
 
Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal (PPGBV) 

 
Botânica de Campo 2019 

 
Data: 23 de setembro a 05 de outubro. 
 
Treinamento: 19 de setembro, 09h. 
Reunião Geral: 19 de setembro, 13h30min. 
 
Locais: 
1a semana (23-28 de setembro): Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema. 
2a semana (28 de setembro a 05 de outubro): Parque Natural Municipal de Naviraí. 
 
Saída: 23 de setembro, 7h00min, em frente ao Laboratório de Botânica. 
Retorno: 05 de outubro (chegada em Campo Grande). 
Carga Horária (8 créditos): 120 horas. 
 
Professores: 

1a semana (23-28 de setembro) 
Adriano Spielmann (spielmann.adriano@gmail.com) - liquens 
Alexandre Salino (salinobh@gmail.com) - samambaias 
André Aptroot (andreaptroot@gmail.com) - liquens 
Arnildo Pott (arnildo.pott@gmail.com) - ervas 
Flávio Macedo Alves (flaurace@gmail.com) - árvores e arbustos 
Climbiê Hall (climbiehall@gmail.com) - epífitas 
Danilo Rafael Mesquita Neves (danilormn@gmail.com) - Ervas 
Maria Ana Farinaccio (mafarinaccio@gmail.com) - trepadeiras 
Vali Pott (vali.pott@gmail.com) - aquáticas 
 
2a semana (28 de setembro-05 de outubro) 
Alexandre Salino - samambaias 
André Aptroot - liquens 
Ângela Sartori (albsartori@gmail.com) - árvores e arbustos 
Danilo Rafael Mesquita Neves - Ecologia 
Geraldo Alves Damasceno (geraldodamasceno@gmail.com) - árvores e arbustos 
Marcos Junji Kitaura (junjimjk@gmail.com) - liquens 
Vali Pott - aquáticas 

 
Técnicos: 
Flávia Leme (flaviabotanica@gmail.com) 
João Fabri (jonfabri@gmail.com) 
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Alunos: 
"Amanda Natalia" <timoteoamanda94@gmail.com>, 
"Ana Karine Paes dos Santos" <anakarine.paes.santos@gmail.com>, 
"Ana Paula Ribeiro Otoni da Silva" <anapaulaotoni@gmail.com>, 
"Déborah Cainelli" <deborahcainelli@gmail.com> 
"Fernanda Polli Pinheiro" <fernanda-polli@hotmail.com> 
"Karina Santos Paulinelli Raposo" <karinapaolo@gmail.com> 
"Larissa Hândrea Martins Machado de Oliveira" <larissahmachadooliveira@gmail.com> 
"Luanda Caroline Parreira de Paula" <luandacarolinevidal@hotmail.com>, 
"Marlla Maria Barbosa Arouche" <marllaarouche@hotmail.com> 
"Paola Gomes Silva" <gomesspaola@gmail.com> 
"Patrícia Ferraz de Oliveira" <patricia_ferrazbh@hotmail.com> 
"Renan Yamashita Ferreira" <renanyferreira@gmail.com> 
"Vanessa de Oliveira Torres" <vanessatorresss18@gmail.com> 
 

 
Material de Campo Individual 

 
1. Barraca 
2. Lonas 
3. Colchonete 
4. Roupas de cama, inclusive cobertor 
5. Material de higiene pessoal (creme dental, papel higiênico etc.) 
6. Capa de chuva (existe a fininha descartável, e aquela amarela mais resistente) 
7. Chapéu com abas  
8. Calças grossas  
9. Camisa de mangas compridas 
10. Calçados confortáveis e resistentes 
11. Perneira 
12. Bota de borracha para água (opcional), ou galocha 
13. Agasalhos 
14. Luvas de pedreiro, para coleta de cactos e bromélias 
15. Repelente 
16. Filtro solar 
17. Térmica para água ou cantil 
18. Água mineral (opcional) 
19. Facão, facas para coleta, canivetes, 
20. Máquina fotográfica 
21. Notebook 
22. Extensões, “réguas”, “Ts” (benjamins) 
23. Lanterna 
24. Lupa de mão 
25. Tesoura de poda 
26. Fita crepe, lápis, borracha, caneta etc... 
27. Caderneta de campo 
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28. Jornal usado. Jornal bom é o do tipo Diário do Pantanal, já vem no tamanho certo da                 
prensa. Os outros, maiores, devem ser abertos ao meio. 

