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Epígrafe 

“Eu nunca ensino aos meus alunos. Somente tento 

criar condições nas quais eles possam aprender.” 

(Albert Einstein) 



RESUMO 

SARAIVA, W.S. e ARAÚJO, J.S. Alelopatia do Eucalipto e morfologia de plantas: uma 
abordagem de ensino investigativo para o ensino médio. 2020. 92 p. Trabalho de 
Conclusão de Mestrado (Mestrado em Ensino de Biologia) – Universidade Estadual do 
Piauí. Teresina. 

 

Os vegetais são fundamentais para a sobrevivência da maioria dos seres vivos da 

Terra, exercendo papel chave nos ecossistemas, fornecendo matéria e energia, 

sustentando incontáveis números de cadeias e teias alimentares. A botânica, parte 

da biologia que estuda as plantas, há muito tempo, é ignorada nas escolas tanto por 

professores quanto alunos que acham pouco atraente o estudo dos vegetais. Nesse 

sentido, é preciso que o ensino seja trabalhado de forma contextualizada e 

interdisciplinar para ter significado para a vida do discente. Com isso, objetivou-se 

propor práticas que contribua com a melhoria da aprendizagem da botânica em nível 

médio, utilizando metodologias que envolvam o método científico como estratégia de 

produção do conhecimento por parte do estudante. Para isso foi produzido um guia 

de práticas como propostas didáticas contemplando os temas amensalismo, 

fisiologia, morfologia e reprodução de vegetais, como ferramenta de suporte ao 

ensino de botânica em nível médio. Os resultados expressam análise e propostas de 

práticas do manual, que nortearão sua possível aplicabilidade no cotidiano das aulas 

de botânica. Dessa forma o guia inova na abordagem dos conteúdos de plantas, 

trazendo estratégias de ensino que contribuem significativamente na melhoria da 

aprendizagem dos estudantes. 

  

Palavras-chave: botânica, aprendizagem, protagonismo juvenil. 



ABSTRACT 

SARAIVA, W.S. e ARAÚJO, J.S. Eucalyptus allelopathy and plant morphology: an 
investigative teaching approach for high school. 2020. 88 p. Trabalho de Conclusão de 
Mestrado (Mestrado em Ensino de Biologia) – Universidade Estadual do Piauí. Teresina. 

 

Plants are essential for the survival of most living beings on Earth, playing a key role 

in ecosystems, providing matter and energy, supporting countless numbers of food 

chains and webs. Botany, part of the biology that studies plants, has long been 

ignored in schools by both teachers and students who find the study of plants 

unattractive. In this sense, it is necessary that teaching be worked in a contextualized 

and interdisciplinary way to have meaning for the student's life. With this, the 

objective was to propose practices that contribute to the improvement of the learning 

of botany in the medium level, using methodologies that involve the scientific method 

as a strategy of knowledge production by the student. To this end, a guide of 

practices was produced as didactic proposals covering the themes of amensalism, 

physiology, morphology and reproduction of plants, as a tool to support the teaching 

of botany in high school. The results express analysis and practical proposals of the 

manual, which will guide its possible applicability in the daily life of botany classes. In 

this way, the guide innovates in the approach to the contents of plants, bringing 

teaching strategies that significantly contribute to improving student learning.. 

 

Keywords: botany, learning, youth protagonism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A conquista do ambiente terrestre pelos vegetais modificou profundamente as 

paisagens, permitindo uma grande diversificação de hábitats e consequentemente 

das espécies de seres vivos. Os quatro grandes grupos de plantas, tem uma 

distribuição bem definida no globo terrestre, com destaque para as angiospermas 

com maior variedade de espécies e hábitats (PURVES et al., 2002). 

Nas escolas do ensino médio os conteúdos abordados em relação as plantas, 

soam de maneira alheia à realidade do estudante (SILVA et al., 2015). Na 

bibliografia, não são raros os textos que consideram grande dificuldade no processo 

ensino aprendizagem quando se trata do estudo das plantas, gerando desinteresse 

e baixo rendimento escolar. O baixo conhecimento botânico do professor, a 

metodologia inadequada fundamentada na teoria, na repetição e na 

descontextualização dos conteúdos, são fatores que colaboram ainda mais para um 

ensino deficitário (SILVA, 2008). 

Nas salas de aula de ensino médio os estudantes veem os conteúdos de 

botânica ministrados na sua escola como chatos, enfadonhos, desestimulantes, tal 

fato pode estar diretamente associado a falta de inovação e ousadia do professor 

onde a prática docente é ainda tradicional, com aulas conteudistas e toda a temática 

é tratada de forma alheia, distante da realidade do estudante. Silva (2008) pontua 

que as limitações da prática escolar, muitas vezes, tendo como recurso apenas o 

livro didático, o desestímulo dos docentes aliado a falta de capacitação adequada, a 

falta de aulas práticas, são alguns dos fatores que contribuem negativamente no 

processo de ensino aprendizagem. Ursi et al. (2018) em “Ensino de Botânica: 

conhecimento e encantamento na educação científica”, corroboram com essa 

premissa na medida em que se afirmam sobre a forma de ministrar a disciplina na 

educação básica está aquém de alcançar os objetivos no processo ensino 

aprendizagem, tendo o desinteresse de professores e alunos por a considerarem 

complexa, enfadonha e descontextualizada das suas vidas, como uma das causa 

para tal insucesso.   

O ensino médio, como etapa final da educação básica, permite ao estudante 

apropriar-se dos conteúdos, desde que trabalhados de forma contextualizada e usá-
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los para o conhecimento e compreensão do mundo físico e natural de forma a ter 

uma postura crítica em relação ao mundo em que vive, contribuindo assim para a 

sua formação humana integral (BRASIL, 2013). 

Nesse sentido o ensino da botânica precisa ser trabalhado de forma a ter 

significado para o estudante. Faz-se necessário uma abordagem contextualizada e 

interdisciplinar dos conteúdos, com estratégias de aprendizagem e práticas de 

ensino que possam adequar o ensino à pesquisa científica aliando teoria e prática. 

Dessa maneira, o estudante deixa de ser um mero coadjuvante da aprendizagem e 

passa a ser protagonista, crítico, capaz de relacionar os conceitos científicos com 

sua vida além do espaço escolar, tornando a aprendizagem da botânica atraente e 

desafiadora (URSI et al., 2018). 

Lewinsohn (2005) destaca que o Brasil, no cenário mundial, possui a maior 

diversidade de flora do mundo, mais de 40 mil espécies de plantas, cerca de 13% 

das espécies conhecidas do mundo. As angiospermas segundo dados da Flora do 

Brasil, 2020 somam 35700 espécies na flora brasileira e estão distribuídas em todos 

os biomas do território nacional (FLORA DO BRASIL, 2020) 

O eucalipto é um grupo de angiospermas nativo da Austrália, pertence ao 

gênero Eucalyptus da família Myrtaceae. São mais de 800 espécies naturais do 

gênero Eucalyptus, ocorrendo desde latitudes 3ºS até 43ºS distribuídas pela 

Austrália, Papua-Nova Guiné, Timor-Leste, Indonésia e Filipinas, com uma 

capacidade grande de adaptação suportando variações desde o temperado úmido 

ao clima extremamente quente e seco (FLORES et al., 2016). Foelkel (2005) relata 

que de acordo com Edmundo Navarro de Andrade na primeira edição de seu livro 

“Os eucaliptos” de 1909, o Chile foi o primeiro país em terras sul americanas a 

receber mudas dessa planta em 1823 introduzidas pelos ingleses, não deixando 

claro como e quando iniciou o plantio no Brasil, possivelmente ainda no século XIX 

necessitando de dados mais precisos. O mesmo autor cita ainda que as espécies 

Eucalyptus gigantea Dehnh e Eucalyotus globulus Labil possivelmente foram as 

primeiras espécies aqui plantadas, inicialmente com fins decorativos e obtenção do 

seu óleo e posteriormente como recurso madeireiro para a produção de lenha, e 

matéria prima para as companhias de estradas de ferro aqui existentes. 

Apesar de haver um número expressivo de espécies conhecidas, poucas são 

utilizadas no plantio com destaques para Eucaliptus grandis W.Hill, E. urophyla S.T. 

Blake, E. camaldulensis Dehnh entre outras atendendo a diversas finalidades da 
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indústria (VALVERDE, 2007). Impulsionado pelo crescimento do uso da biomassa do 

eucalipto como combustível e depois pelo seu uso como matéria prima para a 

confecção de celulose e papel, várias áreas do Brasil experimentaram um rápido 

aumento no cultivo dessa planta. Paralelamente a isso, aumentou também o 

interesse no estudo dos possíveis impactos dessas espécies exóticas sobre as 

espécies nativas, buscando a sustentabilidade ambiental (FOELKEL, 2005). 

Segundo Granado (2016), as plantações de eucaliptos na região Tocantina, 

abrangendo o oeste do Maranhão e extremo norte do Tocantins, região essa 

inserida na chamada Amazônia Legal, passou de 20,4 mil hectares para 35,6 mil 

hectares plantados entre 2005 e 2016, sendo essa expansão a responsável direta 

por aproximadamente 8% do desmatamento de vegetação nativa ocorrida nesse 

período. 

A fisiologia do eucalipto impacta direta ou indiretamente o desenvolvimento de 

outras plantas produzindo substâncias que podem ter ação positiva ou negativa 

sobre essas (SAMPIETRO, 2003). O termo alelopatia foi criado por Molisch em 

1937, para designar a ação dessas substâncias no ambiente afetando os seres vivos 

(ALMEIDA, 1991). Pode ser verificada em todos os organismos, mas nas plantas é 

bem clara a sua função (GOETZE e THOMÉ, 2004). Souza et al (2006) cita a ação 

alelopática de plantas daninhas sobre culturas agrícolas quando há coexistência de 

ambas no mesmo agroecossistema. Avila et al. (2007) em seus estudos com 

extratos de folhas obtidos de Eucalyptus robusta Sm, conclui que esses têm ação 

inibitória maior no crescimento do milho, arroz e sorgo do que no crescimento de 

ervilha, feijão e alface. Já extratos elaborados a partir de folhas secas de E. grandis 

e Nicotiana tabacum L, tiveram forte ação alelopática sobre a germinação de plantas 

como alface, brócolis e repolho (GOETZE e THOMÉ, 2004). 

Nesse contexto, o estudo das potenciais propriedades alelopáticas do 

eucalipto e seus efeitos sobre a germinação e o desenvolvimento de outras plantas 

seriam um bom modelo para o ensino da botânica, visto que essa e outras 

propriedades dessa planta ligadas às questões e efeitos ambientais parece um tanto 

indefinidas deixando margens para muitas especulações a respeito do tema. Dessa 

forma, um estudo da temática relacionando-a ao estudo do desenvolvimento, da 

morfologia e anatomia vegetal conduzido de forma investigativa tornaria o ensino 

mais instigante e atraente, aproximando a botânica da realidade do estudante 
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Diante do exposto, o presente trabalho vem propor uma metodologia de 

ensino que visa a pratica e a investigação científica envolvendo as propriedades 

alelopáticas do eucalipto e o estudo da morfologia dos vegetais contribuindo com a 

melhoria na qualidade do ensino de botânica na biologia, no nível médio escolar, 

permitindo um melhor aproveitamento das aulas, articulando práticas de ensino que  

aproximem o educando da pesquisa científica, tornando-o protagonista do seu 

próprio aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  Protagonismo juvenil como meio de construção do 

aprendizado 

 

A definição de protagonismo juvenil, no âmbito da educação escolar, passa 

pela iniciativa dos jovens estudantes em solucionar problemas reais, sendo a escola 

como um dos espaços em que eles efetivamente possam exercer suas ações de 

forma ativa e construtiva no cotidiano escolar (COSTA, 2001). No campo pessoal o 

protagonismo do jovem é a sua autoafirmação como pessoa, pois se concretiza com 

a aquisição de sentimentos que refletem a sua identidade, a sua realização como 

pessoa produtiva permitindo o pleno desenvolvimento como ser humano (AZEVEDO 

et al., 2015). No aspecto normativo, Ferreti (2004) pontua que o protagonismo juvenil 

está expresso em diferentes documentos oficiais na década de 90, onde fica 

evidente a valorização da participação ativa do jovem no espaço escolar, 

caracterizando como um dos pilares da gestão democrática na escola, tornando-a 

um espaço dinâmico ao mesmo tempo que permite ao jovem o seu progresso social, 

afetivo e intelectual. O mesmo autor cita as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio – DCNEM como o principal meio legal de difusão do protagonismo. 

Além de ser um direito, o protagonismo juvenil é um dever que estimula a 

participação ativa do adolescente e reconhece que as suas ações podem induzir 

mudanças na sua realidade local nos mais diversos aspectos, cultural, político e 

ambiental (COSTA, 2000). 

 A atividade do jovem é destacada por Souza (2008) como estratégia 

pedagógica, retirando dele a passividade no ensino. Nesse contexto o ensino de 

biologia pensado e trabalhado através de estratégias pedagógicas fundamentadas 

na criticidade, permite o entendimento dos fenômenos relacionados a vida de forma 

consolidada e garante ao estudante o protagonismo no processo da aprendizagem 

(SILVA e ASINNELLI-LUZ, 2009). Nascimento et al. (2015) entendem o 

protagonismo como algo a ser desenvolvido pelo estudante, numa perspectiva de 

formação do ser tanto pessoal quanto social, capacitando-o a aprender frente aos 
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desafios que o mundo atual tecnológico os impõe. Ursi et al. (2018) relata que 

experiencias bem sucedidas no ensino de botânica na Educação Básica tem como 

base a contextualização dos conteúdos desde que aliada a estratégias que 

permitem o estudante exercer seu protagonismo. 

