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Resumo 

O objetivo deste relatório foi a construção de um Guia Ecológico para o Parque do 

Monteiro-Mor, em Lisboa, fazendo utilização do desenho científico de identificação 

para a descrição de dez espécies botânicas. Completaram-se todas as fases de produção 

deste tipo de publicação, incluindo o planeamento, pesquisa e criação dos seus 

conteúdos escritos e gráficos, design e paginação, e ainda a construção de dois mapas 

que também figuram no Guia, mas que podem funcionar como unidades independentes. 

Todos os materiais resultantes da dissertação virão a ser utilizados pelo Museu do Traje, 

a entidade responsável pela gestão do Parque do Monteiro-Mor, para a promoção do 

espaço e orientação dos visitantes no Parque, que através do Guia Ecológico podem 

conhecer parte do seu património natural e a sua história. 

Como fundamentação teórica do trabalho analisou-se a vida e obra de três autores 

históricos que se destacaram na área do desenho científico – Albrecht Dürer (1471-

1528), conceituado gravador alemão, desenhador, pintor e matemático; Pierre-Joseph 

Redouté (1759-1840), ilustre artista belga e botânico, que se notabilizou com as obras 

Les Liliacées e Les Roses; e John James Audubon (1785-1851), artista americano que 

produziu a grandiosa obra The Birds of America. 

Fez-se uma análise crítica de alguns guias ecológicos disponíveis no mercado Português 

de forma a conhecer melhor a estrutura e características deste tipo de publicações. Teve-

se em conta os aspetos positivos e negativos de cada um para melhor informar a 

construção do Guia Ecológico. 
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Abstract 

The objective of this report was the construction of an Ecological Guide to the 

Monteiro-Mor Park in Lisbon, making use of scientific drawing of identification for 

describing ten botanical species. Was completed all the stages of production of this type 

of publication, including planning, research and creation of their graphics and written 

content, design and layout, and the construction of two maps that also feature in the 

Guide, but can function as well whit independent units. All materials resulting from the 

dissertation will be utilized by the Museum of Traje, the entity responsible for 

management of Monteiro-Mor Park, to promote and guidance of the space the visitors 

in the Park which through the Ecological Guide they can meet part of its heritage and 

his natural history. 

As theoretical basis of this labor it is analyzed the life and work of three historical 

authors which excelled in the area of scientific drawing - Albrecht Dürer (1471-1528), 

renowned German engraver, drawer, painter and mathematician, Pierre-Joseph Redouté 

(1759 - 1840), illustrious Belgian artist and botanist, who distinguished himself with the 

works Les Liliacées and Les Roses, and John James Audubon (1785-1851), American 

artist who produced the monumental work the Birds of America. 

It was done a critical analysis of some ecological guides available in the Portuguese 

market in order to better understand the structure and characteristics of this type of 

publications. Was took into account the positive and negative aspects of each one to 

better informing the construction of the Ecological Guide. 
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Introdução geral 

Este projeto consistiu na elaboração de um Guia Ecológico para o Parque Botânico do 

Monteiro-Mor, situado em Lisboa. Procurou-se desenvolver um produto para 

corresponder às necessidades dos visitantes do Parque, uma vez que o Guia existente se 

encontrava desajustado à realidade atual. 

Incluiu-se no novo Guia três tipos de conteúdo, mapas, descrição do Parque, e um 

conjunto de ilustrações e texto que se propõem a ajudar o utilizador a identificar e 

melhor conhecer dez espécies arbóreas que pode encontrar durante a visita. Utilizou-se 

como disciplina base neste projeto o Desenho Científico para fazer a descrição visual 

das árvores, pelo que em conjugação com o trabalho prático se procurou fazer uma 

análise de obras e metodologias de artistas reconhecidos pelos seus trabalhos na área do 

desenho científico. 

Uma das motivações que levaram à execução deste projeto foi a possibilidade de 

adquirir e aperfeiçoar métodos de trabalho. Ao conhecer melhor as origens do desenho 

científico, assim como o percurso e métodos de artistas que desenvolveram esta 

atividade, foi possível adquirir uma noção mais profunda daquilo que é o Desenho 

Científico e aperfeiçoar a técnica de aguarela, uma das mais utilizadas nesta área
1
. 

O recurso ao desenho científico é fundamental num guia ecológico que se pretende 

rigoroso, claro e informativo. Como diz Jastrzebski
2
 (1985), a comunicação está na base 

de todas ilustrações científicas. 

Alan Male (2007) afirma que a ilustração científica pode ser descrita como a arte ao 

serviço da ciência. Assim sendo este projeto assenta no conhecimento científico, na 

descrição taxonómica das espécies. Em suma, as características formuladas pela 

biologia relativas às dez espécies arbóreas, são a base dos desenhos científicos. 

Utilizou-se como fundamento teórico para a construção do Guia dois conjuntos de 

análises. Uma assenta na observação e crítica de obras de autores cujo rigor dos seus 

desenhos científicos está comprovado, desde a execução técnica dos desenhos à sua 

                                                
1 Elaine Hodges, dedica um capítulo exclusivo para a técnica de aguarela no livro: “The Guild Handbook 

of Scientific Illustration”, uma grande referência para os ilustradores científicos. 
2 Zbigniew T. Jastrzebski (1941-2001) Nasceu na Polónia. Foi Ilustrador científico sénior no museu de 

História Natural, assim como docente em várias faculdades na área de Chicago. 
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relevância científica. Como sugere Phyllis Wood (1994) o desenho científico é um 

desenho de precisão. Razão pela qual foram selecionados Albrecht Dürer, Pierre -

Joseph Redouté e John James Audubon. A segunda análise é relativa aos guias. 

Investiga-se os pontos fortes e fracos de cada guia de forma a reter informação relevante 

de modo evitar erros no futuro guia. Utilizou-se para tal cinco guias ecológicos 

publicados em Portugal. 

A análise dos guias baseia-se na reformulação que Ulrich e Eppinger (2008) fizeram do 

método de Stuart Pugh
3
. Este método é muito útil sempre que é necessário selecionar 

um determinado conceito. No entanto, neste caso será utilizado para identificar o melhor 

guia. Desta forma é possível fazer uma análise mais correta. Permite também concluir 

sobre as características que os desenhos e o guia devem possuir. 

  

                                                
3 Stuart Pugh foi um designer, engenheiro e gestor, lançou um livro em 1990 chamado Total Design, onde 

expõe o seu processo de design. 
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PARTE I 

Introdução 

A Parte I deste relatório concentra-se nos fundamentos teóricos do desenho científico, e 

mais particularmente na sua vertente de identificação, que, como o nome indica, permite 

o reconhecimento da identidade de um ser vivo, para categorização num determinado 

grupo taxonómico, mais comummente ao nível da espécie. Geralmente acompanha e 

serve de apoio fundamental a uma descrição textual, ilustrando características 

diagnosticantes. 

A elaboração de um desenho científico de identificação é um processo cuidado e que 

geralmente tem em vista a integração final numa publicação, pelo que aqui se descreve 

detalhadamente o processo. 

Analisou-se a vida e obra de três artistas históricos que praticaram o desenho científico, 

com o objetivo de tirar conclusões sobre os seus métodos e técnicas e fazer um paralelo 

com a prática moderna do desenho: 

Albrecht Dürer (1471-1528) elaborou desenhos que tinham por base a observação direta 

dos animais e plantas, refletindo-se numa representação rigorosa da anatomia em todos 

os seus pormenores. Sendo o primeiro a abordar o desenho desta forma é considerado 

por muitos um dos primeiros a praticar o desenho científico e portanto o seu 

impulsionador. 

Joseph-Pierre Redouté (1759-1840), alcunhado de “Rafael das flores” devido ao 

domínio técnico, rigor e considerações estéticas utilizados nas suas representações. O 

seu trabalho é considerado uma importante referência na história natural e botânica. Das 

publicações mais importantes destaca-se uma sobre Lírios com 486 conjuntos de 

desenhos, e outra sobre Rosas, composta por 160 imagens. Foi por isso um dos mais 

importantes artistas botânicos do século XVIII. 

John James Audubon (1785-1851) dedicou praticamente toda a sua vida em favor da 

ornitologia. A sua obra-prima Birds of America é composta por 435 desenhos em 

aguarela de aves representadas à escala real. O processo de trabalho que punha em 

prática é, em muito, semelhante ao atualmente utilizado no desenvolvimento do desenho 

científico. 
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Realizou-se uma análise crítica de cinco guias ecológicos publicados em Portugal tendo 

como base o método
4
 de Stuart Pugh. Procurou-se selecionar publicações variadas na 

sua estrutura e que abordassem os mesmos grupos taxonómicos que este projeto, para 

tirar conclusões sobre as melhores práticas de formato, estrutura, conteúdo escrito e 

gráfico: 

O guia Os Percursos Botânicos nos Parques de Sintra (2008) oferece informação 

botânica e histórica sobre o património natural dos Parques da Pena, Monserrate e 

Capuchos. O desenho científico de identificação é utilizado para representar trinta 

espécies em aguarela, de forma detalhada, privilegiando a representação de partes das 

plantas em vez dos indivíduos no seu todo. 

O Guia de campo Dia B, comemorativo do ano da Biodiversidade em 2010, descreve 

um grande número de espécies, utilizando a fotografia para as representar, o que 

permitiu comparar com publicações que fazem uso do desenho científico. 

O guia Aves Comuns de Portugal (2010) é bastante utilizado nas saídas de campo para 

observação de aves no território nacional pela sua simplicidade, acessibilidade e 

credibilidade, uma vez que se trata de uma publicação da SPEA (Sociedade Portuguesa 

do Estudo das Aves). 

O guia Lisboa Aves (2000) publicado pela Câmara Municipal de Lisboa protagoniza as 

espécies ornitológicas que se podem observar na cidade e funcionou como referência de 

uma publicação que contém informação sobre o património natural no espaço urbano. 

O guia do Parque do Monteiro-Mor (1987) é a única publicação disponível que faz o 

enquadramento histórico, geográfico e ecológico do Parque. A sua análise era da maior 

relevância uma vez que o projeto pretendia construir uma versão atualizada e melhorada 

deste guia. 

Por fim fez-se o levantamento dos critérios mais importantes a ter em conta no 

desenvolvimento do guia. Estes baseiam-se nas obras dos artistas de referência e nos 

guias analisados, juntamente com o processo de elaboração do desenho científico. 

 

 

                                                
4 O método de Stuart Pugh é utilizado na seleção e comparação de conceitos em Design. Neste caso foi 

adaptado para comparar e analisar os Guias em questão. 
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Desenho 

O desenho pode ser definido como forma de expressão e modo de pensar. Frederico 

Zuccari defendia esta tese no século XVII. Para ele, existem dois níveis de desenho, o 

desenho interno (sinal de Deus
5
) e externo (representação do sinal de Deus). Zuccari foi 

uma das primeiras pessoas a defender que o desenho é a base de qualquer arte plástica, 

como nos sugere no seu livro L’ idea de pittori, scultori ed architetti. 

Para Kimon Nicolaides (1941) o desenho depende da observação, e a observação 

depende do conhecimento. Ou seja, para desenhar é necessário conhecer aquilo que 

desenhamos. Porém Nicolaides acaba por deixar de fora a componente “imaginação”, 

ficando demasiadamente obcecado pela representação correta. O conceito de Nicolaides 

acaba por ser completado com o de Leonardo Da Vinci, aquele refere no seu tratado de 

pintura. Leonardo considera que as formas confusas por vezes despertam e aceleram em 

nós o espírito inventivo. 

No entender de Betty Edwards (1979) o desenho pode ser compreendido com sete 

conceitos. No livro
6
 onde expõe o seu método de desenho, refere que existem cinco 

conceitos básicos, tais como a perceção das arestas, do espaço, das relações, das luzes e 

sombras e do conjunto. Estes aspetos são essenciais para a eficácia dos outros dois, o 

desenho de memória e o desenho da imaginação. Desta forma, Edwards não descurou a 

parte criativa nem o rigor que por vezes é exigido num desenho. 

Contudo o desenho não é apenas mental e físico, mas também emocional, como dá a 

entender Almada Negreiros no seu texto “A Flor” de 1921:  

“…a palavra flor andou por dentro da criança, da cabeça para o coração e 

do coração para a cabeça, à procura das linhas com que se faz uma flor…” 

Pode-se também concluir que no desenho transparece as emoções e a personalidade do 

artista. Ou seja a mesma flor representada por pessoas diferentes nunca apresenta o 

mesmo resultado final. 