29. Lista telefônica (para coleta de herbáceas) 
30. Medicamentos (de uso pessoal) 
31. Alimentos alternativos, barrinhas de cereal, etc. 
32. Livros 
33. Bibliografias especializadas 
34. Pazinha de jardim (há umas que entortam na primeira escavada) 
35. GPS (alternativamente pode-se usar o aplicativo GPS Status) 

 
Importante: veganos e vegetarianos devem providenciar seus próprios complementos         
alimentares. 
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AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será composta por quatro (4) diferentes itens: 
 
1. DESEMPENHO EM CAMPO E LABORATORIAL 
 
Objetivo 
Avaliar o aluno quanto à absorção do aprendizado durante as atividades do campo e              
disponibilidade para realizar as atividades propostas. Todos os dias os alunos terão a             
oportunidade de ser orientado por um professor diferente e com hábito de crescimento             
diferente, incluindo:  
 

1. Liquens 
2. Árvores e arbustos  
3. Ervas e subarbustos 
4. Plantas aquáticas 
5. Lianas, trepadeiras e epífitas  

 
Critérios de avaliação do desempenho em campo e laboratório 

1. Postura profissional  
2. Interesse nas atividades científicas e práticas 
3. Trabalho em grupo 
4. Fixação do que foi aprendido em campo 

 
 
2. SEMINÁRIOS EM CAMPO  
 
Objetivo 
Avaliar o aluno quanto à absorção do aprendizado e fazer pesquisa em diversas fontes a               
respeito das principais características das famílias botânicas do Brasil, descrever de forma            
mais completa possível os atributos que qualificam os grupos e reunir as informações em              
um seminário para divulgação entre os alunos na forma de uma palestra/seminário. 
 
Critérios de avaliação do seminário 

1. Postura profissional no momento de apresentação 
2. Clareza no uso de linguagem técnica 
3. Conhecimento do assunto/ domínio do assunto  
4. Quantidade/qualidade da informação 
5. Organização sequencial do assunto abordado na apresentação 
6. Qualidade dos slides (pouco texto; figuras, tabela e gráficos legíveis; fontes; fundos            

de slides adequados, etc.) 
7. Habilidade para o uso correto do recurso audiovisual 
8. Emprego de recursos acessórios para apresentação (qualidade e habilidade para          

uso dos mesmos) 
9. Formulação de perguntas e observações criativas e de interesse da disciplina 
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10. O grupo/apresentador atendeu ao tempo determinado para apresentação (nem muito          
mais nem muito menos) 

11. Habilidade/qualidade das respostas as perguntas pós apresentação 
 
Tempo de apresentação 
Entre 15 e 20 min.  
Obs: As apresentações começarão após o jantar todos os dias da disciplina.  
 
Sugestões para a pesquisa 

★ Caracterização do ambiente coletado no dia 
★ Principais características morfológicas e diagnósticas das famílias, gêneros e         

espécies dos grupos coletados 
★ Características que separam a família de outras mais próximas 
★ Diversidade (número de espécies e gêneros) 
★ Distribuição Geográfica 
★ Histórico de classificações da família 
★ Posicionamento filogenético  
★ Sinapomorfias 
★ Importância econômica 
★ Importância ecológica 
★ Curiosidades 

 
 
3. RELATÓRIOS PARCIAIS E FINAIS 
 
Objetivo 
Comunicar os resultados dos dias de campo e do trabalho laboratorial, descrevendo a             
biodiversidade encontrada para divulgação científica.  
 
O primeiro relatório parcial deverá ser entregue no primeiro sábado. 
 