 

2.2  Dificuldades do ensino de  botânica na educação básica 

 

A botânica é uma disciplina tida como complexa tanto para quem ensina 

quanto para quem aprende, evidenciado pelo desinteresse e baixo rendimento no 

conteúdo da disciplina (NOGUEIRA, 1997). O ensino de botânica na educação 

básica ainda está muito distante de atingir os seus objetivos que é o ensino dotado 

de significado e seja também transformador pois muitas vezes ela é entendida como 

difícil e complexa acabando por afastar educadores e estudantes pôr a 

considerarem distante da sua realidade (URSI et al., 2018). O ensino baseado em 

técnicas meramente descritivas como as tradicionais aulas teóricas, causam no 

estudante aversão e total desinteresse nos conteúdos relacionados às plantas 

(GARCIA, 2000). Segundo Silva (2008), evolução da tecnologia faz com que as 

informações fluam com a mesma velocidade não refletindo no trabalho do professor 

na sala de aula, fazendo com que haja cada vez mais um distanciamento deste em 

relação à pesquisa, tornando o ensino da botânica meramente conteudista. Zago et 

al. (2007) relatam que há carência de material de apoio pedagógico e metodologia 

de ensino adequados aos professores de botânica. A descontextualização baseada 

em aulas que utilizam unicamente definições e nomenclaturas, típicas do ensino 

tradicional e os erros de aplicação de metodologias adequadas são apontados como 

problemas centrais no processo de ensino e aprendizagem dessa área da biologia 

(SILVA, 2008). Macedo et al. (2012) em seu estudos sobre a “Concepções de 

Professores de biologia do Ensino Médio Sobre o Ensino de Botânica”, concluem 

que as maiores dificuldades enfrentados no aprendizado por estudantes de botânica 

no ensino médio, são o uso excessivo e complexo de  nomenclaturas e termos 

técnicos, a compreensão  de  ciclos de vida e fenômenos como a fotossíntese. 

Para Freire (1997) a teoria é mais bem compreendida e assimilada, quando 

se vivencia ela na prática, ou seja, nas palavras do educador, “é preciso experenciá-

la”. A aprendizagem precisa ser recheada de descobertas pois desenvolve o 
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interesse do estudante criando um ensino dotado de significado (STANSKI et al., 

2016). Atividades desenvolvidas fora do ambiente escolar como em um ambiente 

natural segundo Rissi e Cavassan (2013) não se resumem em uma simples aula 

prática, permite que o estudante elabore suas próprias interpretações e conceitos 

dos conteúdos envolvidos permitindo uma reflexão sobre os fenômenos naturais. No 

estudo dos vegetais, a aula prática de campo permite uma visão real e mais ampla 

do objeto de estudo eliminando eventuais limitações e distorções que estão 

presentes não apenas no livro didático (SILVA e CAVASSAN, 2007). 

Silva e Cavalett (2006) afirmam que é preciso que haja uma reflexão sobre a 

prática do ensino de botânica visando o aprimoramento do método de ensino. O 

caput do artigo 35 da LDB, Lei nº 9.394/96, preveem os princípios e as finalidades 

que orientam o ensino médio enquanto etapa final da educação básica e dentre as 

finalidades, destaca-se o inciso IV: 

 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como princípio finalidades: (...)IV - a compreensão 
dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade 
contemporânea, relacionando a teoria com a prática (BRASIL, 2017.)  

 

No entanto a fim de corrigir distorções no processo de ensino aprendizagem 

ainda no ensino fundamental e considerando-o como etapa de acesso ao ensino 

médio, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN para as ciências naturais ao se 

referirem aos estudos dos vegetais e das aulas práticas de campo, mencionam que 

essas atividades não podem ser meramente descritivas, pois isso poderia causar 

desinteresse e minimizar o conhecimento acerca dos seres vivos: 

 

O contato dos alunos de terceiro ciclo com a diversidade dos seres vivos 
baseada unicamente nas descrições morfológicas e fisiológicas de grupos 
biológicos não poderiam ser mais desastrosos. Se forem cobrados na 
aprendizagem numerosos nomes e definições, que na maioria deles não 
têm o menor significado e apenas decoram para a prova, chegam a 
desenvolver repudio a todo este conhecimento e a desvalorizar suas reais 
curiosidades acerca dos ambientes e dos seres vivos (BRASIL, 1998.)  
 

Dessa maneira, o ensino médio, propõe ao estudante o desenvolvimento de 

capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las, além de 

desenvolver habilidades de formular, criar e aprender, deixando de lado a 

memorização (BRASIL, 2000). Ursi et al. (2018) defende que o ensino de botânica, 

tendo como pano de fundo subsídios científico, amplia no estudante, sua base 
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conceitual e constrói sua base cultural permitindo a este ter uma postura crítica e 

reflexiva frente as questões reais dando suporte a ele para interagir e mudar a sua 

realidade.  

 

2.3  O estudo da morfologia no contexto do ensino da botânica 

 

A morfologia vegetal representa segundo Gonçalves e Lorenzi (2011) a maior 

causa de desinteresse e dificuldade no ensino da botânica, devido a extensa 

terminologia para nomear estruturas muitas das quais impregnadas de afixos, 

prefixos e sufixos greco-latinos. Ceccantini (2006) questiona se no ensino de 

morfologia vegetal, que ou quais habilidades são exploradas, pois o contato do 

educador com os alunos resume-se às avalições de conteúdo sem a devida 

preocupação se foi realmente assimilado. A memorização de estruturas morfológicas 

no estudo das plantas se caracteriza como uma tarefa árdua na medida em que o 

professor se limita ao tradicional método de ensino sem o estímulo a observação 

mais apurada do meio em que o estudante vive (SILVA e MORAES, 2011). 

Santos e Araújo (2018) destaca os espaços não formais como uma 

oportunidade única para o ensino da morfologia, sendo essa área da botânica 

importante para aprimorar a interação do estudante com os fenômenos naturais 

servindo ainda para desenvolver a formação científica do aluno. Portanto torna-se 

necessário o contato do estudante com a natureza para um melhor aproveitamento 

no estudo morfológico das plantas (PIRES et al., 2014). Santos et al. (2019) pontua 

que os estudantes ao participarem de atividades práticas relacionadas ao estudo da 

morfologia de flores como exemplo, são capazes de desenvolver habilidades como 

classificar e identificar corretamente as plantas. Portanto o uso de estratégias de 

ensino que não se limita apenas a teoria e memorização no estudo da morfologia 

vegetal possibilitam uma melhor compreensão das estruturas que compõem o corpo 

da planta dando margem para uma maior contextualização do ensino de botânica 

(BIASIBETTI et al., 2014). 

 

2.4  A alelopatia em plantas: um caso interessante da fisiologia 

dos estudo dos vegetais 
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Os vegetais estabelecem interações complexas entre os organismos em 

ambiente natural, muitas vezes produzindo substâncias denominadas de 

aleloquímicos que podem ter efeitos benéficos ou não sobre outras plantas e 

animais (SAMPIETRO, 2003). Foi criado o termo alelopatia em 1937 por Molisch 

para designar o efeito dessas substâncias sobre outros organismos (AZEVEDO, 

1990; SOARES, 2000).  

Segundo Almeida (1991) a liberação de metabólitos secundários por um 

vegetal, pode interferir no desenvolvimento de outras plantas, caracterizando, 

portanto, a alelopatia. Azevedo (2007) cita que os aleloquímicos estão presentes em 

diversas partes da planta como raiz, folhas, flores, gemas e até mesmo no solo 

através da decomposição de folhas ou lavagem por exsudados. O uso dessas 

substâncias como alternativa aos defensivos agrícolas tem diminuído 

significativamente os impactos ambientais (FERREIRA e AQUILA, 2000). Em áreas 

de antigas pastagens especula-se a alelopatia do capim-braquiária (Urochloa 

decumbens (Stapf) R.D. Webster) e seu efeito nocivo sobre o desenvolvimento de 

mudas de E. grandis introduzidos nessas áreas (SOUZA et al., 2003). A atividade 

alelopática também parece ser verificada em espécies de ocorrência natural na 

Amazônia, onde extratos aquosos de folhas e cascas de plantas de acapu 

(Vouacapoua americana Aubl.) interferiram negativamente na germinação de malícia 

(Mimosa pudica Mill) e malva (Urena lobata L.), plantas invasoras de ocorrência 

frequente em áreas de pastagens (SOUZA FILHO e ALVES, 2000). Extratos obtidos 

de folhas frescas de girassol em concentrações a partir de 40% apresentou 

propriedades inibitórias sobre sementes de picão preto, indicando a presença de 

aleloquímicos na solução (CORSATO et al., 2010). 

A literatura cita o gênero Eucalyptus com espécies que sintetizam 

aleloquímicos (GOETZE, 2004). Em plantações consorciadas em que o eucalipto é 

largamente utilizado há produção de aleloquímicos que podem interferir no 

crescimento e germinação de hortaliças (AZEVEDO, 2007). O efeito alelopático do 

eucalipto é sugerido por Souza e Cardoso (2013) em seus trabalhos com alface e 

feijão, em que extratos de E. grandis inibiram a germinação de Latuca sativa L. não 

interferindo no desenvolvimento de Phaseolus vulgaris L. Ferreira e Aquila, (2000) 

nos diz que muitas vezes o efeito inibitório da alelopatia não afeta o número de 

sementes germinadas, mas sim na velocidade em que o evento ocorre, utilizando-se 

de parâmetros no processo. Bedin et al. confirmam isso ao concluírem que extratos 
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obtidos de folhas secas de Eucalyptus citriodora Hook atuam retardando a 

velocidade de germinação de sementes de tomate (Lycopersicum esculentum M.). 

Santos et al. (2007) concluem em sua pesquisa que extratos frescos aquosos 

obtidos de folhas e de raízes de E. grandis, afetam o crescimento da radícula de 

Petúnia (Petunia grandiflora), preservando o desenvolvimento do hipocótilo. 

Hortaliças como brócolis, alface e repolho, têm suas germinações fortemente 

inibidas por aleloquímicos presentes em soluções feitas a partir de folhas verdes e 

secas de E. grandis (GOETZE e THOMÉ, 2004). 

As propriedades alelopáticas das espécies que compõem o gênero 

Eucalyptus, constituem uma ferramenta investigativa na medida em que seus efeitos 

podem ser sentidos na germinação e desenvolvimento de hortaliças cultivadas 

próximas às áreas de reflorestamento com eucaliptos (BEDIN et al., 2006). No que 

se refere ao desenvolvimento, Ferreira e Aquila (2000), afirmam que a ação dos 

aleloquímicos é mais discreta sobre a germinação, quando comparada ao 

crescimento. No entanto esses autores pontuam que essas substâncias podem 

induzir o aparecimento de plântulas normais, constituindo-se em um instrumento 

valioso para análise. 

Paulino e Sanchez (2015) observam que em solos explorados anteriormente 

com eucaliptos, notou-se um fraco desenvolvimento e nodulação insipiente de 

leguminosas cultivadas mesmo com tratamentos e adubação completa. Isso se deve 

ao efeito de excreções radiculares dessas plantas, compostos foliares voláteis e 

solúveis em água e a decomposição da serapilheira, liberando aleloquímicos no 

meio. 

Acredita-se que a sucessão de determinadas plantas em uma área está 

condicionada às plantas pré-existentes e às substâncias químicas por elas 

produzidas e liberadas no meio. Dessa forma, seja no manejo florestal, seja no 

manejo agrícola ou na horticultura há que se levar em consideração a influência dos 

aleloquímicos deixados no ambiente por ocupação de outrora (FERREIRA e 

AQUILA, 2000). 

 

 

   

 



 

3. OBJETIVOS  

 

3.1  Objetivo Geral: 

❖ Contribuir com a melhoria da aprendizagem utilizando temas ligados à 

botânica, propondo a execução de práticas que envolvam a investigação 

científica como estratégia de produção do conhecimento por parte do 

estudante, tornando-o protagonista de seu aprendizado. 

 

 

 

3.2  Objetivos Específicos: 

❖  Analisar a produção e condução de práticas de investigação científica, 

envolvendo as potenciais propriedades alelopáticas do eucalipto e seu efeito 

na germinação de plantas. 

❖ Propor práticas que envolvam o estudo morfológico das plantas e seus 

possíveis impactos na aprendizagem. 

❖ Tornar o ensino da botânica na escola mais atraente, dinâmico, desafiador e 

contextualizado na medida em que coloca o estudante frente a frente com a 

experimentação em desenvolvimento, fisiologia, morfologia e anatomia 

vegetal. 

❖ Possibilitar ao estudante observar, colher, analisar, confrontar e expressar 

dados da sua pesquisa, produzindo conhecimento científico. 

❖ Produzir um manual de aulas práticas para uso no ensino de botânica. 