                                                
5 O desenho para Zuccari é um sinal de Deus (Desegno = Dio + segno, em que Dio é Deus, e segno significa sinal). 

6 Edwards, Betty, The New Drawing on the Right Side of the Brain, Nova York, 1979 
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“…a criança pôs no papel algumas dessas linhas, ou todas. Talvez as 

tivesse posto fora dos seus lugares, mas – não aquelas as linhas com que 

Deus faz uma flor.” 

O desenho varia à medida que crescemos, é natural que uma criança não desenhe de 

forma naturalista. Contudo, existem pessoas que se dedicam a esse tipo de desenho. A 

essas é-lhes exigido um desenho que possa ser compreendido por todas as pessoas. De 

certa forma devem de representar a flor a partir das “linhas com que Deus faz uma 

flor”, talvez seja essa a função do desenho científico. 

 

Desenho Científico 

O desenho científico pode ser descrito como a interação entre a Arte e a Ciência. É por 

definição um desenho de rigor onde foram empregues capacidades técnicas e estéticas 

de observação para retratar um tema científico. O seu propósito é comunicar: cada 

imagem é uma explicação visual que traduz o conhecimento científico; desempenha 

portanto uma função didática, para além de registar e difundir os resultados da 

investigação científica, um papel fundamental para o avanço da ciência. 

Tendo em conta a definição acima descrita, pode-se concluir que os primeiros desenhos 

científicos surgiram no Período Clássico (Sec. I a.C. a Sec. IV d.C.). Esses desenhos 

foram realizados para acompanhar as descrições de Theophrasus
7
. Apesar de não se ter 

encontrado até hoje nenhum desenho científico na Civilização Egípcia (3100 a.C. a 332 

a.C.) é possível que possa ter existido essa atividade
8
. 

O desenhador utiliza informação científica, conhecimentos técnicos e a sua 

sensibilidade estética para elaborar os desenhos. Neles o rigor é essencial, na verdade é 

uma prioridade. Já que um desenho harmonioso mas incorreto do ponto de vista 

científico, não cumpre a sua finalidade e não tem valor aos olhos da ciência. 

                                                
7 Theophrasus, 372-288 a.C. Filósofo grego, discípulo de Aristóteles, considerado o fundador da 

Botânica, autor de “As pesquisas sobre as Plantas” e “As causas das Plantas” 
8 O Papiro de Ebers refere a existência de herboristas, e como seria que registavam as suas descobertas, 

apenas por escrito ou acompanhavam-nas com desenhos? Além disso este povo possuía imenso 

conhecimento relativo a algumas plantas que utilizavam desde embalsamentos, à medicina, culinária, 

cosmética, entre outras áreas. Uma coisa é certa o desenho científico aqui seria fundamental. 
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O desenho científico dá forma ao que não é observável, representando desde as 

moléculas e vírus até ao próprio universo, do interior anatómico dos artrópodes às 

plantas, passando pelos cortes geológicos e reconstituição de formas de vida extintas. 

Enquanto a arte reflete a cultura, o desenho científico espelha as descobertas científicas 

e tecnológicas. 

Percebe-se portanto a diversidade das áreas de aplicação do desenho científico e como o 

trabalho dos seus autores pode desempenhar um papel importante, desde a identificação 

de insetos transmissores de doenças, distinção de espécies com valor comercial, 

representação de plantas para uso medicinal, identificação de animais venenosos, 

descrição de técnicas cirúrgicas, planificação da anatomia humana e animal, entre 

outros. 

Embora não de uma forma sistemática, pode-se falar em três grandes áreas temáticas no 

desenho científico: o desenho nas ciências naturais, o desenho da vida selvagem ou 

naturalista, e o desenho médico. Cada uma possui estilos e convenções próprias, 

diferindo por vezes até na audiência a quem se dirigem e nas técnicas que empregam. 

O desenho nas ciências naturais geralmente aparece associado a artigos científicos, 

publicações populares e infantis, livros didáticos, e a exposições. Os clientes habituais 

deste tipo de desenho científico são os administradores de museus, professores de 

ciências, cientistas e editores. 

O desenho da vida selvagem pode ser elaborado para reprodução ou para venda dos 

originais. Muitos desenhadores que se dedicam a este género de desenho científico 

usam os seus desenhos para informar e sensibilizar o público para as espécies de seres 

vivos ameaçadas, outros usam-nos para traduzirem o deslumbramento que sentem pelo 

mundo natural. 

O desenho médico concentra-se na temática do Homem, quer dirigindo-se a estudantes 

e especialistas, quer estabelecendo a ponte da comunicação com o público em geral, 

alertando para os cuidados de saúde, promovendo a reabilitação. Investigadores de 

medicina, companhias farmacêuticas, advogados, agências de publicidade e 

estabelecimentos de ensino são os principais utilizadores do desenho médico. 
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Desenho Científico de Identificação 

O desenho científico de identificação, como o nome indica, é um tipo de desenho 

científico que permite o reconhecimento da identidade de um ser vivo, para 

categorização num determinado grupo taxonómico, mais comummente ao nível da 

espécie. Geralmente acompanha e serve de apoio fundamental a uma descrição textual, 

ilustrando as características enunciadas. 

Ao representar uma espécie e não um espécime em particular, obedece a uma 

generalização das características encontradas em vários indivíduos do mesmo grupo. 

Exige por isso bastante concentração e tempo por parte do desenhador, pelo elevado 

grau de preparação anterior à elaboração do desenho propriamente dito. A fase de 

pesquisa de referências para garantir o rigor científico, a devida preparação para fazer a 

referida generalização do tema a retratar, o desenvolvimento de esboços e desenhos 

preliminares são indispensáveis e requerem dedicação e investimento. 

Existem algumas convenções definidas para este tipo de desenho. Tratam-se de diretivas 

que visam uniformizar o desenho científico e facilitar a leitura do desenho, como 

respeitar a mesma orientação da luz e seguir sempre o mesmo posicionamento dos 

espécimes, de acordo com o grupo taxonómico a que pertencem.  

No caso do desenho de identificação de espécies botânicas, vários elementos devem ser 

incluídos para uma identificação completa e em qualquer altura do ano, uma vez que as 

suas características podem alterar-se drasticamente durante um ciclo de reprodução. 

Exemplos de elementos geralmente representados são as folhas, frutos e aspeto geral da 

planta. 

O desenho científico de identificação resulta geralmente da colaboração entre um 

cientista e um desenhador para fazerem uma descrição a uma audiência, normalmente 

profissional, mas hoje em dia também cada vez mais não especializada. Como o 

desenhador despende normalmente mais tempo a observar atentamente a espécie do que 

o cientista, pode acontecer que descubra detalhes que passaram despercebidos ao 

cientista, pelo que a partilha de conhecimentos é desejável para a documentação do 

objeto de estudo. 

Os suportes mais comuns do desenho científico de identificação são publicações 

impressas ou online, tanto periódicas como pontuais. Este tipo de publicação pode estar 



11 

 

preparado para acompanhar o utilizador no campo quando se faz observação direta de 

animais ou plantas e se procura reconhecer a sua identidade; mas podem também ser 

publicações para consulta em ambientes de laboratório, quando a observação ocorre 

através de equipamentos especializados ou já depois das espécies serem coletadas para 

melhor manipulação, realização de análises e medições. 

As técnicas mais utilizadas são a aguarela, a grafite e as ferramentas digitais, que 

permitem bastante precisão na execução do desenho. 
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Processo de Elaboração do Desenho Científico de Identificação
9
 

A elaboração de um desenho científico de identificação é um processo cuidado e que 

geralmente tem em vista a integração final numa publicação. Assim sendo, as etapas a 

que obedece incluem a preparação e execução do desenho propriamente dito mas 

também preocupações com o planeamento da publicação. 

O conhecimento da espécie 

É através do conhecimento do nome científico de uma espécie que se pode pesquisar a 

sua descrição taxonómica, conhecer as características da sua anatomia, do seu habitat, 

dieta, entre outros. O desenhador tem de saber o que é ou não necessário incluir para a 

representação da espécie e simultaneamente deve procurar uma colaboração com um 

cientista que possa destacar as características diagnosticantes, assim como facilitar o 

acesso a outras fontes de informação. Para além da consulta com os cientistas, o 

desenhador procura sempre que possível recolher informações diretas de vários 

exemplares da espécie, selecionando espécimes com o menor dano possível (o estado do 

exemplar é muito importante para construir um bom desenho, já que diminui a 

quantidade de correções a fazer) e que sejam representativos da espécie. É um processo 

demorado que inclui também o estudo de desenhos de outros autores, análise de 

literatura científica sobre a espécie e sempre que possível a observação no habitat 

natural. 

O planeamento da publicação 

Publicação: as características do suporte final onde o desenho vai ser incluído 

influenciam o planeamento e o aspeto final. Sendo um suporte impresso de publicação 

regular, o desenhador deve obter uma cópia antes de começar o trabalho, que o 

informará sobre o espaço disponível e sobre a organização dos elementos da imagem. 

Proporções e reduções: antes de iniciar um desenho é necessário saber qual o tamanho 

da página e se a entidade que vai realizar a publicação possui alguma medida 

recomendada, assim como o espaço disponível para o desenho o que ajuda a definir as 

dimensões deste. 

                                                
9 Adaptado de Elaine R. S. Hodges, The Guild Handbook of Scientific Illustration, Elaine R. S. Hodges 

(Editor), 2003, Wiley 
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Número de desenhos por folha: saber quantos desenhos devem ser incluídos por página 

e se são para ser pensados e elaborados em conjunto ou só depois é que serão 

organizados, é fundamental numa fase inicial do processo. 

Paginação: igualmente importante é saber se o trabalho de paginação é para ser 

executado pelo desenhador, ou se será realizado pela entidade responsável pela 

publicação. Caso seja o primeiro a executar este trabalho, deve verificar se existe 

alguma preferência do cliente. 

Impressão: A editora ou a impressora podem possuir alguma exigência especial que faça 

com que a técnica utilizada no desenho necessite de ser alterada. É importante para o 

desenhador saber qual o suporte final em que vai ser impresso o trabalho de forma a 

evitar erros de impressão. 

O planeamento do desenho 

Dimensão do desenho: normalmente os desenhos são realizados num tamanho superior 

ao da sua reprodução final de forma a garantir a qualidade. Este método permite 

introduzir pormenores que de outra forma seriam muito difíceis de executar devido à 

área reduzida, construindo assim um desenho mais rico e interessante. Por outro lado a 

ampliação dos desenhos para reprodução é desaconselhada e nunca deve ser superior a 

50%. Uma das razões é que este fica de tal forma adulterado que muitos dos pormenores 

perdem-se com o aumento para o formato final. 

Layout e composição
10

: quando se executam vários desenhos há que ter a preocupação 

da sua composição em grupo. Não existem regras definidas, cada composição possui 

especificações e problemas próprios. Por vezes os elementos gráficos devem ser 

arranjados de modo a ficarem de acordo com uma sequência (por exemplo as páginas de 

livros). Os componentes mais importantes de um desenho nunca podem ficar 

sobrepostos por outros de menor relevância. 

Para obter uma boa composição gráfica deve-se desenhar todos os elementos e estudar a 

organização dos mesmos. Desenha-se os elementos separados e realiza-se o estudo da 

composição com o auxílio de fotocópias ou através de programas informáticos a partir 

das imagens digitalizadas. Outra solução é estudar a composição dos elementos a partir 

                                                
10 Adaptado de Molly Kelly Ryan, página 10 e 11, cit in Elaine R. S. Hodges, The Guild Handbook of 

Scientific Illustration, Elaine R. S. Hodges (Editor), 2003, Wiley 
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do desenho, fazendo pequenos esboços para o efeito. Nesta fase de planeamento, têm de 

ser incluídos, caso existam, os elementos de paginação (texto, título, tabelas, etc.). 

O objetivo é preencher o espaço sem o sobrecarregar, de forma a criar um arranjo 

gráfico, limpo, equilibrado e organizado. Caso exista um desenho maior ou mais denso 

do que os restantes, este deve figurar no centro ou no fundo da página, compondo o 

resto do espaço com os demais desenhos. 

Avalia-se o equilíbrio da composição colocando-a em diferentes orientações, ou de 

frente para um espelho avaliando o seu reflexo, o que destaca as variações 

inconsistentes dos lados da composição. Ao semicerrar os olhos também é possível 

verificar a composição, evidenciando as formas básicas. Já para verificar os valores 

cromáticos e tonais, utilizam-se fotocópias a preto e branco, ou filtros de cor 

nomeadamente amarelos ou vermelhos (recorrendo a programas digitais). 