Formatação 
 
O relatório será composto por dois trabalhos: 
 
3.1. Artigo formatado para a Revista Checklist 
 

O aluno deverá apresentar um artigo com formatação e modelo de um checklist de              
plantas para a Revista Checklist com todas as informações das coletas nas duas semanas.              
(http://www.biotaxa.org/cl/about/submissions#authorGuidelines). Para o relatório final, serão      
demandadas pelo menos três (3) pranchas com imagens das principais plantas coletadas no             
campo (vide exemplos abaixo). No final do relatório, o aluno deverá apresentar uma chave              
de identificação para as plantas coletadas por seu grupo durante os dias da disciplina.  
 
Exemplos de formatação de checklist para Flora: 
http://www.checklist.org.br/getpdf?SL043-13  
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http://www.checklist.org.br/getpdf?SL079-12  
http://www.checklist.org.br/getpdf?SL143-13  
http://www.checklist.org.br/getpdf?SL123-12  
http://www.checklist.org.br/getpdf?SL117-11  
http://www.checklist.org.br/getpdf?SL127-11  
http://www.checklist.org.br/getpdf?SL069-12  
http://www.checklist.org.br/getpdf?SL121-12  
 

A entrega do relatório será em formato Arquivo.docx feito em processador de texto             
Word e nomeado conforme o nome do aluno (nomedoaluno_checklist). Serão utilizados           
recursos anti-plágio para evitar que os relatórios possuem informações copiadas de outros            
alunos ou mesmo da rede mundial de computadores (internet). 
 
3.2. Guia de Campo formatado para Field Guides 
 

O aluno deverá apresentar um guia de campo com formatação e modelo de um Field               
Guides dos principais materiais registrados com fotos feitas durante o curso de campo. O              
Guia de campo deverá ser entregue no Template e com a qualidade de imagens indicadas               
pelo próprio Field Guides nomeado conforme o nome do aluno (nomedoaluno_field           
guides.doc).  

Serão utilizados recursos anti-plágio para evitar que os relatórios possuem          
informações copiadas de outros alunos ou mesmo da rede mundial de computadores            
(internet). 
(http://fieldguides.fieldmuseum.org/make-guide/your-progress/have-pics).  
 
Exemplos de formatação de checklist para Flora: 

● http://fieldguides.fieldmuseum.org/sites/default/files/rapid-color-guides-pdfs/750_peru
_plants_of_the_cordillera_blanca.pdf  

● http://fieldguides.fieldmuseum.org/sites/default/files/rapid-color-guides-pdfs/730_peru-
arboles_comunes_del_oleoducto.pdf  

● http://fieldguides.fieldmuseum.org/sites/default/files/rapid-color-guides-pdfs/724_brazi
l-usina_sao_jose_flowering_species.pdf  

● http://fieldguides.fieldmuseum.org/sites/default/files/rapid-color-guides-pdfs/702_brasi
l-plants_of_fernando_de_noronha_island.pdf  

 
Critérios de avaliação do Relatório 
 
Organização e estrutura da introdução 1,5 

Objetivos  1,0 

Materiais e Métodos  0,5 

Apresentação dos resultados 1,5 

Clareza nas Discussões 1,0 
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Bibliografia  0,5 

Qualidade das imagens 1,0 

Identificação das imagens 1,5 

Formatação e adequação às normas propostas pelos periódicos 0,5 

Identificação e aplicação correta dos nomes científicos na listagem final 1,0 

Total 10 
 
Data de entrega. 
 
O relatório deve ser entregue dia até o dia 10 de dezembro de 2017, impreterivelmente.  
 
NOTA FINAL 
 
Desempenho em campo 10 

Desempenho em laboratório 10 

Seminários de campo  10 

Relatório final 10 

Exsicatas 10 

Total Final = N1+N2+N3+N4+N5/5 10 
 
 
 
 
Bibliografia recomendada (ver sobre Liquens adiante) 
 
AMORIM, Dalton de Souza. Fundamentos de Sistemática Filogenética. São Paulo, Holos,           

2002. 
APG (Angiosperm Phylogeny Group) III. 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny            

Group classification for the orders and families of flowering plants. Botanical Journal            
Linnean Society 161:105-121. 