 

 

 

 

 



 

4. METODOLOGIA  

 

4.1  Caracterização da área de estudo 

  

A região Tocantina está localizada no sudoeste do estado do Maranhão, 

abriga uma diversidade de flora e fauna, tanto de espécies da Amazônia quanto de 

espécies do Cerrado, caracterizando-se como uma área de transição entre os dois 

biomas (MARTINS & OLIVEIRA, 2011). Nessa região está presente também uma 

próspera atividade industrial, representadas pela siderurgia e a produção de papel e 

celulose, destacando-se o município de Imperatriz (Figura 4.1). A atividade dessas 

indústrias alterou significativamente as paisagens naturais, onde muitas áreas de 

floresta cederam lugar ao reflorestamento comercial, as chamadas “florestas 

plantadas” (ALVES e NÓBREGA, 2018). O eucalipto foi para escolhido pelo seu 

rápido crescimento e adaptabilidade a qualquer tipo de solo e clima, atendendo 

assim a demanda por lenha para alimentar as siderúrgicas e matéria prima para a 

indústria de papel e celulose na região oeste maranhense (MIRANDA, 2012). 

 

Figura 4.1. Região Tocantina, Sudoeste do estado do Maranhão, com destaque 
para o município de Imperatriz 

 

                 Fonte: Oliveira A.B. et al. Rev. Bras. Geo Econômica 
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O presente estudo foi realizado com Eucalyptus camaldulensis Dehnh, E. 

urophylla S.T. Blake, E. grandis W. Hiil., Brassica oleracea L. (couve), Lycopersicon 

esculentum M. (tomate) e Phaseolus vulgaris L. (feijão), espécies que são cultivadas 

comumente nessa região.  

As florestas plantadas de eucalipto constituem um bom laboratório de 

investigação da interferência dessa espécie no ambiente contendo a flora 

remanescente e atividades de produtores de hortas como tomate, alface, feijão entre 

outros. Foram escolhidas essas espécies pelas supostas propriedades alelopáticas 

do eucalipto e as críticas de ambientalistas, pequenos produtores agrícolas e 

hortifrúti, acerca da presença das florestas interferirem no desenvolvimento de 

outras plantas.  

O público-alvo do presente trabalho foi destinado a estudantes do ensino 

médio pois é nessa fase que eles têm contato direto com os conteúdos da botânica.  

Para a realização deste estudo foi efetuada revisão de literatura sobre o tema 

proposto, confecção de um manual com aplicações de experimentos e propostas 

para as aulas de botânica, e uma atividade prática envolvendo o plantio, a 

germinação de sementes com extratos de Eucalipto como modelo de aplicação de 

prática por investigação científica.  

 

4.2  Alelopatia do eucalipto como didática de ensino investigativo 

 

Inicialmente foi feito um levantamento das áreas de ocorrência de plantio de 

eucalipto no município de Imperatriz e identificação das espécies que ocorrem nessa 

região. Através de visitas aos locais de plantação e pesquisa em artigos e sites 

chegou-se à identificação das espécies, uma vez concluída essa etapa, surgiu a 

pergunta: as espécies de eucalipto encontradas na região de Imperatriz têm 

propriedades alelopáticas? Em seguida realizou-se uma pesquisa bibliográfica em 

artigos e periódicos sobre as propriedades alelopáticas de algumas espécies de 

eucalipto e seus efeitos em hortaliças. O Terceiro passo foi a testagem das 

propriedades alelopáticas das espécies de eucalipto que ocorrem na região. 

O objetivo era observar o comportamento das sementes em germinação na 

presença de extrato de eucalipto, para tanto se utilizou sementes postas a germinar 

na ausência e na presença de extratos de folhas de eucalipto. Para a execução da 
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prática foram coletadas folhas frescas de dois híbridos x E. urograndis, Eucaliyptus 

camaldulensis Dehnh x E. urophylla S.T. Blake x E. grandis W.Hill, em área de zona 

rural próximo ao bairro Lagoa Verde distante 9 km da sede do município de 

Imperatriz. O extrato foi obtido a partir de 100 gramas de folhas frescas em 1 litro de 

água no liquidificador, onde foram trituradas por três minutos. Este após ser filtrado 

foi adicionado 5 ml em cada uma das três placas de petri contendo vinte e sete 

sementes de tomate, vinte e seis de couve e trinta e uma de feijão, respectivamente. 

Em outras três placas, foi adicionado somente água com a mesma quantidade de 

sementes, conforme o esquema (Tabela 4.3). As placas de petri foram montadas 

com discos de papel filtro e devido ao clima quente e seco da época tornou-se 

necessário a manutenção da umidade no interior das placas através da aplicação de 

filme PVC transparente vedando-as. Para serem caracterizadas como germinadas, 

considerou-se a emissão da radícula do embrião. O experimento foi mantido em 

temperatura ambiente e acompanhado por 6 dias em que foram feitas as 

observações e contagens recorrentes das sementes germinadas. As plântulas foram 

fotografadas e os dados foram tabulados. 

 

Tabela 4.2. Esquema do experimento de germinação de sementes com extratos de 
folhas frescas de eucalipto 

Experimento Sementes 
+ extrato 

Sementes 
+ água 

   
 

 E1 

 

 
Tomate 

 

 

 
Tomate 

  
 

E2 

 

 
Couve 
 

 

 
Couve 

 
 

E3 

 

 
Feijão 
 

 

 
Feijão 

                                                 Fonte: Autor, 2020 
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4.3  Elaboração do guia de aulas práticas e experimentos 

 

A elaboração do guia de práticas em botânica, visa a melhoria nas estratégias 

de abordagem dos conteúdos sobre plantas, traduzindo-se numa ferramenta a mais 

para o trabalho docente. As práticas do guia foram construídas mediante pesquisas 

em sites, artigos e periódicos compartilhados da experiência de outros educadores e 

através do conhecimento e vivência do trabalho em sala de aula. Algumas práticas 

foram adaptadas visando uma melhor adequação didática à realidade sociocultural 

da clientela a ser atendida. O guia consiste em uma compilação de dez práticas 

relacionadas ao reino vegetal, abordando assuntos como amensalismo, morfologia, 

desenvolvimento e reprodução de plantas, temas esses ligados à botânica. Na 

elaboração das práticas foram postas ideias tendo como base as necessidades e 

anseios observados nos estudantes durante prática docente anterior nas aulas sobre 

plantas e outros conteúdos relacionados. Cada prática foi pensada para dar suporte 

e consolidar os conteúdos trabalhados em sala de aula, estimulando a participação 

ativa do estudante na construção do seu aprendizado. A metodologia também foi 

pensada de modo a ser de fácil execução e com os materiais acessíveis, 

encontrados muitas vezes no cotidiano do estudante, visto que a grande maioria das 

escolas públicas não dispõem da infraestrutura e material necessário como um 

laboratório de ciências, para o desenvolvimento de atividades mais elaboradas. 

As práticas são propostas didáticas para o enriquecimento do trabalho 

docente, visando uma abordagem investigativa e significativa dos conteúdos, 

estimulando a participação ativa do discente no processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.3.1 Práticas 1 e 2 – Conhecendo a diversidade de raízes e caules 

 

As atividades relacionadas à diversidade de caules e raízes caracterizam-se 

como jogos pedagógicos. A ideia para a montagem dessas atividades surgiu após 

pesquisas em sites da internet e livros de morfologia vegetal. As atividades foram 

baseadas e adaptadas de Oliveira (2016). Os jogos consistem em pares de cartas, 

uma com a ilustração da estrutura (raiz ou caule) e a outra com as suas respectivas 

características. Duplas de alunos participarão do jogo em que as cartas são 
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embaralhadas em dois grupos (ilustração x características) com as faces voltadas 

para baixo. Um aluno da dupla escolhe um grupo e vira uma das cartas, o seu 

parceiro apresenta dentre as cartas do seu grupo aquela correspondente ao que lhe 

foi apresentado. Ganha a dupla que apresentar o maior número de 

correspondências corretas. 

 

4.3.2 Prática 3 – Classificando a diversidade de plantas 

 

No estudo da morfologia das folhas a atividade é composta por uma proposta 

de confecção de um álbum a partir da colagem de folhas, estudo morfológico da 

diversidade de folhas através do preenchimento de fichas de identificação e 

classificação foliar e classificação de plantas através de elaboração de cladogramas. 

O álbum conterá o nome científico e o nome comum da planta que será identificada 

a partir das suas folhas utilizando o aplicativo de celular PlantSnap, disponível nas 

lojas de apps Android e IOS. Para a classificação morfológica das folhas os alunos 

poderão dispor de uma ficha para o preenchimento com as denominações dos tipos 

de folhas e um guia da classificação foliar disponível em sites como Biologianet, para 

o preenchimento das fichas. Para a confecção dos cladogramas os alunos deverão 

fotografar exemplares de plantas ou suas folhas utilizando o aplicativo PlantSnap. 

Obtendo-se a classificação através do app, os estudantes as usarão, para a 

montagem de cladogramas observando características comuns entres as plantas e 

seguindo as regras da classificação biológica. A elaboração das atividades teve 

como base a leitura do manual “Morfologia da folha de plantas com sementes” de 

Almeida & Almeida (2018). 

 

4.3.3 Prática 4 – Conhecendo a diversidade de flores 

 

A atividade sobre morfologia das flores foi elaborada a partir da prática 

docente de conceitos trabalhados no ensino médio e presentes no livro didático. A 

dinâmica da prática consiste em trabalhar os tipos, formas e estruturas presentes 

nas flores. Para isso os alunos utilizarão exemplares de flores colhidos por eles, 

onde procederão sua classificação através do preenchimento de tabelas para esse 

fim. 
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4.3.4 Prática 5 – Jogo da polinização 

 

Para o estudo das estratégias reprodutivas em angiospermas foi criado o jogo 

da polinização em que permite aos estudantes relacionar as diversidades de flores 

aos seus agentes polinizadores e os mecanismos que caracterizam a suas 

adaptações. O jogo foi inspirado no “Jogo do tabuleiro para reforçar o nome dos 

animais” do blog Alegria e fé, disponível no endereço eletrônico: 

https://br.pinterest.com/pin/330451691392889344/. Os materiais constam de uma 

trilha com casas numeradas com perguntas sobre o tema reprodução das 

angiospermas, dados e cartões com cores e numeração correspondentes a cada 

casa da trilha. A dinâmica do jogo, consiste em fazer com que os alunos joguem os 

dados para obterem números que indicarão a quantidades de casa a serem 

percorridas. Ao responderem as perguntas das respectivas casas, acessando os 

cartões com opções de respostas, ele poderá avançar ou retroceder na trilha de 

acordo a resposta dada, obedecendo as regras contidas no jogo. Podem jogar 

grupos de até seis alunos e ganha quem cruzar a linha de chegada primeiro. 

 

4.3.5 Prática 6 – Observando o desenvolvimento do tubo polínico 

 

O experimento envolvendo o desenvolvimento do tubo polínico foi baseado e 

adaptado de Dantas et al. (2005). Os alunos poderão observar essa estrutura a 

partir da germinação do pólen de flores de abóbora. Para isso são necessários o uso 

de materiais como um microscópio óptico, lâminas, lamínulas e solução de sacarose 

a 5%. O desenvolvimento tubo poderá ser observado ao microscópio óptico com a 

montagem das lâminas e pólen imerso em uma gota de sacarose. Os alunos 

poderão fazer relatórios do que foi observado. 

 

4.1.1 Prática 7 – Substâncias de reservas no desenvolvimento vegetal 

 

Na atividade em que se retira os cotilédones de plantas jovens de feijão, foi 

realizada uma pesquisa em artigos sobre o papel dos cotilédones e do endosperma 

sobre o crescimento de plântulas e atividades didáticas envolvendo essas estruturas 
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durante a germinação e desenvolvimento da planta. Foi montado um experimento 

teste com sementes de feijão postas a germinar com a remoção gradual dos 

cotilédones ao longo dos dias para avaliar o grau de desenvolvimento das plântulas 

como altura, coloração e formatos das folhas. Foi utilizada como parâmetros 

plântulas que não tiveram seus cotilédones removidos (controle). Assim as plantas 

foram classificadas em plantas C – controle, planta 1 com remoção dos cotilédones 

no 1º dia da germinação, planta 2, remoção dos cotilédones no 3º dia, planta 3, 4 e 5 

cotilédones removidos no 6º, 9º e 12º dias respectivamente (Tabela 4.2). O 

experimento durou quinze dias e as plântulas não foram submetidas a exposição 

direta da luz solar. 