Reconstrução: se o espécime está danificado ou incompleto, o desenhador deve procurar 

saber se vai proceder ou não à reconstrução das partes afetadas. 

Convenções: o desenhador deve ter cuidado ao escolher a posição do objeto já que 

existem convenções definidas para vários grupos de espécies (por exemplo, os desenhos 

de identificação de peixes posicionam o animal em vista lateral com a cabeça a apontar 

para o lado esquerdo). 

O desenho preliminar 

Depois de estudar a espécie, encontrar os espécimes e esclarecer quaisquer dúvidas com 

o cientista, o desenhador pode iniciar o desenho preliminar. Este é a base para o 

desenho final e deve conter o mesmo grau de informação, pretende-se que seja o mais 

completo possível. 

Esboço: o primeiro passo é desenhar o contorno da estrutura principal da espécie. A 

partir deste desenho rigoroso introduz-se a escala com o auxílio de uma régua ou um 

micrómetro, dependendo do tamanho do espécime. No caso de insetos ou outros 

organismos de pequenas dimensões é aconselhável a representação numa escala três 

vezes maior. Logo que as formas base e as proporções estejam corretas, adiciona-se 

mais informação, começando sempre dos detalhes maiores para os menores. 
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Proporções: caso o tamanho do esboço não corresponda às dimensões do desenho final, 

deve ajustar-se de forma a preparar a próxima fase. Normalmente para realizar uma 

ampliação ou redução utiliza-se uma grelha de transferência, um projetor, uma máquina 

fotocopiadora ou um scanner. 

Desenho preliminar detalhado: a partir do momento que se tem o desenho à escala com 

as proporções corretas e os detalhes inseridos, o desenhador pode corrigir os detalhes 

com o auxílio de papel vegetal. Desta forma nada se perde, passa-se apenas o que está 

correto e melhora-se os pormenores menos conseguidos do desenho anterior. O desenho 

preliminar final deve conter a linha de contorno e todos os detalhes importantes. Tem de 

estar limpo e inequívoco para permitir uma fácil interpretação, de forma a evitar erros 

no desenho final. 

Verificação do desenho preliminar detalhado: o cientista e o desenhador partilham a 

responsabilidade do rigor do desenho, ao passo que apenas o desenhador está 

encarregado da qualidade da publicação. Assim sendo, especialmente na fase do 

desenho preliminar e no desenho final, o cientista deve supervisionar o desenho 

comparando-o com a espécie, mesmo que o desenhador seja experiente. Em casos que 

não envolvem um cientista, o desenhador torna-se o único responsável pelo rigor do 

desenho. Depois da verificação e aprovação, o desenho preliminar é transferido para a 

folha de desenho final. 

O desenho final 

Antes de começar o trabalho final, o desenhador deve fazer pequenos testes utilizando a 

mesma técnica e suporte que vai aplicar no desenho final para perceber a 

adequabilidade das suas escolhas e praticar com mais segurança. 

Para evitar erros de perceção, quando existe acesso direto a exemplares da espécie, 

colocam-se exatamente na mesma posição do desenho. Inicia-se o desenho com os 

contornos da forma, trabalhando-se em seguida a volumetria através da representação 

das sombras e áreas iluminadas; e por fim explora-se a textura e todos os pormenores, 

procurando efeitos realistas e definidos. 

A sombra pode ser iniciada nas zonas escuras ou claras. É aconselhado deixar as partes 

iluminadas a branco até completar o desenho. Deste modo mantêm-se o brilho do 

desenho, permitindo um bom contraste no final. Os detalhes necessários nas áreas 
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iluminadas devem de ser adicionados no fim do desenho, com cuidado e de forma a 

deixar partes onde a luz incide com maior intensidade sem qualquer preenchimento. 

Para adicionar o detalhe no fim de concluir as sombras deve estudar-se a espécie 

milímetro a milímetro. Verificar o desenho com o espécime pode ajudar a esclarecer 

algumas dúvidas. Deve-se ter em atenção os detalhes para que o desenho se torne o mais 

rigoroso e atrativo possível. 

A última etapa é limpar o fundo do desenho com uma borracha, para que este fique livre 

de qualquer sujidade e imperfeição. 

Verificações finais, correções e últimos passos: assim que o desenho fica concluído 

deve ser verificado pelo cientista e pela entidade responsável pela publicação, antes do 

início da paginação. O aspeto diferente do desenho final pode revelar informação até aí 

encoberta e portanto a verificação de uma prova, com as dimensões finais e 

enquadramento apropriado, garante que não existem problemas que nas fases anteriores 

tenham passado despercebidos. 

Paginação e assinatura: se existir texto que se apoia nos desenhos, o desenhador deve 

fazer com que estejam ordenados de acordo com a organização do texto. O tipo de letra 

usado deve ser simples e de fácil leitura, para além de estar visualmente relacionado 

com o desenho. Para desenhos grandes utiliza-se um tipo de letra maior do que em 

desenhos de menores dimensões. 

A assinatura, se presente, deve existir no desenho de forma equilibrada. Há que ter em 

atenção o seu tamanho para que não seja exagerado em relação ao tamanho final da 

publicação.  
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Apreciação Crítica do Trabalho de Alguns Autores 

Este capítulo inclui a análise do trabalho de alguns autores, Albrecht Dürer (1471-

1528), Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) e John James Audubon (1785-1851), alguns 

dos principais impulsionadores do desenho científico. Através da apreciação do seu 

processo de trabalho e do percurso de cada um é possível ter uma ideia global dos 

processos históricos do desenho científico. 

Para cada autor compilou-se uma pequena biografia onde são relatados os 

acontecimentos mais importantes que marcaram a sua vida. É interesse perceber que o 

percurso de alguns se cruzou, como no caso do encontro e troca de desenhos entre 

Audubon e Redouté, na academia de ciências em Paris, através de Georges Cuvier 

(1769-1832), na segunda metade da década de 1820 (1828-1829). 

Selecionaram-se um ou dois desenhos por autor para análise do seu processo de trabalho 

e crítica construtiva e justificativa do desenho. Levou-se em consideração o 

enquadramento histórico, grau de conservação do trabalho, método e técnica utilizada, 

características e possíveis evoluções/alterações físicas da espécie representada. 

 

Albrecht Dürer 

Nasceu em Nuremberga (Nürnberg) na Alemanha em 1471. É considerado o maior 

artista do renascimento do norte da Europa. Fez inúmeros desenhos, gravuras, pinturas, 

estudos anatómicos e geométricos. Filho de um ourives, recebeu uma boa educação 

assente em princípios católicos, foi aprendiz de seu pai e de Michael Wolgemut
11

, entre 

outros. 

Para se perceber o enquadramento de Albrecht Dürer é necessário recuar a 1450, altura 

em que fora introduzida a prensa móvel por Gutenberg. Esta descoberta, fez com que 

Nuremberga se tornasse uma das principais cidades do império romano. Não apenas 

pelas gravuras e xilogravuras, pela presença de artesãos de armas, instrumentos náuticos 

e joalharia, mas principalmente por ficar nas rotas comerciais entre o norte e o sul da 

                                                
11 Michael Wolgemut nasceu em Nuremberga na Alemanha em 1434, foi pintor e gravador. Chefe de uma 

oficina que produzia retábulos, imagens comemorativas, retratos e desenhos de pinturas em vidro. Para 

além de contribuir com inovações notáveis para o processo de xilogravura, foi o segundo mestre de 

Albrecht Dürer. 
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Europa. Situada nas margens do rio Pegnitz, rodeada por campos de cultivo e pela 

floresta de Bavaria, foi considerada como a capital não oficial do império de 

Maximiliano I. 

O pai de Dürer era Húngaro, estabeleceu-se em Nuremberga no ano de 1455. Antes de 

ter começado a trabalhar como ourives na loja Hiernonyos Holper, teve formação com 

grandes mestres holandeses. Doze anos depois casou-se com a filha do dono da 

ourivesaria com a qual teve 17 filhos, dos quais apenas 3 sobreviveram à peste e 

chegaram à idade adulta. 

Dürer já desde muito novo mostrava grande aptidão para o desenho e seu pai ficou 

desapontado quando decidiu trocar o negócio de família pela pintura. Contudo foram as 

influências da metodologia em ourivesaria que fizeram dele um pintor e gravador 

notável, o expoente máximo da arte renascentista do norte da Europa, destacando-se nos 

trabalhos pela sua preocupação com o detalhe. 

Aos 14 anos tornou-se aprendiz de Michael Wolgemut. Ao completar a sua formação 

com 19 anos, viajou pela Alemanha para estudar o trabalho de artistas e gravadores. Em 

Basel, admirados com o trabalho de Dürer convidaram-no a produzir gravuras para 

livros. 

Sabe-se bastante sobre ele devido aos trabalhos artísticos e documentos que deixou. 

Poderá ter-se considerado uma pessoa importante, fazendo questão de deixar provas 

para que todos conhecessem as suas obras. E de facto foi considerado o melhor 

gravador de todos os tempos, executando mais de 350 gravuras e xilogravuras. 

Destacou-se também na pintura produzindo pelo menos 60 pinturas a óleo que 

chegaram aos dias de hoje, onde utilizava temas religiosos, seculares e retratos. 

Elaborou ainda cerca de 1000 desenhos e aguarelas. 

O estudo de Dürer envolveu viagens e contacto com trabalhos de importantes artistas 

renascentistas italianos, os quais influenciaram as suas criações e lhe alargaram os 

horizontes. De entre eles, Luca Pacioli era motivo de admiração pelo seu estudo do 

corpo humano
12

. Recebeu igualmente influências dos artistas holandeses, presentes num 

outro grande centro artístico da época. 

                                                
12 Pacioli (1445-1517) foi quem mais contribuiu para a pintura renascentista com os seus estudos 

matemáticos. Entre esses estudos está A Proporção Divina - “De Divina Proportioni”. 
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Os italianos eram de opinião que os artistas alemães tinham pouca formação; no 

entanto, respeitavam Dürer, e Giovanni Bellini
13

 considerou-o como o melhor artista de 

Veneza. Tendo em conta este preconceito italiano, Dürer decide contribuir para 

aumentar o nível de conhecimento dos seus conterrâneos. Concebe dois conjuntos de 

livros: “Os quatro livros de medição com compasso e régua”, (titulo em alemão), dos 

quais conseguiu apenas concluir um; e “Os quatro livros das proporções humanas” 

(titulo em alemão). Ambas as obras foram publicadas em alemão, ao invés do latim 

como era habitual, de forma a facilitar a compreensão dos artesãos e artistas alemães. 

Dürer e o desenho científico 

Durante as suas viagens a Itália, Dürer fez inúmeros desenhos de paisagens urbanas e 

naturais, demonstrando especial interesse pela natureza. Nos seus desenhos incluiu 

temas nunca antes abordados ao executar desenhos autónomos de espécies em 

particular, incluindo árvores, animais e flores. Ao fazer isto, Dürer foi pioneiro no 

desenho científico, embora não tivesse essa intenção. Graças à aprendizagem de 

técnicas de ourivesaria, Dürer desde muito cedo foi habituado a executar trabalhos com 

grande minúcia e detalhe, características que estão patentes em toda a sua obra, sendo 

que os seus desenhos da natureza não são exceção. 

Nem todos os trabalhos em que aparecem espécies individuais são autónomos, alguns 

são estudos para futuras pinturas ou gravuras. Nestes casos os elementos naturais 

(plantas ou animais) possuem um valor simbólico, ajudando o observador a interpretar 

mais facilmente a obra. Possivelmente a intenção dos desenhos de animais era a 

reprodução em gravura; no entanto constituem por si só belas e rigorosas aguarelas 

sobre velino. 

Dürer considerava que quanto mais rigoroso fosse o trabalho de representação, mais 

apelativo seria. Normalmente dividia a execução destes desenhos em três passos: no 

início executava o desenho de contorno; de seguida inseria a coloração e por fim 

colocava os detalhes. Em 1503 fez o primeiro desenho em que utilizou este método, 

uma obra que se tornou conhecida como “o grande pedaço de relva” e que ganhou 

                                                
13 Bellini (1430-1516), filho de uma linhagem de pintores, criou a escola de Veneza, colocando esta 

cidade no mapa da Arte Renascentista. Para além deste facto revolucionou a pintura com um novo grau 

de realismo, melhor conteúdo e maior sensibilidade na forma e na cor. 
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bastante visibilidade porque nunca ninguém até então tinha prestado atenção a algo tão 

insignificante. 