BARROSO, G.M. 1978. Sistemática de Angiospermas do Brasil. Vol. 1. Livros Técnicos e             
Científicos Editora S/A. EDUSP. São Paulo. 

BARROSO, G.M. 1984/1986. Sistemática de Angiospermas do Brasil. Vol. 2 e 3. Imprensa             
Universitária Federal de Viçosa. 

BREMER, K. & WANNTORP, H. 1978. Phylogenetic systematics in botany. Taxon 27:            
317-329 

CANTINO, P.D.; DOYLE, J.A.; GRAHAM, S.W.; JUDD, W.S.; OLMSTEAD, R.G.; SOLTIS,           
D.E.; SOLTIS, P.S. & DONOGHUE, M.J. 2007. Towards a phylogenetic nomenclature of            
Tracheophyta. Taxon 56: 822–846.  
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CHASE, M.W. et al. 1993. Phylogenetics of seed plants: an analysis of nucleotide sequences              
from the plastid gene rbcL. Annals of the Missouri Botanical Garden 80(3): 528-580. 1993.  

CRONQUIST, A. 1981. An integrated system of classification of flowering plants. Columbia            
University Press, New. York. 

CRONQUIST, A. 1988. The evolution and classification of flowering plants. ed. 2. Houghton             
Mifflin Co., New York. 

DONOGHUE, M.J. 1994. Progress and prospects in reconstructing plant phylogeny. Annals           
of the Missouri Botanical Garden 81: 405-418. 

DOYLE, J.J. 1993. DNA, phylogeny, and the flowering of plant systematics. BioScience 43:             
380-389. 

GONÇALVES, Eduardo G. ; LORENZI, Harri. Morfologia Vegetal: organografia e dicionário           
ilustrado de morfologia das plantas vasculares. São Paulo: Instituto Plantarum, 2007. 

JUDD, W.S.; HARVEY, P.H., MAY, R.M. & NEE, S. 1994. Angiosperm family pairs:             
preliminary phylogenetic analyses. Harvard Papers in Botany 5: 1-51. 

JUDD, W.S., CAMPBELL, C.S., KELLOGG, E.A., STEVENS, P.F., DONOGHUE,M.J.         
Sistemática Vegetal: um enfoque filogenético. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

LORENZI, Harri. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas            
nativas do Brasil vol. 1. 5. ed. Nova Odessa. Instituto Plantarum , 2008. 

LORENZI, Harri. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas            
nativas do Brasil vol. 2. 3. ed. Nova Odessa. Instituto Plantarum , 2009. 

LORENZI, Harri. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas            
nativas do Brasil vol. 3. Nova Odessa. Instituto Plantarum, 2009. 

MAGALLÓN, S.; CRANE, P.R. & HERENDEEN, P.S. 1999. Phylogenetic pattern, diversity,           
and diversification of Eudicots. Annals of the Missouri Botanical Garden 86: 297-372. 

RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S.E. Biologia Vegetal. 7. ed. Rio de Janeiro,               
Guanabara Koogan, 2007. 

REVEAL, J.L. 2010. A checklist of familial and suprafamilial names for extant vascular plants.              
Phytotaxa 6: 1-402. 

SIMPSON, M.G. 2010. Plant Systematics. 2nd edition. Academic Press, USA and UK. 
SMITH, N.; MORI, S.A.; HENDERSON, A.; STEVENSON, D.W. & HEALD, V.A. (eds.) 2004.             

Flowering plants of the Neotropics. Princeton University Press, Princeton. 
SWOFFORD, D.L. 1993. PAUP: Phylogenetic Analysis Using Parsimony, version 3.1.1.          

Illinois Natural History Survey. Champaign. 
SOLTIS, P.S.; SOLTIS, D. E. 2004. The origin and diversification od Angiosperms. American             

Journal of Botany 91 (10): 1614-1626. 
SOUZA, V.C.; LORENZI, H. Chave de identificação para as principais famílias de            

angiospermas nativas e cultivadas do Brasil. 1. ed. Nova Odessa: Plantarum, 2007. v. 1.              
31 p. 

