século 

XX e, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro, em 1992, foi lançada pelo Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA) a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) (FRANCO, 

2013). Segundo o autor, foi nessa conferência que se chegou a um conceito mais funcional de 

diversidade biológica ou biodiversidade que passou a abranger três níveis:   diversidade de 

espécies, diversidade genética e diversidade de ecossistemas. 

A conservação da biodiversidade representa um dos maiores desafios da atualidade, 

em função dos elevados níveis de perturbações antrópicas dos ecossistemas naturais 

(CHIVIAN; BERNSTEIN, 2008). A perda de habitats naturais traz consequência para a 

biodiversidade, como por exemplo a interferência na taxa de crescimento populacional da 

fauna e da flora, além de diminuição na diversidade da cadeia trófica e nas interações das 
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espécies (FORERO-MEDINA; VIEIRA, 2007). 

A compreensão sobre a importância da biodiversidade aumentou nos 50 últimos anos, 

mas também o entendimento que as pressões atuais sobre ela, como o aumento da população, 

consumo, demanda de alimentos, madeira, dentre outros recursos naturais vem causando o 

enfraquecimento dos serviços ecossistêmicos por ela prestados (LINDENMAIER, 2013). 

Neste contexto, as áreas verdes urbanas são de grande importância, mas as constantes 

modificações na paisagem causadas, sobretudo pelo processo de expansão urbana, têm levado 

à destruição, fragmentação e ao isolamento de habitats naturais, com consequente prejuízo 

para a biodiversidade.  

Diante das pressões antrópicas que as áreas verdes urbanas estão submetidas, 

induzidas principalmente pela ocupação desordenada nas grandes cidades, os Parques 

Urbanos são vistos como áreas verdes de grande importância para a preservação da 

Biodiversidade animal e vegetal. 

Suas características dentro do tecido urbano recebem influência direta dos 

remanescentes naturais adjacentes e da ação antrópica, que, conforme a cultura ao 

longo da história, insere na paisagem diferentes espécies vegetais provenientes de 

diversas regiões naturais do mundo (ALVAREZ, 2004) 

A partir destas considerações, nas aulas práticas de Botânica, foi levantada pelos 

alunos a seguinte questão: Qual é a diversidade arbórea do Parque Municipal de Belo 

Horizonte?   

 E como  hipóteses:  

a) O Parque Municipal de Belo Horizonte possui grande diversidade arbórea 

representante da flora nativa e mundial, sendo importante na conservação da 

biodiversidade. 

b) Os canteiros do Parque Municipal de Belo Horizonte possuem estrutura similar  

de uma floresta tropical.   

 

Verificar essas hipóteses, por meio da investigação científica, deve provocar nos 

alunos envolvidos no processo o desenvolvimento de habilidades como observar, 

questionar, investigar, coletar dados, sistematizar, sintetizar, discutir, concluir e produzir 

novos conhecimentos. Portanto, o desenvolvimento de estudos ecológicos feitos por 

alunos do ensino médio nessa área, além de contribuir para o desenvolvimento do seu 

espírito científico, pode fomentar a discussão acerca do papel dessa vegetação na 
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preservação da biodiversidade urbana. 

 

I.2  Justificativa 

O processo de aprendizagem de Biologia tem sido objeto de reflexão por parte 

dos professores e instituições, sendo reconhecido que os conteúdos são trabalhados de 

forma fragmentada, o que dificulta a visão geral do todo (GOLIN, 1991). Outro fator 

prejudicial à consolidação dos conteúdos é a falta de flexibilidade didática dos 

professores, que ainda se preocupam em ensinar quantidade de conteúdos muito extensas, 

se valendo   de metodologia meramente expositiva (GOMES et al., 2008). 

Visando minimizar situações que possam desfavorecer o processo educativo, as 

diretrizes estabelecidas nos Planos Curriculares Nacionais (PCN) orientam para a 

produção de conhecimento interdisciplinar e contextualizado. Nesse sentido, sugerem 

estratégias diversificadas, que utilizam menos a memória e mais o raciocínio, e são 

centradas nas interações estudante professor e estudante-estudante na construção de 

conhecimentos coletivos. Segundo esses documentos, há de se considerar o interesse dos 

estudantes pelos temas e a problematização de situações para o desenvolvimento dos 

conteúdos. Para tanto, a prática investigativa deve ser incentivada: 

A prática investigativa ou atividade experimental é o tipo de atividade que favorece 

o processo de ensino aprendizagem, pois aproxima o cotidiano do aluno à 

investigação científica. Passando a se tornar mais ativo e ter mais interesse no que 

foi proposto, elaborando hipóteses e fazendo assim uma reflexão mais aprofundada 

do fenômeno ou situação. (SEREIA & PIRANHA , 2010) 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tem-se dentre as 

competências a serem desenvolvidas nos educandos:  

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à  abordagem  própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 

criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 

áreas (BNCC, 2017). 

Seguindo estas orientações, a promoção da prática investigativa oportuniza o “fazer 

ciência” e vai na contramão do ensino tradicional, conteudista e fragmentado. Nesse sentido, 

o presente trabalho pretende contribuir para a aprendizagem significativa do grupo de 

estudantes envolvidos, desenvolver o espírito crítico dos alunos, além de poder servir de base 

para o trabalho de outros professores.  
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II. OBJETIVOS 

 

II.1 Objetivo geral 

Contextualizar o ensino de Botânica, por meio da prática científica, utilizando como objeto 

investigativo a comunidade arbórea de áreas verdes urbanas. 

 II.2  Objetivo específico 

a. Oportunizar aos alunos o conhecimento e a aplicação do método científico; 

b. Realizar  o levantamento florístico e fitossociológico da comunidade arbórea do PMARG; 

c. Realizar atividades interdisciplinares nas áreas de artes e língua estrangeira utilizando a 

flora do PMARG; 

d. Elaborar uma sequência didática para professores sobre a utilização de áreas verdes urbanas 

como ferramenta para o ensino de botânica. 

 

III  MATERIAL E MÉTODOS    

  

Anterior ao desenvolvimento deste trabalho ocorreu a entrega dos Termos de 

Assentimento Livre Esclarecido (TALE) (apêndice D) e de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE) (apêndice E) aos discentes, e concomitante explicação. Aos alunos foi solicitada a 

assinatura desses documentos exigidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), como um dos requisitos para aprovação do 

trabalho.  

O parecer de aprovação (anexo F) pode ser consultado no site da Plataforma Brasil 

(http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf) pelo número do parecer (3.313.899) e do 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) ( 12042019.0.0000.5149). 

O estudo foi desenvolvido por alunos de três turmas de 3° ano do ensino médio da 

Escola Estadual Pedro II, Belo Horizonte. A Escola Estadual Pedro II localiza-se na área 

central de Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia, também denominada área hospitalar. As 

ruas e avenidas próximas à escola são bem arborizadas e o PMARG localiza-se a menos de 

um km da escola (Figura 1).  

            

http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
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Diante desta localização estratégica, as aulas investigativas de Botânica foram realizadas 

nas áreas verdes urbanas do entorno da escola, representadas pelas ruas, praças e pelo 

PMARG.  

 

III.1  Área de estudo 

O PMARG localiza-se no centro de Belo Horizonte, Minas Gerais (19°55′ 24.72′ 

S, 43°56′1.81′ W), sendo o patrimônio ambiental mais antigo da cidade e foi projetado no 

final do séc. XIX: 

O espaço onde hoje se localiza o Parque Municipal abrigava a Chácara Guilherme 

Vaz de Mello, conhecida como Chácara do Sapo. A área foi desapropriada pela 

Comissão Construtora da Nova Capital em 1894. A principal casa serviu de 

habitação aos dois chefes da referida Comissão: Aarão Reis, de março a maio de 

1895, e Francisco Bicalho, de maio 1895 a janeiro de 1898. Em 1924, o local 

também abrigou o governador do Estado Olegário Maciel, que transferiu a 

residência oficial para o Parque Municipal, até o final de sua gestão. Aarão Reis 

sonhou e idealizou Belo Horizonte no Parque Municipal, sendo com base nele que a 

cidade foi concebida.  (GALERA; GARCIA, 2017). 

O PMARG foi projetado em estilo romântico inglês pelo arquiteto paisagista 

francês Paul Villon e pelo engenheiro Aarão Reis, sua implantação ocorreu entre 1894 a 

1897, sendo inaugurado em 26 de setembro de 1897, antes da capital mineira.  

Figura 1.Locaização do PMARG no entorno da E.E. Pedro II. BH 
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O parque desenvolvia-se numa  superfície de 64 hectares, com base na aplicação dos 

princípios de jardim paisagista moderno, com a concepção naturalista, que buscava 

adaptar o desenho paisagístico à situação natural do  terreno. Ainda tendo seguido a 

conformação natural do terreno, o parque foi inserido em uma planta quadrangular e 

regular, acompanhando o traçado proposto para a cidade. Esse modelo de parque 

naturalista, com o jardim paisagista moderno inserido em uma malha rígida segue 

como principal modelo o Central Park, em Nova Iorque, cravado na malha 

geométrica urbana de Manhattan. (GALERA; GARCIA, 2017) 

A Implantação original do PMARG, inserida na malha rígida de Belo Horizonte, em 

uma planta quadrangular e regular, possuía  características dos jardins ingleses (Figura 2). A 

proposta do Parque era presentear a população da capital mineira com um espaço verde digno 

da visitação de turistas brasileiros e estrangeiros, sendo uma referência na América em porte e 

beleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Implantação original do PMARG.  Adaptado de GALERA & GARCIA, 2017. 

 

Sua área original foi reduzida ao longo dos anos para evitar a sobrecarga dos cofres 

públicos municipais, sendo, então, entregue ao governo do Estado a porção sudoeste do 

Parque, em 1907. O Parque perdeu mais 45.241 metros quadrados de sua superfície, em 

1911, quando foram doados pelo governo do estado para a construção da Faculdade de 

Medicina e do Centro de Saúde do Estado.  Na década de 1940, o parque perdeu mais um 

espaço destinado à construção do Palácio das Artes, idealizado por Juscelino Kubitschek ( 
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GALERA; GARCIA, 2017). 

 

Dessa forma, o contorno do PMARG foi se alterando ao longo do tempo (Figura 3. A e 

3 .B). Em seu entorno, a cidade foi tomando espaço com suas ruas, avenidas e construções 

residenciais, comerciais e hospitalares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Hoje, o PMARG possui uma área de 182 mil metros quadrados de extensa 

vegetação, sendo cerca de 280 espécies de árvore nativas e exóticas, composta por árvores 

jovens e centenárias que são  refúgio para a fauna silvestre. Esse ecossistema possui 

diversas nascentes que abastecem três lagoas. (Prefeitura de Belo Horizonte).   

 Sua vegetação se destaca na paisagem urbana, proporcionando um visão bucólica 

em meio ao concreto da cidade (Figura 4). O Parque é uma área verde de grande valor, 

tanto pela biodiversidade, como pela oferta de lazer para a população e turistas, que 

buscam contemplar a sua beleza natural, os monumentos históricos, realizar atividades  

esportivas, divertir nos brinquedos e  participar de eventos. Dessa forma, o PMARG 

cumpre seu papel como espaço ambiental e cultural de belo horizonte.  

 

 

Figura 3.A . Mapa com área do  PMARG em 1930, delimitada de vermelho. B  Mapa com área  do PMARG em 

1952, delimitada de vermelho.  Adaptado de HIRSCH, 2009 
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     Figura 4.Visão aérea do  PMARG em 2019  Fonte: Google Earth 

 

III.2.  Etapa 1: Diagnóstico de saberes  

  Para subsidiar o planejamento da professora, foi aplicado um diagnóstico antes 

de iniciarmos os trabalhos para conhecer o perfil da turma e a percepção dos alunos sobre o 

assunto a ser estudado. O questionário foi composto por 10 perguntas sobre Botânica, 

Ecologia e sobre a percepção ambiental dos alunos. Ele foi aplicado individualmente, não 

sendo  avaliado por nota, mas como participação. 

1. As plantas terrestres surgiram no planeta há milhões de anos atrás tendo um grupo de  

alga verde como ancestral comum. Elas são divididas em grandes grupos 

botânicos/exemplos: Briofitas (musgos), Pteridofitas (samambaias), Gimnospermas 

(pinheiros) e Angiospermas (ipê).  Cite característica (s) que diferenciem cada grupo ( 

novidades  evolutivas) 

2. Por que os musgos são tão pequenos?  

3. As samambaias podem crescer  mais que os musgos? Justifique 

4. As estruturas reprodutivas das plantas terrestres podem ser mais visíveis  nos grupos 

das Gimnospermas e Angiospermas, mas imperceptíveis a olho nu nas Pteridofitas e 

Briofitas. Se você as reconhece, cite-as: 

5. Olhe em sua volta. Qual grupo de planta predomina no ambiente?  

6. Que vantagens adaptativas permitiram esse sucesso evolutivo? 
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7. O que são áreas verdes urbanas (AVU)? 

8. Qual a função das AVU para o ecossistema urbano? 

a) Em relação a sua percepção sobre as árvores no dia a dia, responda se:Não as observa    

b) observa pouco     c) sempre  as observa 

     10.O que significa diversidade em ecologia?  

 

III.3. Etapa 2: Estudo das características dos grupos botânicos   

  Esse estudo foi realizado de forma dinâmica em sala de aula e em ambientes não 

formais, no entorno da escola, e foi dividido em três momentos: 

Momento 1 - Aulas teóricas:   As aulas foram realizadas em sala, baseadas nas descrições do 

livro didático adotado  e  nas explicações da professora.  O estudo foi realizado em 4 horas-

aulas, com apresentação em slides das características gerais do Reino Vegetal e dos grupos 

botânicos: Briofitas, Pteridofitas, Gimnospermas e Angiospermas, contemplando as novidades 

evolutivas de cada grupo. 

 

Momento 2 - Aula prática:  Os alunos, após serem divididos em grupos de trabalho de quatro  

a cinco por turma, foram direcionados para as ruas e avenidas localizadas no entorno da 

escola para contato direto com o objeto de estudo e  realização de coleta de amostras. Sob a 

orientação da professora de Biologia e munidos de lupas, visualizaram musgos em troncos de 

árvores e coletaram amostras com o uso de pinças e espátulas, colocando-as em placas de 

petri.  Em seguida, procuraram samambaias em muros e ambientes úmidos, coletando um 

organismo somente, para observação em laboratório. A coleta de flores de espécies arbóreas 

presentes no ambiente foi realizada com o auxílio de tesoura ou com as próprias mãos. As 

flores foram colocadas em uma vasilha de plástico socializada pelos grupos. Finalizada a 

coleta, os alunos foram encaminhados ao laboratório da escola para continuação das 

atividades. 

 

 Momento 3 - Pasta catálogo de Botânica: Nesta fase, no laboratório da escola, os alunos 

representaram cada grupo Botânico, fixando ao papel distribuído entre os grupos, amostras de 

musgos, samambaias, estróbilos de pinheiro (levados pela professora) e flores.  Com o auxílio 

de lupa, eles localizaram esporofitos de musgos, retiraram-nos com pinça e prenderam-nos 

com fita adesiva transparente em folha branca tamanho A4. Em seguida, colaram com durex 
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transparente uma pequena porção do gametofito e, finalmente, descreveram as fases 

duradoura e temporária, a ploidia e explicaram o ciclo reprodutivo.  

Após a observação das partes da samambaia coletada (folha, caule subterrâneo e 

raízes), vários folíolos foram distribuídos entre os grupos para visualização dos soros 

(conjunto de esporângios) abaxiais, para posterior fixação e descrição das fases e ciclo. 

Estróbilos de Gimnosperma, feminino e masculino, foram apresentados aos alunos que 

retiraram escamas ovulíferas e sementes aladas para fixação na folha e descrição. As flores 

foram observadas, tendo suas partes femininas e masculinas evidenciadas e descritas 

anteriormente à fixação.  

 

III.4  Etapa 3: Estudo do método científico por meio de  aulas teóricas e práticas. 

O estudo do método científico foi aplicado em sala de aula, inicialmente por meio de 

vídeo-aula sobre a  história do método científico3: dos filósofos gregos, como Aristóteles, ao 

grande avanço no método há cerca de mil anos, com a contribuição do islâmico  Ibn al- 

Haytham; do pensamento de Descartes, que propôs chegar à verdade através da dúvida 

sistemática, ao estudo desenvolvido empiricamente pelo físico inglês Isaac Newton, passando 

pelas contribuições de Francis Bacon ao método hipotético-dedutivo de Popper. Em seguida, 

o método hipotético-dedutivo foi explicado para os alunos, evidenciando suas etapas 

conforme esquema (Figura 5) a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                 

3  Sugestão de leitura: Método científico: Renato Vicente EACH-USP/2008 disponível em 

<https://www.ime.usp.br/~rvicente/MetodoCientifico.pdf> 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alhazen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alhazen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://www.ime.usp.br/~rvicente/MetodoCientifico.pdf
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Figura 5. Esquema simplificado do método hipotético-dedutivo 

                                

Os estudantes foram estimulados a elaborarem problemas, hipóteses e testes 

experimentais para verificá-las em aulas práticas no laboratório.  

 

III.5 Etapa 4: Problematização: elaboração de perguntas científicas pelos alunos e escolha do 

tema a ser investigado no PMARG. 

A visita orientada ao PMARG foi realizada durante uma aula de biologia, com duração 

de duas horas aulas. Os alunos caminharam entre os canteiros e, munidos de caderno e lápis, 

anotaram suas observações acerca do ambiente estudado (aspectos ambientais, ecológicos, 

sociais e culturais) e foram estimulados a elaborar perguntas a serem respondidas por eles de 

forma investigativa. No final da aula, sentaram em uma área gramada e expuseram para o 

coletivo suas observações e perguntas.   Dentre as perguntas apresentadas, foi discutida e 

elaborada, coletivamente, a seguinte: Qual é a diversidade arbórea contida em canteiros do 

Parque Municipal de Belo Horizonte? 

Com base nesta pergunta, partimos para a delimitação da área de estudo e de como 

realizá-lo de forma experimental. 

 

 III.6 Etapa 5:  Delimitação da área de estudo: 

  Foi utilizado o método de parcelas (DURIGAN, 2003), com tamanho de 10m x 20 m cada 

(n: 24) (Figura 6). 
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As parcelas foram escolhidas primeiramente no mapa, buscando abranger as áreas I, II 

e III (Figura 6) e, posteriormente, usando critérios do PMARG para minimizar o impacto de 

pisoteio de plantas rasteiras. Para a demarcação dos vértices das parcelas foram utilizadas 

quatro estacas de madeira. Um aluno marcava o primeiro ponto (aleatório), seguido por outro 

que marcava o segundo ponto a 20,0 metros   em sentido Norte. A seguir, o terceiro ponto era 

estabelecido 10,0 metros a Leste do segundo e, depois disso, o último ponto era estabelecido 

20,0 metros a sul e 10,0 metros a Oeste, fechando o quadrante da parcela (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7.Demarcação da parcela por alunos da E.E. Pedro II, no PMARG 

 

Figura 6. Mapa adaptado das parcelas estabelecidas nos canteiros do PMARG. Fonte: Arquivo 

do  Parque Municipal Américo Renné Giannetti, BH 
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III. 7 Etapa 6: Coleta dos dados em campo  

As saídas de campo para coleta de dados foram realizadas no contraturno escolar, 

sendo um grupo por vez, de acordo com o organograma proposto (Tabela 1). Foram realizadas 

20 saídas de campo, durante 3 meses. 