 

Tabela 4.3. Esquema do experimento de remoção gradual dos cotilédones de 
plantas jovens de feijão 

Plantas  Retirada dos cotilédones decorridos dias da 

germinação 

Controle ________________________________________ 

Planta 1 1º dia 

Planta 2 3º dia 

Planta 3  6º dia 

Planta 4 9º dia 

Planta 5 12º dia 

Fonte: Compilação do autor, 2020 

 

4.3.7 Prática 8 – Extraindo o DNA e explorando a morfologia da cebola 

 

Na prática experimental extração do DNA da cebola, serão comparadas as 

organizações estruturais de plantas como o feijão, a mangueira o coqueiro entre 

outras com organização típica com a da cebola. Os alunos seguirão um roteiro da 

prática que possibilitarão manipular as estruturas que compõem a cebola 

aprendendo a identificá-las e por fim evidenciando seu material genético. A prática 

foi formulada da atividade docente, baseada em outras semelhantes encontradas 

sites de ensino e adaptada para explorar a morfologia da cebola. Ao professor 

caberá o papel de orientar os estudantes na execução do roteiro e estimular a sua 

participação através de questionamentos. 
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4.3.8 Prática 9 – Diversidade de frutos nas feiras livres 

 

A morfologia dos frutos é trabalhada na atividade diversidade de frutos nas 

feiras livres. Parte da metodologia da prática foi adaptada de um projeto de 

morfologia de plantas do professor Lauro Maron da secretária de educação do 

estado do Paraná (GOVERNO DO PARANÁ, 2013). A atividade consiste em um 

primeiro momento de uma visita a uma feira livre de hortifruti, onde os alunos 

poderão fotografar frutos, e colher dados através de entrevistas aos feirantes. No 

segundo momento os alunos confeccionarão um glossário com a classificação, 

descrição e fotos dos frutos. 

 



 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1  Germinação de sementes com extratos aquosos de eucalipto 

 

Objetivo da atividade foi testar as potenciais propriedades alelopáticas do 

eucalipto e para tanto se utilizou de sementes postas a germinar na ausência e na 

presença de extratos aquosos de folhas de eucalipto. Foram testadas cinquenta e 

quatro sementes de tomates, cinquenta e duas sementes de couve e sessenta e 

duas sementes de feijão, distribuídas entre os grupos controle e teste. No 

experimento a quantidade de sementes de couve germinadas na presença do 

extrato de folhas frescas de eucalipto foram ligeiramente inferiores ao do grupo 

controle decorridos os seis dias da germinação, denotando uma leve inibição das 

sementes. Em relação ao tomate suas sementes tiveram uma resistência maior à 

germinação apresentando um percentual baixo na presença somente de água. Em 

contato com o extrato de eucalipto não houve germinação alguma, indicando forte 

ação alelopáticas do eucalipto sobre o tomate (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1. Germinação de sementes de couve, tomate e feijão no sexto dia do 
experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Fonte: Compilação do autor 
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 A análise dos dados em relação as sementes dos feijão conclui-se que o 

extrato não exerceu nenhum efeito aparente na quantidade de sementes 

germinadas em comparação com as do grupo controle (Tabela 5.1). 

 

Tabela 5.1. Porcentagem de sementes germinadas sobre influência de extratos 
aquosos de eucalipto. 

Dia 

 

          Germinadas 

Couve 

+ 

Água 

Couve  

+ 

Extrato 

Tomate 

+ 

Água 

Tomate 

+ 

Extrato 

Feijão 

+ 

Água 

Feijão 

+ 

Extrato 

01 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

02 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

03 61,5% 50,0% 3,7% 0% 50,0% 50,0% 

04 80,7% 57,6% 7,4% 0% 70,0% 70,0% 

05 84,6% 65,3% 18,5% 0% 70,0% 70,0% 

06 84,6% 69,2% 22,2% 0% 80,0% 70,0% 

                                       Fonte: Compilação do autor, 2020 

 

Os resultados expressos, permitem um bom exercício de interpretação e 

raciocínio típicos da iniciação na pesquisa científica, pois os números podem ser 

explorados estatisticamente e deduzidos a partir das hipóteses levantadas 

comparando com dados e resultados de trabalhos similares. 

A partir dos dados o estudante pode comparar com outros dados na literatura 

de que trata do tema, elaborar gráficos e a partir deles emitir suas conclusões a 

respeito das suas hipóteses. Para as sementes de feijão, Souza e Cardoso, (2013) 

obtiveram resultados semelhantes com Eucalyptus grandis, com um leve atraso na 

germinação de feijão carioca com concentrações maiores do extrato, a partir do 

segundo dia.  

No caso do tomate, Bedin et al. (2006) concluíram que não há efeitos 

inibitórios na germinação de sementes nas concentrações testadas com E. 

citriodora, contrastando com os resultados da tabela 5.1. Não foram encontrados na 

literatura relatos referentes às sementes de couve, embora os dados dos 

experimentos indiquem uma leve inibição na germinação de sementes com as 

concentrações do extrato trabalhada.  
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Esse pequeno exercício permite ao estudante comparar os dados na literatura 

aos seus e elaborar suas próprias conclusões, podendo confirmar ou refutar suas 

hipóteses, construindo e ao mesmo tempo compartilhando o conhecimento. Para 

Tarciso e Rodrigues (2008), o conhecimento científico é construído não apenas pelo 

pesquisador e de sua capacidade de interpretar um dado empírico, mas também 

depende do conhecimento compartilhado.  

 

5.2  Práticas para o ensino de botânica 

 

As atividades lúdicas também fazem parte do processo ensino-aprendizagem, 

nos jogos conhecendo a diversidade de caules e de raízes (práticas 1 e 2) e o jogo 

da polinização relacionando a diversidade de flores aos agentes polinizadores como 

estratégias reprodutivas das angiospermas (prática 5) buscam resgatar no ensino de 

botânica a forma prazerosa e divertida de ensinar. Dessa forma ao interagirem com 

esses jogos, os estudantes poderão usar a competição para assimilar e internalizar 

conceitos sobre morfologia de raízes e caules, bem como os mecanismos e 

estratégias de reprodução das angiospermas de forma dinâmica e desafiadora. 

Para Freitas et al. (2011), as atividades lúdicas em botânica fazem com que 

os estudantes materializem os conteúdos ministrados, demostrem interesse e 

passem a questionar demonstrando a curiosidade, sendo, portanto, ferramentas 

pedagógicas importantes pois desenvolvem o protagonismo do estudante. Lima 

(2008) tratando das tendências atuais do jogo no contexto educacional, cita a visão 

do jogo pedagógico como um instrumento didático em que a atividade é 

caracterizada como uma preparação para o aprendizado dos conteúdos, 

desenvolvendo nos estudantes habilidades específicas e conceitos gerais 

predefinidos por meio da ação diretiva do professor. 

Nos estudos morfológicos de estruturas como as folhas e flores (práticas 3 e 4 

respectivamente), a proposta é permitir extrair dos conteúdos teóricos a sua 

abstração confrontando com o real. Os estudantes ao utilizarem exemplares da 

própria natureza conhecendo termos, conceitos e estruturas podendo ainda 

classificar o objeto de estudo, torna o seu aprendizado mais significativo. Bonfim et 

al (2015),  pontuam que no estudo dos vegetais é fundamental que a aprendizagem 

seja recheada de práticas educativas voltadas para a valorização e a promoção de 
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melhorias na qualidade do ensino, tirando o estudante do marasmo e fazendo com 

que ele se posicione criticamente frente aos problemas ambientais. 

No estudo das folhas (prática 3) o objetivo da prática de confecção de um 

álbum, classificação dessas estruturas e das plantas que a possui, é que os 

estudantes possam reconhecer que as folhas possuem diversidade de tipos, formas 

e tamanhos, relacionadas também as funções que desempenham na planta. Insere-

se aqui o uso de tecnologia no ensino, através do aplicativo de celular PlantSnap 

como ferramenta pedagógica no estudo da classificação e identificação de plantas. 

Através do App, tanto o docente quanto o discente tem a oportunidade de aliar o uso 

da tecnologia ao processo de ensino aprendizagem na ótica da inclusão digital.  

Vivemos num mundo cada vez mais conectado e o celular já é parte da vida 

de todos nós e entre os jovens este pode ser transformado em uma poderosa 

ferramenta para o ensino, integrando o seu uso aos conteúdos trabalhados em sala, 

flexibilizando sua abordagem. De acordo com Santos et al. (2016), o uso de recursos 

didáticos ligados as tecnologias da informação comunicação – TICs, é um caminho 

sem volta nas escolas, necessitando-se para isso da execução de políticas que 

deem suporte a implementação de tais tecnologias, devendo ocorrer investimentos 

não só na parte física das escolas como também na formação de docentes.  

Boechat e Mandail, (2019) concluíram em seus trabalhos que o uso de um 

aplicativo que gera um QR code para informações sobre morfologia de plantas, 

despertou nos alunos o interesse pela botânica, provocando mudanças na postura 

dos discentes no tocante a morfologia vegetal. No entanto os autores ressaltam que 

o uso de tal ferramenta não substitui os métodos tradicionais, porém vem agregar 

estratégias didáticas que contribui para um melhor aprendizado. Dessa forma o 

estudante poderá utilizar de ferramentas tecnológicas como o aplicativo em questão 

para lhe ajudar na tarefa de classificar folhas e plantas com base nas características 

observadas nos exemplares e nas informações fornecidas com o uso do app, 

produzindo ainda tabelas e cladogramas como resultados. 

No estudo da morfologia floral (prática 4) a finalidade é conhecer a 

diversidade presente em flores e suas estratégias reprodutivas, propiciando ao 

estudante interagir com o conteúdo de forma prática e autônoma. Ao trabalhar com o 

objeto real, o estudante tem a oportunidade de conhecer na prática a diversidade de 

formas, tipos e estrutura presentes nas flores relacionando-as aos conceitos e 

termos empregados na linguagem científica. 
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No estudo do tubo polínico (prática 6) o estudante através da observação do 

seu crescimento poderá compreender melhor como ocorre a fecundação nas 

angiospermas e a sua importância para o processo reprodutivo. Nessa prática pode-

se levantar situações problemas visando sua elucidação, como a questão da 

independência da água de gimnospermas e angiospermas para o encontro dos 

gametas. Nessas circunstâncias, o estudante deve ser estimulado e orientado a 

seguir as etapas da prática investigativa para tentar solucionar o problema. Azevedo 

(2004) afirma que a experimentação pode ser caracterizada através do 

conhecimento empírico, da reflexão, do diálogo, da problematização e da 

interdisciplinaridade, exigindo do aluno ações como pensar, refletir, discutir, explicar 

e relatar típicos da prática de investigação científica. 

Na prática em que se investiga o papel dos cotilédones no desenvolvimento 

de plantas jovens de feijão (prática 7), foram testadas quarenta sementes de feijão 

em condições de iluminação e temperaturas ambiente normais. O experimento 

mostrou que as plantas que tiveram seus cotilédones removidos mais tarde, teve um 

maior crescimento em relação as plantas que tiveram os cotilédones removidos 

prematuramente, indicando que essas estruturas são importantes para o seu 

desenvolvimento inicial (Figura 5.2).  

Figura 5.2 Desenvolvimento das plantas: controle c e testes P1, P2, P3, P4 e P5 
com a retirada gradual dos cotilédones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: Compilação do autor, 2020 

Pesquisas apontam que em soja a retirada de um dos cotilédones não terá 

um impacto no desenvolvimento da planta, no entanto a retirada dos dois 

cotilédones afeta o desenvolvimento normal da planta, manifestando clorose e 

acarretando uma redução de até 20% no rendimento da cultura (THOMAS e 
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COSTA, 1993). A realização desse experimento permite ao professor levantar 

diversos questionamentos como o papel da água no processo de germinação das 

sementes, se luz é fundamental no processo de germinação, se  todas as sementes 

de plantas germinam da mesma forma, questionar ainda se os cotilédones são 

fundamentais para o desenvolvimento da planta e por que a medida que a planta 

cresce os cotilédones vão diminuindo até desaparecer. Esses questionamentos além 

da prática dão suporte para o estudante desenvolver seu raciocínio e formular suas 

hipóteses a respeito do tema assumindo uma postura mais ativa característica do 

protagonismo no ensino. 

Na atividade extração do DNA e morfologia da cebola (prática 8), os 

estudantes têm a oportunidade de conhecer através da sua realização, como estão 

estruturadas na planta as folhas, o caule e as raízes. A prática tem como objetivo 

revelar a organização de estruturas como os catafilos no bulbo da cebola e que 

esses contêm células vegetais e assim como todo ser vivo são portadoras de 

material genético, servindo também para transformar a abstração da presença do 

DNA nos organismos em algo mais concreto. Nesse contexto Linz et al. (2014) 

afirmam que as atividades práticas desenvolvidas com os estudantes possibilitam 

um melhor entendimento dos conteúdos tornando-os significativos o que outrora na 

cabeça deles era abstrato. 

A proposta da prática diversidade de frutos nas feiras livres (prática 9) permite 

uma maior contextualização dos conteúdos na medida em que os estudantes têm a 

oportunidade de ir a campo e conhecer na prática o objeto de estudo tendo como 

suporte os espaços não formais do conhecimento. O objetivo da prática é casar o 

conteúdo trabalhado na sala de aula com o conhecimento popular para a construção 

do conhecimento próprio. Caberá ao professor o papel do mediador do 

conhecimento estimulando a participação dos estudantes através da 

problematização prévia do tema e permitir o protagonismo deles na realização da 

atividade proposta. Moreira (1999), relata que sempre que possível deve se dar aos 

estudantes a oportunidade de agir, pôr em prática o objeto do conhecimento. Soma-

se isso a prática de problematizar previamente o conteúdo como ponto de partida. 

Segundo Fortuna (2015), em sua reflexão sobre teoria e prática na educação em 

Freire, há um diálogo permanente entre teoria e prática, sendo preciso abandonar a 

ideia de que somete a teoria da conta do processo de ensino aprendizagem. O autor 

afirma ainda que na visão de Freire teoria e prática estão intimamente ligadas 
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traduzindo-se em experiência de vida permitindo aos sujeitos o comando e reflexo 

de suas ações. Essa prática atinge seus objetivos na medida em que se agrega 

conhecimento teórico e prático permitindo aos discentes o envolvimento direto na 

elaboração e na execução das atividades agregando conhecimento empírico ao 

conhecimento formal. 

