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ESTUDOS BOTÂNICOS



Com este guia você vai  aprender a prat icar exper iências que i rão te aproximar das plantas e te

integrar a natureza da qual  fazemos parte.  Chame os amigos, cr ianças e fami l iares para part ic ipar

das suas invest igações e cr ie di ferentes f rentes de estudo.

 

Adote um caderno para real izar as suas anotações sobre o mundo natural .  Você pode personal izar

como quiser e até fazer uma capa especial .  Para in ic iar  seu caderno de estudos botânicos,

l is tamos neste guia,  t rês at iv idades para você prat icar em casa, que podem ser repet idas ao longo

de toda a v ida.

 

O seu caderno de estudos pode abranger uma inf in idade de anotações e cur iosidades sobre as

plantas.  Use sua cr iat iv idade e reserve um per íodo do dia ou da semana para estudar e observar.

 

Este é um est ímulo para guardar exper iências e memórias de contato com as plantas.

 

Compart i lhe conosco suas descobertas e estudos.

Seja bem-vinda e bem-vindo à
ESCOLA DE BOTÂNICA 
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Colete amostras de folhas, f lores,  ramos de árvores,  arbustos ou pequenas plantas.  Não esqueça

de anotar informações sobre porte,  local  e data da coleta e caso saiba, o nome popular e cient í f ico

da planta.

Anote tudo que considerar relevante,  se a f lor  tem cheiro,  cores ou var iações de tonal idade, o

tamanho da planta e o ambiente no qual  e la fo i  coletada (calçada, jardim, campo, f loresta).

Observe e cert i f ique-se que suas amostras estejam inteiras e l ivres de insetos.

Coloque as plantas no meio de folhas de jornal ,  com cuidado para que f iquem bem abertas e

intercale as fo lhas de jornal  com placas ou pedaços de papelão (recorte aquelas caixas vazias),

fazendo um "sanduíche" com os jornais e o papelão.  

Como montar uma
coleção de plantas secas
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comece com uma chapa de madeira (de

qualquer tamanho) 

coloque uma folha de papelão sobre a chapa

de madeira

coloque a planta no meio de duas folhas de

jornal  (na foto a planta está sobre uma folha

branca, mas ut i l ize o jornal) ,  sendo que a

planta deve f icar no meio de uma "past inha",

tendo jornal  sobre e abaixo dela

Se você t iver todos os i tens,  s iga a sequência de

montagem, conforme a imagem ao lado:

1.

2.

3.

Coloque quantas "past inhas" de jornal  você

quiser em sua prensa e intercale sempre com

papelão respei tando a sequência:

Madeira /  papelão /  jornal  com planta no meio /

papelão /  jornal  com planta no meio /  papelão /

madeira.

E,  s im! O jornal  é o melhor papel para secagem e

pode ser o jornal  comum.

      3      2      1  
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Amarre bem forte todo o conjunto ou ut i l ize o peso de l ivros.  

O tempo de secagem vai  depender e var iar  muito do mater ia l  vegetal .  Tem plantas que acumulam

mais água em suas estruturas.  Em épocas mais f r ias,  o processo também f ica mais lento,  mas não

tenha pressa. Per iodicamente ver i f ique se não é necessár io t rocar o jornal  e acompanhe o

processo de secagem ao longo das semanas. Se notar que o jornal  está muito úmido, t roque as

folhas e com isso conseguirá um melhor resul tado no f inal .  

E lembre-se! Não colete plantas em Unidades de Conservação da Natureza. Procure os locais onde

é permit ida a coleta de amostras de plantas como jardins,  calçadas, s í t ios,  a lguns parques e

outros locais  : )
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Observação de visitantes
de uma flor

Esse exercício exige observação e contemplação.

Escolha uma planta comum da sua região, daquelas que você encontra com frequência.  É

fundamental  que ela esteja f lor ida. Se puder,  preserve uma folha ou f lor  em sua coleção de plantas

secas e junte com suas anotações.

Observe que cada t ipo de f lor  recebe um t ipo de vis i tante,  um pol in izador.  

Anote se os v is i tantes são diurnos ou noturnos, repare se a planta escolhida recebe di ferentes

vis i tantes ao longo do tempo. Perceba se esses vis i tantes são insetos (anote se são borboletas,

mariposas, abelhas, besouros. . . ) ,  aves, mamíferos ou outros animais.  Você pode ver i f icar se existe

algum padrão entre as cores das f lores e os pol in izadores que elas atraem.

Quando a planta f rut i f icar você também poderá coletar informações sobre novos vis i tantes (esses

são os agentes dispersores) e real izar anotações sobre quem se al imenta dos frutos ou dispersa

as sementes,  ou se estas são dispersadas pelo vento.
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Organize todas as anotações por planta e pesquise em l ivros,  internet ou apl icat ivos.  Essas fontes

podem te ajudar a ident i f icar os nomes das espécies.

Pesquise sobre outros animais que vis i tam ou frequentam as f lores que estão perto de você. 

Você pode instalar o apl icat ivo iNatural ist  em seu celular e real izar buscas dos pol in izadores já

encontrados na sua região. Saiba mais sobre o apl icat ivo indicado em www.inatural ist .org
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Germinação de sementes

Experimente cul t ivar plantas a part i r  das sementes.  Aprovei te as sementes de frutas,  legumes ou

temperos que você tem em casa, como fei jão,  erv i lha,  tomate,  mi lho,  l inhaça ou coentro.

É importante saber que o tempo de germinação var ia bastante conforme a espécie e que os fatores

ambientais como estação do ano, t ipo de solo e quant idade de água das regas pode inf luenciar.

As sementes podem ser germinadas em pequenos vasos, em sementeiras,  potes ou em bandejas.

Use os recipientes que t iver por perto e faça as mais di ferentes exper iências com as sementes.

Acompanhe o crescimento e desenvolv imento diar iamente,  com registros,  desenhos ou fotos.  Cr ie

tabelas comparat ivas com vár ias sementes.  Germine sementes em di ferentes estações do ano para

acompanhar as alguma mudança.
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Compartilhe sua experiência conosco
Após real izar as exper iências e observações, que tal  compart i lhá- las com a Escola de Botânica,

para que mais pessoas também vejam e possam se inspirar e se conectar à natureza através dos

estudos botânicos? 

Acesse www.escoladebotanica.com.br e saiba como compart i lhar o conteúdo de suas exper iências

conosco!
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Para se aprofundar nos estudos botânico pesquise em l ivros,  na internet,  acompanhe nas redes

sociais o t rabalho de pessoas que encontram nas plantas inspiração para a v ida.

 

Dicas e bibliografia
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"A natureza é o único livro que oferece um

conteúdo valioso em todas as suas folhas."

Johann Wolfgang Goethe
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O conteúdo deste guia fo i  produzido pela equipe da Escola de Botânica com todo direi tos

reservados. Nenhuma parte pode ser reproduzida ou copiada parcial  ou integralmente sem prévia

autor ização.

 

contato@escoladebotanica.com.br

 

Instagram.com/escoladebotanica |  YouTube.com/escoladebotanica

 

www.escoladebotanica.com.br
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