 

Tabela 1. Organograma de saída de campo dos grupos de alunos da E.E. Pedro II 

Turmas 
Número de 

parcelas 
Tamanhos 

Grupos de 

trabalho 
Meses Dias 

Saídas de 

campo 

301  
A a H      (8) 10 m x 20 m  4 agosto Segunda / quinta 4 

302 I a P        (8) 10 m x 20 m  4 setembro Segunda / quinta 8 

303 Q a Z      (8) 10 m x 20 m  4 
outubro / 

novembro 
Segunda / quinta 

8 

 

Total                24  12     4  20 

       

 

Além do levantamento florístico do PMARG, realizamos o estudo fitossociológico para 

entendermos a estrutura horizontal da comunidade arbórea, e para tal, fez-se necessário a 

medição da circunferência à altura do peito (CAP) e cálculo do diâmetro à altura do peito 

(DAP) de toda as árvores das parcelas. Os resultados do DAP foram utilizados para o 

entendimento da dinâmica do ecossistema estudado pois, parte da estrutura de uma floresta 

pode ser explicada por meio da avaliação de sua distribuição diamétrica, a qual é definida pela 

caracterização do número de árvores por unidade de área e por intervalo de classe de diâmetro 

(PIRES O’BRIEN; O’BRIEN, 1995). Sendo assim, ao se interpretar as medidas de diâmetro 

das espécies em histogramas de frequências de classes pode-se mostrar a história atual da 

vegetação e revelar alterações como cortes, desmatamento, isto é, perturbações passadas, 

indicando se o ciclo de vida dessas espécies foi interrompido (FELFILI; SILVA JÚNIOR, 

1998).    

Buscamos também verificar se o gráfico da distribuição diamétrica das espécies 

arbóreas do PMARG evidenciava uma aproximação  com o gráfico de distribuição diamétrica 

de J-invertido que ocorre em florestas naturais ou com o de floresta plantada, que assemelha-

se à curva normal.   

A estrutura de uma floresta plantada e de uma floresta nativa apresenta grandes 

diferenciações, o que pode ser interpretado por meio do padrão de distribuição de 

diâmetros, o qual representa a estrutura de tamanho das árvores nesses tipos 

florestais. As florestas nativas, em geral, e as florestas tropicais, em particular, são 
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geralmente designadas como tendo a forma de ‘J-invertido’, o que indica um 

número decrescente de árvores à medida que se aumenta o diâmetro. Essa 

designação, no entanto, é extremamente simplista e praticamente qualquer floresta 

nativa se enquadra nela. Já o padrão de distribuição diamétrica das florestas 

plantadas, como o seringal, assemelha-se à curva normal, por serem designadas 

como um tipo florestal equiâneo e mais uniforme. (LIMA ; LEÂO, 2013)   

Para a medição da circunferência acima do peito (CAP) foram cortados cabos de 

madeira de 1,30 m de altura para facilitar o trabalho em campo, outra opção foi medir 1,30 m 

no próprio corpo do aluno, servindo de referência. Para medir o CAP, fez-se a   aproximação 

do cabo próximo à arvore, encostando o mesmo na sua base, e medindo a circunferência com 

o uso de uma fita métrica a partir da extremidade superior do cabo (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Medição do CAP, parcela N, por alunos da E.E. Pedro II no 

PMARG 
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Para a coleta do CAP, os alunos dividiram as tarefas: dois para medir o tronco e um 

para anotar em Planilha de campo (Tabela 2). 

 

          Tabela 2. Planilha das atividades de campo no PMARG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A identificação das árvores foi feita da seguinte forma: a professora identificava uma 

árvore com base em seus conhecimentos taxonômicos (adquiridos na prática de gestão e 

licenciamento ambiental) ou por placas indicativas do parque.  

Em seguida, apresentava a espécie ao grupo, mostrava as estruturas utilizadas para 

identificação como folha, flor e/ou fruto e suas característica específicas. Em seguida, os 

alunos procuravam todas as árvores da mesma espécie na parcela e as identificavam como 

sp1, e assim sucessivamente, para todas as espécies. Com base nos dados da tabela foi 

possível calcular a riqueza arbórea do PMARG. 

Os dados da parcela K não foram coletados, pois o dia previsto estava chuvoso e o 

grupo não teve outra disponibilidade de horário. Assim, 23 parcelas forma mantidas nas 

análises. 

 

III.8  Etapa 7: Tratamento dos dados, análise e discussão dos resultados   

Os dados foram analisados em sala pelos alunos com auxílio da professora de 

Biologia. Para a transformação dos dados de CAP coletados em DAP, unidade de medida 

usada em levantamentos fitossociológicos, assumiu-se a relação entre as medidas de 

circunferência (C) e diâmetro (d): uma unidade C equivale a 3,1416 (π) unidades d; ou 

Nº da árvore  

Nome popular 

 

Nome científico 

 

 

Família 

 

CAP 

 

DAP 

1   

 

 

 

 

2   

 

 

 

 

3   

 

 

 

 

 4    

 

 

 

 



    36 

 

 

simplesmente: DAP = CAP ∕ π  

Diante disso, cada grupo tabulou os dados das duas parcelas investigadas em uma 

tabela de Excel, contendo o número da árvore, espécie, família, CAP e DAP. Em seguida, 

construíram gráficos de distribuição de espécies arbóreas por classe de diâmetro e gráfico de 

famílias.  No laboratório, os grupos tiveram oportunidade de discutir os dados entre si e com 

o professor, subsidiando a discussão dos resultados de suas parcelas e conclusão.  De posse 

dos dados de todas as parcelas, a professora, com ajuda de alunos, elaborou um gráfico único 

de distribuição de espécies arbóreas por classe de diâmetro e outro de famílias encontradas no 

PMARG para, finalmente, discutir com as turmas o resultado total encontrado. A discussão 

final foi realizada em sala de aula. 

 

 III.9 Etapa 8: Elaboração de um atlas artístico morfológico de espécies arbóreas do PMARG:  

A elaboração das pinturas foi realizada nas aulas de arte, com o auxílio do professor da 

disciplina. Para essa atividade os grupos escolheram uma dentre as espécies por eles 

inventariadas no PMARG, desenharam suas folhas, flores, frutos e sementes e pintaram-nas 

em aquarela. Para compor o atlas foi realizado, também, um trabalho interdisciplinar com a 

disciplina de língua estrangeira, com a tradução de textos do português para o inglês, sob a 

orientação da professora da escola. O atlas (Apêndice B) será registrado na biblioteca da 

escola para uso da comunidade escolar e divulgado em plataforma da rede estadual de ensino. 

 

III.10 Etapa 9: Avaliação de aprendizagem  

  Os grupos elaboraram relatórios de pesquisa contendo introdução, objetivos, material 

e método, resultados, conclusão e avaliação. Os relatórios foram corrigidos pela professora, 

gerando dados para a avaliação qualitativa deste projeto e do trabalho dos alunos. 

 

III.11 Etapa 10: Elaboração de sequência didática de uso de áreas verdes urbanas como 

ferramenta de  ensino de Botânica. 

A sequência didática (Apêndice C) tem como objetivo a divulgação das práticas 

pedagógicas desenvolvidas neste trabalho, servindo de modelo para outros professores 

adaptarem às suas realidades sociais e ambientais. Ela consta de uma breve introdução e do 

passo a passo das atividades a serem realizadas com roteiros e imagens ilustrativas:  
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1º passo: Diagnóstico de saberes 

2º e 3º passo: Estudos das características dos grupos botânicos por meio de aula teórica e aula 

prática em áreas verdes urbanas; 

4º passo:  Atividade investigativa de Botânica: Diversidade arbórea em áreas verdes urbanas. 

A sequência didática será divulgada em portal da rede estadual de ensino para que os 

professores da rede possam ter acesso. 

 IV RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O questionário aplicado na etapa diagnóstico de saberes produziu dados importantes 

acerca dos conhecimentos prévios dos alunos. (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagnóstico dos alunos da E.E. Pedro II sobre conhecimentos botânicos e ecológicos. 
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Com base na análise dos dados, ficou claro que muitos educandos não entendiam o 

significado de área verde urbana e a afirmaram que elas servem para purificar o ar. A 

predominância das angiospermas no ambiente foi citada por apenas um terço deles. Sobre as 

características diferenciais dos grupos botânicos, mais de 50% respondeu não saber sobre o 

assunto. Quanto à percepção das árvores no dia a dia, quase metade respondeu não ter o 

hábito de observá-las, ou que nem mesmo as percebem.   

O diagnóstico, portanto, revelou a necessidade de elaborar estratégias eficientes para 

promover a aprendizagem de Botânica e oportunizar ao educando um novo olhar sobre as 

plantas presentes no ambiente, aproximando-os. Esta aproximação ocorre mais facilmente em 

relação aos animais, já que esses organismos, assim como os conteúdos relacionados ao 

próprio homem despertam um maior interesse e são mais facilmente compreendidos pelos 

alunos (SILVA, 2008). É bem provável que os alunos estejam vivendo uma desconexão de 

suas experiências, uma vez que as aulas de botânica são, em sua maioria, unicamente 

baseadas na aprendizagem de nomenclaturas, definições, regras etc. (DEWEY,1978). 

O autor descreve a experiência com a natureza como algo fundamental para o 

aprendizado, como um intercâmbio entre sujeito e natureza. 

A árvore que era apenas objeto de minha experiência visual passa a existir de modo 

diverso, se entre mim e ela outras experiências se processarem, pelas quais eu as 

venha conhecer em outros aspectos. [...]Depois dessas experiências, eu e a árvore 

somos alguma coisa diferente do que éramos antes. [...]Houve, através daquela 

experiência, uma transformação que irá permitir alterar, sob certo aspecto, o mundo 

em que vivo (DEWEY, 1978). 

A experiência, segundo o referido autor, e reafirmada por SILVA (2008), “modifica 

quem a faz e por ela passa e esta modificação afeta, querendo ou não, a qualidade das 

experiências subsequentes”. Portanto, buscar formas de aumentar o contato dos estudantes 

com o reino vegetal pode ser uma luz no fim do túnel para vencer a cegueira botânica. Outra 

motivação para o aluno estudar o reino vegetal seria aguçar também a consciência da 

preservação ambiental em experiências que desperte a curiosidade, fortalecendo a iniciativa e 

suscitando desejos (SILVA, 2008). 

Nesta perpectiva, esse trabalho foi um debruçar sobre estratégias para tornar a 

aprendizagem de botânica algo interessante e prazeroso, tendo o estudo investigativo das 

áreas verdes urbanas como ferramenta motivacional. 

No presente trabalho, o uso de áreas verdes urbanas revelou-se instrumento eficiente, 
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dinâmico e necessário para o ensino da Botânica desde o primeiro contato dos alunos com as 

plantas do entorno da escola (Figura 10). Esta etapa foi fundamental para promover a 

compreensão dos grupos Botânicos, pois foi o momento de conhecer as características 

peculiares de cada grupo e seus aspectos adaptativos e evolutivos.  

Os alunos demonstraram grande interesse pelas aulas práticas em ambientes não 

formais (Figura 10). Sair da sala e ter aula em outro ambiente se revelou como algo diferente 

do cotidiano deles evidenciados em alguns de seus relatos:  “Gostei muito de ver as plantas de 

perto, muito melhor que só no livro didático”. Adicionalmente, um novo olhar para as plantas 

foi evidenciado: “Eu não observava direito as árvores, passava por elas, simplesmente”. Foi 

perceptível a alegria dos alunos em posse das lupas - se sentiram cientistas, aguçaram a 

curiosidade e observaram os esporófitos de musgos diretamente nos troncos das árvores, 

como também folhas e flores encontradas no passeio da escola. Árvores ornamentais como 

quaresmeira, escumilha, unha-de-vaca, dedaleira e monguba, presentes na área estudada, 

oportunizaram a coleta de estruturas reprodutivas para elaboração do catálogo, enriquecendo-

o.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tivemos dificuldade para encontrar amostras de samambaia e nenhum organismo 

representante do grupo das Gimnospermas foi encontrado no entorno da escola. Esse padrão 

de ocorrência provocou discussão acerca da predominância das Angiospermas no ambiente 

Figura 10. Aula prática de morfologia vegetal nas áreas verdes urbanas no entorno da 

E.E. Pedro II 
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terrestre: que características adaptativas das angiospermas colaboraram para esse sucesso 

evolutivo? Quais são as vantagens de fazer flor e fruto? Como as características das flores e 

dos polinizadores coevoluem? Todos os frutos são comestíveis? Todos são verdadeiros? 

Estas questões foram respondidas oralmente, com a orientação da professora e por 

demonstrações práticas no entorno da escola. Essa discussão foi muito importante, pois a 

prática passou a oportunizar, além da   visão morfológica das plantas, a percepção das suas 

relações ecológicas no ambiente. Dessa forma, as plantas deixaram de ser entendidas como 

seres estáticos, de função  paisagística para tornarem-se dinâmicos no ecossistema em que se 

encontram.     

A elaboração da Pasta Catálago de Botânica (Figura 11) foi realizada no laboratório 

durante quatro horas-aula, sendo o processo facilitado por roteiro claro e objetivo (Apêndice 

B), tornando o tempo suficiente para a atividade. Segundo relato dos alunos, eles tiveram 

maior facilidade em entender as fases esporofíticas e gametofíticas e a compreensão do ciclo 

reprodutivo das plantas na prática do que quando apresentado em aula teórica em sala. 

 Os alunos também aprenderam uma paródia (sequência didática, Apendice C) criada 

pela professora com a música Morena tropicana (interpretada por Alceu Valença) sobre 

Botânica e cantaram animadamente ao som de violão. Este foi um momento importante para a 

sensibilização e motivação dos mesmos com o tema estudado. 

  

Figura 11. Elaboração da pasta catálogo de botânica por alunos da  E.E. Pedro II 
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A prática investigativa no Parque Municipal foi um momento muito esperado pelos 

alunos, eles estavam bem motivados com as atividades experimentais e demonstraram 

interesse e disponibilidade na coleta de dados. Durante o levantamento florístico, os alunos 

não identificavam as árvores ao primeiro olhar mas, após observarem as características das 

folhas, sementes, flores e frutos indicadas pela professora, já conseguiam localizar outras da 

mesma espécie na unidade amostral. Vale ressaltar que os alunos não precisavam saber 

identificar as árvores a nível taxonômico de família e espécie, mas, sobretudo, percebê-las 

como seres vivos importantes no ecossistema urbano e com características específicas. A 

grande maioria das árvores não tinham placas indicativas de nome científico, tendo que ser 

identificadas pela professora.  

Apesar da atividade ser realizada no contraturno, eles esperavam com ansiedade. Os 

alunos não apresentaram grande dificuldade para medir as parcelas, e disputavam o uso da 

trena. Já, a medição do CAP exigiu maior habilidade, quer para adentrar em alguns canteiros 

com grande densidade de espécies arbustivas, ou para entender as variações de pontos de 

medição conforme explicado na figura 5. A planilha de campo foi eficaz para os registros dos 

dados coletados e facilitou a análise posterior dos mesmos (Figura 12). 

 

 

 

 

              

 

  

 

                                                                           

 

 Em posse dos dados de CAP, os alunos calcularam o valor de DAP e elaboraram 

gráfico de distribuição arbórea por classe de diâmetro (Apêndice A). Em uma comunidade em 

 

Figura 12.Registro dos dados em  planilha de campo por aluna da E.E. 

Pedro II no PMARG 
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equilíbrio, com grande produção de sementes, germinação satisfatória e com taxa de 

mortalidade decrescente nas idades mais avançadas é observado uma série completa de classes 

de diâmetro (SILVA JÚNIOR; SILVA, 1988). A maior concentração de indivíduos nas 

primeiras classes de diâmetro pode caracterizar uma comunidade estoque, o que é um padrão 

em florestas naturais tropicais estáveis com idade e composição de espécies variadas 

(SCOLFORO et al., 1998). Na medida em que aumenta o tamanho da classe, a frequência 

dddiminui até atingir o seu menor índice na maior classe diamétrica, caracterizando uma curva do 

tipo exponencial ou denominada como “J” invertido (SCOLFORO et al. ,1998) (Figura 13).  

  

 

Figura 13. Modelo de gráfico de distribuição diamétrica tipo j-invertido. Adaptado de PEREIRA-SILVA, 

2004 

 

Já, em florestas plantadas, como o Parque Municipal Américo Renné Gianneti, 

apresentam uma disposição gráfica que se aproxima a uma curva normal, o que é característico 

desse tipo florestal (Figura 14) 

 

 

 

 

 

       

                      
Figura 14. Gráficos  de distribuição diamétrica do tipo curva normal  Adaptado de PEREIRA-

SILVA, 2004 
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As árvores, durante o crescimento, mudam de classe de diâmetros. 

As árvores na menor classe de diâmetro têm como opções, em um intervalo de 

tempo, se manter na classe, atingir a classe de diâmetro seguinte ou morrer. O 

processo responsável por permitir que as árvores mudem de classe diamétrica é o 

crescimento. O crescimento é um processo limitado pela competição por espaço, 

luz, água e nutrientes existente na floresta ((MONSERUD; STERBA, 1999). 

 

 Os dados dos levantamentos florístico e fitossociológico relativos às duas parcelas de 

cada grupo foram organizados em tabela evidenciando a distribuição da comunidade arbórea 

por classe de diâmetro (Apêndice A), sendo os resultados, discussão e conclusão apresentados 

por cada grupo em relatório de pesquisa.  

  Em seguida, foi elaborado pelo professor, com auxílio de alguns alunos  um gráfico da 

distribuição arbórea por classe de diâmetro de todas as  parcelas amostradas no PMARG 

(Figura 15). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise dos resultados foi realizada pelos alunos, sob a orientação da professora. 

Neste momento, a professora disponibilizou o modelo de gráfico de distribuição diamétrica 

do tipo “j” invertido (típico de florestas naturais) e o gráfico de distribuição diamétrica de 

 

Figura 15. Parâmetros fitossociológicos da comunidade arbórea de 23 parcelas amostrais do 

PMARG: Número de   indivíduos por classe de diâmetro. 
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curva normal (tipo de floresta plantadas) e solicitou a comparação com o gráfico da 

distribuição diamétrica obtida com os dados coletados no PMARG.  Vale ressaltar que este 

conceito ecológico não é abordado no ensino médio, mas que neste trabalho, especificamente, 

foi contemplado para promover uma melhor compreensão da estrutura horizontal da 

comunidade arbórea do ecossistema observado. Coube ao professor explicar que parte da 

estrutura de uma floresta 4pode ser explicada através da avaliação de sua distribuição diamétrica, 

a qual é definida pela caracterização do número de árvores por unidade de área e por intervalo 

de classe de diâmetro (PIRES O’BRIEN; O’BRIEN, 1995).   