Praticamente todos os desenhos foram executados no tamanho real da espécie, com um 

rigor extraordinário. 

Análise do desenho Lucanus cervus 

Introdução à obra 

Dürer criou esta obra em pleno apogeu da maior revolução a nível do conhecimento 

humano, o Período do Renascimento
14

. Este desenho foi selecionado pela sua 

importância histórica de entre os mais de 1000 desenhos de Dürer. Nunca antes tinha 

sido dada tanta importância a um motivo deste género.  

Ficha técnica 

O besouro Lucanus cervus de Dürer foi executado a aguarela sobre papel com as 

dimensões de 142 mm por 115 mm. Tudo indica que Dürer tenha realizado este desenho 

no seu estúdio na Alemanha em 1505. Pensa-se que recorreu a desenhos preliminares e 

desenhos de memória tal como sita o museu que detêm esta obra. Atualmente este 

desenho faz parte da coleção do Museu J. Paul Getty
15

. O desenho apresenta alguma 

degradação na área das mandíbulas e amarelecimento do papel. 

Descrição 

É o desenho de um macho da espécie Lucanus cervus representado a três quartos. A 

composição do desenho não está bem concebida, no entanto apresenta algum 

dinamismo. A volumetria do desenho está muito bem executada, note-se que até nas 

finas patas do besouro, Dürer teve a sensibilidade de adicionar zonas iluminadas. As 

cores aqui utilizadas transmitem naturalidade. A sombra própria e projetada dão um 

ótimo contraste ao desenho fazendo com que este “salte” do papel. 

 

 

                                                
14 Segundo Ana Pinto, et al, (2004) os historiadores designaram o Período entre os séculos XV a XVI de 

Renascimento devido à extraordinária evolução das mentalidades e da cultura europeias. 
15 Trata-se de um Museu dedicado ao desenho, pintura, antiguidades, manuscritos, escultura, artes 

decorativas e fotografia. Situa-se em Malibu, Los Angeles, Estados Unidos da América. 
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Relevância científica 

O desenho parece natural à primeira vista. No entanto, ao prestar atenção às áreas 

iluminadas constata-se que a luminosidade e a cor dos élitros e das mandíbulas diferem 

da natureza (comparar figuras 1 e 2). As patas do besouro possuem alguns defeitos 

relativamente à luminosidade e à própria forma, aparentemente no desenho de Dürer as 

patas são mais curvilíneas do que na realidade. A forma dos élitros parece estar 

demasiadamente curta em relação à imagem da fotografia (Fig.2). Isto poderá estar 

relacionado com a perspetiva, a idade do exemplar ou um possível erro de Dürer. As 

zonas de junção das partes principais do inseto não estão modeladas com luz e sombra, 

no entanto pode ser um sinal de degradação do desenho, visto serem as partes mais 

claras, logo as primeiras a degradar-se. 

O desenho científico tem como objetivo principal a comunicação, neste caso Albrecht 

cumpre esse objetivo. Contudo, poderia dar a conhecer esta espécie de uma forma mais 

completa caso desenhasse o besouro de um ângulo mais informativo. Desta forma 

acabou por executar um desenho de fácil compreensão onde é possível distinguir a 

espécie em questão. 

Se este desenho tivesse sido executado hoje poderia ser considerado como um desenho 

da vida selvagem, visto ser executado para demonstrar ao mundo o deslumbramento de 

Dürer pelo mundo natural. Pois para Albrecht Dürer o verdadeiro Artista é aquele que 

consegue transmitir a omnipresença da Arte na natureza
16

. 

Conclusão 

Dürer criou esta obra num período onde os insetos eram considerados as criaturas 

menos importantes e inferiores a todas as outras. Acabou por se destacar por ser a 

primeira pessoa a dar importância aos insetos, ao insignificante para a época. O nível de 

acabamento deste desenho demonstra que se trata e um desenho autónomo. Percebe-se 

então que este foi o primeiro desenho científico a ser realizado de um inseto. 

É de louvar a importância que Albrecht deu ao detalhe, e após passados 507 anos este 

desenho apresentar um naturalismo impressionante. 

                                                
16 Tal como sita o Museu J. Paul Getty na descrição deste desenho. 

Disponível em: http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=25 – Consultado a 22-11-13 
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Figura 1: Lucanus cervus, Albrecht Dürer (1505); tamanho original. 

Fonte: Piel Friedrich, Dürer Aquarelles & Dessins, Bibliotheque de L’image, 1994 (pág. 67, fig. 45) 
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Figura 2: Lucanus cervus, fotografia com identificação das principais partes anatómicas. 

Fonte: adaptado de http://beetlespace.wz.cz/e_Lucanus_cervus.html- consultado a 13-11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Pierre-Joseph Redouté 

Nasceu em Saint-Hubert, Luxemburgo, a 10 de Julho de 1759. Criado no seio de uma 

família de pintores flamengos, começou desde pequeno a ajudar o pai na decoração de 

uma capela. Foi considerado como o melhor pintor botânico de todos os tempos, alguns 

comparam-no mesmo a Rembrandt e a Rafael. 

Ao sair de casa para ganhar a vida tornou-se pintor itinerante, fazendo também 

decoração de interiores de igrejas e outros edifícios. Ao viajar familiarizou-se com os 

trabalhos de pintores Flamengos
17

 como Jan Brueghel, Rachel Ruysch, Jan Davidsz de 

Heem e Van Huysum
18

, dando particular atenção a este último. 

Em 1782 Redouté junta-se ao seu irmão em Paris, onde trabalhou como pintor 

decorativo do Theatre des Italiens. Durante este período utilizou os seus tempos livres 

para desenhar no Jardin du Roi. Neste jardim despertou a curiosidade de um botânico 

bastante influente da época, Charles Louis L’Héritier
19

. Este concedeu a Redouté livre 

acesso à sua biblioteca botânica, à coleção de plantas e ainda lhe apresentou técnicas de 

dissecação, encorajando-o a realizar estudos anatómicos. 

Mais tarde, em 1784, foi convidado por Charles a viajar para a Inglaterra de forma a 

estudar as plantas dos jardins de Kew, onde produziu muitas desenhos para as 

reconhecidas obras botânicas Stirpes Novae e Sertum Anglicum. Esta colaboração com 

Charles chamou a atenção de Gerard Von Spaendonck
20

, um pintor de flores, que 

convidou Redouté para se juntar ao seu grupo. Com este último produziu mais de 500 

pinturas para Vélins du Roi
21

. 

A sua estadia em Inglaterra permitiu-lhe adquirir conhecimentos de uma técnica de 

gravura denominada Stippling (pontilhado). Consiste na gravação de uma placa de 

                                                
17Relativo à Flandres, região da Bégica antigo condado da Flandres, que hoje corresponde a territórios 

franceses, belgas e holandeses. ("Flamengos", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa) 

Estes artistas eram famosos pelo rigor das representações do natural tal como afirmou Giorgio Vasari 

(1511-1574) sobre Mor van Dashorst, um pintor flamengo: “cujas cores, no retratar o que queira em 

escala natural, dizem rivalizar com a natureza e enganar muito bem os olhos.” Cit in: Resende, Ana, 
2004 
18 Jan van Huysum (1682-1749) - nasceu em Amsterdão foi um pintor e desenhador, distinguiu-se pelas 

eximias representações naturaliastas de flores e paisagens. 
19 Charles Louis L'Héritier de Brutelle, botânico e magistrado da França (1746-1800) 
20 Gerard Von Spaendonck, um importante pintor e gravador (1746-1822) 
21 Trata-se de um dos mais importantes estudos naturalistas realizados do século XVIII. Criada com base 

no espírito iluminista, trata-se de uma coleção de 6000 desenhos de plantas e animais executados sobre 

velino. Realizados à escala real, tinham como objetivo criar um inventário, para que caso a espécie se 

extinguisse ser possível ter acesso a estes desenhos rigorosos. 
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metal onde através da variação de densidade de pontos se traduz as variações cromáticas 

e de luminosidade. Após a preparação da placa espalha-se sobre a mesma a cor 

correspondente a cada zona, imprimindo de seguida. Redouté depois deste processo 

retocava com aguarela a imagem impressa para que mantivesse a mesma qualidade do 

desenho original. Em 1802 publicou Les Liliacées, utilizando os conhecimentos que 

adquiriu da técnica de gravura e as melhorias que implementou ao executar Gramíneas 

Plantes. 

Tornou-se pintor oficial da corte em 1805 ao ser nomeado pela Rainha Maria Antonieta, 

a quem deu aulas de desenho e pintura.  

Entre 1817 e 1824 produziu o que alguns consideram a sua obra-prima, Les Roses. 

Neste trabalho Redouté quis prestar mais atenção ao rigor científico do que à 

sensibilidade artística. Contudo fez questão de demonstrar que possuía sensibilidade 

estética e desta forma surge Choix des Plus Belles Fleurs
22

. 

Morreu a 19 de Junho de 1840, aos 80 anos em Paris. Foi um dos artistas botânicos mais 

reconhecidos
23

, os seus trabalhos constituem um marco importante na arte botânica e na 

história natural. Revolucionou este género de arte ao realizar composições científicas 

detalhadas e rigorosas, ao romper com alguns preconceitos da arte botânica. 

Les Liliacées 

Esta obra é composta por oito volumes, publicados entre 1802 e 1816. É constituída por 

486 conjuntos de imagens de plantas. Os desenhos retratam exemplares da família 

Liliaceae, à qual pertencem entre outros, os lírios e as túlipas. Os textos incluídos são 

sobretudo da autoria de Augustin-Pyramus de Candolle
24

, em conjunto com outros 

botânicos, e os desenhos estiveram todos a cargo de Redouté. Napoleão Bonaparte foi 

um grande impulsionador deste projeto ao encomendar 200 exemplares de Les Liliacées 

com o intuito de os distribuir por todas as bibliotecas. 

Apresenta uma estrutura idêntica a outros livros produzidos por Redouté. A 

caracterização de cada espécie inclui informação escrita, nunca superior a duas páginas, 

seguida de dois desenhos. O texto fala sobre as dimensões gerais da planta e as suas 

                                                
22 Último livro publicado por Redouté - trata-se da escolha dos melhores desenhos de flores executados 

por ele. 
23 Em 1825 é condecorado como Cavaleiro da Legião de Honra. 
24 Augustin-Pyramus de Candolle (1778 – 1841) nasceu na Suíça, foi botânico e pioneiro agrónomo. 
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características anatómicas. A primeira imagem é monocromática, provavelmente para 

demonstrar a volumetria da flor. O desenho seguinte apresenta o aspeto natural da flor, 

com a cor, modelação de sombra, luz e textura correspondentes. 

A excelência desta publicação advém também da qualidade exigida ao gravador. O 

trabalho de muitos artistas botânicos foi arruinado por não encontrarem gravadores que 

conseguissem reproduzir com rigor os seus desenhos e pinturas. Redouté com o apoio 

da realeza e de gravadores experientes, criou uma publicação que poucos rivais 

conseguiram igualar.  

Les Liliacées é um dos trabalhos mais importantes e famosos de Redouté. Foi através do 

conhecimento desta obra que a Imperatriz Josefina nomeou Redouté como o seu pintor 

pessoal, concedendo-lhe uma generosa pensão anual que lhe permitiu adquirir uma casa 

nos arredores de Paris. Além disso passou a ser reconhecido como um dos melhores 

artistas de França. 

Análise do desenho Tulipa gesneriana 

Introdução à obra 

Esta obra foi executada no início da idade contemporânea, um período caracterizado 

pelas revoluções de inovações e inovações
25

. O crescimento económico e demográfico 

impulsionou o pensamento iluminista, uma filosofia racional, humanista e progressista. 

As características desta corrente filosófica refletiram-se no trabalho de Redouté, o que 

dificultou o processo de seleção de um desenho numa publicação tão rigorosa. 

Apesar das dificuldades inerentes à escolha, selecionou-se o desenho da Tulipa 

gesneriana de entre os 486 conjuntos de ilustrações. Este desenho apresenta uma 

naturalidade e um dinamismo ligeiramente melhor que os restantes desenhos. 

Ficha técnica 

Composição de desenhos naturalistas, a vista principal a cores da Tulipa gesneriana é 

acompanhada por um pormenor monocromático do bolbo. O conjunto foi executado a 

aguarela sobre velino com as dimensões aproximadas de 55 cm por 35 cm. Junto à 

margem inferior contém a legenda com o nome científico e comum. Redouté publicou-o 

                                                
25 Segundo Ana Pinto, et al, (2004) 
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em Paris no ano de 1802 através da obra Les Liliacées. O desenho original foi destruído 

num incêndio durante a Comuna de Paris no Palácio de Conciergerie
26

 em 1871
27

. 