As atividades práticas são enfim uma maneira de buscar o diálogo entre a 

teoria e a prática. No presente trabalho busca-se propostas de atividades com uma 

abordagem investigativa do ensino, uma vez que essa didática poderá despertar no 

estudante uma forma de se apropriar do conhecimento de forma dinâmica e 

desafiadora. Trivelato e Tonidandel (2015), destacam que as atividades 

investigativas têm como foco a aprendizagem dos estudantes baseada na cultura 

científica e no desenvolvimento de habilidades que se resume no método científico. 

Ressalta-se ainda que não basta aplicar o método científico, ele tem de vir 

acompanhado de motivação e atitudes como refletir, discutir, explicar e relatar sobre 

o fenômeno em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As aulas enriquecidas com estratégias inovadoras permitem ao estudante 

exercer seu papel de protagonista no processo de ensino-aprendizagem. As práticas 

usadas como estratégias de ensino, são sempre positivas visto que os alunos se 

envolvem, pois representam uma atividade incomum nas salas de aula.  Essa é uma 

forma de se aliar a teoria com a prática porque possibilita ao aluno ver, tocar, 

manipular aquilo que em tese só é possível ver de forma abstrata nos livros didáticos 

No tocante à botânica, as práticas ajudam a superar as adversidades no 

ensino nessa área que tem muito da sua origem no modo de ensinar. Atividades 

práticas bem elaboradas e bem aplicadas contribuem grandemente na construção 

do aprendizado, sendo positivamente avaliada no processo de ensino envolvendo os 

vegetais. 

Nesse sentido a elaboração de um guia de propostas de práticas pedagógicas 

de ensino de uma área da biologia que muitas vezes é relegada há um papel 

secundário, constitui uma ferramenta que busca resgatar o prazer de ensinar e 

aprender botânica de forma prazerosa e desafiadora. As práticas do manual 

abordam os conteúdos mais relevantes dentro da botânica e áreas afins, buscando a 

contextualização e a interdisciplinaridade dos conceitos, promovendo uma educação 

mais abrangente e integradora. 

A metodologia adotada possibilita o cruzamento entre a teoria e a prática 

como investigação científica, tendo relação mais direta e significativa com o 

conhecimento formal permitindo que a partir da interação entre professor, aluno e 

conteúdo, nasça uma reflexão crítica sobre as questões que envolvem o 

entendimento de fenômenos da biologia. Dessa forma, as atividades educativas 

propostas no presente trabalho permitem aos discentes, agregar conhecimentos 

sobre o tema proposto somado a uma prática interdisciplinar e contextualizada 

aliada ao ensino por investigação científica, desenvolvendo habilidades e atitudes no 

estudante que permitem a ele assumir uma postura crítica em relação ao mundo em 

que ele está inserido. 
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               Resumo 
 

O presente produto, consolidado em forma de guia didático com propostas 

de práticas em ensino para o ensino de botânica foi produzido a partir da pesquisa 

intitulada – Alelopatia do Eucalipto e Morfologia de Plantas: uma abordagem de 

ensino investigativo, apresentada ao Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 

em Rede Nacional – PROFBIO da Universidade Estadual do Piauí – UESPI sob 

orientação da Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Araújo como um dos requisitos para a 

concessão do título de mestre. O objetivo principal da pesquisa foi propor uma 

didática de ensino investigativo tornando a aprendizagem em botânica atraente e 

desafiador, de forma a permitir que o estudante exerça o papel de protagonista do 

seu aprendizado. A proposta do guia é servir de suporte ao trabalho docente, 

articulando teoria e prática, caracterizando-se como uma ferramenta a mais para a 

melhoria do ensino de botânica. 

 

Palavras-chaves: ensino de botânica, aprendizagem, protagonismo juvenil. 
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             Apresentação 
O dos estudantes em atividades práticas complementares propicia uma 

aprendizagem mais significativa, na medida em que o discente pode formular 

questionamentos que permitem a construção do conhecimento. O desenvolvimento 

e a realização dessas atividades em botânica podem tornar o ensino e a 

aprendizagem mais atrativos e resgatar uma abordagem mais investigativa 

contribuindo com um melhor aprendizado dos alunos. 

O presente manual contém alguns experimentos e práticas pedagógicas que 

têm por objetivo unir o ensino à pesquisa, constituindo um material de suporte aos 

docentes que desejem dar ao ensino de botânica um cunho mais investigativo.  

Portanto o manual é voltado ao ensino de botânica no ensino médio, e pode 

ser trabalhado na sala de aula, pois não requer necessariamente um laboratório 

montado, utilizando-se materiais de fácil acesso e baixo custo. Os estudantes de 

botânica na disciplina de biologia do ensino médio, são o público-alvo, uma vez 

que, serão estimulados a investigar, formular hipóteses e buscar respostas, 

relacionando os conteúdos teóricos aprendidos durantes as aulas com as práticas 

propostas. Os conteúdos e as práticas contemplados com o manual são os 

relacionados a plantas, tais como: fisiologia, morfologia, desenvolvimento, 

classificação e reprodução das Angiospermas e em especial das espécies 

envolvidas no estudo.  

Esse guia foi construído mediante pesquisa sites, revistas científicas, livros e 

manuais contendo trabalhos de outros colegas professores e pesquisadores na 

área. Também foi válida a experiência e vivência de anos de sala de aula na 

elaboração e adaptação de algumas práticas contidas no presente guia. Com esse 

manual, objetiva-se que os professores possam ter em mãos uma ferramenta a 

mais de ensino, que juntamente com os seus alunos possam desenvolver uma 

aprendizagem mais prazerosa tornando os conteúdos relacionados às plantas mais 

interessantes e de fácil compreensão. 

Prof.º Mestre Wagner Saraiva Lima 

Prof.ª Dra. Josiane Silva Araújo



 

1. O ensino de botânica e o uso de novas estratégias didáticas para a 

melhoria da aprendizagem. 

O aprendizado da biologia e em especial da botânica permite o 

desenvolvimento de atitudes nos estudantes permitindo que esses se posicionem 

criticamente a frente dos problemas reais ampliando assim seu repertório cultural e 

conceitual aptos a tomadas de decisões que modifiquem a sua realidade (URSI, 

2018). A importância do aprendizado em botânica está no desenvolvimento da 

consciência da preservação nos alunos fazendo-os conhecer a diversidade de 

plantas no ambiente, desenvolvendo-se ainda neles a percepção que a vegetação é 

necessária para o equilíbrio e a sustentabilidade no planeta (OLIVEIRA & dos 

SANTOS, 2016). Em seu conjunto a vegetação exerce forte influência nos fatores 

edáficos, climáticos e bióticos, pois é a responsável pela estabilização dos 

geoambientes, com solos mais estáveis, drenagem adequada dos regimes pluviais e 

manutenção do clima favorável (ALMEIDA, et al. 2012).  

Silva e Moraes (2011), afirmam que o professor é um elemento chave no 

crescimento intelectual dos seus alunos, cabendo a ele propiciar metodologias 

alternativas que visem a melhoria da aprendizagem despertando a visão de mundo 

dos educandos. Bonfim et al (2015),  pontua que no estudo dos vegetais é 

fundamental que a aprendizagem seja recheada de práticas educativas voltadas 

para a valorização e a promoção de melhorias na qualidade do ensino, tirando o 

estudante do marasmo e fazendo com que ele se posicione criticamente frente aos 

problemas ambientais. Lima (2008) enfatiza a importância de se utilizar o jogo como 

atividade complementar a aprendizagem. Corroboram com isso os documentos 

oficiais como os do RCNEI em que defende que: 

as instituições infantis devem contemplar e conciliar as atividades de 
trabalho escolar com o jogo infantil. Cada uma das atividades tem a sua 
especificidade e natureza e elas se complementam e colaboram no 
processo de desenvolvimento integral da criança (BRASIL, 1998). 

O ensino investigativo é outra forma eficiente de tornar a aprendizagem 

dinâmica e desafiadora.  Além dos atos de observar, manipular instrumentos de 

laboratórios e procedimentos como a experimentação, as atividades envolvendo 

ensino por investigação devem incutir nos estudantes ações motivadoras como a 

reflexão, a discussão, explicação e o relato do fenômeno estudado (REGINALDO et 

al., 2012). A construção do conhecimento fundamentada na pesquisa científica é o 

modelo que inspira o modelo de ensino por investigação em que o estudante 



 

 

desenvolve o seu trabalho segundo as orientações fornecidas pelo professor que 

propõem explicações baseadas no trabalho investigativo (GUISASOLA et al., 2007; 

SMITHENRY, 2010). Nesse sentido numa ótica de educação científica, o estudante 

deve ser capaz de se situar de forma ativa, crítica frente aos problemas e desafios 

de natureza social, econômicos e ambientais e a partir daí se posicionar  tendo como 

suporte o conhecimento técnico-científico adquirido (TRIVELATO E TONIDANDEL, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Experimentos e roteiros de práticas. 

 

 

 

Como se comportam as sementes durante o processo de germinação sobre a 

influência de solução de extrato de folhas de eucalipto? 

Nas plantas a germinação marca o início do desenvolvimento a partir de um 

corpo em estado latente – a semente (Figura 1.0). O processo depende de uma 

série de fatores para quebra a dormência tais como temperatura, disponibilidade de 

água, oxigênio e luz. Certas substâncias como aleloquímicos podem interferir na 

germinação de sementes, retardando ou até mesmo estagnando o processo. 

                          Figura 1.0 – Germinação de feijão em placa de petri. 

 

Fonte: Autor, 2020 

Objetivo 

• Investigar se substâncias presentes em extratos de eucaliptos podem ou não 

interferir no processo de germinação de sementes. 

Materiais 

• Placas de petri; 

• Filtro de papel; 

• Liquidificador; 

• Folhas verdes de eucalipto; 

 2.0 – Germinação de sementes com extratos de folhas de eucalipto 

 

 



 

 

 

• Sementes de tomate, feijão e couve; 

Procedimentos 

Confeccionar seis discos de papel filtro colocá-los em seis placas de petri e 

adicionar vinte e cinco sementes de couve, trinta sementes de feijão e vinte e sete 

sementes de tomate em cada uma das placas, divididas em dois grupos, um “grupo 

controle” e o outro “grupo teste”. Em um liquidificador adicione 100g de folhas verdes 

de eucalipto em 1 L de água bata por 3 minutos a fim de se obter o extrato. O grupo 

controle será embebido com 5 ml água pura, o grupo teste receberá 5 ml extrato do 

folhas de eucalipto (Figura 1.1). Observe nos dias seguintes a quantidade de 

sementes germinadas anotando e comparando as do grupo controle com as do 

grupo teste. 

Figura 2 – Etapas do experimento germinação de sementes: A) Materiais utilizados; B) 

Montagem das sementes nas placas; C) Preparação do extrato com folhas de eucalipto; D) Aplicação 

de água e extrato nos grupos controle e teste; E) Primeiro dia do experimento montado; F) Sementes 

germinadas no sexto dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: compilação do autor, 2020 
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Questões para discursão  

01. Qual foi o comportamento das sementes germinadas com extrato de folhas 

de eucaliptos? 

02. Houve diferenças na germinação das sementes com água para as 

sementes com extratos de folhas de eucalipto? 

03. O extrato de folhas de eucalipto teria a mesma ação observada em outros 

tipos de sementes? 

04. Houve diferenças morfológicas entre os grupos controle e teste de plântulas 

recém germinadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

As raízes são todas iguais? 

A raiz é a primeira estrutura a emergir da plântula, normalmente são órgãos 

subterrâneos que realizam a fixação da planta no solo e permitem também absorver 

do mesmo a água e nutrientes minerais (Figura 3). 

                                      Figura 3 – Raízes em crescimento 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Autor, 2020 

 

Objetivo 

• Identificar os principais tipos e estruturas morfológicas presentes nas raízes. 

Materiais 

• Folhas A4 contendo cartas com ilustrações e características das raízes; 

• Tesoura; 

• Cola. 

Procedimentos 

Conhecendo a diversidade de raízes é uma atividade lúdica. O jogo consiste 

em correlacionar cartas com ilustrações dos tipos de raízes com cartas com as suas 

respectivas características (Figura 4). Folhas impressas contendo as cartas serão 

recortadas (Figura 5). A sala pode ser dividida duplas de estudantes, estes 

embaralharão as cartas separando-as em dois grupos: um para os tipos de raízes e 

outro para suas características, ambos com as faces viradas para baixo. Um aluno 

da dupla escolhe um grupo e vira uma das cartas, o seu parceiro apresenta dentre 

as cartas do seu grupo aquela correspondente ao que lhe foi apresentado. Os 

estudantes farão então a correlação dos dois grupos colocando as cartas lado a 

lado. Posteriormente o professor fornecerá a cada grupo a folha com uma tabela 

          2.1 – Conhecendo a diversidade de raízes 

 

 



 

 

 

Fonte: Barbosa, 2019. Disponível em: 
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/tipos-de-raizes 

 

contendo o gabarito do jogo para a autocorreção (Figura 6). Ganha a dupla que 

apresentar o maior número de correspondências corretas. 