As florestas nativas, em geral, e as florestas tropicais, em particular, são geralmente 

designadas como tendo a forma de ‘J-invertido’, o que indica um número decrescente de 

árvores à medida que se aumenta o diâmetro. Essa designação, no entanto, é extremamente 

simplista e praticamente qualquer floresta nativa se enquadra nela. Já o padrão de 

distribuição diamétrica das florestas plantadas, como o seringal, assemelha-se à curva normal, 

por serem designadas como um tipo florestal equiâneo e mais uniforme (LIMA; LEÃO, 

2013) 

A discussão iniciou-se com algumas perguntas feitas pela professora: Todas as classes 

de diâmetro foram representadas no gráfico, isto é, não houve falhas? O que uma falha pode 

indicar? Quais classes de diâmetro predominam num ecossistema formado por floresta natural 

e por floresta plantada? O que indica a mudança de classe pelas árvores? Que fatores 

ecológicos pode limitar o crescimento das árvores? Para responderem a essas perguntas os 

alunos receberam um resumo do  artigo5 de PEREIRA-SILVA, 2004 de referência 

bibliográfica e discutiram com a professora. A interpretação dos dados evidenciou não haver 

ausência ou falha de classe de diâmetros, comum em ambientes impactados (FELFILI; 

SILVA, 1988). O fato do Parque ser um espaço de proteção integral, possuindo plano de 

manejo e todo um cuidado com o seu ecossistema pode ter contribuído  para a distribuição 

diamétrica apresentada. 

                                                 

4 A estrutura de uma floresta plantada e de uma floresta nativa apresenta grandes diferenciações, o que pode ser 

interpretado por meio do padrão de distribuição de diâmetros, o qual representa a estrutura de tamanho das 

árvores nesses tipos florestais (LIMA & LEÃO,2013) 

 
5 PEREIRA-SILVA, E.F.L. 2004. Alterações temporais na distribuição dos diâmetros de espécies arbóreas. Dissertação 

de mestrado, Unicamp, Campinas, SP. Disponível em 

https://www2.ib.unicamp.br/profs/fsantos/nt238/2004/Monografias/Monografia-Erico.pdf> Acesso: 20 de out. de 2018 

 

https://www2.ib.unicamp.br/profs/fsantos/nt238/2004/Monografias/Monografia-Erico.pdf%3e%20Acesso
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  Após a leitura coletiva e análise dos dados, conclui-se que o gráfico da distribuição 

diamétrica das espécies arbóreas do PMARG evidencia  uma curva normal típica da 

distribuição diamétrica  que ocorre em florestas  plantadas, apresentando um deslocamento à 

esquerda, mostrando manejo, um controle na maioria das plantas.  Aparecem 3 classes 

principais, com valores maiores, isto é, as árvores estão com valores aproximados de 

tamanho, reafirmando este manejo.  O que pode explicar diferenças no gráfico obtido com o 

gráfico de florestas plantadas, que apresentam uma disposição  nas quais as classes centrais se  

concentra o maior número de indivíduos observados (FERREIRA, 2001), é a diversidade de 

espécies encontradas nas parcelas amostrais do PMARG, com padrões de crescimento e 

diâmetro de tronco específicos..  O efeito de borda pode explicar a presença de poucas árvores 

nas classes extremas de diâmetro, pois estão mais expostas à luz, podendo alcançar valores 

maiores de densidade e diâmetro (RODRIGUES, 1998). 

   Dentre as árvores observadas, 213 foram identificadas, sendo quinze famílias de 

Angiospermas ocorreram nos canteiros estudados, com predominância de Arecaceae e 

Fabaceae (Figura 16). 

 

  

                Figura 16. Gráfico de famílias botânicas presentes nas parcelas do PMARG 
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 De acordo com os dados coletados nas unidades amostrais, o PMARG apresentou 

espéciesrepresentativas da flora nativa e espécies da flora mundial, sendo elas do continente 

asiático,  do continente Africano,  da América Central e  da Oceania (Figura 17), 

evidenciando sua importância na preservação de espécies nativas e exóticas. A grande maioria 

das espécies arbóreas são nativas do Brasil, confirmando a importância do PMARG na 

preservação de espécies da nossa flora e da fauna nativa, dentre eles os polinizadores e 

dispersores. A maioria das espécies exóticas pertencem à família das Arecaceae, que pode 

sugerir uma opção paisagística.  

 

 

Figura 17. Origem das espécies arbóreas do PMARG 

 

    A forma mais direta e comum de se medir diversidade é usar a riqueza de espécies, 

que consiste simplesmente no número de espécies que temos numa determinada comunidade 

ou área de interesse (PEET 1974, WILSEY et al. 2005).  Respeitando as limitações de alunos 

do ensino médio, foi realizado uma análise da riqueza, tendo base a tabela 3:  
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Tabela 3. Espécies arbóreas ordenada por parcelas do PMARG 

 

 

   

A tabela foi elaborada pelo professor, com auxílio de três alunos e disponibilizada 

 
Parcelas 

 
 

Espécie A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z Quant
.. 

 
 

 

 

Delonix regia 

 

1 

    

2 

       

1 

 

1 

  

1 

         

6 

  

Euterpe edulis 3                       3   

Psidium guajava 1                   1 1   3   

Centrolobium tomentosum 4  2      1  1  1  1    3     13   

Basiloxylon brasiliensis 2          1     1        4   

Pleroma granulosa 1                       1   

Ligustrum lucidum 2  1                1     4   

Swietenia macrophylla  2            1  1        4   

    Annona sp  1                      1   

Erithryna speciosa  1                     2 3   

Handroanthus heptaphyllus  5   2      1 1       1     10   

Paulownia tomentosa  1                      1   

Caesalpinia peltophoroides  1  1                    2   

Ceiba especiosa   1  1   1             1   4   

Syzygium cumini   1 1 1     2       3 1   2   11   

Pisonia zapallo   1                     1   

Cedrela fissilis   1       1              2   

Eugenia uniflora   2  1    1 1              5   

   Paubrasilia  echinata    3                 1  1 5   

Caryota mitis     1    6 2      4  4      17   

Licania tomentosa     1         2         1 3   

Acrocomia aculeata     1   1    1            3   

Ficus mexiae     1      1  1           3   

Schizolobium parahyba     1                   1   

Persea americana     1                   1   

Bauhinia variegata     1  1                 2   

Syagrus romanzoffiona     1 2  2 1  5 2 1 2   2    2   20   

Terminalia catapa      2 1                 3   

Cecropia pachystachya      1  1 1              1 4   

Cassia javanica       1 1                2   

Anadenanthera colubrina       1  1               2   

Tabebuia serratifolia        1                1   

Ficus sp         1       1  1      3   

Machaerium hirtum         1               1   

Eucalyptus sp         1               1   

Magnolia champaca         2          2     4   

Erythrina speciosa          1              1   

Phoenix dactylifera          2              2   

Roystonea oleracea          1     3         4   

Latania sp           2       4      6   

Cupania vernalis            1            1   

Casuarina equisetifolia            1            1   

Lagerstroemia sp             1           1   

Eriobotrya japonica             1           1   

Dillenia indica             1           1   

Jacaranda mimosifolia             1  1         2   

Triplaris americana              2          2   

Sapindus saponária                 1     1 1 3   

Calycophyllum spruceanum                 1       1   

Morus nigra                  1      1   

Agathis australis                     1   1   

Lecythis pisonis                    1    1   

Latania commersonii                     3   3   

Livistona chinensis                 2   2    5   

Ficus carica                      2  2   

Mangifera indica                    1    1   

Spathodea campanulata                     1   1   

Hymenaea courbaril                      1  1   

Copaifera langsdorffii                      1  1   

Handroanthus impetiginosus                   1    3 4   

Handroanthus albus                       1 1   

Artocarpus heterophyllus                       1 1   

Attalea maripa                       1 1   

Caesalpinia leiostachya                       1 1   

Caryota urens                    5    5   

Licuala grandi                      2  2   

Polyandrococos Caudescens                       1 1   

Total de indivíduos 14 11 9 5 15 5 4 7 16 10 11 7 8 7 6 7 9 11 8 10 12 7 14 N:213 
  

Nº de espécies 7 6 7 4 13 3 4 6 10 7 6 6 8 4 5 4 5 5 5 5 8 5 11 
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para a turma. Coletivamente, iniciou-se uma discussão sobre os dados e o que eles nos 

contava sobre a diversidade arbórea presente nas parcelas do PMARG.  

Para o cálculo de diversidade, considerada como uma indicação do bem estar do 

ecossistema, e consequentemente da necessidade de proteção de determinado local 

(RICKLEFS,1990) existem métodos diversos baseados na quantificação do número de 

espécies presentes (riqueza específica) e métodos baseados na estrutura da comunidade, ou 

seja, na distribuição proporcional do valor de importância de cada espécie (MORENO, 2001). 

Segundo ele, tais métodos  ainda podem se basear na informação, na dominância ou na 

equidade da comunidade, ou seja,  índices de diversidade6. 

Com base na tabela os alunos contabilizaram 213 árvores identificadas, de 65 

diferentes espécies. Sua análise permitiu verificar a riqueza de espécies arbóreas presentes nos 

canteiros estudados.  Segundo os alunos, ficou evidente que as parcelas E, I e Z apresentaram 

maior número de indivíduos.  A parcela E, continha 15 indivíduos de 13 espécies diferentes; 

A parcela I, continha 16 indivíduos e 10 espécies; já a parcela Z, continha 14 indivíduos e 11 

espécies (tabela 3). 

Dentre as árvores encontradas, as espécies Syagrus romanzoffiona (Coqueiro-jerivá) 

Caryota mitis (Palmeira-rabo-de-peixe), Syzygium cumini (Jalão) e Handroanthus 

heptaphyllus (Ipê-roxo) tiveram a maior ocorrência nas parcelas, respectivamente. O 

predomínio das palmeiras pode ser explicado, segundo eles, por opção paisagística do Parque 

e/ou por terem copa menor, exigirem menos espaços no canteiro, podendo serem encontrados 

agrupados em alguns pontos. Segundo os alunos, o Parque Municipal possui grande riqueza 

de espécies e tem grande importância na preservação das mesmas no espaço urbano. 

  Uma vantagem de índices de diversidade é o fato de serem relativamente 

independentes do esforço amostral (SMITH; GRASSLE, 1977), mas o emprego de índices de 

diversidade muitas vezes é restrito a situações comparativas.  Segundo MELO, 2008   podemos 

usar o Índice de Shannon (H’ = -∑pi * ln pi ) para dizer que a comunidade A é mais diversa do 

que a comunidade B, mas o valor do índice em si é algo abstrato e difícil de se interpretar. O 

                                                 

6  Índices de diversidade têm o propósito de estimar a quantidade de espécies existentes em 

uma localidade a partir de informações parciais, de comparações entre diferentes localidades e da 

quantificação da distribuição dos recursos entre as espécies diferentes de uma comunidade 

(MORENO,2001). 
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índice de Shannon não foi calculado pelos alunos, diante de sua complexidade, mas somente 

pela professora a título de curiosidade, utilizando a tabela do excel. O valor obtido foi de 3,75 

mas não foi discutido com os alunos.               

 Finalmente, e não menos importante foi a elaboração de um atlas morfológico e 

artístico de espécies arbóreas do PMARG de forma interdisciplinar com a disciplina de Artes. 

Afinal, a visão de um trabalho diferenciado na disciplina de arte com a inclusão de novas atividades e a 

busca pela interdisciplinaridade nas aulas tem sido um dos objetivos da escola contemporânea 

(CALDAS et al, 2017).  Para os autores: 

 A interdisciplinaridade, nesse contexto, é fundamental para que os alunos possam 

construir saberes artísticos, se utilizando de diferentes materiais e produções, 

hibridizando o saber com as disciplinas do currículo escolar que possuem potencial 

para construção dos conhecimentos em arte ( CALDAS et al, 2017). 

 Sendo assim, a contextualização do ensino de arte buscando informações na Botânica 

tornou o aprendizado mais motivador.  Essa atividade colaborou para facilitar a construção do 

conhecimento sobre as árvores estudadas no PMARG ao representarem  artisticamente suas 

estruturas como folha, flor, fruto e semente. A visualização destas estruturas, associadas ao 

desenvolvimento da habilidade de pintura incentivou a percepção de suas peculiaridades, sob 

a ótica criativa do educando.  

   Cada grupo escolheu uma árvore, sendo elas: ipê-rosa, embaúba, pau-rei, magnólia, 

pau-brasil, paineira, pata-de-vaca, araribá, sapucaia, espatodea e saboneteira. A atividade de 

pintura foi realizada sob a orientação do professor de arte da Escola Estadual Pedro II, Júlio 

César Jamaro, sendo desenvolvidas por três alunos de cada grupo, seguindo critérios de 

escolha do próprio grupo. Geralmente os alunos escolhidos foram os que tinham habilidades 

artísticas mais evidentes ou porque se disponibilizaram para a atividade.   

Segundo Jamaro: “A vantagem da diversificação de metodologias proposta neste 

trabalho é o respeito pelos diferentes ritmos de aprendizagem e teve o objetivo de alcançar 

uma adesão maior dos componentes do grupo nas diversas fases do trabalho, pois os alunos 

são diferentes e possuem habilidades distintas”. Dessa forma, o aluno que não se dispôs a 

medir árvores, colaborou fazendo cálculos; outro que não gostava de cálculos, dispôs a 

realizar as pinturas, por exemplo.  Assim, ficou garantida a participação de todos e o trabalho 

de equipe pode ser alcançado de forma mais efetiva.  As pinturas foram utilizadas para 

confecção de um Atlas artístico morfológico de espécies arbóreas do PMARG, produto deste 

trabalho, que ficará arquivado na Biblioteca da E.E. Pedro II e divulgado no portal da 
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SEE/MG ( Apêndice B.) 

 De acordo com relato de alunos, o trabalho de desenho e pintura promoveu um olhar 

mais atento às estruturas das plantas, como “forma da folha, tipo de nervuras, pelos, textura, 

tipo e tamanho de flores”, evidenciando suas particularidades e gerando reflexões sobre 

possíveis polinizadores. Grandes diferenças foi percebida quanto à forma de semente e frutos, 

o que levou à discussão sobre variação na dispersão das sementes e importância para a fauna 

nativa. Evidenciou-se nessa atividade um olhar ecológico das estruturas vegetais, explícito na 

fala de outro aluno: “ eu via a flor como flor, sem buscar entender forma e função, apenas sua 

beleza na paisagem, mas agora entendo que tudo se relaciona numa ecologia perfeita”. 

  A elaboração do Atlas artístico morfológico de espécies arbóreas do PMARG, 

oportunizou também a interdisciplinaridade com a disciplina de inglês. A atividade proposta 

para os alunos foi a de traduzir informações e dados coletados sobre as árvores do Parque 

Municipal sob a orientação da professora de inglês da E.E. Pedro II, Barbara Luiza de Souza 

Fernandes. Segundo seu relato: “Nesta sociedade moderna e globalizada saber falar outra 

língua é crucial. A Língua Inglesa é a língua mais falada do mundo. Uma a cada cinco pessoas 

pode falar ou pelo menos entendê-la”.  Para Bárbara, “o Inglês também se tornou a língua dos 

negócios, da ciência, do turismo, da diplomacia e da internet. É considerado um diferencial 

em qualquer currículo e muitos alunos almejam abrir portas em um mercado de trabalho cada 

vez mais competitivo através dela, além de ajuda-los na vida acadêmica”. 

  Neste contexto, a tradução de textos de Botânica do português para o inglês foi muito 

importante para o aluno compreender que há uma ligação entre as diferentes áreas do 

conhecimento. Utilizar essa metodologia desempenhou um papel importante no 

desenvolvimento e formação do aluno. Segundo Barbara, “Os desafios da tradução foram 

facilitados por conta do grande número de ferramentas online disponíveis que pode auxiliá-los 

se for usado de maneira correta”.  De acordo com sua avaliação, as atividades continham 

poucos erros:  “A maioria deles foram erros gramaticais de transferência, que resultam da 

influência da nossa língua materna no Inglês. Isso muitas vezes ocorre quando o aluno tenta 

traduzir de forma literal o texto escrito”. Ela também pode observar erros de tradução de 

termos específicos como o nome das árvores em Inglês, contudo, de maneira geral, 

considerou a atividade proposta muito válida. Segundo relato dos alunos a atividade 

possibilitou  exercitar a língua Inglesa de maneira contextualizada e diferente do habitual.   
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V. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação deste trabalho pelos alunos foi apresentada nos relatórios e avaliações dos 

grupos. Neles, os alunos ressaltaram que houve uma nova percepção das áreas verdes urbanas 

do entorno da escola, considerando que o PMARG pode ser usado para o ensino investigativo 

de Botânica. Segundo eles, o ensino investigativo de Botânica os aproximou do método 

científico e colaborou para o desenvolvimento de habilidades investigativas, tornou a 

aprendizagem mais dinâmica e prazerosa e facilitou a aprendizagem de conceitos botânicos e 

ecológicos. Dentre as dificuldades apresentadas, 60% considerou o trabalho demorado e 

trabalhoso, mas entenderam que é inerente a complexidade de uma pesquisa científica (Figura 

18). 

         

Figura 18. Avaliação do trabalho investigativo pelos alunos do 3º ano da E.E. Pedro II 

                     

 A avaliação dos grupos de trabalho pelo professor foi realizada pela análise qualitativa  

do catálogo de Botânica, pelas observação dos grupos nas diversas atividades desenvolvidas e 

pela análise qualitativa e quantitativa dos relatórios dos grupos ( Apêndice E)). Vale ressaltar 

que valorizou-se neste trabalho menos a memorização e/ ou aprendizagem de conceitos 

biológicos e mais o desenvolvimento de competências e habilidades como trabalho em 

equipe, autonomia, espírito científico em conformidade com a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 
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Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar 

orientadas para o desenvolvimento de competências. Por meio da indicação clara do 

que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” 

(considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das competências oferece 

referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens 

essenciais definidas na BNCC (BNCC, 2017). 

Com as avaliações acima citadas, pude verificar que o protagonismo do aluno foi 

estimulado por meio das práticas investigativas no PMARG pois, com elas, percebeu-se uma 

mudança de posição, da condição de receptores de informações prontas para uma condição 

ativa de busca de respostas. A maioria dos alunos demonstrou interesse pelos trabalhos de 

campo, mesmo no contraturno escolar.  

