
 

 

Curso Básico de Identificação Florística: Dendroamazon 2015 

Informações Gerais 

Descrição 

O curso básico de identificação florística: Dendroamazon é uma iniciativa da parceria entre a 

Hdom Consultoria Ambiental e o Laboratório de Manejo Florestal (LMF) do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (Inpa). Na Edição de 2015 o aluno terá a oportunidade de aperfeiçoar 

seu conhecimento em Dendrologia por meio de uma imersão que une teoria com atividades 

práticas. O curso contará com a participação de profissionais formados na área, com larga 

experiência em coletas botânicas na Amazônia brasileira. 

Expectativas e Metas 

Ao final do curso os alunos estarão aptos a identificar as principais famílias botânicas e também 

os principais gêneros, que ocorrem na Amazônia Central, observando características 

dendrológicas da árvore e realizando a descrição dos indivíduos. 

Local de Execução 

O curso será oferecido na modalidade de imersão na Estação Experimental de Silvicultura 

Tropical - EEST/INPA, localizado na vicinal ZF-2, Km 50 da BR 174 (Manaus - Boa Vista), cerca de 

1 hora de carro da cidade de Manaus. 

Público Alvo 

Estudantes e/ou profissionais que atuam na área ambiental e que tenham realizado as 

disciplinas de Taxonomia, Dendrologia (ou áreas afins) e que tenham alguma habilidade em 

práticas de campo. 

Carga Horária e Período de Execução 

40 horas - De 9 a 13 de novembro de 2015. 

Investimento 

Valor de R$ 1.200,00 por participante (em até 3x, sem juros). 

Certificado 

O certificado será emitido pelo conjunto de instituições INPA/Hdom. 

Materiais do Curso 

O que é fornecido? 

Os participantes receberão, no início do curso, uma pasta contendo apostila, lápis, caderno e 

borracha. Além disso, todo o deslocamento (Manaus/ZF-2/Manaus), alimentação durante a 

semana e outros equipamentos necessários serão fornecidos. 

O que é preciso trazer? 

O aluno deverá trazer roupa de campo (confortável), bota e rede (caso deseje dormir fora dos 

dormitórios). 



 

Ementa 

A ementa programada para esta edição do curso é: 
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Aula Teórica: 

- Breve Introdução sobre identificação botânica; conceito de dendrologia; 

- O que é uma planta? (as partes das plantas); Taxonomia; Hábito; 

- Folhas (simples e compostas);  

- Formas das Folhas; e 

- Outras estruturas: Pecíolo; Estípulas; Estipelas; Ócrea; Ramificação; Domáceas e Glândulas. 

Aula Dinâmica: Montar em uma cartolina os grupos de folhas simples e folhas compostas. 

Aula de Herbário: Morfotipagem das coletas dos inventários do LMF/INPA. 
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Aula Teórica: Características de Fuste. 

Aula Prática: Características vistas em sala de aula serão observadas em campo. 

Aula Teórica: Como preencher a ficha de campo. 
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Aula Teórica: Características das principais famílias botânicas (Lecythidaceae, Sapotaceae, 

Chrysobalanaceae, Annonaceae, Moraceae). 

Aula Prática:  

- Observação em campo das características das principais famílias botânicas estudadas em sala 

de aula; e 

- Montagem de exsicata. 
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Aula Teórica:  

- Características das principais famílias botânicas (Fabaceae, Euphorbiaceae, Burseraceae e 

Clusiaceae). 

Aula Prática: 

- Observação em campo das características das principais famílias botânicas estudadas em sala 

de aula; e 

- Análise de dados. 
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Aula Prática: Prática de coleta botânica (escalada, etiquetagem, armazenamento etc.). 

Inscrições e Informações Adicionais 

Para inscrições e informações complementares a respeito do curso, favor entrar em contato 

pelo e-mail hdom@hdom.com.br ou pelo telefone (92) 3302-7249. 

 

IMPORTANTE: O curso ocorrerá somente com um quorum mínimo de inscritos. 