                                    Figura 4 – Tipos de raízes. 

 

 

 

 



 

 

                               Figura 5 – Cartões com características das raízes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elas também podem ser 
chamadas de raízes suporte. Esse 
tipo de raiz se desenvolve a partir 
de algumas regiões do caule e se 

fixam no solo. A principal função é 
aumentar a sustenção da 

planta.
 

 

 

 
 

Esse tipo de raiz é encontrado em 
plantas que vivem na água. São 
responsáveis pela absorção de 

nutrientes. 

São raízes que crescem em 
direção à superfície e fornecem 
oxigênio às partes submersas. 

Apresentam orifícios 
denominados de pneumátodos 

em toda sua expansão. 

São raízes parasitas que, crescem 
e envolvem a superfície do tronco 
do vegetal hospedeiro formando 
uma rede que vai se espalhando, 

impedindo o crescimento da 

planta causando a morte. 

 
Essas raízes se destacam em 

comparação com as outras em 
virtude do seu comprimento, além 

de ser capazes de obter raízes 
secundárias. 

Raízes em forma de cabeleira, sem 
o apoio de um eixo central. Se 
caracterizam pelas raízes finas, 

que crescem a partir de um ponto 
específico, tendo o mesmo 

diâmetro. 

Crescem debaixo da terra e 
acumulam grandes quantidades 

de substâncias como a inulina e o 
amido. As brotações da raiz 

acontecem num pedaço do caule, 
junto à coroa dela. 

Apresentam apressórios, em cujo 
interior surgem raízes finas – os 

haustórios, que possuem a 
capacidade de penetrar na planta 

hospedeira retirando a seiva 
elaborada. 

Fonte: Adaptado de Barbosa, 2019. Disponível em: 
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/tipos-de-raizes 

 



 

 

              Figura 6 – Gabarito do jogo conhecendo a diversidade de raízes. 

TIPOS DE RAÍZES CARACTERÍSTICAS E EXEMPLOS 

PIVOTANTES 

Se destacam em comparação com as 
outras em virtude do seu comprimento, 
além de ser capazes de emitir raízes 
secundárias. São exemplos a mangueira, o 
ipê entre outras eudicotiledôneas 

FASCICULADAS 

Raízes em forma de cabeleira, sem o apoio 
de um eixo central. Se caracterizam pelas 
raízes finas, que crescem a partir de um 
ponto específico, tendo o mesmo diâmetro. 
Possuem esse tipo de raiz, a grama, o 

arroz entre outras monocotiledôneas. 
 

TUBEROSAS 

Crescem debaixo da terra e como principal 
característica têm uma grande reserva de 
substâncias como a inulina e o amido. As 
brotações desse tipo de raiz acontecem 
num pedaço do caule, junto à coroa da 
mesma. Exemplo: cenoura, batata etc. 

 

AQUÁTICAS 

São encontradas em plantas que vivem em 
ambientes aquáticos, se especializando na 
absorção dos nutrientes da água. São 
exemplos de plantas com esse tipo de 
raízes a vitória-régia e o aguapé. 

 

RESPIRATÓRIAS 

São raízes que crescem em direção à 
superfície e fornecem oxigênio às partes 
submersas. Apresentam pneumátodos em 
toda a sua expansão. São encontradas em 
plantas do mangue. 

 

ESTRANGULADORAS 

Raízes parasitas que, ao crescerem, 
envolvem a superfície do tronco do vegetal 
hospedeiro, formando uma rede, impedindo 
o crescimento do mesmo, que acaba 
morrendo. Exemplo: mata-pau. 

 

ESCORAS 

Elas também podem ser chamadas 
de raízes suporte. Esse tipo de raiz se 
desenvolve a partir de algumas regiões do 
caule e se fixam no solo. A principal função 
é aumentar a sustentação da planta. O 
milho é um exemplo. 

SUGADORAS 

Apresentam apressórios, em cujo interior 
surgem raízes finas – os haustórios. Estas 
estruturas possuem a capacidade de 
penetrar na planta hospedeira, retirando a 
seiva elaborada caracterizando o 
parasitismo. Exemplo: erva-de-passarinho 

Fonte: Adaptado, Barbosa, 2019. Disponível em: 
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/tipos-de-raizes 

 



 

 

Questões para discussão  

01. Todos as raízes têm como função a sustentação e absorção de água e 

substâncias minerais do solo? 

02. As raízes aéreas por estar em contato com a luz, podem realizar a fotossíntese? 

03. As raízes aquáticas possuem a mesma estrutura que as raízes do solo? 

04. Por que as raízes de plantas como o cipó chumbo, caracterizam essas como 

plantas parasitas? 

05. Como as raízes de plantas do semiárido do nordeste brasileiro conseguem 

absorver água de um solo tão seco? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Para você, todos os caules são iguais? Todos têm a mesma função? 

No processo de desenvolvimento do caule, são formadas novas folhas a partir 

da gema apical. Os nós são observados em caules jovens em crescimento e são 

locais onde são originadas as folhas, a região entre nós é chamada de entre nós. Há 

grande diversidade de tamanho, formas, tipos e funções do caule, mas em geral é a 

parte da planta que sustenta os ramos e as folhas. (Figura 7). 

                             Figura 7 – Caule do tipo tronco 

                   

Fonte: Autor, 2020 

 

Objetivo 

• Observar e identificar a diversidade de tipos e formas de caules e suas 

respectivas funções. 

Materiais  

• Folhas A4 contendo cartas com ilustrações e características dos caules; 

• Tesoura; 

• Cola. 

                 2.2 – Conhecendo a diversidade de caules 

 

 



 

 

Procedimentos 

O jogo conhecendo a diversidade de caules, consiste em correlacionar cartas 

com ilustrações dos tipos de caule com cartas com as suas respectivas 

características disponibilizadas em folhas impressas contendo (Figuras 8 e 9). A sala 

pode ser dividida em duplas de estudantes, onde eles farão recorte das folhas 

obtendo-se as cartas e em seguida as embaralharão separando-as em dois grupos: 

um para os tipos de caule e outro para suas características, ambos com as faces 

viradas para baixo. Um aluno da dupla escolhe um grupo e vira uma das cartas, o 

seu parceiro apresenta dentre as cartas do seu grupo aquela correspondente ao que 

lhe foi apresentado. Os estudantes farão a correlação dos dois grupos colocando as 

cartas lado a lado. Posteriormente o professor fornecerá a cada grupo a folha com 

uma tabela contendo o gabarito do jogo para a autocorreção (Figura 10). Ganha a 

dupla que apresentar o maior número de correspondências corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               Figura 8 – Tipos de caules 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Magalhaes, 2017. Disponível em: 
https://www.todamateria.com.br/tipos-de-caule/ 

 



 

 

Tipo de caule aéreo que tem como 
característica principal o 

geotropismo positivo, crescendo 
em direção ao solo, no mesmo 

sentido da gravidade. 

                                   Figura 9 – Características de caules 
 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São caules robustos, 
desenvolvidos na parte inferior e 

ramificados no ápice. São 
encontrados na maioria das 

árvores e arbustos do grupo das 
eudicotiledôneas. 

 
Tipo de caule aéreo e ereto. 

Apresenta estrutura mole e frágil, 
com coloração esverdeada. 

Caule cuja principal característica 
é a presença de nós e entrenós 
visíveis em toda sua extensão. 
Formam gomos que podem ser 

ocos ou preenchidos. 

 
Caule ereto, rígido e longo. Em 
geral, ele não se ramifica e as 
folhas sempre surgem no seu 

ápice. 

São caules subterrâneos que 
crescem de forma horizontal e 

podem se ramificar. Apresentam 
gemas de onde surgem novas 

brotações para dar origem a novas 
plantas. 

 
São caules subterrâneos que 

acumulam substâncias de reserva 
energética. São muitas vezes 

comestíveis. 

São caules e folhas subterrâneos 
com substâncias de reservas. 

Apresenta uma forma achatada, 
sendo chamado de prato. Suas 

folhas são suculentas e 
armazenam substâncias. 

Se desenvolvem dentro da água 
apresentando estruturas 

diferenciadas para o 
armazenamento de ar permitindo 

a flutuação da planta. 

 
Crescem enrolados sobre diversos 

tipos de suporte. Possui 
adaptação à obtenção de locais 

iluminados em há mais luz para a 
fotossíntese. 

Fonte: Adaptado de Magalhaes, 2017. Disponível em: 
https://www.todamateria.com.br/tipos-de-caule/ 



 

 

               Figura 10 – Gabarito do jogo conhecendo a diversidade de caules 

TIPOS DE CAULES CARACTERÍSTICAS E EXEMPLOS 

Tronco 

São caules robustos, desenvolvidos na 
parte inferior e ramificados no ápice. São 
encontrados na maioria das árvores e 
arbustos do grupo das dicotiledôneas, 
como mangueiras, ipês entre outras. 

Haste 

Tipo de caule aéreo e ereto. Apresenta 
estrutura mole e frágil, com coloração 
esverdeada. O exemplo mais típico é o 
caule das couves e de algumas ervas. 

Colmo 

Caule cuja principal característica é a 
presença de nós e entrenós visíveis em 
toda sua extensão. Formam gomos que 
podem ser ocos, como no bambu, ou 
preenchidos, a exemplo da cana-de-
açúcar. 

Estipe 

Caule ereto, rígido e longo. Em geral, ele 
não se ramifica e as folhas sempre surgem 
no seu ápice. As palmeiras são exemplos 
desse tipo de caule. 

Rizóforos 

Tipo de caule aéreo que tem como 
característica principal o geotropismo 
positivo, crescendo em direção ao solo, no 
mesmo sentido da gravidade. Ocorre em 
plantas do mangue. 

Rizoma 

São caules subterrâneos que crescem de 
forma horizontal e podem ser ramificar. 
Apresentam gemas, de onde surgem novas 
brotações para dar origem a novas plantas. 
Um exemplo é a bananeira. 

Tubérculos 

Sãos caules subterrâneos que acumulam 
substâncias de reserva energética. São 
muitas vezes comestíveis como a batata, 
inhame e cará. 

Bulbos 

São caules e folhas subterrâneas que 
podem armazenar substâncias de 
reservas. Apresenta uma forma achatada, 
sendo chamado de prato. Enquanto suas 
folhas são suculentas e armazenam 
substâncias. São exemplos, a cebola e o 
alho. 

Aquáticos 

Se desenvolvem dentro da água 
apresentando estruturas diferenciadas para 
o armazenamento de ar permitindo a 
flutuação da planta. Exemplos aguapé, 
vitória-régia. 

Trepadores 

Crescem enrolados sobre diversos tipos de 
suporte. Possui adaptação à obtenção de 
locais iluminados em há mais luz para a 
fotossíntese. Exemplos são chuchu, 
jasmins, entre outros. 

     Fonte: Magalhaes, 2017. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/tipos-de-caule/ 

 



 

 

Questões para discussão 

01. Os caules jovens possuem clorofila e realizam fotossíntese? 

02. Uma das atribuições dos caules é a sustentação de galhos, ramos e folhas. 

Plantas aquáticas possuem caule? 

03. Os caules subterrâneos desempenham as mesmas funções das raízes? 

Explique. 

04. A parte aérea da bananeira que sustentam as folhas é tipo de caule? Descreva a 

estrutura do caule da bananeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                   Cole aqui 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020 

 

 

 

Você já observou folhas em uma planta? Elas são todas iguais? 

As folhas são órgão dos vegetais especializados na captação de luz, trocas 

gasosas e síntese de substâncias orgânicas, realizando intercâmbio com a 

atmosfera para realizar a fotossíntese, a transpiração, gutação e respiração.  

Objetivos 

• Observar e identificar os diversos aspectos da anatomia externa das folhas; 

• Identificar e classificar exemplares de plantas. 

Materiais 

• Folhas de diversos espécimes de plantas. 

