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1. FICHA RESUMO 

CURSO  MÉTODOS DE AMOSTRAGEM FITOSSOCIOLÓGICA E ANÁLISES FLORESTAIS 

LOCAIS 
Instituto de Educação Ivoti, Ivoti – RS 
(teóricas e análises) 

Campo Bom – RS (práticas) 

  NÚMERO DE VAGAS 18 (dezoito) 

DATA 20 a 22 de abril de 2018 CARGA HORÁRIA 30 h 

MINISTRANTES 
Martin Molz (biólogo, Doutor em Botânica)  

Martin Grings (biólogo, Mestre em Botânica) 

FORMAÇÕES Floresta Estacional Semidecidual e Formações Pioneiras (restinga) 

VALORES DO INVESTIMENTO 

Estudante Graduação Estudante Pós-Graduação Profissional 

1× = R$  520,00 1× = R$ 570,00 1× = R$  620,00 

2× = R$  265,00 2× = R$  285,00 2× = R$  315,00 

 
 

2. OBJETIVOS 

Apresentar os métodos mais utilizados de amostragem em florestas (teoria e prática em 
fitossociologia), com ênfase em arbóreas; como planejar, coletar dados, e identificar plantas 
com eficiência; análise de estágios sucessionais em florestas; conceitos e análises ecológicas 
importantes para estudos e diagnósticos. 
 
 

3. PÚBLICO-ALVO 

Graduados e estudantes de graduação e pós-graduação em Biologia, Agronomia, Engenharia 
Florestal e Engenharia Ambiental, técnicos de áreas afins e público em geral. 
 
 

4. CRONOGRAMA 

DIA 20/04/2018 – Sexta-feira 

8h–8h30: Apresentação geral do curso 

8h30–11h30: Aula: Métodos de amostragem e inventário ecológico; identificação de 
espécies 

Amostragem e inventário 

− Coletando dados com planejamento 
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− Delineamento e tamanho da amostra 
− Gradientes e heterogeneidade ambiental 
− Lidando com autocorrelação espacial e suficiência amostral 

Amostragens quantitativas 

− Quadrantes centrados em um ponto 
− Parcelas (circulares, quadradas, retangulares, modificada intensa de Whittaker) 

Amostragens qualitativas 

− Florística 
− Análise da paisagem através de imagens 

Breve introdução a padrões ecológicos 

− Distribuição geográfica, raridade e endemismo 

Identificação de arbóreas 

− Preparação para campo 
− O que observar e anotar em campo 
− Conhecendo as principais famílias 

11h30–12h50: Almoço 

13h–17h30: Saída de campo: amostragens com coleta e identificação de espécies (Campo 
Bom-RS) 

17h30: Retorno a Ivoti-RS 

DIA 21/04/2018 – Sábado 

7h15: Encontro — partida pontualmente às 7h30 (Instituto de Educação Ivoti, Ivoti-RS) 

7h30–12h30: Saída de campo: amostragens, coleta e identificação de espécies (Campo Bom-
RS) 

12h45–13h45: Almoço 

14h15–18h15: Prática: Triagem de materiais e identificação das espécies coletadas 

DIA 22/04/2018 – Domingo 

8h–12h – Aula: Estágios sucessionais 
− Resoluções CONAMA 
− Análise através de caracteres estruturais 
− Análise através da composição 
− Análise combinada (quali-quantitativa e estrutural) 

12h–13h15 – Almoço  

13h30–17h – Aula: Preparação de dados e análises 
− Uso de tabela dinâmica 
− Parâmetros fitossociológicos 
− Suficiência amostral 
− Índices: uma introdução – Shannon (H’), Simpson (D), Fisher (α), Berger-Parker, 
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números equivalentes (qD), (Equabilidade (J’) 
− Distribuição de abundância das espécies 

17h–17h30: Avaliação e encerramento do curso 

 

5. MATERIAL DIDÁTICO EAD 

Materiais didáticos com leituras preparatórias serão enviados em formato digital com pelo 
menos uma semana de antecedência ao início do curso. 
 
 

6. MINISTRANTE 

Martin Molz 

É pesquisador do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul 
(FZB-MCN). Biólogo (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2001), Mestre em Botânica 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004) e Doutor em Botânica (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2011). Tem experiência na área de ecologia, com ênfase em 
ecologia de comunidades, gradientes ambientais, biodiversidade, biogeografia e conservação. 
Possui experiência em amostragens quantitativas em diferentes biomas e formações. Na área 
de botânica tem interesse em taxonomia e conservação.  

Martin Grings 

Biólogo (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2008), bacharel e licenciado, e Mestre 
em Botânica (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011). Tem experiência na área de 
Botânica, com ênfase em Taxonomia de Fanerógamos (identificação de espécies botânicas, 
atuando principalmente com inventários florísticos, fitossociologia e diagnósticos do estado 
de conservação da vegetação). 
 
 

7. INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

1. Os interessados deverão mandar um e-mail para praticasembotanica@gmail.com 
solicitando ficha de inscrição e conta bancária para depósito. 

2. Sua vaga só estará garantida após envio do comprovante de pagamento do curso 
(primeira parcela ou pagamento à vista). O envio da ficha não garante a vaga no curso! 

3. Em pagamentos parcelados, a última parcela deverá ser quitada em cheque ou 
dinheiro até o início do curso.  

4. Em caso de desistência do aluno por qualquer motivo, será retida uma taxa 
administrativa de 20% sobre o valor total da opção de investimento escolhida. 
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8. BENEFÍCIOS INCLUSOS NA INSCRIÇÃO 

03 (três) almoços (sexta, sábado e domingo); (não inclusos: pernoites, café da manhã e janta) 
Utilização de estereomicroscópios para aulas práticas 
Acesso a referências bibliográficas sobre os tópicos abordados 
Kit de materiais didáticos personalizados 
Participação nas aulas teóricas e práticas (saídas a campo e identificação de espécimes) 
Certificado do curso 
 

9. IMPRESCINDÍVEL PARA O CURSO 

Computador pessoal (notebook) com Microsoft Office (Excel) 
 

10. MATERIAL-EXTRA SUGERIDO 

Binóculos, lupa de bolso (10 a 30 × de aumento) 
Mochila, calças, botas e/ou calçados fechados, e perneiras para trilhas 
Guarda-chuva, capa de chuva e/ou outros acessórios para práticas na chuva 
Caderneta de campo, lápis e caneta; câmera fotográfica 
 

11. CONTATOS 

Martin Grings (54) 99999-7184 (Vivo – WhatsApp) martin.grings@gmail.com 

 

12. REALIZAÇÃO 

Práticas em Botânica Comércio e Serviços de Consultoria Ambiental LTDA 
CNPJ: 16.926.284/0001-81 

Nova Petrópolis-RS 
 
 

 


