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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 
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Resumo: Na botânica, a falta de interesse dos alunos tem sido apontada como resultado da dificuldade do aluno 

em estabelecer uma relação direta com as plantas, dado a complexidade dos conteúdos presentes nos livros 

didáticos. Essa dificuldade de aprendizado gera o que é chamado de “cegueira botânica”, que se refere à ausência 

da percepção das plantas no dia-a-dia, reduzindo a capacidade de reconhecimento da importância destas para a 

manutenção dos ambientes ecológicos e suas funções na biosfera como um todo. O estudo das plantas, por essa 

razão, é de grande relevância para o desenvolvimento das sociedades, bem como a necessidade da correta 

identificação e classificação das mesmas. O levantamento botânico visa valorizar o uso de plantas com variadas 

funções e, por consequência, o ambiente em que estas se encontram. Assim, o presente trabalho visou levantar as 

informações pertinentes às espécies arbóreas presentes no Conjunto Arbóreo do Colégio Agrícola Augusto 

Ribas, administrado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, as quais serão utilizadas para a criação de um 

software educacional específico para a área de botânica, e contribuir para a inserção de ferramentas tecnológicas 

e educativas no processo de ensino-aprendizagem, trazendo maiores possibilidades de interação, comunicação e 

colaboração entre os envolvidos. 

Palavras-chave: Botânica. Ensino ciências/biologia. Grupos ecológicos. Meio ambiente. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Aplicativo de celular para o ensino de botânica: uma proposta de educação 

ambiental vinculada ao Conjunto Arbóreo do Colégio Agrícola Augusto Ribas. 
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PÚBLICO-ALVO 

Estudantes dos cursos de Graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

alunos do Colégio Agrícola Augusto Ribas e demais instituições de ensino de nível superior, 

fundamental e médio. 

JUSTIFICATIVA 

A palavra “botânica” vem do grego botánē, que significa “planta”, que deriva do 

verbo boskein, “alimentar”, que por sua vez, remete à um importante serviço ecossistêmico 

das plantas que é o de alimentar os seres vivos. Outros serviços incluem, fibras para vestuário, 

madeira, abrigo, combustível, papel, remédios, regulação do clima e purificação do ar, além 

da manutenção da biodiversidade, tão importante para o equilíbrio ecossistêmico como um 

todo. As plantas possuem também importância cultural, por meio de parques e jardins, 

trazendo grande apelo sensorial, melhorando a vida humana de modo geral (EVERT; 

EICHHORN, 2016). O estudo das plantas, por essa razão, é de grande relevância para o 

desenvolvimento das sociedades, bem como a necessidade da correta identificação e 

classificação botânica das mesmas. O levantamento botânico visa valorizar o uso de plantas 

com variadas funções e, por consequência, o ambiente em que estas se encontram.  

A escolha das classificações propostas para o presente trabalho foi baseada em 

dados ecológicos e dendrológicos e visa atender tanto alunos do ensino básico como do 

ensino superior. Essas informações serão utilizadas para a criação de um software educacional 

específico para a área de botânica, o qual consistirá de um aplicativo de celular que permitirá 

a leitura de códigos QR, criados para cada espécie do Conjunto Arbóreo do Colégio Agrícola 

Augusto Ribas (CAAR), contendo as informações levantadas. 

O motivador dessa pesquisa está na possibilidade de transformar ferramentas 

tecnológicas em potencializadoras do ensino, ainda ausente em muitas instituições escolares. 

Entende-se que a integração dos alunos está diretamente relacionada à metodologia aplicada 

na didática dos professores, especialmente naquelas disciplinas que tem inúmeros conteúdos a 

serem repassados, a exemplo das disciplinas de ciências/biologia. Por tratar de assuntos mais 

complexos, o desenvolvimento de novas estratégias educacionais, embasadas em instrumentos 

do cotidiano dos alunos, tem grande valor na promoção da interação entre estes e os 

conteúdos abordados, propiciando seu desenvolvimento intelectual. 

OBJETIVOS 
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• Levantar as informações pertinentes às espécies arbóreas presentes no Conjunto Arbóreo 

do CAAR que entrarão no aplicativo de leitura de códigos QR. 

• Contribuir para a inserção de ferramentas tecnológicas e educativas no processo de 

ensino-aprendizagem, trazendo maiores possibilidades de interação, comunicação e 

colaboração entre os envolvidos. 

• Estimular a prática de aulas em ambientes naturais, visando uma mudança na postura do 

aluno em relação ao meio ambiente, bem como permitir a aproximação entre o que está 

sendo ensinado em sala de aula e a realidade fora dela, de forma a concretizar os 

conhecimentos adquiridos. 

• Trazer ao conhecimento dos alunos e docentes, o potencial de utilização do Conjunto 

Arbóreo do CAAR como um espaço educador. 

METODOLOGIA 

O local de estudo corresponde ao Conjunto Arbóreo do Colégio Agrícola Augusto 

Ribas (CAAR), situado na Rua Alameda Nabuco de Araújo, 469, administrado pela 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – Paraná (UEPG).  