• Folhas de papel a4 

• Cola 

• Aparelho celular 

Procedimento 1 

Em folhas de papel a4 proceder a colagem de folhas de espécimes diversos e 

descrever as principais características e formas comparando com fichas de 

identificação de anatomia de folhas, preencher fichas de classificação com auxílio do 

aplicativo PlantSnap identificando as espécies a partir da observação dos 

exemplares (Figuras 11 e 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

             2.3 – Classificando a diversidade de plantas 

 

 

Folha 1. Espécie:__________Nome: comum___________ 

Descrição:______________________________________

_________________ 

Figura 11 – Colagem de folhas 



 

 
        

Ficha de identificação das folhas 

Folha:____ 

1 – Tipo: 

[  ] simples       [  ] composta       [  ] recomposta      [  ] completa      [  ] incompleta 

2 – Presença: 

[  ] pecíolo   [  ] limbo    [  ] bainha  [  ] língula   [  ] estípulas   [  ] ócrea   [  ] pulvino  

3 – Classificações do limbo: 

3.1. Ápice do limbo: 

[  ] acuminado      [  ] agudo       [  ] cuspidado        [  ] emaginado    [  ] mucronado  

[  ] obtuso                                   [  ] retuso                                             [  ] truncado 

3.2. Base do limbo: 

[  ] acunheada        [  ]  atenuada       [  ]  auriculada       [  ] cordada     [  ] hastada   

[  ] obliqua              [  ] obtusa          [  ] reniforme        [  ] sagitada       [  ] truncada 

3.3. Bordo do limbo: 

[  ]  crenado  [  ] inteiro [  ] dentado  [  ] lobado [  ] partido [  ] sectado  [  ] serreado 

3.4. Forma do limbo: 

[  ] acicular       [  ] acuminado        [  ] alternado        [  ] aristado       [  ] bipinulado    

[  ] cordiforme       [  ] cuneiforme        [  ] deltoide        [  ] digitiforme      [  ] elíptica   

[  ] espalmada     [  ] espatulada      [  ] espiralada       [  ] falciforme    [  ] flabelada   

[  ] hastada     [  ] lanceolada    [  ] linear   [  ] lobada    [  ] obcordada  [  ] obovada   

[  ] obtusa      [  ] oposta     [  ] orbicular      [  ] ovada     [  ] pediforme    [  ] peltada    

[  ] perfoliada          [  ] pinulada ímpar           [  ] pinulada par         [  ] pinatilobada   

[  ] reniforme           [  ] romboide          [  ] roseta        [  ] sagitada       [  ] subulada  

[  ] ternifolida                  [  ] tripinulada                 [  ] truncada                [  ] unifoliar 

3.5. Consistência do limbo: 

[  ] suculenta                [  ] coriácea             [  ] herbácea             [  ] membranácea 

3.6 Superfície do limbo: 

[  ] pilosa                                                                                                   [  ] glabra 

4. Venação: 

[  ] uninérvea             [  ] paralelinérvea              [  ] peninérvea        [  ] curvinérvea 

 

                                Figura 12 –  Ficha de classificação foliar.  

 

Fonte: Adaptado de Almeida & de Almeida, 2018. Disponível em: 
https://www.esalq.usp.br/biblioteca/pdf/morfologia_folha.pdf 



 

 

Procedimento 2 

Utilizando o aplicativo plantsnap para a classificação e confecção de árvores 

filogenéticas de plantas (Figura 13).  

              Figura 13 – Interface do aplicativo de identificação de plantas 

                                      

                                                         Fonte: eden tec labs, 2020 

As plantas serão fotografadas utilizando a câmera do aplicativo que exibirá as 

informações de classificação das mesmas (Figuras 14a e 14b). Faça anotações da 

classificação das plantas observadas exibida na tela pelo app. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: eden tec labs, 2020        

 

 Fonte: eden tec labs, 

2020 

 

Figura 14a. – Enquadramento 
da flor de Antúrio. 

Figura 14b. – Classificação da 
planta a partir da sua flor. 



 

 

O objetivo da prática é dar ao estudante uma ideia geral de como é elaborado 

um cladograma. No caso específico aqui utilizaremos critérios meramente 

morfológicos simples e observáveis nos exemplares do estudo, sem o rigor 

cladístico. Para tal proceda junto aos estudantes a identificação de plantas que 

ocorrem na sua região. Compare a classificação dos grupos de plantas obtidos 

identificando pontos em comum nas classificações fornecidas pelo app. As 

categorias taxonômicas exibidas no app podem ser tomadas para representar os 

clados do cladograma (ex. filo, família, espécie etc.). Para a montagem da filogenia, 

considere características facilmente identificáveis nos exemplares e procure 

identificar se há a ocorrência dessas mesmas características nos demais 

exemplares classificados elaborando um quadro comparativo das características 

para uma melhor organização (Quadro 1). Características compartilhadas por dois 

ou mais exemplares estudados são indicativos que podem formar um clado nessa 

filogenia (Grupo monofilético). De forma simplificada a árvore pode ser elaborada 

observando as características morfológicas compartilhadas entre as plantas. Para 

compor os clados da filogenia, pode se utilizar os táxons exibidos no app na 

classificação das plantas (Figura 4.4). 

Quadro 1. Relação entre as características apresentadas e as diferentes espécies 

Características Espécie a Espécie b Espécie c Espécie d Espécie e 
Ancestral       X         X         X        X        X 

Característica 1          X         X        X        X 

Característica 2           X        X        X 

Característica 3           X        X  

Característica 4           X  

Característica 5            X 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

Figura 15 – Cladograma mostrando a relação de parentesco entre as espécies de acordo com as 

características compartilhadas. 

              

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                           Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020 



 

 

Questões para discussão 

01. Qual a razão das plantas terem desenvolvido uma grande diversidade de 

tamanhos e formas das folhas? 

02. Qual é o papel que as folhas desempenham nas plantas? 

03. Por que a vegetação de clima quente e seco pedem suas folhas no período de 

estiagem? 

04. Por que as árvores de florestas de clima tropical úmido como a Amazônia têm 

suas folhas grandes e largas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Todas as flores são iguais e possuem as mesmas estruturas e peças florais? 

As flores surgem como como novidade evolutiva no grupo das angiospermas, 

constituindo-se como órgão de reprodução e uma exclusividade do grupo. As flores 

possuem diversidade de cores, formas, tamanhos e odores, e exercem papel chave 

na atração de agentes polinizadores, sendo este um dos mecanismos utilizados na 

reprodução da planta. (Figura 16).  Portanto o estudo da diversidade floral é 

importante para entendermos as estratégias utilizadas no curso da evolução para a 

perpetuação desse grande grupo na Terra e conhecermos um pouco mais da 

filogenia e classificação das angiospermas. 

                                   Figura 16 – Flor de Hibisco. 

                                

                                                   Fonte: Autor, 2020 

 

Objetivos 

• Reconhecer a diversidade floral em termos morfológicos e associá-la a 

evolução das angiospermas na Terra. 

• Identificar as principais partes de uma flor e os mecanismos ou estratégias 

presentes na mesma de atração dos agentes polinizadores. 

Materiais 

• Exemplares de flores coletadas na sua região; 

• Lupa; 

• Guia de morfologia floral. 

              2.4 – Conhecendo a diversidade das flores 

 

 



 

 

• Ficha de classificação para preenchimento. 

Procedimento 

Divida a turma em equipes ou grupos na quantidade de exemplares que 

deseja trabalhar. Cada grupo ficará responsável pela coleta e estudo de uma flor 

(exemplar). Os grupos procederão a análise morfológica das flores através de 

observações das características presentes nos exemplares. Terão como suporte a 

apostila contendo o guia de classificação morfológica dos diversos tipos de flores e o 

livro didático onde constará exemplos, termos e definições que auxiliarão os 

estudantes na classificação correta de cada exemplar coletado. Para anotar e 

identificar as características observadas bem como os termos e classificação da flor 

em estudo os estudantes preencherão fichas de identificação marcando com um X 

as características presentes em seis exemplares de flores devidamente identificados 

por E1, E2, E3, E4, E5 e E6 respectivamente (Quadro 2).  

                             Quadro 2 – Ficha de identificação geral da flor 

Morfologia da flor: ficha de identificação, verticilos estéreis 

Características 
                                                                    Flores 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

Quanto ao sexo: 

Monóclina       

Diclina 
Estaminada       

Pistilada       

Quanto aos verticilos:       

Completa       

Incompleta       

Quanto ao número de peças florais: 

Trímera       

Tetrâmera       

Pentâmera       

Quanto ao perianto: 

Aclamídeas (sem perianto)       

Monoclamídeas (com cálice ou corola)       

Diclamídeas (com cálice e corola)       

Heteroclamídea (sépalas e pétalas diferentes entre si)       

Homoclamídea (sépalas e pétalas iguais entre si)       

Quanto ao tipo de inflorescência: 

Cacho       

Espiga       

Panícula       

Espádice       

Umbela       

Capítulo       

Umbela composta       
                               Fonte: Adaptado de Amabis e Martho, 2004 

 



 

 

Compare uma flor de Hibisco (Figura 5.0) com uma flor completa (Figura 17) e veja 
se ela contém todas a suas partes. 
 
                                 Figura 17 – Flor completa de angiosperma 

                  

 

 

Questões para discussão 

01. Qual parte da flor origina o fruto? 

02. Por que as flores apresentam tão grande variedade de formas e cores? 

03. O óvulo presente nas flores das angiospermas tem o mesmo significado que o 

óvulos nos animais? 

04. O grão de pólen é o gameta masculino nas angiospermas? Justifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Dias, 2017. Disponível em: https://www.slideshare.net/jezili/flores-76186031 



 

 

 

 

 

Quais as estratégias que as plantas utilizam para fazer com que o pólen de 

uma flor atinja o estigma de outra flor de uma outra planta as vezes distantes? 

Nas angiospermas, grupo que desenvolveu flores e frutos, se forma o grão de 

pólen na antera das flores dessas plantas, ele é transferido para o estigma da 

mesma flor ou outra de outra planta por diferentes agentes polinizadores (Figura 18). 

Os principais agentes são: o vento, os insetos como as abelhas, a água, os 

morcegos e os pássaros como os beija-flores. As flores coevoluíram com os seus 

agentes polinizadores evidenciando os processos de adaptação e seleção natural. 

No caso específico da relação animal-flor essa coevolução foi intrínseca, uma vez 

que que se refletiu na capacidade das flores de satisfazerem as necessidades 

alimentares dos animais, como a produção do néctar, por exemplo.  

Figura 18 – Tipos de polinização: (A) Ornitofilia (pássaros); (B) Quiropterofilia 

(morcegos); (C) e (D) Entomofilia (insetos); (E) anemofilia (vento). 

 
Fonte: Moutinho. Disponível: https://www.coladaweb.com/biologia/botanica/polinizacao 

Objetivo 

• Relacionar as flores e suas características peculiares ao respectivo agente 

polinizador, procurando identificar a estratégia utilizado na sua atração. 

Materiais 

• Folhas impressas A4 contendo o jogo da polinização 

• Dados 

• Cartões respostas 

• Canetas, lápis. 

 

                         2.5 – Jogo da polinização 

 

 



 

 

Procedimentos 

Os estudantes irão participar do jogo da polinização, que consiste em dividir à 

turma em grupos de seis alunos. Como característica dessa atividade lúdica, cada 

grupo contará com uma trilha, um dado e cartões com opções de respostas. Esses 

cartões seguem com a numeração e a cor correspondente à cada pergunta da trilha 

(Figuras 19 e 20). Para iniciar o jogo considera-se que todos os participantes estarão 

na primeira casa (largada). Em seguida, os alunos deverão jogar os dados, inicia 

aquele que tirar o número maior, observando a ordem para os demais jogadores da 

sequência de números decrescente dos dados. O primeiro a jogar lança o dado 

novamente e o número que sair é o número de casas que o estudante deverá 

percorrer, iniciando da casa seguinte à largada. No local onde ele cair deverá 

responder à pergunta acessando o cartão com opções de respostas na cor e na 

numeração correspondente à casa em que se encontra. Tendo êxito na resposta, ele 

avança no jogo seguindo orientações contidas em balões. Se o jogador cair em uma 

casa onde a informação seja de retroceder no jogo, ele só o fará de fato, se errar a 

pergunta, caso contrário ele joga o dado novamente para seguir na trilha, o mesmo 

sendo válido para as informações como: “fique rodadas sem jogar”. No caso de ele 

errar na sua resposta, poderá voltar casas ou ficar rodadas sem jogar.  Por fim, 

ganha o jogo quem cruzar primeiro a linha de chegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      Figura 19 – Trilha do jogo da polinização. 

 

Fonte: Adaptado de IFSC. Disponível em: 
http://docente.ifsc.edu.br/michael.nunes/MaterialDidatico/Analises%20Quimicas/TCC%20II/TCC

%202017%201/B%C3%A1rbara.pdf 



 

 

                           Figura 20 – Cartões com opção de respostas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Questões para discussão 

01. Como ocorre a polinização nas gimnospermas? 

02. Em flores monoicas como as da ervilha pode ocorrer polinização cruzada? 

Explique. 

03. As flores coevoluíram com os seus agentes polinizadores? Justifique 

 

 

 

 Fonte: Autor, 2020 

 



 

 

 

 

 

Qual é o papel do tubo polínico no processo de reprodução das plantas? 

O grão de pólen maduro também chamado de gametófito masculino 

desenvolve uma estrutura no interior do órgão feminino da flor denominada tubo 

polínico que contêm os núcleos espermáticos que participam da elaboração dessa 

estrutura e da fecundação do gameta feminino – a oosfera (Figura 21). O tubo 

polínico sem dúvida nenhuma é um importante passo nesse grupo de plantas, 

representa a independência definitiva da água para o encontro dos gametas 

masculino e feminino.  

        Figura 21 – Micrografia de grãos de pólen de Aloe saponaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Buiza & Ramirez, 2006. Disponível em: http://www.bioline.org.br/request?cg06009 

 

Objetivo 

• Observar o desenvolvimento do tubo polínico e relacionar a sua importância 

com a independência da água no processo de reprodução de plantas 

superiores. 

Materiais 

• Folha de papel A4. 

• Lápis e canetas. 

• Estiletes ou lâminas de barbear. 

• Lâminas e lamínulas de vidro para observação. 

• Microscópio óptico. 

  2.6 – Observando o desenvolvimento do tubo polínico 

 

 

http://www.bioline.org.br/request?cg06009


 

 

 

 

 

Qual o papel do cotilédone na fase inicial do desenvolvimento de uma planta? 

