
A série FanBio apresenta:

Tem curiosidade?

Os coletores de 
tesouros

Betânia Cristina Neves

Org.

Giovana Secretti Vendruscolo

Laura Cristina Pires Lima

Hermes José Schmitz

Mariana Cortez

vol. 1 (2019)

(fruto do cedro)

Divulgação científica

Então leia!!

Tem curiosidade?
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parte ou no todo, sem alteração do conteúdo, 

desde que citada a fonte e sem fins 
comerciais.
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1. Literatura infantil. 2. Divulgação científica. 3.
Botânica. 4. Coleções biológicas.

Se você tiver a versão digital folheto deste 
material, imprima frente e verso, dobre no 

meio e grampeie. Está pronto!!!

e-mail para contato: fanbio@gmail.com
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A Série FanBio (Fanáticos por Biologia) foi idealizada no 

ano de 2019 por professores da Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana, a UNILA. O objetivo da 

série é de divulgação científica de temas relacionados à 

biologia. A maior parte das pesquisas brasileiras são 

realizadas nas universidades públicas, que por meio da 

extensão universitária leva informações científicas para a 

comunidade.

Os organizadores deste livro são 

fanáticos por biologia... e você?  

Projetos de extensão da UNILA vinculados a este 
livro: 

☺ Herbário EVB Itinerante: despertar para o
ensino e conservação da Flora Regional.

☺ Herbário Evaldo Buttura (EVB), entre caminhos
e saberes.

☺ FanBio: Fanáticos por Biologia
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Agora vamos falar sobre Herbários?

Herbário é uma coleção 

biológica, onde são guardadas 

plantas secas.

E você sabe para que serve um 
herbário?

Não! No final da historinha em 

quadrinhos, as estagiárias do 

Herbário Evaldo Buttura vão te 

contar!

Herbário Evaldo Buttura (EVB) é 

o nome da coleção de plantas da 

UNILA. A planta símbolo deste 

herbário é o cedro. 

Veja o fruto do cedro na capa 
deste livro!

O fruto do cedro é uma cápsula 

lenhosa, que se abre em 5 partes 

para liberar as sementes.
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E qual a importância dos Herbários?

“O herbário é igual um livro de história. ... é importante 

saber sobre a flora da rua da sua casa, do seu bairro, da sua 

cidade ou do seu país” (Izabele)

“Por medio de una exsicata, 

vamos a tener más información y 

más conocimiento como el

nombre científico o vulgares en

que son llamadas las plantas, 

dentro del pais o fuera de este” 

(Elizabeth) 

“Un Herbário es como un punto entre el

pasado y el futuro, ... tenemos información

de las plantas ... podemos imaginar el local de 

colecta, el olor de la planta, esfuerzo de los

colectores y demás características e 

informaciones que serán pasadas a 

generaciones futuras” (Angela)
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Estufa: aparelho de laboratório, parecido com um
forno elétrico, para secar as plantas coletadas.

Herborização: procedimento de incorporação de
plantas, algas ou fungos no herbário, que envolve
prensagem, secagem, registro em banco de dados
para obtenção de etiquetas e confecção
de exsicata.

Exsicata: são amostras de plantas, algas ou
fungos secos, fixados em uma cartolina, com uma
etiqueta colada no canto inferior direito.

Caça tesouros

Prensa: lâminas de madeira
usadas para apertar as plantas
colocados entre jornais.

Olá pessoal, eu sou o cedrinho, fruto do cedro. 

Encontre as palavras herbário, podão, prensa, 

estufa, herborização e exsicata no caça palavras 

abaixo e pinte os desenhos. 

As informações que a etiqueta pode conter são:
número do herbário, família e espécie, local e data
de coleta, nome e número do coletor e observações.
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Agora vou falar mais sobre o cedro!

Ele é conhecido pelos cientistas como Cedrela fissilis Vell.

O cedro tem folhas grandes e compostas por pequenos folíolos. As flores 
são amareladas a brancas e estão reunidas em inflorescências. É uma 
árvore decídua, ou seja, que perde as folhas na estação fria ou seca. 

É uma espécie importante para as nossas florestas e inspiração para a 
arborização das cidades brasileiras.

- 18 -



☺ À Pró-Reitoria de Extensão da UNILA (PROEX) pela
confiança, apoio e empenho para a finalização desta obra.

☺ À Pró-Reitoria de Pesquisa UNILA pelo apoio aos projetos
de pesquisa.

☺ À Fundação Araucária pela bolsa de apoio técnico concedida
a autora deste livro (Edital PRPPG17/2018).

☺ Ao INCT CRIA (Herbário virtual de Flora e Fungos) pela
bolsa de apoio técnico nível médio concedida ao Herbário EVB.

☺ À Thais Regina Marcon pela ilustração do fruto de cedro,
símbolo do EVB.

☺ À Veridiana Araújo Costa, Liziane Kadine e Tamiris Amancio
pela parceria e apoio ao Herbário EVB e aos projetos de
pesquisa e extensão.

☺ Ao voluntário do projeto de extensão Igor Eduardo Flavio
pelo auxílio na digitalização e ao Romildo da Cruz Marques pelo
auxílio na edição das figuras.

☺ À bolsista ATNM CNPq Elizabeth Martinez Huergo pelo
empréstimo de material de desenho e relato.

☺ À bolsista bolsista extensionista FA e à bolsista IC PTI,
Angela Salavaldez e Izabele Oliveira Munaro, pelos relatos.

O nosso muito obrigado!
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Até logo gente!

A série FanBio está preparando 

outros volumes para você!
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