As práticas investigativa nas áreas verdes urbanas facilitou a construção do 

conhecimento sobre conceitos e processos botânicos e ecológico, evidenciada nas discussões 

dos relatórios (Figura 19). A maioria dos alunos demonstrou interesse pelas aulas e a 

participação na aula de campo no PMARG foi bastante satisfatória. O tratamento dos dados 

foi a etapa mais trabalhosa e que gerou maior esforço motivacional da professora, quer 

orientando os grupos, quer auxiliando nas discussões, pois os alunos estão mais acostumados 

a encontrar as respostas prontas nos livros ao invés de buscá-las empiricamente. Alguns 

grupos não demonstraram autonomia para concluir todas as etapas propostas, necessitando da  

interferência do professor por meio de encontros para acompanhamento. Essa observação 

revela que essa habilidade deve ser incentivada durante todo a sua caminhada escolar para que 

seja bem desenvolvida. 

 

  

 

 

 

 

Figura 19. Avaliação do trabalho investigativo dos alunos da E.E.Pedro II 

pela professora de Biologia 
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VI.  CONCLUSÃO  

 

Segundo os alunos, o PMARG apresentou grande diversidade arbórea representativa 

da flora nativa e mundial, contribuindo para a conservação da biodiversidade urbana. O 

Parque apresentou a estrutura de uma floresta plantada, explicado por meio de sua 

distribuição diamétrica. 

O uso de áreas verdes urbanas revelou-se como uma ótima ferramenta para a 

contextualização do ensino de botânica e ecologia, podendo ser reproduzido por outros 

professores. Estes podem optar pela redução do n amostral das parcelas estudadas para que o 

trabalho investigativo tenha um tempo de duração menor.  

As atividades interdisciplinares contribuíram favoravelmente para a construção do 

conhecimento em Botânica. 

 

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de minha experiência como professora de Biologia do Ensino Médio da rede 

pública estadual há mais de 20 anos, posso afirmar que ensinar é um grande desafio cotidiano 

pois, disputamos a atenção dos alunos quase sempre dispersos com celulares, conversas 

paralelas ou até mesmo com o sono. Soma-se a isso, as salas sempre cheias com até 40 

alunos, o que dificulta o acompanhamento individual do aluno e percepção de seu rítmo de 

aprendizagem, potencialidades e dificuldades.  

O interesse pelas aulas não é observado na maioria das vezes, a indisciplina é 

frequente, o que exige grandes artimanhas do professor para chamar a atenção para o assunto 

abordado e promover a aprendizagem eficiente dos conteúdos. Dentre elas podemos citar a 

diversificação de metodologias para atender aos diferentes rítmos de aprendizagem, a 

elaboração e desenvolvimento de aulas dinâmicas, dentro e fora das salas, e claro, a utilização 

de espaços não formais de ensino.  

Acredito que o “fazer ciência” neste contexto educacional não é fácil, mas não 

impossível! Nossos alunos estão acostumados desde as primeiras séries do fundamental a 

buscarem respostas prontas no livro ou ouvi-las do professor. Tirá-los da zona de conforto e 

instigá-los a fazerem perguntas é desafiador! Diante disso, neste trabalho, levá-los a conhecer  

e aplicar o método científico foi um caminho árduo, mas importante para tentar romper com o 
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paradigma do ensino tradicional conteúdista e aproximá-los da verdadeira ciência. A tarefa de 

trabalhar em grupo, ter responsabilidades individuais e coletivas, coletar dados, interpretar, 

discutir resultados e concluir foi, sem dúvidas, um grande diferencial, pois estimulou a 

autonomia, o protagonismo, desenvolvimento do senso crítico e de habilidades e 

competências importantes para a vida dos educandos.  

  O verdadeiro professor nunca desiste de seu aluno e nunca deixa de acreditar no poder 

da educação como ferramenta transformadora. É nesta perspectiva que continuo a trilhar esse 

caminho, não levando a luz, mas mostrando como alcançá-la e fazendo da aprendizagem uma 

divertida viagem! 
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https://educacaopublica.cederj.edu.br/artigos/17/11/a-arte-aplicada-ao-ensino-de-biologia-confeco-de-modelos-didticos-de-microrganismos
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APÊNDICE A.  Gráficos de distribuição diamétrica das espécies arbóreas das parcelas de A a 

Z do Parque Municipal Américo Renné Giannetti.  
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Figura 1. Gráfico de  distribuição diamétrica das espécies arbóreas  das parcelas  estudadas no Parque  

Municipal Américo Renné Giannetti. 
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APÊNDICE B. ATLAS ARTÍSTICO MORFOLÓGICO DE ESPÉCIES ARBÓREAS 

DO PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO RENNÉ GIANNETTI (PMARG). 

  

Dentro de uma proposta interdisciplinar entre artes, língua inglesa e biologia, o 

presente atlas teve o objetivo de caracterizar as espécies arbóreas do PMARG de forma 

contextualizada.  Essa atividade, realizada por alunos da E.E. Pedro II, colaborou para  a 

construção do conhecimento sobre as árvores estudadas no PMARG ao representarem, 

artisticamente, suas estruturas como folha, flor, fruto e semente. A visualização destas 

estruturas, associada ao desenvolvimento da habilidade de pintura em aquarela, 

incentivou a percepção de suas peculiaridades, sob a ótica criativa do educando (Figura 

1). Foi realizada também uma pesquisa bibliográfica sobre dados taxonômicos e 

características morfológicas das plantas e sua tradução para o inglês, sob a orientação da 

professora Bárbara Luiza de Souza Fernandes. 

  Cada grupo escolheu uma árvore, sendo elas: araribá, embaúba, espatodea, ipê-

rosa, magnólia, paineira, pata-de-vaca, pau-brasil, pau-rei, sapucaia, e saboneteira. A 

atividade de pintura foi realizada sob a orientação do professor de arte da Escola Estadual 

Pedro II, Júlio César Jamaro, sendo desenvolvidas por três alunos de cada grupo, 

seguindo critérios de escolha do próprio grupo. Geralmente, os alunos escolhidos foram 

os que tinham habilidades artísticas mais evidentes ou porque se disponibilizaram para a 

atividade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pintura em aquarela das espécies arbóreas por alunos da E.E. Pedro II 



    67 

 

 

Araribá 

 

Nome popular: araribá 

Nome cientifico: Centrolobium tomentosum 

Família: Fabaceae  

Encontrada com pouca frequência na região, em geral no meio da mata e sobressaindo sobre 

as demais.                            

                  
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: 

 Árvore de grande porte, 10 a 15 metros de altura. Folhas compostas imparipinadas, 13 a 17 

folíolos de 20 cm. Flores em cachos na extremidade dos ramos, amarelas com pedúnculos 
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marrons. Fruto grande, alado e com espinhos. Aproximadamente 25 cm. Esta é a espécie 

maior entre os araribás. Existem outras com o porte e fruto menores. 

Utilidades: Adequado ao paisagismo urbano, floração vistosa.  

Época de floração e frutificação: Floresce em janeiro a fevereiro. Coleta de sementes em 

agosto. 

Araribá 

Popular names: arariba tree 

Scientific name: Centrolobium tomentosum 

Family: Fabaceae 

Found infrequently in the region, usually in the middle of the forest and standing out over the 

others. 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS: 

 Large tree, 10 to 15 meters high. They have compound, odd pinnate leaves with 13 to 17 

leaflets of 20 cm. There are flowers in bunches at the end of the branches, yellow with brown 

peduncles. Large fruit, winged and with thorns. Approx. 25 cm. This is the largest species 

among the Araribas. There are others with the small fruit bearing. 

Utilities: Suitable for urban landscaping, showy flowering. 

Blooming and fruiting season: Blooming in January to February. Seed collection in August. 
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EMBAÚBA 

 

Nome popular: embaúba, imbaúba   

Nome científico: Cecropia pachystachya   

Familia: Cecropiaceae 

Onde é encontrada: encontrada com muita frequência nas matas e como pioneira em áreas 

degradada.  

Utilidade:  atrativa para fauna, muito utilizada para reflorestamento. 

Época de floração e frutificação: Floresce em setembro, frutos em junho 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Embaúba vem do Tupi-Guarani e significa "fruta da árvore de tronco oco" e isso é tão 

verdade que certas espécies de formigas vivem dentro dessas cavidades em simbiose, 

protegendo-as. Tendo porte de 4 a 8 metros de altura. A copa tem forma de taça com galhos 

bem distribuídos e ascendentes. Tronco de casca cinzenta com manchas brancas e com marcas 

deixada pela queda das folhas. De 15 a 20 cm de diâmetro, ramificado apenas na região 

superior. As folhas se concentram no ápice dos galhos e são digitadas com 7 a 10 lobos 

(recortes) sob pecíolo (haste ou suporte) cilíndrico, medindo de 30 a 55 cm de comprimento.  

A lâmina foliar é áspera e tomentosas (coberta de lanugem), sendo que a face inferior é 

brancacenta e prateada, sendo essa uma característica que distingue essa espécie das outras. 

A flor e sementes aparecem como um pequeno cacho no topo da árvore. A inflorescência é 

axilar (no encontro da junção da folha com o ramo) e espiciforme (em forma de espiga) com 

inúmeras flores minúsculas e unissexuais. Os frutos tem gosto de doce de figo e e são muito 

procurados pela fauna.  

Popular name: embauba tree 

Scientific name: Cecropia pachystachya   

Family: Cecropiaceae 

 Where it is found: found very often in the woods and as a pioneer in degraded areas. 

Utility: It is attractive to fauna and it is much used for reforestation. 

Flowering and fruiting season: Flowers in September, fruit in June 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS. 

Embauba comes from the Tupi-Guarani and means "fruit of the hollowed trunk tree" and this 

is so true that certain species of ants live inside these cavities in symbiosis, protecting them. 

Having a stature of 4 to 8 meters in height. The crown is cup shaped with well-distributed and 

ascending branches. The trunk is covered in gray bark with white spots and marks left by 

falling leaves. It is 15 to 20 cm in diameter, branched only in the upper region. The leaves are 

concentrated at the apex of the branches and are spiked with 7 to 10 lobes (cutouts) under a 

cylindrical petiole (stem or support), measuring 30 to 55 cm in length. 

https://www.tudosobreplantas.com.br/#%C3%A1rvore
https://www.tudosobreplantas.com.br/#simbiose
https://www.tudosobreplantas.com.br/#folha
https://www.tudosobreplantas.com.br/#folha
https://www.tudosobreplantas.com.br/#%C3%A1pice
https://www.tudosobreplantas.com.br/#lobo
https://www.tudosobreplantas.com.br/#flor
https://www.tudosobreplantas.com.br/#semente
https://www.tudosobreplantas.com.br/#cacho
https://www.tudosobreplantas.com.br/#flor
https://www.tudosobreplantas.com.br/#folha
https://www.tudosobreplantas.com.br/#flor
https://www.tudosobreplantas.com.br/#fruto
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The leaf blade is rough and tomentose (covered with fuzz), and the underside is white and 

silvery, which is a characteristic that distinguishes this species from the others. The flower 

and seeds appear as a small bunch at the top of the tree. The inflorescence is axillary (at the 

junction of the leaf with the branch) and spiciform (spike-shaped) with numerous tiny and 

unisexual flowers. The fruits taste like fig candy and are highly sought after by the fauna. 
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ESPATÓDEA 

 

Nomes Populares: tulipeira, árvore-de-bisnagas, árvore-de-tulipas, bisnagueira, espatódea, 

tulipeira-africana, tulipeiro-africano 

Nome Científico: Spathodea campanulata 

Família: Bignoniaceae 

Categoria: Árvores, Árvores Ornamentais 

Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical 

Origem: África 

Altura: 9.0 a 12 metros, acima de 12 metros 

Luminosidade: Sol Pleno 

Ciclo de Vida: Perene 

https://www.jardineiro.net/familia/bignoniaceae
https://www.jardineiro.net/classe/arvores
https://www.jardineiro.net/classe/arvores-ornamentais
https://www.jardineiro.net/clima/equatorial
https://www.jardineiro.net/clima/subtropical
https://www.jardineiro.net/clima/tropical
https://www.jardineiro.net/origem/africa
https://www.jardineiro.net/altura/9-0-a-12-metros
https://www.jardineiro.net/altura/acima-de-12-metros
https://www.jardineiro.net/luminosidade/sol-pleno
https://www.jardineiro.net/ciclo/perene
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A tulipeira é uma árvore de crescimento rápido e efeito muito ornamental. Seu porte é médio, 

podendo atingir 24 metros. Na África, seu local de origem, pode-se observar exemplares com 

até 30 metros de altura. 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: 

 O tronco apresenta um diâmetro de 30 a 50 cm, a madeira é clara e mole e a casca fina e 

suberosa. As folhas são grandes, opostas e são compostas por numerosos folíolos (4 a 19) 

alongados e oval-lanceolados. A primeira floração ocorre quando a árvore apresenta apenas 3 

a 4 anos. As flores são vermelho-alaranjadas ou amarelas, de acordo com a variedade e 

surgem de inflorescências terminais, com botões numerosos que abrem-se sucessivamente, 

garantindo uma longa floração. O período de floração varia com a localidade onde a planta se 

encontra. Os frutos se assemelham a vagens e contém numerosas sementes aladas, que se 

dispersam com o vento. 

A tulipeira é uma árvore de copa densa e muito rústica, indicada para espaços que requerem 

árvores de rápido crescimento, como em locais erodidos, parques e jardins públicos.  

Spathodea – African Tulip Tree 

Popular Names:  Bramble Tree, Tulips, Espatodea tree 

 Scientific Name: Spathodea campanulata 

Family: Bignoniaceae 

 Category: Trees, Ornamental Trees 

 Climate: Equatorial, Subtropical, Tropical 

Origin: Africa 

Height: 9.0 to 12 meters, over 12 meters 

 Brightness: Full Sun 

Life Cycle: Perennial 

 

The African Tulip tree is a fast-growing tree and it has a very ornamental effect. Its size is 

medium and can reach 24 meters. In Africa, its place of origin, you can see specimens up to 

30 meters high. 

https://www.jardineiro.net/glossario/arvore
https://www.jardineiro.net/glossario/casca
https://www.jardineiro.net/glossario/copa
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS: 

 The trunk has a diameter of 30 to 50 cm, the wood is light and soft and the bark is thin and 

suberous. The leaves are large, opposite and are composed of numerous leaflets (4 to 19) 

elongated and oval-lanceolate. The first flowering occurs when the tree presents only 3 to 4 

years. The flowers are orange-red or yellow, according to the variety and arise from terminal 

inflorescences, with numerous buds that open successively, ensuring a long flowering. The 

flowering period varies with the location where the plant is. The fruits resemble pods and 

contain numerous winged seeds, which disperse with the wind. 

The African Tulip tree is a dense and very rustic canopy tree, suitable for spaces that require 

fast growing trees, such as in eroded places, parks and public gardens. 
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IPÊ-ROSA 

 

Nome popular: ipê-rosa  

Nome científico: Handroanthus heptaphyllus 

Família: Bignoniaceae 

 

Ocorrência : 

Na Mata Atlântica da Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai. Nos climas Tropical úmido e 

subúmido; Tropical, com inverno seco; Subtropical de inverno seco e subtropical com verão 

quente. Temperaturas variando de 18 a 26°C. 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: 

Tronco ereto e cilíndrico de 60-80 cm de diâmetro, revestido por casca fissurada. Folhas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bignoniaceae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguai


    76 

 

 

compostas palmadas, 5-folioladas, subcoriáceas, glabras, de 5-13 cm de comprimento. Fruto 

do tipo cápsula, cilíndrica, alongada, de 15 a 50 cm de comprimento, glabro e com sementes 

finas de asas membranáceas. Inflorescências paniculadas terminais, com flores roxas e 

raramente brancas. Floresce de junho-agosto com a planta quase totalmente despida de sua 

folhagem. Os frutos amadurecem em agosto-novembro. Floração intensa e exuberante, com 

flores roxas ou rosa escuro, ocorre quando a árvore encontra-se sem folhas. 

IPÊ-ROSA 

Popular name: ipê-rosa tree 

Scientific name: Handroanthus heptaphyllus 

 Family: Bignoniaceae  

Occurrence: In the Atlantic Forest of Argentina, Bolivia, Brazil and Paraguay. In tropical 

humid and subhumid climates; tropical, with dry winter; subtropical dry and subtropical 

winter with hot summer. Temperatures ranging from 18 to 26 °C. 

 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS: 

Rigid, cylindrical trunk with 60-80 cm in diameter, coated with a fissured shell. Compound 

palmate leaves, 5-foliolate, sub coriaceous, glabrous, 5-13 cm in length. The fruit is of the 

capsule type, cylindrical, elongated, 15 to 50 cm long, glabrous and with fine seeds of 

membranous wings. The inflorescences are terminal panicles with purple flowera and rarely 

white ones.It blooms from June to August with the plant almost totally stripped of its foliage. 

The fruits ripe in August-November. Intense and lush flower, with purple or dark pink 

flowers, occurs when the tree is found without leaves. 

 

.  
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MAGNÓLIA 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomes Populares: magnólia-amarela, champaca, champaca-laranja, champaca-fragrante, 

magnólia 

Nome Científico: Magnolia champaca 

Família: Magnoliaceae 

Categoria: Árvores, Árvores Ornamentais 

Clima: Mediterrâneo, Subtropical, Temperado, Tropical 

Origem: Ásia, China, Himalaia, Índia, Indonésia, Java, Malásia, Nepal, Sumatra, Vietnã 

Altura: 6.0 a 9.0 metros, 9.0 a 12 metros, acima de 12 metros 

Luminosidade: Sol Pleno 

Ciclo de Vida: Perene 

A magnólia-amarela é uma árvore perenifólia a semidecídua, ornamental, originária do 

sudeste asiático e conhecida em todo mundo pelo delicioso perfume de suas flores.  

https://www.jardineiro.net/familia/magnoliaceae
https://www.jardineiro.net/classe/arvores
https://www.jardineiro.net/classe/arvores-ornamentais
https://www.jardineiro.net/clima/mediterraneo
https://www.jardineiro.net/clima/subtropical
https://www.jardineiro.net/clima/temperado
https://www.jardineiro.net/clima/tropical
https://www.jardineiro.net/origem/asia
https://www.jardineiro.net/origem/china
https://www.jardineiro.net/origem/himalaia
https://www.jardineiro.net/origem/india
https://www.jardineiro.net/origem/indonesia
https://www.jardineiro.net/origem/java
https://www.jardineiro.net/origem/malasia
https://www.jardineiro.net/origem/nepal
https://www.jardineiro.net/origem/sumatra
https://www.jardineiro.net/origem/vietna
https://www.jardineiro.net/altura/6-0-a-9-0-metros
https://www.jardineiro.net/altura/9-0-a-12-metros
https://www.jardineiro.net/altura/acima-de-12-metros
https://www.jardineiro.net/luminosidade/sol-pleno
https://www.jardineiro.net/ciclo/perene
https://www.jardineiro.net/glossario/arvore
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: 

É considerada de porte médio, sendo que em cultivo ela alcança até 30 metros de altura, mas 

em seu habitat pode chegar a 50 metros, com até 1,9 metros de diâmetro de tronco. Seu tronco 

pode ser múltiplo ou único, com copa inicialmente piramidal que com o tempo vai adquirindo 

um formato umbeliforme (guarda-chuva). Suas folhas são ovadas a lanceoladas, alternas, 

grandes e brilhantes, com estípulas na base. As flores são formadas por 15 tépalas recurvadas 

nas pontas e numerosos estames. Elas podem ser brancas, amarelas ou amarelo-pálidas, de 

acordo com a variedade e seu perfume pode ser sentido à distância. Os frutos são formados 

por carpelos elipsóides a obovados, deiscentes, que produzem de duas a quatro sementes. As 

sementes são recobertas por arilo e muito atrativas para os passarinhos. 