Muitas plantas armazenam grandes quantidades de substâncias de reserva 

que constituem fonte de alimentos utilizadas muitas vezes na nossa alimentação. 

Essas reservas estão alocadas, frequentemente, em sementes onde desempenham 

importante função no processo de germinação. As reservas também podem ser 

encontradas em outras partes das plantas como raízes, caules, folhas e frutos. As 

substâncias que se destacam e fazem parte dessas reservas são principalmente 

carboidratos (amido e açúcares), lipídios e proteínas exercendo papel energético e 

estrutural nos tecidos vegetais. Na germinação as mudanças que ocorrem no 

embrião dependem das reservas armazenadas na semente ou nos cotilédones, pois 

são essas reservas que garantem o suprimento de alimento para a plântula até que 

ela seja capaz de realizar a fotossíntese e ser auto sustentável (Figura 22). 

 

Figura 22 – Esquema da germinação da semente, evidenciando os cotilédones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carvalho, 2020. Disponível em: https://www.infoescola.com/plantas/germinacao/ 

 

Objetivo 

• Investigar a importância das reservas de energia presentes nas sementes e 

em especial nos cotilédones na germinação e desenvolvimento da planta. 

Materiais 

• Sementes de feijão. 

• Bandeja plástica com fundo perfurado 

 2.7 – Substâncias de reserva no desenvolvimento vegetal 

 

 



 

 

• Areia 

• Adubo 

Procedimentos 

Separe 40 sementes de feijão, e deixe de molho na água por 12 horas. Numa 

bandeja de fundo perfurado coloque areia a uma altura de mais ou menos 3 cm de 

altura (Figura 23). Enterre as sementes que estão de molho na areia, regando-as 

uma vez por dia com pouca água. Quando começarem a germinar:  

1º dia – separe 10 plantas que serão o controle do experimento (plantas C); 

pegue outras 6 e retire os cotilédones separe-as do resto colocando-as em outra 

bandeja, etiquete-a com o correspondente dia da retirada do cotilédone e continue 

regando normalmente e regularmente; 

3º dia – separe mais 6 plantas e retire os cotilédones; colocando-as em uma 

bandeja e regando-as regularmente como nas demais plantas; 

6º dia – repita a operação de retirada dos cotilédones em mais 6 plantas; 

Repita essa operação até a planta germinada no décimo segundo dia, sempre 

etiquetando as bandejas correspondentes ao dia da extirpação dos cotilédones. 

Para a análise, numere de 1 a 6 as plantas de feijão que tiveram seus 

cotilédones retirados em fases diferentes do seu desenvolvimento. Assim a planta 1 

teve seus cotilédones retirados no dia 1 da germinação, a planta 2 teve seus 

cotilédones retirados três dias após a germinação, a planta 4 no 6º dia da 

germinação, a planta 5 no 9º dia e a planta 6 no 12º dia da germinação. Observe as 

plantas numeradas e as compare com as plantas controles (plantas C) que não 

tiveram seus cotilédones extirpados, levando em consideração os aspectos gerais 

(altura, vigor, cor, número de folhas) e levante os questionamentos sobre o 

experimento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
A B 

C D 

Figura 23 – Registro da germinação de sementes e desenvolvimento de feijões com a retirada 

gradual dos cotilédones: (A) Retirada do cotilédone da planta P1 no primeiro dia de germinação; (B) 

Cotilédones removidos da planta P1; (C) Plantas em desenvolvimento; (D) Desenvolvimento das 

plantas: controle c e testes P1, P2, P3, P4 e P5 com a retirada dos cotilédones nos dias 1º, 3º, 6º, 9º 

e 12º respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Questões para discussão  

01. Qual é o papel da água no processo de germinação das sementes? 

02. Dentre as plantas numeradas de 1 a 6, qual apresenta o maior crescimento? Por 

quê? 

03. A luz é fundamental no processo de germinação? 

04. Por que as plantas crescem em direção a luz? 

05. Os nutrientes do solo são importantes para a germinação das sementes? 

06. Todas as sementes de plantas germinam da mesma forma? 

07. Por que à medida que a planta cresce os cotilédones vão diminuindo até 

desaparecer? 

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 C 

Fonte: Compilação do autor, 2020 

 



 

 

 

 

 

Você saberia identificar a raiz, o caule e as folhas na cebola? 

A cebola é uma planta herbácea que foge um pouco da organização estrutural 

típica das demais plantas. As folhas apresentam duas organizações distintas, a parte 

basal é formada pela bainha e a parte superior pelo limbo composta de folhas ocas, 

cilíndricas e aromáticas. As folhas da bainha formam uma estrutura denominado 

bulbo composta de várias camadas foliares modificadas, recobertas por película 

membranosas chamada de catáfilos que servem como órgão de reserva. As bainhas 

das folhas mais externas são coriáceas e formam a casca da cebola. O caule da 

cebola é subterrâneo situada na base do bulbo, é achatado e por isso é chamado de 

prato e dele partem as raízes que são continuamente produzidas ao seu redor 

(Figura 24). 

Todas as estruturas da cebola são constituídas de tecidos e células e nestas 

está o material genético, o DNA que codifica a informação genética nas quatro letras 

ACGT, correspondentes as suas quatro bases nitrogenadas. A informação é 

transferida entre os seres vivos de um modo geral quando a molécula se replica, 

permitindo a perpetuação das características das espécies. 

Figura 24 –  Imagem de um bulbo de cebola com identificação suas partes principais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fonte: Autor, 2020 

Objetivos 

• Identificar as estruturas como raízes, caule e folhas na cebola e como elas 

estão organizadas. 

     2.8 – Extraindo o DNA e explorando a morfologia da cebola 

 

 



 

 

• Obter e visualizar o DNA de forma simples, demonstrando a sua presença 

nas células vegetais. 

Materiais 

• Cebolas 

• Facas de cozinha 

• Copos americanos 

• Água quente (60ºC) 

• Sal de cozinha 

• Detergente de louça neutro 

• Frasco de álcool etílico 92,8% (previamente gelado a -10ºC) 

• Bastões de madeira 

• Papel filtro 

• Gelo moído 

• Pilão 

Procedimentos 

O professor pode trabalhar com os estudantes a morfologia da cebola com os 

estudantes instigando-os a identificar a suas partes componentes e comparar com a 

organização de outras plantas como o feijão, o milho, a mangueira etc. O DNA pode 

ser extraído e visualizado, mesmo que de forma indireta, das várias camadas de 

bainha foliares que formam o bulbo. Utiliza-se de preferência cebola branca para a 

execução da prática, seguindo os seguintes passos: 

1) Pique as cebolas em pedaços de aproximadamente 0,5 cm; 

2) Coloque as cebolas picadas dentre do coador de pano e com auxílio de um 

pilão pise-as macerando o conteúdo; 

3) Em copo americano prepare uma solução com 4 colheres de sopa de 

detergente neutro, uma colher de chá de sal de cozinha e meio copo de água; 

4) Junte as cebolas maceradas à solução levando ao banho-maria por 15 

minutos; 

5) Coe a mistura utilizando um papel filtro, recolhendo o filtrado em um copo 

limpo; 

 

6) Ao filtrado, adicione meio copo de álcool gelado, observe a formação de 

duas fases, a superior alcóolica e a inferior aquosa. 



 

 

 

7) Com o bastão de madeira, faça movimentos leves e circulares na solução e 

observe depois de um certo tempo fios esbranquiçados tornando os aglomerados de 

DNA visíveis (Figura 25) 

Figura 25 – Etapas no processo de extração do DNA da cebola. A) Maceração da 

cebola; B) adição do detergente e sal ao filtrado; C) adição do álcool à solução; D) 

Banho maria; E) Resfriamento da solução; F) Aglomerados de DNA em 

suspensão na solução. Fonte: compilação do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Compilação do autor, 2020 

 
Questões para discussão 

01. Como estão organizadas as folhas, as raízes e o caule na cebola? 

02. O que são os catáfilos no bulbo da cebola? 

03. Por que macerar a cebola? 

04. Qual é o papel do álcool, do detergente e do sal no experimento? 

 

 

A B 

C D 

E F 



 

 

 

 

 

Você sabe a diferença entre fruto e fruta?  

Após a fertilização o óvulo da origem a semente e o ovário se desenvolve e 

origina o fruto. Quando maduro o fruto apresenta o pericarpo e a semente. Na 

natureza temos uma diversidade grande de frutos. Estes além de fornecer uma 

proteção a mais para o embrião dentro da semente, contribuiu significativamente na 

dispersão das sementes o que possibilitou a maior expansão das angiospermas nos 

ecossistemas da Terra entre as plantas. Grosso modo pode ser classificados em 

frutos carnosos (pericarpo suculento) e frutos secos (pericarpo seco). Nas feiras 

livres há uma variedade grande de frutos sendo comercializados muitas vezes como 

frutas, legumes até mesmo como cereais (Figura 26). 

                            Figura 26 – Barraca de frutas e verduras na feira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

• Conhecer a diversidade e classificação dos frutos que ocorrem na sua região. 

• Aprender a diferenciar fruto verdadeiro de fruto acessórios e denominações 

populares como frutas e legumes. 

Materiais 

• Celular com câmera 

• Lápis 

• Papel  

• Prancheta 

2.9 – Diversidade de frutos nas feiras livres 

 

 

       Fonte: Compilação do autor, 2020 



 

 

Procedimentos 

As feiras livres são locais propícios para se trabalhar com os estudantes a 

diversidade de plantas através dos frutos comercializados. Na turma em que esteja 

trabalhando os conteúdos de botânica, divida a sala em grupos de cinco a seis 

estudantes e faça uma visita a uma feira onde são comercializadas frutas, verduras 

e hortaliças. De posse de lápis, papel e pranchetas, peças aos alunos que observe a 

variedade de frutas nas bancas. Os alunos deverão fazer as anotações e fotografar 

os frutos. Com os dados e o material produzido na feira, oriente os alunos a montar 

um glossário sobre os tipos de frutos preenchendo uma ficha modelo com a 

descrição e foto correspondente ao termo utilizado para sua classificação. (Figura 

27). Posteriormente os grupos socializaram suas fichas através de apresentações 

orais para a turma (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 Figura 27 – Ficha modelo para confecção do glossário. 

                                   Tipos de frutos 

Termo utilizado Descrição e exemplos Imagem 

 
 
 
Baga 
 
 
 

  

 
 
 
Drupa 
 
 
 

  

 
 
 
Caríopse 
 
 
 

  

 
 
 
 
Aquênio 
 
 

  

 
 
 

Vagem ou legume 
 

 

  

 
 
 
Pseudofruto 
 
 
 

  

Fonte: Adaptado de Maron/PDE-SEED-PR, 2013 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/201

3_fafiuv_bio_pdp_lauro_maron.pdf 
 

 

 
 
Foto 

 
 
Foto 

 
 
Foto 

 
 
Foto 

 
 
Foto 

 
 
Foto 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafiuv_bio_pdp_lauro_maron.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafiuv_bio_pdp_lauro_maron.pdf


 

 

                                 Figura 28 – Modelo de glossário 

Sugestão de glossário de frutos 

Termo utilizado Descrição e exemplos Imagem 

 
 
 
Baga 
 
 
 

Pericarpo suculento, 
apresenta sementes 
livres, isto é, sem 
caroço.  
Ex. tomate, melancia, 
mamão, laranja etc. 

  
     

Fonte: Autor,2020  

 
 
 
Drupa 
 
 
 

Frutos carnosos, as 
sementes se encerram 
em um caroço.  
Ex. abacate, manga etc. 

 

Fonte: Autor, 2020 

 
 
 
Caríopse 
 
 
 

Fruto seco, a semente 
concrescida com o 
pericarpo, isto é, 
intimamente aderida a 
ele. 
Ex. milho, trigo e arroz. 

 

Fonte: Cortez, 2019 

 
 
 
Aquênio 
 
 
 

Fruto seco em que a 
semente é ligada ao 
fruto por um único 
ponto. 
Ex. castanha de caju e 
girassol.  

Fonte: Hortifruti, 2018 

 
 
 

Vagem ou legume 
 
 

Fruto deiscente, isto é, 
que se abre para liberar 
as sementes através de 
fendas longitudinais. 
Ex. feijão, soja e ervilha. 

 

Fonte: Autor, 2020 

 
 
 

Pseudofruto ou fruto 
acessório 

 
 

É desenvolvido de 
tecido vegetal adjacente 
à flor que sustenta o 
fruto, assemelhando em 
cor, consistência há um 
fruto verdadeiro. 
Ex. maçã, pera, caju. 

 

 Fonte: Autor, 2020 

Fonte: Adaptado de Maron/PDE-SEED-PR, 2013 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/201

3_fafiuv_bio_pdp_lauro_maron.pdf 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafiuv_bio_pdp_lauro_maron.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafiuv_bio_pdp_lauro_maron.pdf


 

 

Questões para discussão 

01. Qual é a diferença entre fruto verdadeiro e pseudofruto? 

02. Qual é a importância dos frutos para as angiospermas ? 

03. Toda planta que possui flores, pode originar frutos? Explique. 

04. Por que os frutos nas feiras livres recebem diferentes denominações como 

verduras, frutas e legumes? 

05. O que é um fruto partenocárpico, e como se reproduz a planta que o possui? 

06. Cite alguns frutos típicos à cada uma das cinco regiões do Brasil. 
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