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Botânica é uma das mais antigas áreas da Biologia, contudo o pouco material eficiente 

para auxiliar os docentes pode tornar o ensino desmotivante tanto para docente quanto 

discente. As atividades práticas podem contornar esse problema, deixando mais eficaz 

o ensino da Botânica, principalmente em componentes curriculares cujo objeto de 

estudo é microscópico, como a anatomia vegetal. No entanto, as coleções de lâminas 

disponíveis no mercado são muito caras e raramente trazem amostras de plantas 

conhecidas pelos discentes. Assim, o objetivo deste trabalho foi confeccionar lâminas 

permanentes de espécies encontradas no Instituto Federal de Brasília-campus 

Planaltina, tanto do bioma Cerrado, como das áreas cultivadas na instituição, uma vez 

que além da Licenciatura em Biologia há o curso Técnico em Agropecuária. Todas as 

lâminas confeccionadas foram devidamente etiquetadas, registradas e incorporadas à 

laminoteca do campus. Como sugestão de prática, pode-se usar a folha do pequizeiro 

(Caryocar brasiliense Cambess.) para visualizar mesofilo heterogêneo e tricomas 

tectores, a folha da bromélia Tillandsia usneoides L. para conhecer diferentes tipos de 

parênquima e canais de ar e amostras paradérmicas da folha de várias espécies de Clusia 

L. para observar diferentes tipos celulares nas faces adaxial e abaxial da epiderme. Em 

relação a caule, Plectranthus barbatus Andrews apresenta tipos distintos de feixes 

vasculares e, ao coletar ramos jovens é possível constatar o início de crescimento 

secundário pela formação de câmbio vascular. Em relação às espécies cultivadas, 

lâminas dos órgãos vegetativos de braquiária (Urochloa P. Beauv.) e feijão (Phaseolus 

vulgaris L.) são ótimos modelos para comparações entre a anatomia de 

monocotiledôneas e eudicotiledôneas.  Desta maneira, ao estabelecer um vínculo 

associativo entre o material didático, neste caso as lâminas, e a planta que é encontrada 



 

a poucos metros do laboratório, na própria instituição de ensino, é possível integrar os 

estudos microscópico e macroscópico, aproximar a aula ao cotidiano discente, além de 

propiciar exemplos práticos que poderão ser observados, investigados e vivenciados 

pelos discentes ao caminhar pelo campus. (Instituição de Fomento: Pibiti/CNPq) 
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