SOUZA, Vinicius C.; LORENZI, Harri. Botânica Sistemática: guia ilustrado para identificação           
das famílias de fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado em APG II 2. ed. Nova                
Odessa: Instituto Plantarum, 2008. 

VIDAL, Waldomiro. N.; VIDAL, Maria. Rosária. R. Taxonomia Vegetal. Viçosa: UFV, 2007. 
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Artigos diversos 
 
Sites recomendados: 
 

Lista de Espécies da Flora do Brasil 
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/listaBrasil/PrincipalUC/PrincipalUC.do;jsessi
onid=E2E314C9DCBCD054CB691B9CA12D8B3C  
 
Trópicos 
http://www.tropicos.org/  
 
Angiosperm Phylogebny web site 
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/  
 
The International Plant Names Index 
http://www.ipni.org/  
 
Taxonomic Name Resolution Service 
http://tnrs.iplantcollaborative.org/TNRSapp.html  
 

 
Livros sobre Liquens 
  
Fleig, M. & Grüninger, W., Mayer, W-E. & Hampp, R. 2008. Liquens da Floresta com 
Araucária no Rio Grande do Sul. Pró-Mata: Guia de Campo No 3. University of Tübingen, 
Germany. 219 p. 
(http://www.uni-tuebingen.de/brasilien-zentrum/Forschung/Naturfuehrer/Flechten/flechten.ht
ml). 
[Nesse livro, há chaves para identificar gêneros de macroliquens, além de fotos e muitos 
comentários sobre as espécies. Com certeza pode ser usado para outras partes do Brasil.] 
  
BRODO, I.M., SHARNOFF, S.D. & SHARNOFF, S. 2001. Lichens of North America. Yale 
University Press, New Haven & London. 795 pp. 
[O melhor livro para quem quer iniciar no mundo dos liquens. Muito bem escrito e com fotos 
estupendas!] 
  
Liquens esquamulosos e foliosos: http://www.for.gov.bc.ca/hfd/pubs/docs/Srs/Srs08.htm. 
Liquens fruticosos: http://www.for.gov.bc.ca/hfd/pubs/docs/Srs/Srs09.htm. 
  
  
Coleta de liquens 
http://www2.huh.harvard.edu/collections/lichens/collecting.html 
  
  
Textos básicos, Chaves e Guias para identificação 
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http://www.bgbm.fu-berlin.de/sipman/keys/ 
[As mais indicadas para gêneros neotropicais] 
  
Identificação de macroliquens 
http://www2.huh.harvard.edu/collections/lichens/howto.html 
  
Fungos Liquenizados (liquens) 
[Texto geral sobre liquens, em português]. 
http://archive.org/details/Fungos_liquenizados_liquens 
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4. EXSICATAS 
 
Objetivo 
 
Mostrar ao aluno todos os passos para a montagem de uma exsicata de herbário e a                
importância das coleções biológicas para o conhecimento da biodiversidade local.  
 
Orientações para registro e depósito das plantas do curso de campo no Herbário             
CGMS 
 
Passos para registro e depósito de exsicatas no CGMS: 
 

1. Conferir com os professores se todos os exemplares serão depositados no Herbário. 
2. Colocar fichas provisórias junto às plantas para conferência de identificação pelos           

professores. Se estas fichas não foram feitas no campo, então cada grupo marque             
um dia com o(s) professor(es) e confiram a planilha (identificação, ambiente de            
coleta, hábito) com as plantas e já vão fazendo as alterações. 

3. Digitar as informações de cada nº de coleta, já com as alterações/modificações feitas             
pelos professores, de acordo com o modelo de planilha enviado anexo a este e-mail.              
Procurar digitar no mesmo dia da coleta a planilha correspondente às plantas            
coletadas, com o acompanhamento do professor para não haver erros. Obs1.: Siga             
atentamente as indicações de preenchimento da planilha. Qualquer planilha cujas          
informações não estiverem digitadas de acordo com o padrão do herbário será            
devolvida para correção e isso poderá ocorrer mais de uma vez, se for necessário.              
Portanto, prestem atenção às dicas e exemplos e preencham corretamente da 1ª            
vez.  