MAGNOLIA 

Popular Names: Yellow Magnolia, Champaca, Orange-Champaca 

Scientific Name: Magnolia champaca 

Family: Magnoliaceae 

Category: Trees, Ornamental Trees 

Climate: Mediterranean, Subtropical, Temperate, Tropical 

Origin: Asia, China, Himalayas, India, Indonesia, Java, Malaysia, Nepal, Sumatra, Vietnam 

Height: 6.0 to 9.0 meters, 9.0 to 12 meters, up to 12 meters 

Brightness: Full Sun 

Life Cycle: Perennial 

Yellow magnolia is a perennial semi-deciduous tree, ornamental, originating in Southeast Asia 

and known worldwide for the delicious scent of its flowers. 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS: 

It is considered of medium size, and in cultivation it reaches up to 30 meters in height, but in 

its habitat can reach 50 meters, with up to 1.9 meters in diameter of trunk. Its trunk can be 

multiple or unique, with an initially pyramidal crown that over time is acquiring an 

umbeliform shape (umbrella). Its leaves are ovate to lanceolate, alternating, large and bright, 

with stipules at the base. The flowers are formed by 15 recurved tepalas at the tips and 

https://www.jardineiro.net/glossario/copa
https://www.jardineiro.net/glossario/piramidal
https://www.jardineiro.net/glossario/umbeliforme
https://www.jardineiro.net/glossario/deiscentes
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numerous stamens. They can be white, yellow or pale yellow according to the variety and 

their scent can be felt at a distance. The fruits are formed by ellipsoid to obovate carpels, 

dehiscent, which produce two to four seeds. The seeds are covered by aril and very attractive 

to the birds 
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PAINEIRA – ROSA 

 

Nomes Populares: paineira-rosa, árvore-de-lã, árvore-de-paina, barriguda, paina-de-seda, 

paineira, paineira-de-espinho, paineira-fêmea 

Nome Científico: Ceiba speciosa 

Família: Bombacaceae 

Categoria: Árvores, Árvores Ornamentais 

Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical 

Origem: América do Sul, Argentina, Brasil 

Altura: acima de 12 metros 

Luminosidade: Sol Pleno 

Ciclo de Vida: Perene  

 

https://www.jardineiro.net/familia/bombacaceae
https://www.jardineiro.net/classe/arvores
https://www.jardineiro.net/classe/arvores-ornamentais
https://www.jardineiro.net/clima/equatorial
https://www.jardineiro.net/clima/subtropical
https://www.jardineiro.net/clima/tropical
https://www.jardineiro.net/origem/america-do-sul
https://www.jardineiro.net/origem/argentina
https://www.jardineiro.net/origem/brasil
https://www.jardineiro.net/altura/acima-de-12-metros
https://www.jardineiro.net/luminosidade/sol-pleno
https://www.jardineiro.net/ciclo/perene
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A paineira-rosa é uma árvore bastante popular, e isto se deve principalmente à sua beleza 

extraordinária e seu curioso fruto.  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: 

O tronco é cinzento-esverdeado e recoberto de acúleos grandes e piramidais. A madeira da 

paineira-rosa é bastante leve, mole e pouco resistente, além de não ter boa durabilidade. As 

folhas são compostas palmadas, com 5 a 7 folíolos. As flores, com pintas vermelhas, podem 

se apresentar em diversas tonalidades de rosa, de acordo com a variedade. O fruto é bastante 

grande e se abre quando maduro, liberando boa quantidade de paina-sedosa, entremeada com 

as sementes que são carregadas pelo vento. A paina é uma fibra fina e sedosa, mas pouco 

resistente, não de grande proveito na confecção de tecidos, mas como preenchimento de 

travesseiros, almofadas e pelúcias. 

A paineira-rosa é uma planta excelente para o paisagismo de grandes áreas, como parques e 

jardins públicos, devido ao seu rápido crescimento, rusticidade e beleza. A floração é intensa 

e ocorre no verão e outono, com a árvore semi ou completamente despida de sua folhagem. 

PAINEIRA – ROSA 

Most Popular Names: silk floss tree 

Scientific Name: Ceiba speciosa 

Family: Bombacaceae 

Category: Trees, Ornamental Trees 

Climate: Equatorial, Subtropical, Tropical 

Origin: South America, Argentina, Brazil 

Height: up to 12 meters 

Brightness: Full Sun 

Life Cycle: Perennial 

The silk floss tree is a very popular tree, and this is mainly due to its extraordinary beauty and 

its curious fruit. 

 

https://www.jardineiro.net/glossario/arvore
https://www.jardineiro.net/glossario/paisagismo
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS: 

The trunk is grayish-green and covered with large and pyramidal aculeous. The wood of this 

tree is quite light, soft and not very resistant, besides not having good durability. The leaves 

are composed of palmate, with 5 to 7 leaflets. The flowers, with red spots, can appear in 

different hues of pink, according to the variety. The fruit is quite large and opens when ripe, 

releasing a good amount of mass of a fibrous, fluffy matter reminiscent of cotton or silk, 

interspersed with the seeds that are carried by the wind. Paina is a thin and silky fiber, but not 

very resistant, not of great profit in the making of fabrics, but used as filling to pillows, 

cushions and stuffed toys.The pink silk floss tree is an excellent plant for landscaping large 

areas such as parks and public gardens due to its rapid growth, rusticity and beauty. Blooming 

is intense and occurs in summer and fall, with the tree half or completely stripped of its 

foliage. 
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   PATA-DE-VACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomes Populares: Pata-de-vaca, Árvore-de-orquídeas, Família: Fabaceae 

Nome Científico: Bauhinia variegata 

Sinonímia: Bauhinia chinensis, Bauhinia decora, Phanera variegata 

Família: Fabaceae 

Categoria: Árvores, Árvores Ornamentais, Medicinal 

Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical 

Origem: Ásia, China, Índia, Vietnã 

Altura: 6.0 a 9.0 metros, 9.0 a 12 metros 

Luminosidade: Sol Pleno 

Ciclo de Vida: Perene 

https://www.jardineiro.net/familia/fabaceae
https://www.jardineiro.net/classe/arvores
https://www.jardineiro.net/classe/arvores-ornamentais
https://www.jardineiro.net/classe/medicinal
https://www.jardineiro.net/clima/equatorial
https://www.jardineiro.net/clima/subtropical
https://www.jardineiro.net/clima/tropical
https://www.jardineiro.net/origem/asia
https://www.jardineiro.net/origem/china
https://www.jardineiro.net/origem/india
https://www.jardineiro.net/origem/vietna
https://www.jardineiro.net/altura/6-0-a-9-0-metros
https://www.jardineiro.net/altura/9-0-a-12-metros
https://www.jardineiro.net/luminosidade/sol-pleno
https://www.jardineiro.net/ciclo/perene


    84 

 

 

A pata-de-vaca (Bauhinia variegata) é uma árvore semidecídua e muito florífera, originária 

da China e da Índia, e largamente utilizada na arborização urbana no sul e no sudeste do 

Brasil.  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: 

Apresenta porte médio, alcançando de 6 a 12 metros de altura, mas raramente passando de 10 

metros. Sua ramagem é esparsa, ramificada e, formando uma copa cheia e ampla na 

primavera e verão, fornecendo boa sombra. No outono perde gradativamente as folhas, sem 

no entanto ficar totalmente despida. As folhas são redondas, coriáceas, com nervuras claras, 

bilobadas e, devido ao seu típico aspecto de pisada de casco bovino, são responsáveis pelo 

nome curioso desta árvore. O florescimento vistoso inicia em meados do inverno e permanece 

durante a primavera. As flores são grandes, pêntameras, com longos estames e de cor rosa a 

lilás na espécie típica, com uma pétala superior modificada, que apresenta cerca de dois tons 

mais intensos de rosa, o que dá a flor o aspecto de orquídea. As flores são ainda muito 

atrativas para insetos polinizadores e aves silvestres. Os frutos que se seguem são do 

tipo legume, deiscentes, achatados, pardos, longos e secos, com sementes lenticulares. Eles 

permanecem por meses na árvore, mesmo após a maturação.  

COWFOOT 

 

Popular Names: Cow-Feather, Tree-of-Orchids 

Scientific Name: Bauhinia variegata 

Synonymy: Bauhinia chinensis, Bauhinia decora, Phanera variegata 

Family: Fabaceae 

Category: Trees, Ornamental Trees, Medicinal 

Climate: Equatorial, Subtropical, Tropical 

Origin: Asia, China, India, Vietnam 

Height: 6.0 to 9.0 meters, 9.0 to 12 meters 

Brightness: Full Sun 

Life Cycle: Perennial 

The Cowfoot (Bauhinia variegata) is a semi-deciduous and very floriferous tree, native to 

China and India, and widely used in urban afforestation in southern and southeastern Brazil. 

https://www.jardineiro.net/glossario/arvore
https://www.jardineiro.net/glossario/copa
https://www.jardineiro.net/glossario/especie
https://www.jardineiro.net/glossario/petala
https://www.jardineiro.net/glossario/legume
https://www.jardineiro.net/glossario/deiscentes
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS: 

It presents medium size, reaching from 6 to 12 meters in height, but rarely exceeding 10 

meters. Its branching is sparse, branching and forming a full and broad crown in spring and 

summer, providing good shade. In autumn it gradually loses its leaves, without being totally 

naked. The leaves are round, coriaceous, with clear, bilobed nerves and, due to their typical 

appearance of footprint of bovine hull, are responsible for the curious name of this tree. The 

showy flowering begins in the middle of winter and remains during the spring. The flowers 

are large, usually with five petals, with long stamens and pink to lilac in the typical species, 

with a modified upper petal, which features about two more intense shades of pink, which 

gives the flower the appearance of an orchid. The flowers are still very attractive for insect 

pollinators and wild birds. The following fruits are of the legume type, dehiscent, flat, brown, 

long and dry, with lenticular seeds. They remain for months on the tree even after maturation. 
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PAU-BRASIL 

 

Nomes Populares: Pau-brasil, arabutá, brasileto, ibirapiranga 

Nome Científico: Paubrasilia echinata  

Família: Fabaceae 

Categoria: Árvores, Árvores Ornamentais, Bonsai 

Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical 

Origem: América do Sul, Brasil 

Altura: acima de 12 metros 

Luminosidade: Sol Pleno 

Ciclo de Vida: Perene 

Árvore símbolo do Brasil, o pau-brasil é uma leguminosa nativa da Mata Atlântica.  

https://www.jardineiro.net/familia/fabaceae
https://www.jardineiro.net/classe/arvores
https://www.jardineiro.net/classe/arvores-ornamentais
https://www.jardineiro.net/classe/bonsai
https://www.jardineiro.net/clima/equatorial
https://www.jardineiro.net/clima/subtropical
https://www.jardineiro.net/clima/tropical
https://www.jardineiro.net/origem/america-do-sul
https://www.jardineiro.net/origem/brasil
https://www.jardineiro.net/altura/acima-de-12-metros
https://www.jardineiro.net/luminosidade/sol-pleno
https://www.jardineiro.net/ciclo/perene
https://www.jardineiro.net/glossario/arvore
https://www.jardineiro.net/glossario/leguminosa
https://www.jardineiro.net/glossario/nativa
https://www.jardineiro.net/glossario/mata
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: 

Ela apresenta tronco de casca acinzentada e recoberta de grossos acúleos, que descama em 

placas irregulares deixando ver a casca interna de coloração avermelhada. As folhas são 

bipinadas, com 5 a 6 pares de folíolos e 6 a 10 pares de folíolos secundários. As 

inflorescências terminais, são compostas de numerosas flores com quatro pétalas amarelas e 

uma central modificada, de coloração vermelha. Após a floração, que ocorre na primavera, 

surgem os frutos do tipo vagem, deiscentes, recobertos por numerosos acúleos e carregam de 

1 a 5 sementes marrons e discóides. Atualmente o pau-brasil é uma espécie ameaçada de 

extinção, que é dificilmente encontrada em seu habitat natural. Esta escassez se deve à intensa 

exploração que sofreu no passado, quando sua madeira era utilizada para extração de 

corantes. Apesar disso está sendo largamente utilizada no paisagismo urbano, devido às suas 

qualidades ornamentais, e é comum sua aplicação em parques públicos e amplos jardins 

residenciais. De crescimento lento, pode atingir 30 metros de altura e 60 centímetros de 

diâmetro de tronco. 

Pau-brasilia 

Popular Names: brazilwood, pau-brasil tree 

Scientific Name: Paubrasilia echinata 

 Family: Fabaceae 

Category: Trees, Ornamental Trees, Bonsai 

Climate: Equatorial, Subtropical, Tropical 

 Origin: South America, Brazil 

 Height: over 12 meters 

 Brightness: Full Sun 

Life Cycle: Perennial 

A symbol of Brazil, Paubrasilia is a leguminous native Atlantic Forest. 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS: 

It has a grayish-bark trunk and is covered with thick aculei, which peels off irregular plaques 

and reveals the inner bark of reddish color.They have bipinnate leaves, with 5 to 6 pairs of 

leaflets and 6 to 10 pairs of secondary leaflets. The terminal inflorescences are composed of 

https://www.jardineiro.net/glossario/casca
https://www.jardineiro.net/glossario/deiscentes
https://www.jardineiro.net/glossario/especie
https://www.jardineiro.net/glossario/paisagismo
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numerous flowers with four yellow petals and a modified center, red in color. After flowering, 

which occurs in the spring, pod-like fruits, dehiscents, covered by numerous aculei appear and 

carry 1 to 5 brown, discoid seeds.Currently Paubrasilia is an endangered species, which is 

hardly found in its natural habitat. This shortage is due to the intense exploitation that it 

suffered in the past, when its wood was used for extraction of dyes. Despite this, it is being 

widely used in urban landscaping, due to its ornamental qualities, and its application in public 

parks and large residential gardens is very common. 

They are slow-growing and can reach 30 meters in height and 60 inches in trunk diameter. 
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PAU-REI  

 

Nomes populares:  pau-rei, folheiro, maperoá 

Nome  Cientifico: Basiloxylon brasiliensis  

Família: Malvaceae 

Onde é encontrada: Encontrada com alguma frequência em estado nativo, e muito vista em 

paisagismo urbano. 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: 

 Árvore de grande porte, 20 a 30 metros de altura, com porte ereto e copa alta. Tronco liso com raiz 

tabular. Folhas simples, lisas, trinervadas, 25 cm. Floração em cacho de flores pequenas, pouco 

vistosas, marrom claro. Fruto capsula dura e grande (12 cm) que se abre liberando sementes aladas, 
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de cor marrom claro, 7 cm. Germinação fácil, as mudas se desenvolvem bem. 

Utilidades: Muito apropriada para o paisagismo pela sua beleza e imponência.  Os frutos vermelhos 

são usados em decoração e na confecção de utensílios domésticos. As sementes são comestíveis e 

procuradas pela fauna. 

Época de floração e frutificação: Floresce em julho a setembro. Frutos maduros de junho a agosto. 

Desta forma é possível ver flores e frutos maduros ao mesmo tempo, como na foto. 

 

 

PAU-REI 

Popular name:  Pau- rei tree 

Scientific name: Basiloxylon brasiliensis  

Family: Malvaceae 

Where it is found: It is found with some frequency in native state, and is much seen in urban 

landscaping. 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS: 

Pau-rei is a large tree, 20 to 30 meters high, upright with a tall canopy. Smooth trunk with 

tuberous roots. The leaves are simple, smooth and trinervate with 25 cm. It blooms in a bunch 

of small, discreet flowers with light brown color. The fruit capsule is hard and large (12 cm) 

that opens releasing winged seeds, light brown in color, with 7 cm. Easy germination, the 

seedlings develop well. 

Utilities: Very suitable for landscaping for its beauty and grandiosity. The red fruits are used 

in decoration and in the making of household utensils. The seeds are edible and sought after 

by the fauna. 

Blooming and fruiting season: The trees bloom from July to September. It has ripe fruits 

from June to August. This way you can see flowers and ripe fruits at the same time, as in the 

photo 
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SAPUCAIA 

 

Nomes populares: castanha-sapucaia, sapucaia-vermelha, cubuca-de-macaco, marmita-de-

macaco, caçamba-do-mato  

 Nome científico: Lecythis pisonis  

Família: Lecythidaceae 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: 

A árvore mede entre 20 e 30 metros de altura, ou metade disso quando cresce isolada. Seu 

tronco  de 50-90 cm de diâmetro, tem fissuras profundas. Folhas  finas, lisas e variam entre 8 

e 16 cm de comprimento, e 4 e 7 cm de largura. Apresentam coloração rosada quando novas e 

caem no inverno. As flores  nascem em cachos e são andróginas, ou seja, possuem os 2 sexos 

separadamente na mesma flor. Fruto seco, se abre espontaneamente quando maduro, 
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liberando as sementes pela força da gravidade. Semente tipo uma castanha que mede em torno 

de 5 cm de comprimento e 2 cm de largura. FLORAÇÃO a partir de meados de setembro, 

quando a copa fica repleta de novas folhas. A maturação dos frutos ocorre por volta de agosto, 

10 meses depois do fim da floração. 

USO/ÁRVORE a copa fica toda rosada durante a floração, embelezando jardins e paisagens. 

SAPUCAIA 

 Popular Names:  Sapucaia tree, 

Scientific name: Lecythis pisonis  

Family: Lecythidaceae 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS: 

The tree measures between 20 and 30 meters in height, or half of it when it grows isolated. Its 

trunk of 50-90 cm in diameter, has deep cracks. Leaves thin, smooth and vary between 8 and 

16 cm in length, and 4 and 7 cm wide. They appear pink when new and fall in winter. The 

FLOWERS are born in bunches and are androgynous, that is, they have the 2 sexes separately 

in the same flower. FRUIT dry, opens spontaneously when ripe, releasing the seeds by force 

of gravity. SEED like a chestnut which measures around 5 cm long and 2 cm wide. 

FLORATION from mid-September when the canopy is filled with new leaves. Fruit 

maturation occurs around August, 10 months after the end of flowering. 

USAGE / TREE The crown is all pink during flowering, beautifying gardens and landscapes. 
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SABONETEIRA  

 

Nome popular: sabão-de-soldado, pau-de-sabão. 

Nome científico: Sapindus saponaria  

Família: Sapindaceae 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: 

Espécie arbórea com 5-10 m de altura e 30-40 cm de diâmetro revestido por casca pardacenta 

e rugosa. A copa globosa é composta por folhas alternas, compostas imparipinadas, com 7 

folíolos lanceolados de 8-12 cm de comprimento. As flores não são vistosas, com coloração 

esbranquiçada, e os frutos são drupas globosas de coloração parda. 