Descrição 

Representação naturalista da Tulipa gesneriana e do bolbo. Foi representada numa pose 

dinâmica que juntamente com as cores conferem naturalidade ao resultado final. Os 

elementos estão em geral bem organizados. O desenho a tons de cinza do bolbo não 

interfere com o desenho principal, contudo devia de existir mais espaço entre eles. O 

tratamento da luz no desenho é subtil e realista assim como a abordagem utilizada na 

sombra. Esta abordagem confere uma volumetria harmoniosa e naturalista, percebendo-

se facilmente a forma da tulipa. 

Relevância científica 

Esta representação apesar de naturalista e de parecer corresponder com exatidão à 

espécie em questão pode não ser tão exata assim. Neste caso o desenho apresenta 

características muito semelhantes a um espécime infetado com o vírus TBV
28

 (tulip 

breaking virus) da família Potyviridae. Tudo indica que Redouté se tenha afastado dos 

objetivos do desenho científico ao ilustrar um espécime infetado por um vírus. O aspeto 

do desenho de Redouté (figura 3) é muito semelhante aos sintomas principais. A 

irregularidade das listas coloridas das pétalas, e a perda de clorofila das folhas que 

resultam numa coloração mais amarela ou cinzenta
29

, são alguns sintomas podem ser 

encontrados nas figuras 3 e 4, em oposição à figura 5 que representa espécimes 

saudáveis. 

O desenho é rigoroso, no entanto transparece uma carência de informação relativa à 

espécie. Contudo é de fácil compreensão e transmite de uma forma acessível a espécie 

em questão, apesar de doente. Se considerasse que o desenho quer na verdade transmitir 

o aspeto de uma planta infetada este seria um dos melhores desenhos de Redouté. 

 

                                                
26 Renata Inforzato, 2013 - Disponível em: http://diretodeparis.com/conciergerie-de-palacio-do-rei-a-

prisao-da-rainha/ - consultado a 26-11-13 
27 Existe contudo vários sítios da internet onde é possível deslumbrar alguns desenhos de Redouté como 

por exemplo: http://digitalgallery.nypl.org 
28 Consultar a figura 4 – Espécime infetado pelo TBV 
29 De acordo com Nancy R. Pataky (1990) Especialista e diretora da Clínica das Plantas do Departamento 

de Ciências de Colheita da Universidade de Illinois. 



28 

 

Conclusão 

Neste caso a falta de informação pôs em causa a credibilidade do desenho, visto 

representar um espécime infetado por um vírus e não a espécie saudável como seria de 

esperar. Conclui-se que a pesquisa de informação relativa à espécie é extremamente 

fundamental para um desenho científico correto. Em desenho científico não basta 

conceber um bom desenho, pois se ele não for rigoroso perde a sua função principal. 



29 

 

 

Figura 3: Tulipa gesneriana, Pierre-Joseph Redouté (1802). 

Fonte: Redouté, Pierre-Joseph, Les Liliacées, Paris, 1802 (pág. 349, vol. I) 
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Figura 4: Tulipa gesneriana infetada com TBV 

Fonte: disponível em: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Tulip_with_variegated_colors.jpg - consultado a 

27-11-13 

 

Figura 5: Tulipa gesneriana (saudável) 

Fonte: disponível em: http://botanicalmusings.blogspot.pt/2012_04_01_archive.html - consultado a 27-

11-13 
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Les Roses 

Poucos livros sobre flores alcançaram tanta popularidade como Les Roses
30

, uma obra-

prima constituída por 160 imagens de rosas. Formada por 3 volumes, publicados entre 

1817 e 1824, trata-se da penúltima das quatro obras realizadas por Redouté. Destaca-se 

pela simplicidade das composições, permitindo que o observador se concentre na 

delicadeza e beleza das flores. As aguarelas que serviram de base para a elaboração das 

gravuras primam pela subtileza da modelação volumétrica e pela utilização de cores 

suaves e naturais. 

Em Les Roses estão representadas as espécies ancestrais de rosas, algumas já extintas, 

outras que evoluíram. Cada identificação vem acompanhada por uma descrição de 

Redouté e de Antoine-Claude Thory
31

. A estrutura do livro está organizada com o 

desenho da rosa do lado esquerdo, seguida pelo texto descritivo da espécie do lado 

direito, e entre estas duas páginas existe uma papel vegetal para proteger o desenho e 

destacá-lo. 

Para cada descrição de espécie foi incluído o desenho da rosa em aguarela, ocupando 

lugar de destaque, centrada na folha. A área inferior foi reservada para a legenda, 

incluindo o nome científico do lado direito e o nome comum na área oposta. O verso da 

folha que contém o desenho não é utilizado, embora para o verso das páginas que 

contêm o texto não tenha havido essa preocupação. 

Redouté realizou 170 aguarelas sobre velino
32

, as quais foram reproduzidas por ele e 

pelos seus assistentes na matriz de gravura. Apesar das gravuras estarem muito 

próximas do desenho original, não foi possível conseguir uma impressão com a mesma 

qualidade de informação gráfica que a aguarela. 

Na página oposta figura a informação textual, encabeçada pelo nome da obra, centrado; 

seguido do título, com nome científico e comum da espécie. Após esta introdução é 

                                                
30 A imperatriz Josefina teve um papel importante na execução desta obra. O entusiasmo dela fez com que 
a popularidade das rosas aumentasse entre os membros da nobreza. Antes as flores não tinham lugar nos 

jardins principais dos palácios, eram produzidas apenas para colher e ornamentar o interior das casas. No 

entanto Redouté foi convidado pela Imperatriz a criar rosas. 

Com a morte de Josefina, Redouté vê-se obrigado a procurar outros jardins de forma a encontrar 

espécimes para desenhar. Acaba por utilizar para este fim os jardins públicos de Paris e Lèvres, assim 

como o seu jardim particular, no qual constavam alguns exemplares que Redouté tinha recolhido na 

natureza. 
31 Biólogo, membro de várias sociedades científicas da época 
32 Pele de vitela, mais usada e mais fina do que o pergaminho vulgar, reservada aos manuscritos de luxo. 
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feita uma descrição da espécie, composta por características físicas, seguidas de 

observações. 

A primeira edição foi publicada em 1817, realizada num formato de luxo medindo 30 x 

45 cm. Redouté dedicou esta obra à sua patrona, a Duquesa de Berry. No entanto devido 

ao tamanho e processos utilizados, este livro tornou-se tão caro que até os nobres 

tinham dificuldade em adquiri-lo. Mais tarde no ano 1824 surge a segunda edição, a 

terceira em 1828, as quais se tornaram um grande sucesso. Apesar de serem mais 

acessíveis que a edição de luxo continuavam a ser volumes que só os privilegiados 

podiam adquirir. Foram editados entre 200 e 300 exemplares. 

Poucas aguarelas originais utilizadas como base para esta obra chegaram até aos nossos 

dias. Devido a necessidades financeiras Redouté viu-se obrigado a vender os desenhos 

ao rei Carlos X, que os comprou por 30 000 francos. Infelizmente acredita-se que foram 

completamente destruídos num incêndio que deflagrou no palácio. Os poucos desenhos 

que restaram fazem parte de coleções privadas, sendo que cada desenho está avaliado 

em cerca de 14 000 euros. 

Análise do desenho Gallica aurelianensis 

Introdução à obra 

Foi selecionada a rosa Gallica aurelianensis presente na segunda edição do livro de 

Redouté. Trata-se de uma das melhores representações que Redouté criou, a 

naturalidade e o acabamento do desenho fá-lo destacar-se dos restantes. 

Redouté criou este livro numa época de revoluções (séculos XVIII e XIX) que iniciaram 

a idade contemporânea. Aqui conviviam duas correntes artísticas predominantes, 

Neoclássico e o Romantismo. A primeira mais racional em linha com Renascimento, ao 

contrário do Romantismo, emocional que se apresenta como rutura com o passado
33

. 

Redouté acabou por ser inspirado por ambos os estilos, ao representar motivos ligados 

ao Romantismo com o rigor do Neoclássico. 

 

Ficha técnica 

                                                
33 Segundo Ana Pinto, et al, (2004) 



33 

 

Rosa Gallica aurelianensis executada a aguarela sobre velino. O desenho original 

possui 30cm de largura por 45cm de altura. Faz parte do segundo volume publicado em 

Paris em 1824. 

Como foi referido anteriormente pensa-se que os desenhos originais de Redouté tenham 

sido consumidos por um incêndio. No entanto hoje é possível aceder a esta magnífica 

publicação na Biblioteca Nacional de Portugal na secção dos livros reservados. 

Descrição 

Representação de uma rosa com flores em vários estados de desenvolvimento desde do 

nascimento até ao desabrochar. Apresenta um bom enquadramento espacial e uma 

composição harmoniosa. A pose da rosa sugere movimento e naturalidade. O tratamento 

da luz e sombra é rigoroso e cuidado, além disso a transição claro / escuro foi concebida 

de forma subtil obtendo assim uma volumetria realista. Contudo as cores de algumas 

folhas apresentam estranhas variações de verde em superfícies iguais. Apesar disso de 

um modo geral a coloração é bastante naturalista. 

Relevância científica 

A pesquisa de informação detalhada que permitisse comparar de forma rigorosa esta 

espécie com a aguarela de Redouté foi infrutífera. Pelo que poderá indicar que esta rosa 

esteja extinta ou tenha evoluído. Se assim for, o desenho de Redouté, juntamente com o 

texto descritivo, são as únicas fontes de informação relativas à espécie em questão. As 

únicas dilações que se podem retirar: parece corresponder de forma fiel à natureza; 

trata-se de um desenho de fácil compreensão. Contudo a zona reprodutiva da flor podia 

estar mais pormenorizada. Pode-se concluir que este desenho pode ser considerado 

como desenho de ciências naturais. 

Conclusão 

Este é um bom exemplo da importância que o desenho científico tem na documentação 

de informação. Deste modo através do trabalho de Redouté consegue-se vislumbrar o 

aspeto que esta rosa tinha
34

. A meticulosidade com que Redouté trabalhou este desenho 

leva a crer que se trata de um registo rigoroso, em suma uma importante referência. 

Além disso, o facto de Redouté ter dedicado especificamente este desenho à Duquesa de 

                                                
34 A partir de uma extensa pesquisa realizada não foi possível encontrar qualquer referência acerca de 

existência desta planta. 
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Orléans, faz com que seja por si só motivo de orgulho e exigência. Foi com certeza esta 

exigência que fez de “Les Roses” a obra-prima de Redouté, e um dos livros mais 

cobiçados sobre flores. 

 

Figura 6: Gallica aurelianensis, Pierre-Joseph Redouté (1824) 

Fonte: Pierre-Joseph Redouté, Les Roses peintes por PJ Redoué, Paris, 1824  
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John James Audubon 

Em 1785 na localidade de Les Keyes, Haiti, nasceu John James Audubon. Mudou-se 

para a quinta do seu pai nos Estados Unidos da América em 1803 quando completou 18 

anos, em parte para não ser recrutado pelo exército de Napoleão. No entanto tinha um 

objetivo, conhecer a fundo as aves da América do norte. Mais tarde foi reconhecido pela 

sua magnífica obra, The Birds of America, constituída por 435 desenhos à escala real de 

1065 aves, fielmente representadas. 

Numa carta que Audubon escreveu a um amigo em 1828, é possível verificar o método 

que utilizou para elaborar esta grande obra. A sua determinação é notória, e inicia a 

carta referindo que quando foi para os Estados Unidos, vinha estimulado de um desejo 

de obter um conhecimento profundo acerca das espécies de avifauna. Chegando mesmo 

a referir que queria dedicar, se não todo o tempo da vida, pelo menos os períodos de 

lazer, a desenhar cada ave à escala real e com a coloração natural. 

Estudou desenho na sua juventude com bons mestres. No entanto, sentiu a necessidade 

de adotar um estilo mais adequado para a reprodução de penas, do que as aguarelas que 

se habituara a ver. Quis também optar por uma forma de representação adequada, não só 

para a ciência, mas também que fosse algo agradável para ser apreciado pelo público em 

geral. 

Audubon foi contemporâneo de Redouté, inclusive trocaram desenhos entre eles. No 

entanto Audubon desenvolveu o seu trabalho longe dos grandes centros artísticos 

europeus. Nesse período os Estados Unidos da América iniciavam a formação do seu 

território, contendo cerca de 17 estados. Teve também lugar a Guerra Anglo-Americana 

(1812-1815), entre os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha. 

