
 

Herbário do Instituto Federal do Pará – Campus Abaetetuba e suas 
colaborações para o ensino de Botânica 

Chagas, Stéfanny D. (1); Costa, Beatriz F. (1); Calliari, Ramon B. (1); Lima, Bruno C.C. 
(1); Costa, Jeferson M. (1). (1) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará – Campus Abaetetuba. stefanny_dias@hotmail.com 
Este trabalho relata a participação do Herbário do Instituto Federal do Pará – Campus 
Abaetetuba (HIFPA) na 1ª Mostra de Estudos em Biodiversidade do campus (I 
MEBIO), realizada nos dias 27, 28 e 30 de novembro de 2017, nas dependências da 
referida Instituição. As atividades promovidas pelo HIFPA tiveram como mentores os 
discentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do campus e envolveram 80 
alunos de duas escolas da rede pública estadual do município de Abaetetuba (Pará). 
Durante o evento, os alunos eram encaminhados em equipes de 10 a 14 visitantes para 
conhecer a coleção botânica, que fica no Laboratório de Biodiversidade e Conservação 
(LABICON). Inicialmente era feita uma apresentação da coleção, explicando os 
métodos utilizados para se fazer uma coleta botânica, a secagem, a prensagem e 
herborização do material botânico até a confecção das exsicatas, sempre expondo fotos 
das técnicas para o melhor entendimento do aluno. Feito isso, os alunos foram 
ordenados em volta de uma mesa, com alguns materiais de colagem para confeccionar 
as suas próprias “mini-exsicatas”, que são exsicatas menores do que as de tamanho 
convencional, elaboradas pela equipe do herbário para fins de visitação. Para o evento, 
foram montados kits contendo uma cartolina, uma etiqueta de identificação do aluno, 
um envelope plástico e um espécime fanerogâmico previamente prensado e seco em 
estufa. Como as próprias crianças fariam a confecção das mini-exsicatas, foram feitas 
modificações nos materiais utilizados, com o intuito de realizar o trabalho de forma 
segura e de tornar o kit mais barato e prático. A execução da atividade contribuiu de 
forma positiva para os alunos, pois lhes proporcionou conhecer uma coleção botânica 
e ter um aprendizado além da sala de aula, bem como mostrar que o ensino de botânica 
pode ser realizado de forma didática. Os alunos mostraram interesse em saber mais 
sobre as plantas, além de ficarem animados com a confecção das mini-exsicatas, 
principalmente pois puderam levá-las para casa. Os professores que acompanharam as 
turmas também demostraram entusiasmo e vontade de retornar com seus alunos para 
participar de outros eventos. Para os graduandos em Ciências Biológicas, foi muito 
importante fazer parte do evento, uma vez que puderam compartilhar e por em prática 
seus conhecimentos adquiridos no curso contribuindo para sua formação quanto futuros 
docentes. (Apoio: LABICON/HIFPA, IFPA Campus Abaetetuba) 
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