Locais de Ocorrência: Ocorre naturalmente na região Amazônica até o estado de Goiás, 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Madeira: Moderadamente pesada, dura, compacta e de baixa durabilidade natural quando 

exposta. 
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Aspectos Ecológicos: Planta perenifólia ou semidecídua característica das várzeas do Baixo 

Amazonas e da floresta latifoliada semidecídua. Floresce durante os meses de abril-junho e a 

maturação dos frutos ocorre entre setembro e outubro. Além disso, produz anualmente grande 

quantidade de sementes, que são dispersadas por aves e morcegos. 

SOAPBERRY TREE 

Popular name: Soap-soldier, soap-stick. 

Scientific name: Sapindus saponaria 

Family: Sapindaceae 

  

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS: 

Tree species with 5-10 meters in height and 30-40 centimeters in diameter, covered by rough 

and light brown to gray bark. The globe canopy is composed of alternate, compound and odd-

pinnate leaves, with 7 lanceolate leaflets of 8-12 cm in length. The flowers are not showy, 

with whitish color, and the fruits are globular drupe of brown coloration. 

Occurrence Sites: Occurs naturally in the Amazon region to the state of Goiás, Mato Grosso 

and Mato Grosso do Sul. 

Wood: Moderately heavy, hard, compact and of low natural durability when exposed. 

Ecological Aspects: Perennial or semi-deciduous plant characteristic of lowland floodplains 

and semi-deciduous broadleaved forest. It flowers during the months of April-June and the 

maturation of the fruits occurs between September and October. In addition, it produces 

annually large amounts of seeds, which are dispersed by birds and bats. 
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APÊNDICE C. SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE BIOLOGIA: ENSINO 

INVESTIGATIVO DE BOTÂNICA EM ÁREAS VERDES URBANAS. 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

A elaboração da presente sequência didática de Botânica faz parte do Trabalho de 

Dissertação de Mestrado em Ensino de Biologia (Profbio) da UFMG, desenvolvida na E.E. 

Pedro II, em Belo Horizonte/ MG e visa colaborar com o trabalho do professor por meio da 

socialização de uma experiência didática bem sucedida, incentivando sua reprodução ou 

adaptação em outras escolas, em consonância com o  contexto social e cultural das mesmas.  

 O ensino de Botânica no ensino médio é um grande desafio, quer pela dificuldade de 

professores em trabalhar o conteúdo, quer pelo desinteresse dos alunos diante da perceptível 

“cegueira botânica”, termo utilizado por WANDERSEE; SCHUSSLER (2001) para designar 

a falta de percepção das pessoas em relação às plantas em seu ambiente.  Outro entrave é o 

ensino centrado na memorização de conteúdos, o que dificulta a aprendizagem, tornando-a 

desmotivadora. 

Como professora de Biologia há mais de 20 anos, percebo que ensinar Botânica é 

desafiador, em contrapartida temos um livro interativo à disposição nos ambientes em nossa 

volta.  Aulas em   ambientes não formais, como as áreas verdes urbanas podem colaborar para 

o despertar de um novo olhar sobre as plantas e facilitar a construção do conhecimento sobre 

o assunto. Espaços verdes presentes no pátio da escola ou no entorno da mesma como ruas, 

praças e jardins podem servir de laboratório vivo de aprendizagem. A prática educativa em 

espaços não formais é um recurso didático catalisador de motivação e interesse, tanto por 

alunos como por professores (PRAXEDE, 2009). Para o autor, os espaços não formais são 

locais que têm se constituído em lugares privilegiados de educação.  

Nesta perspectiva, sair da sala de aula, quebrar a rotina da tradicional disposição 

de alunos em fileiras, levá-los a perceber os vegetais em seu ambiente, para além do 

livro didático é uma estratégia eficiente para motivá-los a aprender.   Mas, essa prática 

requer organização para o alcance de resultados satisfatórios, para tanto a elaboração de 

uma sequência didática é um caminho mais seguro para nortear  o trabalho  docente. 
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II.OBJETIVO GERAL: 

  Contextualizar o ensino de Botânica, por meio da prática científica, utilizando como objeto 

investigativo a comunidade arbórea de áreas verdes urbanas. 

 

II.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(a) Estudar os grupos botânicos para além do livro didático em ambientes não formais de 

ensino. 

b) Oportunizar aos alunos o conhecimento e a aplicação do método científico; 

(b) Realizar o levantamento florístico e estudar a diversidade  da comunidade arbórea de áreas 

verdes urbanas. 

 

III. PÚBLICO ALVO 

Alunos do 2º ou 3º ano do ensino médio 

IV. HABILIDADES 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as seguintes habilidades 

devem ser alcançadas com atividades como as propostas nesta sequência: 

 (EM13CNT206) Justificar a importância da preservação e conservação da 

biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os 

efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade 

do planeta. 

 (EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, 

empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, 

dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no 

enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. 

De acordo com o Conteúdo Básico Comum (CBC) 2006 de Biologia para o 

Ensino Médio, a botânica deve ser trabalhada dentro do tópico: 

 14.2. Reconhecer características adaptativas das plantas em diferentes ambientes, que 

está inserido dentro do tema 2: História da Vida na Terra, no Eixo Temático Principal 
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Biodiversidade 

 CONTEÚDOS TRABALHADOS  

Botânica: 

 Grupos de plantas e seus ciclos de vida: Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e 

Angiospermas 

 Taxonomia vegetal 

 Aspectos evolutivos 

 Ecologia:  

 Ecossistema 

 Biodiversidade  

 Diversidade e riqueza 

V. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo deve ser desenvolvido seguindo os seguinte passos: 
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1º passo: diagnóstico de saberes  

O diagnóstico inicial é fundamental para identificar os conhecimentos prévios dos alunos e as 

principais dúvidas ou dificuldades em relação ao assunto abordado, servindo também de 

comparativo na avaliação de aprendizagem. Nessa sequência didática, adotei o questionário 

como forma de diagnóstico. A elaboração do mesmo requer uma série de cuidados para se 

atingir o resultado esperado. 

 Como sugestão de leitura, indico: O uso de questionários em trabalhos científicos. 
 (Disponível em: http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/Ensino_2013_2/O_uso_de_questionarios_em_trabalhos_cient%edf) 

. 

Questionário  

9. As plantas terrestres surgiram no planeta há milhões de anos atrás tendo um grupo de  

alga verde como ancestral comum. Elas são divididas em grandes grupos 

botânicos/exemplos: Briofitas (musgos), Pteridofitas (samambaias), Gimnospermas 

(pinheiros) e Angiospermas (ipê).  Cite característica (s) que diferenciem cada grupo 

(novidades evolutivas). 

10. Por que os musgos são tão pequenos?  

11. As samambaias podem crescer mais que os musgos? Justifique 

12. As estruturas reprodutivas das plantas terrestres podem ser mais visíveis nos grupos 

das Gimnospermas e Angiospermas, mas imperceptíveis a olho nu nas Pteridofitas e 

Briofitas. Se você as reconhece, cite-as: 

 

Musgos:_________________________  

samambaias: _____________________ 

            pinheiros: ________________________ 

 ipê: ____________________________ 

13. Olhe em sua volta. Qual grupo de planta predomina no ambiente?  

14. Que vantagens adaptativas permitiram esse sucesso evolutivo? 

15. O que são áreas verdes urbanas (AVU)? 

16. Qual a função das AVU para o ecossistema urbano? 

17. Em relação a sua percepção sobre as árvores no dia a dia, responda se: 

b) Não as observa    b) observa pouco     c) sempre as observa 

    10. O que significa diversidade em ecologia?  

A partir dos dados gerados pelo diagnóstico, que podem ser tratados sob a forma de 

gráficos do tipo histograma, pizza, entre outros, pode-se realizar um melhor planejamento das 

ações pedagógicas a serem desenvolvidas para o alcance efetivo dos objetivos propostos. 
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2º e 3º passo: Estudo das características dos grupos botânicos  

 Esse estudo deve ser realizado de forma dinâmica em sala de aula e em ambientes não 

formais, no entorno da escola, sendo dividido em três momentos: 

 

Momento 1 - Aulas teóricas:   

  As aulas podem ser realizadas em sala, baseadas nas descrições do livro didático  

adotado  e  nas explicações do professor sobre as  características gerais do Reino Vegetal 

e dos grupos Botânicos: Briofitas, Pteridofitas, Gimnospermas e Angiospermas, 

contemplando os ciclos reprodutivos e as novidades evolutivas de cada grupo.  

 Uma estratégia que facilita a aprendizagem é a composição de músicas ou 

paródias com a matéria trabalhada que pode ser elaborada em grupo, individualmente ou 

pelo próprio professor.  Segue uma paródia de minha composição que, 

comprovadamente, deu resultados favoráveis à construção do conhecimento sobre 

Botânica: 

Paródia da música Morena Tropicana (Alceu Valença) 

Lança semente, brota flor e fruto 

Angiosperma pode dominar a paisagem dessa nossa Terra 

Pois tem vantagem para se adaptar 

A flor é órgão para reprodução, possui beleza e doce néctar também 

Atrai insetos que passeiam pela antera transferindo o grão de pólen para a 

fecundação. (bis) 

 

Do ovário surge o fruto tão doce é seu sabor iô iô iô iô  

Lá dentro tem sementes, quem lança é dispersor iô iô iô iô  

 

 - Mas, o pinheiro só dá o pinhão! Semente nua não tem fruto, não! 

 Gimnosperma pólen voa ao vento, Araucária vem no pensamento... 

 A Samambaia, tão bela de se ver, Pteridofita não pode esquecer 

 E o verde musgo, verde relva pelo chão, é dependente da água para a reprodução. 

(bis) 
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- O Reino Vegetal aprenda, por favor! iô iô iô iô  

Do musgo ao ipê eu quero conhecer, iê  iê iê iê  

 

 

Momento 2 - Aula prática em áreas verdes urbanas (AVU) 

Objetivos: 

 Observar a presença dos grupos botânicos em áreas verdes urbanas, incentivando 

um novo olhar para o mundo vegetal; 

 Coletar amostras de plantas para análise no laboratório, facilitando a visualização 

de estruturas e a compreensão sobre a anatomia e fisiologia vegetal; 

 Oportunizar a problematização sobre o Reino vegetal, incentivando a aplicação do 

método científico. 

Materiais: Lupas; recipientes para colocar as amostras; tesouras, espátulas e pinças. 

 

Orientações importantes  

Para essa etapa, faz-se necessário a definição prévia pelo professor da área verde 

urbana a ser estudada. Esta deve estar, de preferência, localizada no entorno da escola (como 

ruas, praças e avenidas) para facilitar a logística das saídas de campo. A escolha do espaço 

verde deve levar em conta a presença dos grupos vegetais a serem estudados, abundância dos 

mesmos e a segurança dos alunos. 

         A realização da aula prática deve ser comunicada à direção e equipe pedagógica da 

escola. Os alunos devem portar autorização dos pais para a saída de campo. Antes da saída, o 

professor deve orientá-los para que minimizem os impactos ambientais como pisoteio de 

canteiro de jardim, coleta excessiva de material vegetal, lesão de plantas por cortes indevidos, 

além de brincadeiras inoportunas que podem prejudicar as atividades e a segurança do grupo. 

  A arborização urbana colabora bastante com essa prática, pois além de termos 

exemplares de Angiospermas de diferentes espécies para o estudo, podemos observar musgos 

nos troncos das árvores. Em épocas chuvosas, eles formam verdadeiros tapetes verdes,  
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ficando mais fácil encontrar os esporófitos com auxílio de lupas. Já, as samambaias, exigem 

um olhar mais atento em cantos de muros úmidos ou nas calçadas. Em caso de não as 

encontrar, o professor pode levar um vaso para a escola e mostrar as estruturas da planta (cabe 

aqui a discussão sobre as dificuldades em encontrá-las, relacionando com aspectos 

adaptativos e ecológico). O mesmo ocorre com as Gimnospermas, que geralmente são menos 

frequentes na paisagem brasileira, exigindo uma procura maior ou, como citado 

anteriormente, levar exemplares em vasos para a sala e alguma estrutura, como o estróbilos 

femininos e masculinos por exemplo.  

A elaboração de roteiro de aula prática é imprescindível para a organização e 

otimização do trabalho de campo. Segue sugestão: 

 

 

 

  Roteiro 1 
 

.I.Título: Estudo de Botânica em áreas verdes urbanas 

 

II.Objetivos 

 Observar a presença dos grupos botânicos em áreas verdes 

urbanas; 

 Coletar amostras de plantas para análise no laboratório, 

facilitando a visualização de estruturas e a compreensão sobre a 

anatomia vegetal. 

 

III. Materiais: Lupas de mão ou aplicativo de smartphone; recipientes para colocar 

as amostras (bacia e/ou placa de Petri); tesoura, pinça 

 

IV. Procedimentos: 

1. Observar a presença de musgos no ambiente (verificar nos troncos da árvore). 

Com o auxílio da lupa observar os filoides e localizar os esporófitos. 

2. Coletar uma amostra do musgo com uma espátula e colocar na placa de petri. 

3. Observar a presença de samambaias no ambiente (cantos de muro e calçadas). 

Coletar uma amostra com raiz e colocar no recipiente.  
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4. Observar a presença de pinheiros no ambiente. Coletar um estróbilo feminino 

e um masculino, de preferência. (Coletem no chão, embaixo da árvore ou em 

galhos baixos). 

5. Observar as árvores e coletar apenas uma flor (atentar se gineceu e androceu 

estão na mesma flor ou em flores diferentes), colocando-a no recipiente. 

6. Comunicar ao professor o término da atividade e aguardar orientações para 

voltar para a escola a fim de se cumprir a próxima etapa. 

 

V. Observações (curiosidades e dificuldades) 

 

Momento 3 - Pasta catálogo de Botânica 

 Nesta fase, no laboratório da escola ou em sala (caso a escola não o possua), os 

grupos irão dispor o material coletado (Figura 1) sobre a mesa. Em seguida, receberão o 

roteiro 2 para preenchimento. Nele, os alunos representarão cada grupo Botânico 

(Figura 2 e 3), fixando com   fita adesiva   transparente as estruturas solicitadas. Para a 

realização de todas as atividades são necessárias aproximadamente 4 horas-aula, 

podendo ser divididas entre Criptógamas e Fanerógamas. Cada folha de atividade deve 

ser colocada em pasta catálogo, após secagem,  para que  o plástico ofereça  proteção, 

aumentando a durabilidade do material coletado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fixação de estruturas vegetais por alunos da E.E. Pedro II 
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A                                                     B 

 

 

 

 

 

 

 

A                                                                                                                 B 

 

 

 

Roteiro 2 

I.Título: Pasta Catálogo de Botânica  

II.Objetivos 

 

  Conhecer as características morfológicas que diferenciam os grandes grupos vegetais; 

  Observar estruturas reprodutivas e compreender os ciclos reprodutivos.  

Figura 2. A. Ciclo de Briofitas  e  B. Folíolos de samambaia com soros representado por alunos da E.E. 

Pedro II 

 

        Figura 3. A. Esquema de uma flor  e B. Escama ovulífera com semente alada representados 

         por alunos   da    E.E. Pedro II 
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III. Materiais 

 Amostras ou exemplares de Briofitas, Pteridofitas, Gimnospermas e Angiospermas, placas de 

Petri, pinça, lupa, fita adesiva transparente e pasta catálogo. 

 

IV. Procedimentos 

 

BRIÓFITA 

1. Observe a amostra de musgo coletada. 

2. Com o auxílio da lupa, localize o esporófito desenvolvendo sobre o gametófito. 

3. Retire-o com a pinça e fixe no local indicado no quadro 1, a seguir. 

4. Retire com a pinça uma amostra de filóide e rizóide e fixe no quadro 1. 

5. Para representar o gametófito, fixe uma amostra de musgo coletado no quadro 1. 

 

Quadro 1. Estruturas de Briófitas 

 

Exemplar 

coletado 

 

Filóide 

 

Rizóide 

 

Gametófito 

 

Esporófito 

 

 

 

Musgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

6.Qual fase é mais desenvolvida e duradoura nos musgos? Justifique 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. Esquematize o ciclo das Briófitas por meio de desenho ou colagem de estruturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

PTERIDÓFITAS 

8. Observe a samambaia e localize suas partes: folha, rizoma e raiz. 

9. Desenhe o exemplar coletado representando o esporófito no quadro 2. 

10. Observe a folha e retire um folíolo. Localize os soros (pontinhos pretos ou esverdeados) 

na sua parte abaxial (inferior). 

11. Fixe o folíolo no quadro 2.  

12. Com o auxílio do livro didático desenhe o gametófito no quadro 2. 

 

Quadro 2. Estruturas de Pteridófitas 

 

Exemplar 

coletado 

 

Esporófito  

 

Folíolo com Soros 

 

  Gametófito 

 

 

 

Samambaia  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

13.. Cite a característica (aquisição evolutiva) que permitiu o crescimento das 

pteridófitas:____________________________________________________________ 
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14. Qual fase é mais desenvolvida nas Pteridófitas? 

______________________________________________________________________ 

 

15. Esquematize o ciclo das Pteridófitas por meio de desenho ou colagem de estruturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIMNOSPERMAS 

16. Observar o estróbilo ou cone de pinheiro; Desenhe-o no quadro 3. 

17. Retirar cuidadosamente uma escama e fixe-a no quadro 3. 

18. Localize a semente alada presa internamente na escama e retire-a com a pinça. 

19. Cole-a no quadro 3. 

 

Quadro 3. Estruturas de Gimnospermas 

 

Exemplar  

 

Estróbilo                 

(Desenho) 

 

Esporófilo ou escama 

ovulífera 

 

 

          Semente 

 

 

 

Pinheiro 
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20.Qual aquisição evolutiva permitiu a independência da água para a reprodução, levando o 

gameta masculino ao encontro do feminino? 

___________________________________________________________________________ 

21. Que vantagem adaptativa a semente trouxe para esse grupo de plantas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

22.Esquematize o ciclo das Gimnospermas por meio de desenho ou colagem de estruturas  
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ANGIOSPERMAS 

23. Observe a flor coletada.  

24. Localize as sépalas, pétalas, o gineceu e o androceu. 

25. Separe o gineceu  e o androceu  e fixe-os no quadro  4, enumerando suas partes conforme 

modelo e identifique-as. 

 

Quadro 4. Estruturas reprodutivas de Angiospermas 

 

 

 

 

 

Angiosperma  

 

 

                                                             Fonte: www.google.com 

 

Fixe aqui as partes da flor coletada, enumere e  nomeie suas 

estruturas 
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26. Quais aquisições evolutivas permitiram a dominância das angiospermas no ambiente 

terrestre? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

27. Esquematize o ciclo das Angiospermas por meio de desenho ou colagem de estruturas.  
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28. Complete o quadro abaixo desenhando ou citando as estruturas que representam as fases 

gametofíticas e esporofíticas (Quadro 5): 

 

Quadro 5.  Fases do ciclo reprodutivo de plantas. 