 
Obs. 2: A PLANILHA POSSUI NOVOS CAMPOS: TYPE STATUS, KINGDOM, PHYLUM,           
CLASS, ORDER. 
 
Obs3.: A equipe do herbário estará reduzida neste período de fim de ano. Portanto, quando               
enviarem suas planilhas saibam que poderemos retornar em 3 dias úteis. 
 

4. Cole as plantas em cartolinas, deixando espaço para a etiqueta no canto inferior             
direito (figura 1). Faça uma capa com papel pardo, na qual deverá constar: nome da               
família, gênero e espécie, se houver, e a palavra CGMS escrita no campo inferior              
direito (figura 2); deixe um espaço para vocês escreverem o nº de registro             
posteriormente. Escreva o nome do coletor principal e o nº da coleta no lado              
esquerdo, porção mediana conforme a figura 2. O material para confecção das            
exsicatas deverá ser obtido junto aos funcionários do herbário. Cole a planta mais             
completa, isto é, ramos com flores e frutos, quando houver. E/ou com folhas de              
tamanhos diferentes. Se houver um ramo com flor e outro com fruto cole os dois na                
mesma cartolina se couber, ou em duas cartolinas, podendo haver “exemplar 1” e             
“exemplar 2”. 
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Obs1.: Cole o material adequadamente, sem deixar partes soltas ou flores/frutos soltos de             
acordo com o curso ministrado pelo Halisson?. Prof. Flávio? Partes destacadas como            
pequenas flores, pequenos frutos e algumas folhas devem ser colocadas dentro de            
envelopes (figura 2); estes deverão ser colados na cartolina.  
Obs2.: NÃO COLE AS DUPLICATAS. 
 

5. Somente para os liquens e briófitas: Estes materiais deverão ser colocados dentro de             
envelopes feitos de papel pardo conforme modelo do CGMS (figura 3). Vocês            
deverão fazer a quantidade necessária de envelopes para os seus materiais. Venha            
até o herbário e pegue um modelo. Depois que vocês tiverem as etiquetas com o nº                
de CGMS vocês deverão colá-las nos envelopes correspondentes. Obs.: Estes          
envelopes NÃO são colados em cartolina.  

6. Traga as plantas e liquens para os funcionários do herbário verificarem a qualidade             
da confecção do material com agendamento prévio pelo e-mail         
(cgmsherbario@gmail.com). Neste mesmo momento traga sua planilha, em seu         
notebook, para conferir se todos os registros da planilha estão nos pacotes; isso             
evita que plantas inexistentes sejam registradas. Obs.: Se seu material estiver mal            
colado, frutos soltos, capas não escritas adequadamente, etc. nós devolveremos o           
material para que o grupo faça as adequações. Se for necessário, mais de uma vez. 

7. Seu material só será registrado após o cumprimento dos passos 1-5. OBS:            
Reforçando: o Herbário não aceitará material mal colado e planilhas preenchidas           
inadequadamente.  

8. Com pacotes e planilha conferidos faremos o registro e a confecção das etiquetas             
que deverão ser coladas por cada grupo nas plantas correspondentes (AS           
DUPLICATAS TAMBÉM DEVERÃO TER ETIQUETAS SOLTAS DENTRO DE CADA         
JORNAL). Escreva o nº de registro do CGMS nas capas correspondentes (figura 4).             
Obs.: Imprimiremos as etiquetas na impressora do CCBS se estiver disponível. Se            
não, cada grupo deverá imprimir as suas. 

9. Traga o material para ser entregue e assine as duas vias da declaração de depósito               
de material no CGMS. Vocês ficarão com uma das vias que é um comprovante de               
depósito. OBS: Conferiremos as plantas entregues com a declaração antes da           
assinatura das partes.  
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Figura 1 
 

 
 
Figura 2 
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Figura 3 

 
 
Figura 4 
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