Demorou algum tempo a aprimorar o seu estilo. No início, à medida que ia executando 

os primeiros desenhos, chegou a ver as suas tentativas sem vida e originalidade, o que 

para ele era motivo suficiente para desistir. No entanto ao maravilhar-se com a visão 

constante da descoberta de novas espécies de aves, encontrou motivo para continuar a 

explorar o seu estilo. A destruição de mais de 200 desenhos resultaram no culminar do 

aperfeiçoamento da sua técnica, e com um novo vigor recomeçou o trabalho. 

O bosque em que passeava estava repleto não só de aves, mas também de árvores, 

arbustos e flores, que despertavam a atenção de Audubon, pois queria que fizessem 
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parte do seu portfólio. Queria representar a natureza tal como ela existe, não apenas 

incluir a ave, mas também o seu habitat. Constatou que poucas obras científicas 

representavam as fêmeas ou os juvenis, e nalguns casos eram mal representados, o que 

provocava prejuízos ao avanço da ciência. 

O conhecimento que adquiriu acerca dos hábitos da maioria das espécies estava 

organizado por desenhos de contorno, tendo completado apenas um desenho desse total. 

Estes desenhos por vezes ficavam de lado durante vários meses ou até anos. Os 

naturalistas daquela época esperavam desenhos que revelassem as características 

diagnosticantes das espécies e Audubon sabia-o, o que o levava a desenhar a representar 

o corpo inteiro da espécie e também alguns pormenores que permitiam a sua 

identificação. 

Grande parte das vezes abatia espécimes a tiro para desenhar, para tal utilizava balas 

muito finas para não danificar o exemplar. A frescura era muito importante para 

observar os pormenores que pretendia. Com o auxílio de arames colocava a ave à sua 

frente numa posição natural e começava a trabalhar. Adotou uma atitude precisa de 

representação ao recolher as medidas diretamente da ave, tinha como auxilio duas 

grelhas iguais, uma na folha e outra atrás do espécime. Reconhecia como outros autores 

por vezes exageravam na descrição de algumas aves, preferindo contar apenas com o 

que os seus olhos viam. 

Por ser bastante desconhecido entre os naturalistas, e depender apenas dele próprio, sem 

qualquer correspondência ou amigo, teve de seguir lenta e persistentemente o seu 

caminho para ter a certeza que alcançava os seus objetivos.  

Naquele período existiam muitos “perseguidores de curiosidades naturais”, que o 

deixavam desanimado. Segundo Audubon, estes apenas se interessavam em obter 

dividendos ao caçar as espécies mais especiais, não se preocupavam em descrever a 

espécie, a sua cor, os hábitos, etc. A razão deste descontentamento está inteiramente 

ligada ao seu método: só matava um espécime, o que considerava uma tarefa difícil, 

depois de a estudar profundamente e de desenhar alguns esboços a partir da ave em 

vida. 

Também não gostava de trabalhar a partir de exemplares de coleções de museus, onde o 

trabalho de taxidermia era executado por funcionários sem conhecimento anatómico das 



37 

 

espécies, limitando-se a “encher peles” e adornando-as com olhos e penas. Audubon 

testou estas pessoas com perguntas que considerava óbvias (como “onde é a junção das 

asas?” ou “como estão organizadas as penas?”), concluindo que não sabiam o que 

estavam a fazer. Ainda assim valorizava os museus, considerando-os inspiradores do 

desejo de examinar as espécies em toda a sua beleza. 

Os naturalistas da época defendiam que as aves deviam ser representadas de perfil e que 

os desenhos não deviam incluir a sombra projetada. Mas Audubon ignorou as 

tendências pois queria tornar os seus desenhos apelativos e rigorosos para a 

generalidade dos observadores. Mesmo tendo posto de lado as convenções científicas da 

época, nunca colocou em causa o rigor exigido pelos naturalistas. 

O seu objetivo sempre foi transmitir fatos, sendo que utilizou apenas a observação e o 

conhecimento para os representar. Tal fez com que por vezes tivesse de ultrapassar 

muitos preconceitos profundamente enraizados que provinham de informação verbal e 

não visual. Esperava que as pessoas que vissem os seus desenhos ficassem de tal 

maneira interessadas pela espécie que procurassem saber mais. 

Segundo um especialista da Art Finding
35

, o livro The Birds of America de Audubon é 

um dos melhores livros ilustrados
36

. Além disso trata-se de um dos primeiros livros que 

retrata as espécies de uma forma muito completa incluindo o habitat e outras aspetos 

particulares. 

Um aluno da esposa, George Grinnell, com a mesma dedicação às aves de Audubon, foi 

o fundador da ainda existente Audubon Society. Esta organização tem como missão 

conservar e restaurar os ecossistemas, com maior preocupação pelas aves e outros 

animais selvagens. Desde então muitas organizações ambientais associaram o apelido 

Audubon à sua causa. 

 

 

                                                
35 Criada em Dezembro de 2006 por Guillaume Champavere, trata-se da empresa líder mundial do 

mercado da Arte. Dispõe de serviços de promoção; consultadoria; informações de mercado e tendências 

da Arte. 
36 A avaliação da segunda edição do livro situa-se no valor de 95 000 dólares americanos e segundo 

Huffpost - Arts and Culture36 um exemplar da edição original, foi vendido em Janeiro de 2012 por 7.9 

milhões de dólares americanos (cerca de 6.17 milhões de euros). As cópias originais da primeira edição 

de 1826 chegaram a ser vendidas por 1070 dólares mas vários compradores retiraram as páginas para as 

venderem separadamente, o que fez disparar o preço dos poucos livros que sobraram intactos. 
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Análise do desenho Phoenicopterus ruber 

Introdução à obra 

Na seleção desta obra teve-se em conta o rigor do desenho. O Flamingo-Americano é 

uma das maiores espécies representadas por Audubon, sem dúvida um grande entrave à 

realização do desenho à escala real. Contudo fê-lo sem pôr em causa a naturalidade do 

desenho. 

Ficha técnica 

Desenho do Flamingo-Americano macho Phoenicopterus ruber à escala real (figura7). 

Audubon utilizou técnica mista sobre papel, que incluiu aguarela, grafite, guache, tinta-

da-china e pastel. Realizado em 1838, numa folha de 66 cm de largura por 99cm de 

altura. Atualmente faz parte do espólio da New-York Historical Society. O desenho 

original apresenta uma pequena mancha na área superior da imagem, amarelecimento 

do papel, as cores aparentam ter uma coloração demasiado escura. 

Descrição 

O Flamingo-Americano foi representado na pose que utiliza para se alimentar, trata-se 

de uma pose muito dinâmica. No desenho original o enquadramento está bem 

concebido. A sombra projetada devia estar mais realista, não existe nenhuma projeção 

da sombra do pescoço. A sombra própria podia ser mais evidente de forma a criar um 

contraste mais dramático com as áreas iluminadas, de modo a ficar mais realista. As 

cores, talvez devido ao estado de conservação, parecem mais escuras do que o natural. 

Já o desenho utilizado na publicação The Birds of America (figura8)
37

, possui um 

enquadramento da espécie no seu habitat (aparentemente um estuário), assim como 

pormenores do bico e patas na zona superior da folha (possivelmente a grafite). Na 

imagem de fundo pode-se observar vários indivíduos adultos e juvenis no seu 

quotidiano. Este enquadramento foi realizado de forma subtil para corresponder aos 

princípios da perspetiva de posição
38

, e não interferir com a imagem principal. Assim 

sendo as cores utilizadas foram mais claras e a volumetria menos evidenciada, tal como 

                                                
37A publicação que contém este e outros desenhos pode ser consultada na Biblioteca Nacional de 

Portugal, no entanto existem enormes restrições de acesso devido ao valor histórico e económico desta 

obra. 
38Os treze tipos de perspetiva de James Gibson (The perception of the visual World), disponível no 

apêndice de: Hall, Edward T. A dimensão oculta, Relógio D’água, Lisboa, 1986 
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acontece na realidade. Audubon teve o mesmo cuidado nos pormenores superiores. É 

interessante constatar que a imagem da publicação é mais brilhante e está melhor 

conservada do que o desenho original. 

Relevância científica 

Nesta etapa da análise utilizou-se a imagem da publicação por estar mais completa e 

conservada do que o desenho original. 

As posições, as cores, os pormenores, o comportamento, habitat, o quotidiano, são 

características que Audubon conseguiu reunir para criar um bilhete de identidade para a 

espécie em questão. Isto demonstra que conhecia muito bem a espécie, pois consegue 

executar um trabalho extremamente meticuloso, rigoroso e naturalista, tal como é 

exigido em desenho científico. Além disso Audubon consegue transmitir muito bem e 

numa linguagem simples, o que é um Flamingo-Americano. Trata-se claramente de um 

desenho de ciências naturais.  

Conclusão 

É evidente a atenção que Audubon deu ao detalhe, em certas zonas é até possível contar 

as penas. Apesar do desenho ter pequenos erros na representação da sombra, o rigor que 

ele utiliza para representar esta ave é tanto que acaba por sobrepor-se pequenos detalhes 

técnicos. Audubon é a prova que é muito importante ter uma boa fundamentação teórica 

e visual sobre a espécie antes de decidir elaborar um desenho científico. 

 

 

Figura 7: Phoenicopterus ruber, Desenho original (centro) ampliações (lados) John James Audubon 

(1838) 
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Fonte: Disponível em: http://www.nyhistory.org/node/30694 - Consultado a 29-11-13 

 

 

Figura 8: Flamingo Americano, John James Audubon (1840) 

Fonte: John James Audubon, The Birds of America, 1840 
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Figura 9: À esquerda flamingo em preparação para o voo, à direita pose com as asas fechadas. 

Fonte: Disponível em: http://msalx.viajeaqui.abril.com.br/2012/06/27/1615/6IivB/07-caribbean-

flamingo-ria-l.jpg - consultado a 21-09-12 
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Apreciação Crítica de Alguns Guias Ecológicos 

Um guia ecológico é uma publicação cujo objetivo principal é a identificação e 

descrição de espécies. Inclui informação escrita e gráfica, com caracterização 

taxonómica, anatómica, e ecológica. O guia ecológico pretende interessar os leitores 

para conhecer melhor uma determinada espécie e capacitá-los para a identificar em 

qualquer situação ou altura do ano.  

Trata-se de uma importante ferramenta na divulgação das espécies e no alerta indireto 

para a problemática da conservação e consciencialização da natureza. 

A publicação de guias ecológicos resulta por vezes da iniciativa de instituições públicas 

ou privadas, para facilitar o acesso e o conhecimento de determinadas áreas naturais. 

Por vezes estas publicações são patrocinadas na íntegra por algumas empresas de forma 

a transmitir à sociedade uma imagem positiva, indiciando um comportamento correto 

com a natureza (marketing verde
39

). 

No decorrer deste projeto foi realizada uma apreciação crítica de cinco guias ecológicos 

produzidos e publicados em Portugal nos últimos 12 anos para a identificação de 

espécies nacionais de aves e de plantas. Incluiu-se a análise do único guia existente do 

Parque do Monteiro-Mor, o local de estudo da dissertação, publicado em 1987. Os 

objetivos desta análise foram tirar conclusões sobre as melhores práticas de formato, 

estrutura, conteúdo escrito e gráfico dos guias ecológicos. 

Método de Pugh 

A análise dos guias ecológicos foi feita de acordo com o método de Pugh. Este método 

foi criado por Stuart Pugh
40

 na década de 90 com o intuito de colmatar a necessidade de 

uma ferramenta para selecionar conceitos. O método baseia-se na comparação de 

conceitos e tem como objetivo facilitar a escolha da melhor ideia para desenvolver. 

                                                
39 “Marketing ambiental, ou Marketing verde é a estratégia de marketing voltada ao processo de venda 

de produtos e serviços que são baseados em seus benefícios ao meio ambiente. É a estratégia de 

vinculação da marca, produto ou serviço a uma imagem ecologicamente consciente, uma empresa que 

faz sua parte perante a sociedade, é uma empresa que busca contribuir com a sustentabilidade.”  

Fonte: disponível em: http://www.b2green.com.br/?page_id=15 – consultado a 19-12-12. 
40 Stuart Pugh (1929-1993) Designer, gestor e engenheiro, ficou conhecido através do livro Total Design: 

Integrated Methods for Successful Product Engineering, e pelo método de seleção de conceitos (Método 

de Pugh). 
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É uma ferramenta de uso praticamente obrigatório no processo de desenvolvimento de 

novos produtos, sempre que existe a necessidade de tomar uma decisão relativamente a 

vários conceitos. O resultado é uma tabela que compara os conceitos com um produto 

de referência, utilizando para isso um conjunto de critérios pré-definidos. 