Fases Briófita Pteridófita Gimnosperma Angiosperma 

Fase 

esporofítica  

(diploide) 

    

Fase 

gametofítica 

(haploide) 

    

Fase 

duradoura 

    

 

 4º passo. Atividade investigativa de Botânica: Diversidade arbórea em 

áreas verdes urbanas. 

  O ensino de Botânica possibilita a formação científica, podendo contribuir para o 

processo de compreensão da biodiversidade.   Neste contexto, esta proposta pretende levar o 

educando a observar o espaço verde a sua volta com um novo olhar, tendo as áreas verdes 

urbanas um livro interativo para a aprendizagem de conceitos botânicos e ecológicos.  

 De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), as áreas verdes urbanas são 

consideradas como o conjunto de áreas que apresentam cobertura vegetal nativa e introduzida, 

arbustiva ou rasteira e que contribuem para  a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental das 

cidades, estando presente em  diversas situações como canteiros centrais de via públicas, 

praças, parques, florestas e unidades de conservação (UC) urbanas, terrenos públicos não 

edificados, dentre outros. 

       Portanto, o professor pode escolher desde uma pequena praça ou uma rua arborizada a 

um grande parque urbano como espaço verde a ser investigado, dependendo do interesse e 

disponibilidade de seus educandos. Em minha prática pedagógica, optei pela escolha de um 
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Parque Municipal, quer pela sua localização, quer pela sua grande diversidade biológica, bem 

como da riqueza de processos e fenômenos ecológicos ali presentes.  

Lista-se a seguir as etapas:  

1ª etapa. O estudo do método hipotético-dedutivo. 

Nesta etapa, o professor pode apresentar a história   do método científico, desde os 

filósofos gregos, passando por Descartes, Isaac Newton ao método hipotético-dedutivo de 

Popper. É importante para o educando saber da evolução do método científico e seu constante 

aprimoramento ao longo do tempo, caminhando rumo ao empirismo, isto é, ao caráter 

experimental do processo. O educando deve perceber a necessidade de questionar, elaborar e 

testar as hipóteses como algo inerente ao processo de investigação. 

Em seguida, o professor pode convidá-los a elaborarem hipóteses sobre algum 

fenômeno e descreverem os materiais e métodos necessários para a realização do experimento 

a fim de que a hipótese seja confirmada ou refutada.  Aplicando essa atividade, observei que 

os educandos não tinham noções de padronização de medidas, da utilização de variáveis, nem 

da necessidade de controle para comparação. Cabe ao professor orientá-los acerca destes 

detalhes importantes, que contribuirão para o alcance de resultados experimentalmente 

confiáveis. 

2ª etapa: A Escolha da área verde urbana a ser investigada 

 Tendo conhecimento do método hipotético-dedutivo os educandos, orientados pelo 

professor, terão a oportunidade de conhecer a área verde urbana a ser investigada. A escolha 

da área pelo professor deve levar em conta, além da riqueza de espécies arbóreas, a 

disponibilidade de deslocamento até o local.  

3ª etapa: Problematização: elaboração de perguntas científicas pelos alunos  

Partindo para a investigação da área verde urbana, que nesta sequência é um parque 

urbano, o professor deve levá-los ao local escolhido e oportunizar o levantamento de 

perguntas individuais ou em grupo. Em seguida, deverão buscar um consenso para a escolha 

de somente uma delas a ser investigada de forma coletiva. O próximo passo é elaborar a 

hipótese a ser testada. Como exemplo, citarei a pergunta e a hipótese elaborada pelos alunos 

da E. E. Pedro II:  
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O problema: Qual é a diversidade arbórea do Parque Municipal de Belo Horizonte?   

Hipóteses: 

a. O Parque Municipal de Belo Horizonte possui grande diversidade arbórea representante da 

flora nativa e mundial, sendo importante na conservação da biodiversidade em ambiente 

urbano. 

b.  Os canteiros do Parque Municipal de Belo Horizontes possuem a estrutura similar de uma 

floresta tropical.   

 

Materiais e métodos 

4ª etapa:  Delimitação da área de estudo:  

  Uma das maneiras eficientes para delimitar a área de estudo é o uso de mapas. Este 

pode ser obtido no google maps, desenhado pelos próprios alunos, ou, no caso de uma 

unidade de conservação, na administração local. No mapa deverá ser apontada a localização 

das unidades amostrais. Para levantar dados sobre a diversidade arbórea de um determinado 

espaço verde, faz-se necessário compreender a importância da padronização de medidas desse 

espaço que pode ser feita pelo método de parcelas (Durigan, 2003), como mostrado na figura 

4 realizada no PMARG. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa das parcelas estabelecidas nos canteiros do PMARG, Belo Horizonte . Fonte: Parque 

Municipal Américo Renné Giannetti. 

Definido o tamanho e o número de parcelas, elas devem ser identificadas por letras ou 
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número para facilitar a organização dos dados coletados.  

5ª etapa: Coleta dos dados em campo: As saídas de campo para coleta de dados devem ser  

realizadas em outro turno escolar ou em aula geminada de acordo com um cronograma 

proposto (Modelo de Tabela 1).  

Tabela 1. Organograma de saída de campo 

Turmas  parcelas medida Grupos de 

trabalho 

Mês Dias Nº de saídas 

de campo 

       

       

       

         A saída de campo deve ser organizada de forma a garantir a segurança dos educandos, 

para tanto deve-se evitar levar uma turma inteira. Com base em minha experiência, o 

acompanhamento de um ou dois grupos de trabalho por vez otimiza a coleta de dados e 

facilita a orientação dos educandos pelo professor.   

Marcação das parcelas 

Em campo, para a demarcação dos vértices das parcelas podem-se utilizar quatro estacas de 

madeira e uma trena para marcação (figura 5). Um aluno marca o primeiro ponto (aleatório) e 

o outro aluno segue com a trena para o segundo ponto a 20,0 metros em sentido Norte. A 

seguir, o terceiro ponto é estabelecido 10,0 m a Leste do segundo e depois disso o último 

ponto  estabelecido  20,0 m  a Sul e 10,0 m a Oeste, fechando o quadrante da parcela (Figura 

6).  

 

 

 

 

 

 Figura 6. Demarcação da parcela no Parque 

Municipal por alunos da E.E. Pedro II 

Figura 5. Trena para medição em 

campo 
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Identificação das árvores  

Vale ressaltar que essa atividade não tem o objetivo de que o educando conheça e 

decore nomes científicos de árvores, mas que as percebam como seres diferentes, dotados de 

características peculiares, contribuindo para que os estudantes tenham um novo olhar para as 

plantas.  

  Na parcela, todas as árvores devem ser observadas, identificadas e os dados coletados 

anotados em planilha (modelo de tabela 2). Para tal, escolhe-se a primeira árvore da parcela e 

o professor solicita aos alunos que observem suas características específicas como folha, flor,  

fruto, dentre outras, identificando-a por  nome  popular,  científico ou por  meio de números, 

caso o professor não domine a taxonomia botânica. Em seguida, os alunos devem procurar 

todas as árvores com as mesmas características, isto é, da mesma espécie que a anterior e 

assim, sucessivamente, para todas as outras espécies presentes na parcela. 

 

Tabela 2. Planilha de campo para identificação de árvores na parcela. 

Parcela:  

Indivíduo Nome popular Nome científico Família  

1    

2    

3.    

Caso seja objetivo do trabalho estudar a estrutura horizontal da comunidade arbórea, 

ela pode ser feita pela  distribuição por classe de diâmetros  de tronco, devendo-se, portanto, 

medir a circunferência à altura do peito (CAP) e converter para calcular o diâmetro à altura do 

peito (DAP). A distribuição diamétrica de espécies  arbóreas é importante na descrição do 

perfil estrutural. Avalia o estoque em crescimento e indica a  capacidade de regeneração das 

espécies arbóreas em geral. As florestas se caracterizam por apresentar uma regeneração 

contínua, justamente por ter uma composição variada em espécies e idade (RODE et al., 

2010) 
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Com os dados coletados, há a possibilidade de calcular o padrão de distribuição 

arbórea do ecossistema estudado, como também calcular estoque de carbono/ área (em 

hectares). Esse método está bem descrito na dissertação de mestrado, de minha autoria, 

intitulada:  Diversidade arbórea: Prática investigativa em áreas verdes urbanas como 

ferramenta para o ensino de Botânica no ensino médio. 

Tratamento dos dados:  

De posse dos dados de todos os grupos, faz-se necessário agrupá-los em uma única 

tabela para que os alunos, coletivamente, possam interpretá-los.  (Modelo de tabela 3.)  

Tabela 2. Lista de espécies encontradas nas  parcelas  estudadas 

 

A forma mais direta e comum de se medir a diversidade é usar   a riqueza de espécies, 

que consiste simplesmente no número de espécies que temos numa determinada comunidade 

ou área de interesse. Portanto, com base na tabela, os alunos irão contabilizar o número total 

de indivíduos identificados na área (N) e o número de   espécies diferentes encontradas por 

parcela e por área.  

A discussão dos resultados é um momento  de grande importância e deve ser feito de 

forma coletiva. Ela pode ser feita por meio de perguntas: Quais espécies foram mais 

abundantes? Qual parcela apresentou maior riqueza? Qual o número total de espécies 

encontradas em cada parcela? E na área toda? Os resultados confirmam a hipótese?  

 Sem dúvidas essa etapa exige do educando mais do que memorização de conteúdos a 

interpretação de dados à luz dos conhecimentos botânicos e ecológicos que contribuirão para 

a síntese de novos conhecimentos, contribuindo significativamente para a sua formação 

enquanto cidadão crítico.   

O trabalho pode ser exposto por meio de pôster (figura 7) e apresentado para toda a 

  Parcelas   

Espécie A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z Quant.. 

1.                         

2.                         

3.                         

4...                         

Total de indivíduo                        N: 

Nº de espécies                         
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comunidade escolar. Esse momento é de grande relevância, visto que oportuniza a divulgação 

da prática investigativa para todo o corpo docente e discente  da escola e fortalece o papel do 

educando como  protagonista de sua aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Figura7. Exposição de trabalhos investigativos por alunos da E.E Pedro 

II por meio de Poster. 
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APÊNDICE D.  TALE 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) PARA PESQUISA 

NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

 

Título do projeto: A área verde urbana como ferramenta para o aprendizado de 

Botânica: prática investigativa sobre fitossociologia, diversidade e estoque de 

carbono na comunidade arbórea do Parque Municipipal, Américo Renné Giannetti.  

 
Pesquisador responsável: 

Profa. Paulina Maia Barbosa 

Corresponsável: 

Marisa Moreira Araújo (Mestrando). E-mail: marisa_bioaraujo@hotmail.com 

 

Você está sendo convidado (a) a participar em uma pesquisa que tem como objetivo 

conhecer como diferentes metodologias atuam no ensino e na aprendizagem de Biologia. 

Serão estudadas tanto as situações planejadas pelo estudante de Mestrado Marisa Moreira 

Araújo, como as que ocorrerem de forma espontânea. Os resultados deste trabalho poderão 

fornecer novos conhecimentos para que professores de ciências/biologia possam melhorar 

suas atividades em sala de aula, contribuindo para a aprendizagem dos estudantes e para a 

formação de outros professores. 

Se você concordar, poderá participar da pesquisa em qualquer dos cinco níveis 

seguintes: 

 Nível I de participação: permite que os pesquisadores guardem cópias de algumas atividades que 

você fizer nas aulas de Biologia para estudá-las depois. 

 Nível II de participação: permite que os pesquisadores orientem as coletas de dados em campo e 

utilize-os para análises e discussões. 

 Nível III de participação: permite que os pesquisadores gravem em vídeo algumas atividades 

realizadas em  aulas de Biologia. 

 Nível IV de participação: permite que os pesquisadores fotografem atividades em sala ou em 

campo 

 Nível V de participação: permite a realização de avaliação 

 

Você pode fazer perguntas sobre a pesquisa a qualquer momento e tais questões serão 

respondidas. 

Este estudo envolve riscos mínimos (conforme Res.466/12 não existe pesquisa 

sem riscos), ou seja, o risco à sua saúde mental ou física será similar àquele que você 

encontra normalmente em seu dia-a-dia escolar, como desconforto em responder 

perguntas, medo, vergonha, estresse ou cansaço, de modo que a pesquisa não introduz 

periculosidade à sua vida. Para tanto, no sentido de minimizar as alterações na sala de 

aula, não será necessário fazer nenhuma atividade além daquelas que já são parte da 

mailto:marisa_bioaraujo@hotmail.com
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sua rotina. A pesquisa não tem interesse em avaliar seu desempenho. O objetivo é 

estudar as relações entre estudante e professor tais como elas são, sem produção de 

julgamentos, que definiriam uma pessoa e sua ação como má ou boa. 

A pesquisa não deverá incomodar nem gerar constrangimentos. Caso haja algum 

desconforto, comunique aos pesquisadores, para que minimização do distúrbio, pois a 

pesquisa não deve atrapalhar a dinâmica normal da aula. 

A sua participação é confidencial. Apenas os pesquisadores responsáveis terão 

acesso a sua identidade. No caso de haver publicações ou apresentações relacionadas à 

pesquisa, nenhuma informação que permita a sua identificação será revelada. Os 

pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a 

legislação brasileira (Resoluções Nº 466/12; 441/11 e a Portaria 2.201 do Conselho 

Nacional de Saúde e suas complementares), utilizando as informações somente para fins 

acadêmicos e científicos. 

Este estudo envolverá gravação de um video e fotografias. Apenas os pesquisadores 

terão acesso a estes registros. Todos os registros, sem exceção, serão destruídos após o 

período de 5 anos. 

Os dados, materiais e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o 

pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos (ou até 10 (dez) anos) na 

Faculdade de Ciências Biológicas da UFMG e após esse tempo serão destruídos. Os 

pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a 

legislação brasileira (Resoluções Nº 466/12; 441/11 e a Portaria 2.201 do Conselho 

Nacional de Saúde e suas complementares), utilizando as informações somente para fins 

acadêmicos e científicos. 

 O participante não terá qualquer tipo de despesa para participar da pesquisa e não 

receberá remuneração por sua participação. Ainda, caso sejam identificados e comprovados 

danos graves provenientes desta pesquisa, você terá assegurado o direito à indenização. 
 

assinatura do pesquisador:    
 

assinatura do participante:    
 

Sua participação é voluntária. Você é livre para deixar de participar na pesquisa a qualquer 

momento, bem como para se recusar a responder qualquer questão específica sem qualquer 

punição. 

Este termo de assentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que 

uma será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

O professor e estudante de mestrado Marisa Moreira Araújo (ICB/UFMG) e o 

orientador e coordenador do projeto, Professora Dra. Paulina Maia Barbosa (ICB- UFMG) 

solicitam a minha autorização para a participação neste estudo intitulado:  A área verde 

urbana como ferramenta para o aprendizado de Botânica: prática investigativa sobre 

fitossociologia, diversidade e estoque de carbono na comunidade arbórea do Parque 

Municipipal, Américo Renné Giannetti e eu, voluntariamente, aceito participar desta 

pesquisa nos níveis indicados a seguir: 

( ) Nível I (utilização de atividades Feitas em aulas de biologia) 

( ) Nível II (coleta de dados em campo, análise e discussões) 

( ) Nível III (filmagem de interações em sala de aula) 

( ) Nível IV (fotografia  de interações em sala de aula e em campo) 

( ) Nível V (relatório) 

Declaro que concordo em participar desta pesquisa. Recebi uma via original deste 
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termo de assentimento livre e esclarecido assinado por mim e pelo pesquisador, que me 

deu a oportunidade de ler e esclarecer todas as minhas dúvidas. 
 

 

Nome completo do participante Data 

 

Assinatura do participante 

 
Nome completo do Pesquisador Responsável: Dra. Paulina 

Maia Barbosa Endereço: Av. Antônio Carlos, 6627. Faculdade 

de Ciências Biológicas (ICB/UFMG). CEP: 31270-901 / Belo 

Horizonte – MG     E-mail: maia@icb.ufmg.br 
 

Assinatura do pesquisador responsável                                       Data 

 
Nome completo do Pesquisador: Marisa Moreira Araújo 

Endereço: Av. Antônio Carlos, 6627. Instituto de 

Ciências Biológicas (ICB/UFMG). CEP: 31270-901 / 

Belo Horizonte – MG 

Telefones: (31) 983082860 E-mail: marisa_bioaraujo@hotmail.com 

 

Assinatura do pesquisador (mestrando)                                       Data 

 

 
Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 

 

COEP-UFMG - COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFMG 

Av. Antônio Carlos, 6627. Unidade Administrativa II - 2º 

andar - Sala 2005. Campus Pampulha. Belo Horizonte, MG 

– Brasil. CEP: 31270-901. 

E-mail: coep@prpq.ufmg.br. Tel: 34094592. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maia@icb.ufmg.br
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APÊNDICE E.  TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA 

PESQUISA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AOS PAIS E/OU 

RESPONSÁVEIS DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

 
Título do projeto: “. A ÁREA VERDE URBANA COMO FERRAMENTA PARA O 

APRENDIZADO DE BOTÂNICA: PRÁTICA INVESTIGATIVA SOBRE FITOSSOCIOLOGIA, 

DIVERSIDADE E ESTOQUE DE CARBONO NA COMUNIDADE ARBÓREA DO PARQUE 

MUNICIPAL AMÉRICO RENEÉ GIANNETTI 

 

Pesquisador responsável: 

Profa. Paulina Maia Barbosa 

Corresponsável: 

Marisa Moreira Araújo (Mestrando). E-mail: marisa_bioaraujo@hotmail.com 

 

Seu (sua) filho (a), aluno (a) pelo (a) qual você é responsável, está sendo convidado 

(a) a participar em uma pesquisa que tem como objetivo conhecer como diferentes 

metodologias atuam no ensino e na aprendizagem de Biologia. Serão estudadas tanto as 

situações planejadas pelo estudante de Mestrado e professor Marisa Moreira Araújo, como 

as que ocorrerem de forma espontânea. Os resultados deste trabalho poderão fornecer novos 

conhecimentos para que professores de ciências/biologia possam melhorar suas atividades 

em sala de aula, contribuindo para a aprendizagem dos estudantes e para a formação de 

outros professores. 

Se você concordar que seu (sua) filho (a), aluno (a) pelo (a) qual você é responsável 

participe deste estudo, os pesquisadores irão guardar cópias de algumas atividades 

desenvolvidas nas aulas de Biologia, que serão examinadas no futuro (nível I de 

participação na pesquisa). 

  Além disso, quatro outros níveis de participação são possíveis. Nível I de participação: 

permite que os pesquisadores guardem cópias de algumas atividades que você fizer nas aulas de 

Biologia para estudá-las depois. 

 Nível II de participação: permite que os pesquisadores orientem as coletas de dados em campo e 

utilize-os para análises e discussões. 

 Nível III de participação: permite que os pesquisadores gravem em vídeo algumas atividades 

realizadas em aulas  de Biologia. 