A presente pesquisa envolveu o levantamento, a identificação e a classificação das 

espécies do Arboreto segundo dados dendrológicos. As espécies foram organizadas segundo a 

família botânica, o nome científico e o nome popular. Após, estas foram classificadas quanto 

à sua origem em nativas e exóticas (JBRJ, 2018), sendo indicado os locais de ocorrência, no 

caso de espécies nativas e, no caso de espécies exóticas, os centros de origem, além do bioma 

de ocorrência das espécies. As espécies também foram classificadas conforme os grupos 

ecológicos em pioneiras, secundárias e climácicas (BUDOWSKI, 1965), conforme as 

síndromes de polinização (FAEGRI; PIJL, 1976) e dispersão (VAN DER PIJL, 1982) e as 

épocas de floração e frutificação. Foram identificados ainda os tipos de frutos, os tipos de 

folhas, a filotaxia, o sistema sexual e os principais usos das plantas. Para a obtenção dos 

dados fenológicos foram realizados levantamentos na literatura e em banco de dados sobre as 

espécies amostradas no estudo. 

Seguindo o procedimento, serão confeccionadas as placas de identificação e fixadas 

em estacas de madeira junto às espécies do Arboreto. As informações contidas nas placas 

serão: logo da UEPG, nome científico e popular e código QR com os dados armazenados, que 

serão lidos pelo aplicativo. 
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RESULTADOS 

Resultado do levantamento e identificação das espécies presentes no Conjunto 

Arbóreo do Colégio Agrícola Augusto Ribas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Lista de espécies pertencentes ao Conjunto Arbóreo do CAAR, UEPG, Paraná. 

 FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 

ACERACEAE  Acer palmatum Thunb. Bordo-japonês 

 Acer rubrum L. Bordo-vermelho 

ALTINGIACEAE Liquidambar styraciflua L.  Liquidambar 

ANACARDIACEAE Schinus molle L. Aroeira-salsa 

ARACAURIACEAE Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Pinheiro-do-Paraná 

BIGNONIACEAE  Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-amarelo  

 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 

 Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-rosa 

 Jacaranda mimosifolia D. Don Jacarandá 

CUPRESSACEAE Sequoia sempervirens (D.Don.) Endl. Sequóia 

EUPHORBIACEAE Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. Branquilho 

 Croton floribundus Spreng. Capixingui 

FABACEAE Tipuana tipu (Benth.) Kuntze Tipuana 

 Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Angico-gurucaia 

 Cassia leptophylla Vogel  Falso-barbatimão 

 Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz Pau-ferro 

 Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz Sibipiruna 

 Inga sessilis (Vell.) Mart. Ingá-ferradura 

 Inga vulpina Mart. ex Benth. Ingá-peludo 

 Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby Manduirana 

 Bauhinia variegata L. Pata-de-vaca 

GINKGOACEAE Ginkgo biloba L. Ginkgo 

LAURACEAE Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer Canela-sassafras 

 Ocotea catharinensis Mez Canela-preta 

 Cinnamomum verum J.Presl Canela-de-cheiro 

MALVACEAE Luehea divaricata Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 

MELIACEAE Cedrela fissilis Vell. Cedro 

MYRTACEAE Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg Guabiroba 

 Eugenia involucrata DC. Cerejeira-do-Rio-Grande 

 Psidium longipetiolatum D.Legrand Araçá-goiaba 

 Curitiba prismatica (D.Legrand) Salywon & Landrum Murta 

 Plinia peruviana (Poir.) Govaerts Jaboticaba 

 Eugenia uniflora L. Pitanga 

 Eugenia pyriformis Cambess. Uvaia 

OLEACEAE Olea europaea L. Oliveira 

PINACEAE Pinus pinea L. Pinus 

PROTEACEAE Roupala montana Aubl. Carvalho-brasileiro 

ROSACEAE  Prunus myrtifolia (L.) Urb. Pessegueiro-bravo 
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 Prunus serrulata Lindl. Cerejeira-japonesa 

SALICACEAE Salix babylonica L. Chorão 

SAPINDACEAE Cupania vernalis Cambess. Camboatã 

 

FOTO(S) 

Com base nas informações do levantamento, identificação e classificação das 

espécies presentes no Conjunto Arbóreo do Colégio Agrícola Augusto Ribas foi elaborado um 

modelo de ficha dendrológica que será exibido pelo aplicativo de celular (Figura 1) 

Figura 1 – Modelo de ficha com informações dendrológicas da espécie Senna macranthera.  

 

Legenda: Modelo da interface do aplicativo de celular que será criado a partir das informações levantadas para as 

espécies do Conjunto Arbóreo do Colégio Agrícola Augusto Ribas. 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto” 

6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se com o uso de metodologias alternativas de ensino despertar maior 

interesse e motivação dos alunos em relação aos conteúdos abordados em sala, trazendo 

maiores possibilidades de interação, comunicação e colaboração entre os envolvidos. A 

viabilização de espaços de aprendizagem com a integração de tecnologias tem o intuito de 

gerar impactos positivos na produção de novos conhecimentos e, por consequência, promover 

a capacidade de reconhecimento da importância destas para a manutenção dos ambientes 

ecológicos e suas funções na biosfera como um todo. 
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