O processo inicia com a escolha dos critérios de avaliação. Estes devem-se relacionar 

com a funcionalidade do produto e com as exigências dos utilizadores. Com estes itens 

definidos, seleciona-se um produto de referência, tendo em conta os critérios de 

avaliação e a qualidade do produto. 

O resultado toma a forma de tabela constituída por uma coluna de critérios, uma linha 

de conceitos e o produto de referência. Cada conceito é comparado apenas com o 

produto de referência, podendo ser classificado com + (mais), - (menos) e 0 (zero). 

Onde + (mais) significa que o conceito em questão é superior ao produto de referência, 

ou seja, é melhor em determinado critério de avaliação. O 0 (zero) indica que o conceito 

é semelhante ao produto de referência. O sinal - (menos) informa que o conceito em 

determinado critério possui menos qualidade do que o produto de referência. 

Este método de seleção foi escolhido para comparar de forma rigorosa os guias 

existentes. Neste caso foi utilizado para facilitar a avaliação e crítica dos guias, 

tornando-a mais correta e justa. Em suma usou-se este método como fundamento das 

conclusões obtidas durante a análise. 

Análise dos Guias Ecológicos 

Elaborou-se uma tabela de comparação seguindo o método de seleção de conceitos de 

Stuart Pugh. Os critérios de avaliação escolhidos para a análise dos guias ecológicos 

foram divididos em cinco categorias: estrutura, texto, imagens, mapas e espécies. 

Na estrutura avalia-se a organização geral, a apresentação do guia (introdução), o 

índice, a bibliografia e a paginação
41

. 

No texto comparara-se o rigor, a clareza, quantidade de informação (excesso ou 

carência de informação) e qualidade do texto. 

Nas imagens analisa-se o rigor, a clareza
42

, a informação que as imagens transmitem
43

, 

quantidade (excesso ou carência), qualidade e naturalidade
44

. 

                                                
41 Intenda-se por paginação a organização do conjunto de cada página: layout, imagens e texto. 
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Na categoria mapas analisou-se a clareza, o rigor, as legendas e os ícones. 

No conjunto de critérios das espécies verificou-se se o guia funciona. A facilidade de 

compreensão, identificação e correspondência com a realidade foram os critérios 

definidos para este grupo. 

A seleção do Guia de referência teve como base dois critérios. O primeiro relativo à 

quantidade de categorias. O guia de referência deve poder ser avaliado em todas as 

categorias: estrutura, texto, imagens, mapas e espécies. Além disso deve de conter 

desenho científicos. O único Guia ecológico aqui analisado que consegue cumprir com 

estas exigências é o Percursos Botânicos nos Parques de Sintra. 

 

Percursos Botânicos nos Parques de Sintra
45

 

Estrutura 

O guia está dividido em cinco componentes principais. A introdução onde o presidente 

do conselho de administração dos Parques de Sintra aborda o enquadramento histórico, 

as alterações que surgiram ao longo do tempo, assim como os seus responsáveis. 

Aborda o reconhecimento dos Parques pela UNESCO como Património da Humanidade 

em 1995, assim como os responsáveis que contribuíram para que tal fosse possível, em 

suma a história dos Parques. 

De seguida faz-se uma apresentação de todo o trabalho desenvolvido para este guia, 

assim como os seus intervenientes. Apresenta os autores, colaboradores e ilustrador do 

guia, aborda os trabalhos de inventariação e o estudo de fontes bibliográficas realizados 

nos parques para que o desenvolvimento do guia fosse possível. 

Seguidamente é inserida uma secção de três mapas de percursos com a distribuição das 

espécies botânicas mais relevantes dos parques em questão. 

                                                                                                                                          
42 Avalia-se a linguagem da imagem, (é clara ou confusa?) 
43 Relativo à interpretação da imagem, (se comunica bem ou mal?) 
44 Correspondência com a realidade, em termos de cores, forma, sombra, entre outros. 
45 Caixinhas, Maria Lisete; Liberato, Maria Cândido; Catarino, João (ilustração); Percursos Botânicos nos 

Parques de Sintra - notas botânicas e históricas sobre exemplares notáveis do Património Natural dos 

Parques da Pena, Monserrate e Capuchos, Parques de Sintra – Monte da lua, 2010. 
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O “índice” foi inserido na legenda do primeiro mapa. As páginas relativas à descrição 

de cada espécie estão organizadas de acordo com a ordem da legenda do primeiro mapa. 

Na penúltima parte do guia faz-se a descrição das espécies. Foram dedicadas duas 

páginas para cada espécie. Na página esquerda consta a ilustração principal. À direita 

encontra-se a informação textual, o mapa de localização mundial e por vezes alguns 

pormenores da espécie (ver figura 10). 

O guia culmina num glossário com o intuito de colocar alguns termos científicos mais 

acessíveis ao utilizador que não está familiarizado com a linguagem. 

Textos 

O texto descritivo das espécies contém informação bastante clara. Fala acerca da 

aplicação da planta, a distribuição mundial e onde a podemos encontrar no parque. Na 

descrição física e científica da espécie são utilizados alguns termos técnicos acessíveis 

apenas a especialistas. No entanto, e para compensar este ponto, no fim do guia existe 

um glossário. 

No geral o texto tem qualidade, no entanto existem partes que deviam ser substituídas 

por informação gráfica, tornando as páginas descritivas da espécie mais interessantes, 

acessíveis e menos maçudas. 

Imagens 

As ilustrações apresentadas foram executadas a aguarela. Por vezes o guia inclui dois 

desenhos sobre a espécie, um principal e outro de pormenor. A execução técnica no 

geral está bem concebida. No entanto, na descrição gráfica de algumas espécies não 

existe informação suficiente. Por vezes aparecem apenas os troncos ou as folhas e não a 

informação anatómica completa. Além disso, alguns desenhos estão cortados pela dobra 

do livro, que para além de inestético e grosseiro, põe em risco a correta identificação da 

espécie. 

Mapas 

Os mapas incluem a distribuição das espécies botânicas mais relevantes nos parques da 

Pena, de Monserrate e dos Capuchos. Foram desenhados com uma ligeira sugestão de 

tridimensionalidade dos pontos de referência, a sua organização é simples e clara. 
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Em cada mapa, do lado esquerdo podemos observar o desenho de cada área, a cores, 

com indicação dos principais caminhos, pontos de atração e orientação, para além do 

traçado do percurso de visita recomendado. As espécies botânicas estão assinaladas por 

números inseridos em círculos cor de laranja; esta cor permite algum contraste com o 

verde mas não em demasia, visto que o vermelho como complementar do verde 

provocaria demasiado contraste. Do lado direito, encontra-se a legenda dos círculos cor 

de laranja que faz a listagem das espécies. Em relação à lista das árvores, estas foram 

ordenadas através da direção do percurso com o nome científico. Porém o índice do 

guia encontra-se aqui, ou seja, a ordem das páginas de descrição das espécies está de 

acordo com o percurso do primeiro mapa. 

Os mapas ficaram cortados na dobra do livro e não se percebe a informação nesta zona. 

Para além do efeito inestético, causa algum transtorno ao utilizador, quando vê um 

mapa tão interessante a ser destruído na própria publicação. 

Espécies 

As espécies aqui descritas são árvores, a grande maioria exóticas. A descrição das 

espécies faz-se com recurso a desenhos de aguarela onde figura uma imagem principal 

que por vezes é acompanhada de um pormenor. A descrição textual inclui medidas, 

longevidade, características das estruturas reprodutoras, sementes, entre outras 

descrições taxonómicas. Para além disso foi acrescentada a história da planta no parque, 

para além de outras curiosidades acerca da espécie. 

Em termos gerais este guia apresenta pontos fortes relativos à organização das páginas, 

dos textos que as compõe, os mapas gerais e da localização das espécies a nível 

mundial. Contudo existem poucas árvores retratadas de forma completa. Em suma o 

utilizador acaba por ter alguma dificuldade em identificar as espécies devido à carência 

de informação gráfica. 
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Figura 10: Exemplo de páginas do guia “Percursos Botânicos nos Parques de Sintra” 

Guia de Campo Dia B
46

 

Estrutura 

Este guia foi produzido em celebração do dia internacional da biodiversidade que se 

comemorou a 22 de Maio de 2010. Inicia com um prefácio escrito pela Professora 

Margarida Santos-Reis, representante da comissão organizadora dos Bioeventos, que 

demonstra que a biodiversidade existe mesmo ao nosso lado. Convida também as 

pessoas a tomarem medidas para fazerem a diferença.  

De seguida é colocada uma breve explicação acerca da biodiversidade e da sua 

importância, assim como algumas palavras sobre a biodiversidade em Portugal. 

Esta parte introdutória do guia inclui algumas instruções para a sua consulta, em que são 

descritos os símbolos utilizados, é apresentada a estrutura e são definidos alguns termos 

científicos importantes. 

O guia propriamente dito inicia-se na vigésima quarta página. Está organizado por 

grupos de organismos: fungos, líquenes, musgos e hepáticas, fetos, plantas herbáceas, 

                                                
46 Fonseca, Marta; Guia de Campo Dia B, Bio eventos, 2010. 
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árvores e arbustos, aranhas e outros invertebrados, insetos, répteis, aves e mamíferos. 

No início de cada capítulo existe uma descrição acerca do grupo nele abordado. 

No final da descrição de todas as espécies, foram incluídos a bibliografia, os 

agradecimentos e as referências das fotografias. As últimas páginas possuem um índice 

remissivo para todas as espécies com os nomes científicos e comuns, ordenados por 

ordem alfabética. Na figura 11 é apresentado um exemplo da organização das páginas. 

Textos 

Nas descrições textuais constam o nome comum, científico, o enquadramento 

taxonómico em filo/divisão e família, o tamanho geral e de determinadas partes quando 

necessário, a distribuição nacional e mundial, a época em que podemos ver 

determinados acontecimentos, nomeadamente a floração ou a ocorrência de migração, 

descrição do habitat. Caso seja pertinente aparecem observações, estas por vezes são 

apenas curiosidades ou fazem parte da descrição da espécie. Em suma é bastante 

simples e clara a linguagem utilizada. Além disso dispõe de curiosidades que deixa o 

leitor com vontade de seguir o conselho para sair de casa para descobrir novas espécies. 

Imagens 

Ao analisar a imagem fornecida para cada espécie é possível verificar que se trata de 

uma fotografia com boa qualidade, embora por vezes mal enquadrada. O ideal neste 

caso seria conter um desenho ao invés da fotografia, pois esta capta apenas o espécime e 

não a espécie. Mesmo admitindo-se o uso da fotografia, existe um erro crasso. Por vezes 

a informação é incompleta, nomeadamente das árvores. Aqui aparecem apenas folhas e 

não existe a perceção do todo, muito importante neste caso. 

Mapas 

Este guia não dispõe de mapas. 

Espécies 

Este guia incluiu uma enorme variedade de organismos, tais como: fungos, líquenes, 

musgos e hepáticas, fetos, plantas herbáceas, árvores e arbustos, aranhas e outros 

invertebrados, insetos, répteis, aves e mamíferos. A informação contida no texto é a 

essencial sobre cada espécie, e está numa linguagem muito simples e acessível. As 
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imagens contêm pouca informação e colocam o utilizador em dúvida quando utiliza o 

guia para identificar uma determinada espécie. 

Contudo a ideia principal do guia, a desmonstração de biodiversidade, foi bem 

transmitida. Existem aspetos que este guia poderia beneficiar, nomeadamente a 

utilização da ilustração científica. 

 

 Figura 11: Exemplo de uma página do guia “Guia de campo Dia B” 

 

Guia Aves Comuns de Portugal
47

 

Estrutura 

Na parte inicial do guia o autor introduz o tema da observação e identificação de aves, 

descreve técnicas, materiais e locais de observação; inclui um esquema que indica as 

partes anatómicas gerais de uma ave e que são importantes na identificação. Este 

esquema é bastante importante visto que existem aves semelhantes, e saber distinguir 

pequenas diferenças em determinadas partes ou zonas pode ser crucial
48

. Chama a 

atenção para o facto de muitos observadores experientes usarem as vocalizações das 

aves para as detetar, mesmo quando não as conseguem ver. 