 Nível IV de participação: permite que os pesquisadores fotografem atividades em sala ou em 

campo 

 Nível V de participação: permite a realização de avaliação por meio de relatório 

Você pode fazer perguntas sobre a pesquisa a qualquer momento e tais questões serão 

respondidas. 

Este estudo envolve riscos mínimos (conforme Res.466/12 não existe pesquisa 

sem riscos), ou seja, o risco à saúde mental ou física do seu (sua) filho (a), será similar 

àquele que encontrado normalmente no dia-a-dia escolar, como desconforto em 

responder perguntas, medo, vergonha, estresse ou cansaço, de modo que a pesquisa 

não introduz periculosidade à vida do seu (sua) filho (a). Para tanto, no sentido de 

minimizar as alterações que possam ocorrer na sala de aula, não será necessário fazer 

nenhuma atividade além daquelas que já fazem parte da sua rotina escolar. O objetivo 

é estudar as relações entre estudante e professor tais como elas são, sem produção de 

mailto:marisa_bioaraujo@hotmail.com
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julgamentos, que definiriam uma pessoa e sua ação como má ou boa. 

A pesquisa não deverá incomodar nem gerar constrangimentos. Caso haja algum 

desconforto, comunique aos pesquisadores, para que minimização do distúrbio, pois a 

pesquisa não deve atrapalhar a dinâmica normal da aula. 

A participação seu (sua) filho (a), aluno (a) pelo (a) qual você é responsável é 

confidencial. Apenas os pesquisadores responsáveis terão acesso a identidade dele (a). No 

caso de haver publicações ou apresentações relacionadas à pesquisa, nenhuma informação 

que permita a sua identificação será revelada. Os pesquisadores tratarão a identidade do seu 

(sua) filho (a) com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira 

(Resoluções Nº 466/12; 441/11 e a Portaria 2.201 do Conselho Nacional de Saúde e suas 

complementares), utilizando as informações somente para fins acadêmicos e científicos. 

Este estudo envolverá gravação de áudio e vídeo. Apenas os pesquisadores terão 

acesso a estes registros. 

Todos os registros, sem exceção, serão destruídos após o período de 5 anos. 

Os dados, materiais e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o 

pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos (ou até 10 (dez) anos) na sala 

1633 da Faculdade de ciênicas Biológicas da UFMG e após esse tempo serão destruídos. Os 

pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a 

legislação brasileira (Resoluções Nº 466/12; 441/11 e a Portaria 2.201 do Conselho Nacional 

de Saúde e suas complementares), utilizando as informações somente para fins acadêmicos e 

científicos. 

O participante não terá qualquer tipo de despesa para participar da pesquisa e não 

receberá remuneração por sua participação. Ainda, caso sejam identificados e comprovados 

danos graves provenientes desta pesquisa, você terá assegurado o direito à indenização. 
 

Rubrica do pesquisador: ________________________________________________________ 
Rubrica do responsável pelo participante:    

 

O participante é livre para deixar de participar na pesquisa a qualquer momento, bem 

como para se recusar a responder qualquer questão específica sem qualquer punição 

associada ao desempenho dele na escola. Para tanto, nenhum funcionário da escola, 

incluindo coordenadoras, diretor e vice-diretor terão conhecimento sobre quais estudantes se 

recusaram a participar do estudo, evitando qualquer possível implicação para sua avaliação 

na disciplina. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que 

uma será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. 

O professor e estudante de mestrado Marisa Moreira Araújo (ICB/UFMG) e o 

orientador e coordenador do projeto, Professora Dra. Paulina Maia Barbosa (ICB- UFMG) 

solicitam a participação de meu (minha) filho (a), aluno 

(a) pelo (a) qual sou responsável, neste estudo intitulado: A área verde urbana como 

ferramenta para o aprendizado de Botânica: prática investigativa sobre 

fitossociologia, diversidade e estoque de carbono na comunidade arbórea do Parque 

Municipipal, Américo Renné Giannetti.  e eu, voluntariamente, aceito participar desta 

pesquisa nos níveis indicados a seguir: 

 

( ) Nível I (utilização de atividades feitas em aulas de ciências)  

( ) Nível II (coleta de dados em campo, análise e discussões) 

( ) Nível III (filmagem de interações em sala de aula) 

( ) Nível IV (fotografia  de interações em sala de aula e em campo)  
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( ) Nível V (relatório) 

Declaro que concordo que meu (minha) filho (a), aluno (a) pelo (a) qual sou 

responsável, participe desta pesquisa. Recebi uma via original deste termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) assinado por mim e pelo pesquisador, que me deu a oportunidade 

de ler e esclarecer todas as minhas dúvidas. 
 

 

Nome completo do participante 
 

 

Nome completo do responsável pelo participante        Data 
 

 

                   Assinatura do responsável pelo participante 

 
 

Nome completo do Pesquisador Responsável: Dra. Paulina Maia Barbosa 

Endereço: Av. Antônio Carlos, 6627. Faculdade de Ciências Biológicas 

(ICB/UFMG). CEP: 31270-901 / Belo Horizonte – MG E-mail: maia@icb.ufmg.br 
 

Assinatura do pesquisador responsável                        Data 

 
Nome completo do Pesquisador: Marisa Moreira Araújo 

Endereço: Av. Antônio Carlos, 6627. Instituto de Ciências biológicas (ICB/UFMG). CEP: 31270-901 / 

Belo Horizonte – MG 

Telefones: (31) 983082860 E-mail: marisa_bioaraujo@hotmail.com 
 

Assinatura do pesquisador (mestrando)                      Data 

 
 

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 

 

COEP-UFMG - COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFMG 

Av. Antônio Carlos, 6627. Unidade Administrativa II - 2º 

andar - Sala 2005. Campus Pampulha. Belo Horizonte, MG 

– Brasil. CEP: 31270-901. 

E-mail: coep@prpq.ufmg.br. Tel: 34094592. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maia@icb.ufmg.br
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APÊNDICE F. 

. 

 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: A ÁREA VERDE URBANA COMO FERRAMENTA PARA O 

APRENDIZADO DE BOTÂNICA: PRÁTICA INVESTIGATIVA SOBRE 
FITOSSOCIOLOGIA, DIVERSIDADE E ESTOQUE DE CARBONO NA 
COMUNIDADE ARBÓREA DO PARQUE MUNICIPAL 
AMÉRICO RENEÉ GIANNETTI- Belo Horizonte 

Pesquisador: Paulina Maria Maia Barbosa 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 12042019.0.0000.5149 

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Patrocinador Principal: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 3.313.899 
 

Apresentação do Projeto: 

Este projeto apresenta uma proposta de contextualização do ensino de botânica utilizando um 

Parque Urbano como laboratório vivo de pesquisa. A proposta, que será desenvolvida com 

alunos do 3º ano da E.E. Pedro II, Belo Horizonte, busca descrever a diversidade arbórea 

presente em canteiros do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no centro da cidade, 

considerando a função dessa área verde urbana como espaço cultural e educativo. O 

levantamento florístico e fitossociológico da diversidade arbórea deverá ser feito por meio de 

uma atividade investigativa, de forma a proporcionar ao aluno a capacidade de aprender o 

conteúdo de forma efetiva, para além do livro didático, incentivando o desenvolvimento de 

habilidades como observar, questionar, investigar, coletar dados, sistematizar, sintetizar, 

concluir e produzir novos conhecimentos. Contextualizar a aprendizagem por meio do contato 

direto dos educandos com as plantas será uma importante estratégia para a aprendizagem 

significativa dos conteúdos abordados além de promover a percepção ambiental do seu 

entorno.Palavras chaves: Ensino de botânica- prática investigativa biodiversidade. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: Contextualizar o ensino de Botânica, por meio da prática científica, utilizando 

como objeto investigativo a comunidade arbórea de canteiros do Parque Municipal Américo Renné 
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Continuação do Parecer: 3.313.899 

 

 
Giannetti (PMARG). 

 

Objetivo Secundário: (a) Oportunizar aos alunos o conhecimento e a aplicação do método 

científico;(b) Realizar o levantamento florístico e fitossociológico da comunidade arbórea do 

PMARG;(c) Estimar o carbono estocado na vegetação investigada 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: Um grupo de aluno por dia realizará o trabalho de campo para otimizar a orientação dos 

mesmos por parte do professor pesquisador. O grupo sairá da escola, portando autorização dos 

pais, caminhará até o Parque, localizado em seu entorno. Os alunos serão guiados pela 

professora durante todo o trajeto ( aproximadamente 200 m de área urbana) para evitar 

acidentes pessoais. No parque, os alunos serão encaminhados para as parcelas 

correspondentes e farão as coletas de dados sempre supervisionados pela professora e 

estágiários. Devem usar calçado fechado, calça comprida, protetor solar e repelente. O parque 

é urbano com predomínio de gramíneas e espécies arbóreas, oferecendo riscos mínimos de 

acidentes com animais peçonhentos. 

 
Benefícios: O presente trabalho ao promover a pratica investigativa oportuniza o “fazer ciência”, 

indo na contramão do ensino tradicional conteúdista e fragmentado, contribuindo para uma 

aprendizagem significativa. A proposta poderá servir de base para o trabalho de outros 

professores, e contribuirá com dados importantes sobre a biodiversidade do ambiente estudado, 

servindo como subsidios para proposição de estratégias para a sua conservação. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa relevante para o campo de estudo e para políticas públicas. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Todos os termos obrigatórios foram apresentados. 

 

Recomendações: 

Recomenda-se a aprovação da Pesquisa em função da clareza e coerência teórico-

metodológica, como pelas contribuições para a área de investigação. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

A partir da análise dos documentos apresentados, concluímos pela aprovação do projeto de 
pesquisa. 

ontinuação do Parecer: 3.313.899 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Tendo em vista a legislação vigente (Resolução CNS 466/12), o CEP-UFMG recomenda aos 
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Pesquisadores: comunicar toda e qualquer alteração do projeto e do termo de consentimento 

via emenda na Plataforma Brasil, informar imediatamente qualquer evento adverso ocorrido 

durante o desenvolvimento da pesquisa (via documental encaminhada em papel), apresentar na 

forma de notificação relatórios parciais do andamento do mesmo a cada 06 (seis) meses e ao 

término da pesquisa encaminhar a este Comitê um sumário dos resultados do projeto (relatório 

final). 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 08/04/2019  Aceito 
do Projeto ROJETO_1312327.pdf 15:39:55  

Parecer Anterior parecer_of.pdf 08/04/2019 Paulina Maria Maia Aceito 
  15:38:00 Barbosa  

Projeto Detalhado / projeto_marisa.pdf 19/03/2019 Paulina Maria Maia Aceito 
Brochura  00:38:08 Barbosa  

Investigador     

TCLE / Termos de tale_of.pdf 19/03/2019 Paulina Maria Maia Aceito 
Assentimento /  00:29:05 Barbosa  

Justificativa de     

Ausência     

TCLE / Termos de tcle_of.pdf 19/03/2019 Paulina Maria Maia Aceito 

Assentimento /  00:26:01 Barbosa  

Justificativa de     

Ausência     

Folha de Rosto folha_rosto_of.pdf 19/03/2019 Paulina Maria Maia Aceito 
  00:10:53 Barbosa  

 

 
Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Continuação do Parecer: 3.313.899 

 

BELO HORIZONTE, 08 de 
Maio de 2019 

 
 

Assinado por: 

Eliane Cristina de Freitas 

Rocha (Coordenador(a)) 
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APÊNDICE G. EXEMPLO DE UM RELATÓRIO DA PRÁTICA INVESTIGATIVA 

NO PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO RENNÉ GIANNETTI ELABORADO POR 

ALUNOS DA E.E. PEDRO II (PARCELA A E B)  

 

O presente relatório mantém a versão  elaborada pelos alunos, sem a 

correção do professor:  

 

RELATÓRIO DE PESQUISA 

 

A ÁREA VERDE URBANA COMO FERRAMENTA PARA O APRENDIZADO DE 

BOTÂNICA - PRÁTICA INVESTIGATIVA NA COMUNIDADE ARBÓREA DO 

PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO RENEÉ GIANNETTI 

 

INTEGRANTES: 

Amaral. I.F.1; Americano. L. S.1; Fernandes T.A.L.1; Gregório. L.O.1; Inês. 

L.L.1; Khal. S.E.1; Pereira. H.A.1; Rodrigues. C.F.1; Santiago. L.S.C.1; Teixeira. 

T.U.M.1; Araújo. M.M*. 
 

1 : Alunos 
*Professora orientadora 

 

I. INTRODUÇÃO:  

 
Este trabalho foi realizado pelos alunos do 3°ano da Escola Estadual Pedro II, com orientação 

da professora de Biologia Marisa. Ele aconteceu na escola e ao seu redor, nas áreas verdes 

urbanas. O estudo investigativo é muito importante para a aprendizagem de botânica, pois ele 

faz com que os alunos se interessem mais pelas aulas e aprendam na prática, se divertindo. 

Além disso, o Parque Municipal é muito rico na diversidade de plantas, animais e árvores, 

portanto é importante para a preservação da biodiversidade urbana. Ademais, com esse 

trabalho é possível perceber sua grande função cultural e educativa.  

 

PERGUNTA: Qual a diversidade arbórea contida em canteiros do Parque Municipal de Belo 

Horizonte? 

 
E como  hipóteses:  

c) O Parque Municipal de Belo Horizonte possui grande diversidade arbórea 
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representante da flora nativa e mundial, sendo importante na conservação da 

biodiversidade. 

d) Os canteiros do Parque Municipal de Belo Horizonte possuem estrutura similar  

de uma floresta tropical.   

 

 
 

II. OBJETIVOS:  

 

Conhecer e a aplicar o método científico; 

Realizar o estudo da comunidade arbórea do PMARG 

 

III. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Etapa1. Delimitação das áreas de estudo: foi utilizado o método de parcelas com 

tamanho de 10m x 20 m cada (Figura 2).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Mapa das unidades amostrais estabelecidas nos canteiros do Parque Municipal Américo Renné 

Giannetti. 

 

As parcelas estudadas pelo grupo foram A e B, localizadas na área II em azul, próximo à 

entrada da Alameda Ezequiel Dias e à esquerda do lago do quiosque (figura 1).  

                                

 Etapa 2: Coleta dos dados em campo: A medição da circunferência na altura do peito 

(CAP) de todas as árvores contidas em cada unidade amostral e identificação dos 
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indivíduos ao menor nível taxonômico possível feita pelos componentes do grupo sob 

a orientação da professora de Biologia (mestranda) e a Bióloga do parque.3ª etapa: 

Tratamento dos dados: Os dados foram analisados com auxílio dos professores de 

Biologia e Matemática. Uma unidade de circunferência (C) equivale a 3,1416 (pi) 

unidades de diâmetro (d). Assumindo essa relação, foi calculado o diâmetro à altura do 

peito (DAP) de cada indivíduo amostrado: DAP = CAP ∕ π. 

 

         Etapa 3 : Resultados e discussão  

 

            Com base nos dados coletados em campo e registrado em planilha (Tabela 1 e Figura 

2), verificamos que a árvore que mais encontramos no canteiro explorado foi o Ipê Rosa, da 

espécie Handroanthus heptaphyllus. A família que mais predomina na parcela estudada é a 

Fabaceae, seguida da Bignoniaceae. A classe de diâmetro com mais número de árvores nas 

parcelas estudadas foi a de 10 a 20. A árvore que escolhemos para fazer a pintura foi o Pau-

rei. Ele pertence à família Malvaceae e seu nome científico era Pterygota brasiliensis e agora 

se chama Basiloxylon brasiliensis. É uma árvore de grande porte, 20 a 30 metros de altura, 

com porte ereto e copa alta. Tronco liso com sapopemas. Folhas simples, lisas, trinervadas, 25 

cm. Floração em cacho de flores pequenas, pouco vistosas, marrom claro. Fruto capsula dura 

e grande (12 cm) que se abre liberando sementes aladas, de cor marrom claro, 7 cm. 

Germinação fácil, as mudas se desenvolvem bem 

             A análise do gráfico distribuição diamétrica das espécies arbóreas do PMARG 

apresentou o padrão normal típico de floresta plantada. 
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Tabela 1. Tabela de espécies arbóreas, famílias e DAP das parcelas A e B do Parque Municipal Américo 

Renné Gianneti 

 

 

 

Nome popular 

Espécie  

 

 

Família 

 

 

DAP 

Flamboyant Delonix regia Fabaceae 39,17 

Palmito Jussara Euterpe edulis Arecaceae 8,92 

Palmito Jussara Euterpe edulis Arecaceae 12,73 

Palmito Jussara Euterpe edulis Arecaceae 7,01 

Goiaba Psidium guajava Myrtaceae 9,55 

Araribá Centrolobium tomentosum Fabaceae 21,34 

Pau Rei Basiloxylon brasiliensis Malvaceae 51,00 

Pau Rei Basiloxylon  brasiliensis Malvaceae 44,58 

Quaresmeira Pleroma  granulosa Melastomataceae 9,23 

Ligustro Ligustrum sp Oleaceae 29,12 

Araribá Centrolobium tomentosum Fabaceae 46,81 

Araribá Centrolobium tomentosum Fabaceae 6,37 

Araribá Centrolobium tomentosum Fabaceae 9.55 

Ligustro Ligustrum sp Oleaceae 17,20 

Mogno Swietenia macrophylla Meliaceae 78,66 

Mogno Swietenia macrophylla Meliaceae 73,25 

Araticum  Rollinia sp Annonaceae 47,77 

Mulungu Eritryna speciosa Fabaceae 14,97 

Ipê rosa Handroanthus heptaphyllus Bignoniaceae 12,73 

Ipê rosa Handroanthus heptaphyllus Bignoniaceae 13,05 

Ipê rosa Handroanthus heptaphyllus Bignoniaceae 19,11 

Ipê rosa Handroanthus heptaphyllus Bignoniaceae 17,20 

Ipê rosa Handroanthus heptaphyllus Bignoniaceae 12,73 

Kiri Chinês Paulownia tomentosa Paulowiniaceae 21,66 

Sibipiruna  Caesalpinia peltophoroides Fabaceae 19,11 

Fllamboyant Delonix regia Fabaceae 39,17 
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Figura 2.  Gráfico de nº de indivíduos por DAP das parcelas A e B do Parque Municipal Américo Renné 

Gianneti. 

 

 

IV. Conclusão 

 

As áreas verdes urbanas são muito importantes para o estudo da botânica, pois 

facilitam o aprendizado e instigam os alunos. Sendo assim o estudo da botânica nos canteiros 

do parque de forma investigativa foi válido para nós alunos, pois pudemos perceber o quão 

são importantes as áreas verdes que existem na cidade e facilitou no aprendizado da matéria. 

Aprendemos a questionar, coletar dados, analisar, sintetizar, concluir, produzir novos 

conhecimentos, entre muitas outras coisas. O Parque Municipal deve ser preservado por essa 

grande biodiversidade que possui, além de poder ser utilizado para ensino investigativo de 

botânica. 
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