                                                
47  Catry, Paulo; Campos, Ana R.; Varela, Juan (ilustrações); Guia das Aves Comuns de Portugal, 

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, 2001. 
48 Por vezes apenas uma marca num sítio distingue-se um macho de uma fêmea. 
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O guia é composto pela descrição de 126 espécies, cada uma com um desenho 

correspondente. Foram agrupadas de acordo com a Família e Género aos quais 

pertencem, o que pode levantar problemas caso o guia seja consultado por um utilizador 

que não esteja familiarizado com a organização taxonómica das espécies. No entanto o 

Índice está organizado de acordo com o nome comum da espécie, o que pode facilitar a 

utilização do guia de um utilizador amador. Não dispõe de Bibliografia, apenas de 

algumas referências uteis para os leitores. A figura 12 demonstra a organização utilizada 

nas páginas. 

Textos 

Os textos que acompanham as ilustrações das aves indicam o nome comum seguido do 

nome científico. Descrevem também o comportamento da espécie, em voo, caça, 

alimentação e habitats, por fim é indicado o comprimento da ave. O modo como o texto 

está estruturado dá importantes pistas ao observador para este consiga detetar com mais 

facilidade a espécie em questão. 

Imagens 

As ilustrações elaboradas neste guia foram realizadas a aguarela. Estes desenhos para 

além de estarem tecnicamente bem concebidos, apresentam uma naturalidade muito 

boa, ideal para a identificação. As poses variam desde a representação da ave em voo ou 

pousada em pequenos ramos. 

Mapas 

Este guia não dispõe de mapas. 

Espécies 

Aqui estão representadas as aves mais comuns de Portugal. Trata-se de um guia muito 

útil para quem gosta de observar aves, pois facilita a identificação das espécies em 

questão. 
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Figura 12: Exemplo de uma página do guia “Guia das aves comuns de Portugal” 

 

Lisboa Aves
49

 

Estrutura 

Iniciando com um índice, inclui de seguida textos de responsáveis ligados ao ambiente 

na altura de publicação do guia, nomeadamente do vereador do pelouro do ambiente da 

câmara municipal de Lisboa, Rui Godinho, e do presidente do Instituto para a 

Conservação da Natureza, Carlos Guerra. Inclui também um texto acerca da relação que 

as aves têm com a cidade de Lisboa, remontando à história de S. Vicente e dos corvos, 

cuja imagem faz parte do brasão da cidade. 

O autor descreve depois os habitats e as principais aves que nele habitam; segundo ele a 

diversidade de aves é tanto maior quanto maior for o número de habitats. 

Como se trata de um guia de aves, a colocação de um esquema é crucial. Desta forma 

fica-se a conhecer as estruturas principais do corpo das aves, e das suas asas, qual o 

nome de cada grupo de penas, etc. No fim deste esquema coloca-se uma listagem de 

algumas dicas necessárias para a observação da avifauna. Seguidamente o autor optou 

                                                
49 Costa, Hélder; Oliveira, Marcos (ilustrações); Lisboa Aves, Edição da Câmara Municipal de Lisboa e 

Instituto de conservação da Natureza, 2000. 
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por colocar um glossário, aqui faz a descrição dos termos mais importantes bem como 

aspetos a ter em conta. 

Após esta introdução o autor inseriu a descrição das espécies. Inclui normalmente um 

desenho principal, e outros desenhos de pormenores, que ajudam os leitores a conhecer 

determinados comportamentos da espécie. A par desta informação existe um texto 

descritivo. 

Existe no final, há outro capítulo com as espécies menos comuns na cidade. A descrição 

destas no guia é feita de forma ligeiramente diferente, com a presença de apenas um 

desenho, em vez de dois, embora o texto não tenha sofrido alterações estruturais. 

Posteriormente foi incluída uma tabela de recomendações bibliográficas para quem 

quiser obter mais informações. No final do livro foi organizada uma listagem com o 

nome das espécies da qual consta a ocorrência e o seu grau de vulgaridade. 

A figura 13 demonstra um exemplo da organização utilizada em cada página 

Textos 

No que respeita ao texto, de descrição das espécies, a linguagem utilizada é clara e 

sucinta. Optaram por colocar o nome comum
50

 acima do nome científico da espécie. O 

comprimento da espécie, a envergadura, o habitat natural, a postura e incubação, a 

alimentação e o estatuto na cidade, vem depois num formato de uma tabela. A par desta 

informação, existe um pequeno texto com curiosidades acerca da espécie, assim como o 

local onde a podemos observar. 

Imagens 

Em relação às imagens, estas foram elaboradas a aguarela. Apresentam uma linguagem 

bastante simples, por vezes de uma forma exagerada, sem grandes preocupações na 

modelação tridimensional. Normalmente existem dois a três desenhos, vão desde uma 

pose maior com algum detalhe e outra da ave em voo. Por vezes são introduzidos mais 

desenhos para descrever a espécie com mais detalhe ou algumas características do seu 

comportamento, nomeadamente a caçar, a nadar, a cuidar da postura, entre outros. A par 

destas importantes informações são introduzidas paisagens da cidade, com o intuito de 

definir as zonas onde é mais fácil encontrar uma determinada espécie. 

                                                
50 Este nome vem a negrito quase sempre no cimo da página. 
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Mapas 

Este guia não dispõe de mapas. 

Espécies 

Este guia retrata as aves mais comuns espalhadas pela cidade de Lisboa. É feito um 

enquadramento onde é mais propício encontrar indivíduos da espécie em questão. Este 

guia realça a importância que a preservação da natureza e a biodiversidade têm para esta 

cidade. No fundo, esta publicação transmite uma imagem verde e saudável da cidade de 

Lisboa. 

 

Figura 13: Exemplo de uma página do guia “Lisboa Aves” 

 

Parque do Monteiro-Mor
51

 

Estrutura 

A introdução deste guia faz-se através da história do Parque. Refere quais as alterações 

a que foi sujeito, assim como os responsáveis pela sua execução. Estes textos 

introdutórios de apresentação estão em português, francês e inglês. De seguida foi 

                                                
51 Museu Nacional do Traje, Parque Monteiro-Mor, Secretaria de Estado da Cultura - Instituto Português 

do Património Cultural, Lisboa, 1987. 
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inserido o poema “No Lumiar
52

” de Almeida Garrett, assim como outros documentos 

históricos
53

. É apresentada uma listagem das árvores e arbustos mais notáveis do 

Parque. 

Seguidamente foi colocado o inventário das árvores, arbustos e plantas herbáceas, que 

existiam no Parque nos anos 80. As espécies estão ordenadas pelo seu nome científico, 

por baixo do qual aparece o nome comum também em três línguas diferentes. 

No fim das descrições fim encontra-se um glossário com a definição dos termos 

técnicos, seguido da bibliografia consultada. O guia termina com o mapa do parque. 

Na figura 14 poderá ser observada a capa deste guia, a qual possui uma das escassas 

imagens presentes neste guia 

Textos 

Os textos descritivos das espécies caracterizam-nas quanto ao tipo de folhagem, flores, 

copa, fruto, habitat mundial da espécie e correspondência para o mapa. Apesar da 

descrição ser bastante completa, está numa linguagem muito técnica e pouco acessível. 

Provavelmente para colmatar este problema, foi colocado no final do inventário um 

glossário com a definição dos termos científicos utilizados. 

Imagens 

Este guia não dispõe de imagens identificativas de espécies. 

Mapas 

No fim da publicação encontra-se o mapa do Parque. Este está dividido em áreas 

identificadas por letras que têm correspondência na legenda; e contém também 

algarismos que correspondem à localização das espécies descritas no inventário. 

Espécies 

O guia faz a descrição textual das árvores, arbustos e plantas herbáceas do Parque do 

Monteiro-Mor. Apresenta uma linguagem técnica demasiadamente complexa para o 

                                                
52 Almeida Garrett, Fôlhas Caídas, Lisboa, 1859, cit in: Museu Nacional do Traje, Parque Monteiro-Mor, 

Secretaria de Estado da Cultura - Instituto Português do Património Cultural, Lisboa, 1987 
53 Livro nº1/C 74, Arquivo da Casa Palmela; Análise das águas Thermais da Caldas da Rainha, Coimbra, 

1778; A Quinta do Paço do Lumiar in Século Agrícula, nº4-1.º Ano, 24 de Agosto de 1912. 
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utilizador comum, mesmo com o auxílio do glossário é difícil perceber determinados 

termos. Além disso a descrição das espécies está incompleta, não dispõe das dimensões 

gerais da planta. A descrição textual é muito ambígua sem um suporte pictórico. O guia 

para além de possuir uma linguagem gráfica ultrapassada, não ajuda os utilizadores a 

identificar uma determinada espécie, por não possuir dados suficientes. 

 
Figura 14: Capa do guia “Parque Botânico do Monteiro-Mor” 
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Autores
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 João Catarino Margarida 
Santos-Reis 

Juan Varela  Marcos 
Oliveira 

Museu 
Nacional do 

Traje 

Guias Parques de 

Sintra 

Guia de 

Campo Dia 
B 

Guia Aves 

Comuns de 
Portugal 

Lisboa Aves Parque do 

Monteiro-
Mor 

Estrutura:      
Organização 

geral 
0 + + + 0 

Apresentação 
do guia 

0 0 + + - 

Índice 0 0 0 0 0 
Bibliografia 0 0 0 0 0 

Paginação 0 0 0 0 - 

Total 0 1 2 2 -2 

Texto:      
Rigor 0 0 0 0 + 

Clareza 0 0 0 + - 
Quantidade de 

informação 
0 + - + 0 

Qualidade 0 + - 0 - 

Total 0 2 -2 2 -1 

Imagens:      

Rigor 0 - + 0  
Clareza 0 0 + +  

Informação 0 - + +  
Quantidade 0 - 0 +  

Qualidade 0 - + +  
Naturalidade 0 + + 0  

Total 0 -3 5 4  

Mapas      

Clareza 0    - 
Rigor 0    0 

Legendas 0    0 
Ícones 0    0 

Total 0    -1 

Relação guia / 

espécies: 

     

Compreensão 0 - + + - 
Identificação 0 0 + + - 

Correspondência 

com a realidade 
0 + + 0 - 

Total 0 0 3 2 -3 

Total negativo 0 -5 -2 0 -8 
Total positivo 0 5 10 10 1 

Total geral 0          0 8 10 -7 

Tabela 1: Tabela de análise (baseada no método de Stuart Pugh) 

 

                                                
54 Nesta linha constam apenas os ilustradores dos guias com a exceção do Guia de Campo Dia B, neste 

consta a coordenadora do guia. 
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Conclusão da análise 

Concluiu-se que o guia com melhor cotação é o “Lisboa Aves” seguido do “Guia de 

aves Comuns de Portugal” com uma avaliação muito semelhante. Nele destaca-se a sua 

organização, a simplicidade do texto, a clareza das imagens e a informação que elas 

contêm, nomeadamente os espaços onde são frequentemente encontradas determinadas 

espécies. Contudo este guia não dispõe de um mapa para poder ser comparado com o 

guia de referência. 

O Guia das Aves Comuns de Portugal apresenta igualmente uma boa cotação, apesar de 

não ser a melhor requer alguma atenção. Este inclui a linguagem gráfica mais adequada 

para o desenvolvimento de um novo guia do Parque do Monteiro-Mor. 

Em última análise constatou-se a falta de adequação do atual guia do Parque do 

Monteiro-Mor às reais necessidades dos utilizadores. É notória a enorme necessidade de 

reformulação do guia, visto este apresentar um total de oito pontos negativos e apenas 

um positivo. A carência de imagens identificativas das espécies é talvez a maior lacuna, 

pois nenhum guia tem em falta estes elementos. Apesar de tudo contém um mapa onde 

estão indicadas todas as espécies descritas no guia, mesmo não sendo atual o mapa 

cumpre minimamente a função. No entanto, caso se compare com o mapa do guia de 

referência, torna-se notória a necessidade de uma atualização gráfica do mapa. 

Conclui-se que para criar um novo guia ecológico para p Parque do Monteiro-Mor é 

necessário ter em atenção as características exigidas na estrutura, textos, imagens e 

mapas. Para o sucesso do guia a estrutura do guia deve de ser simples, clara e bem 

organizada. Os textos devem conter uma linguagem acessível e transmitir apenas o 

essencial das características gerais da espécie, pode conter curiosidades de forma a 

cativar o interesse do utilizador pela espécie. As imagens deverão ser apelativas, 

rigorosas e naturalistas, apresentando os pormenores mais importantes de cada espécie. 

Os mapas deverão de ser fáceis de manusear, rigorosos e conter uma linguagem simples 

e intuitiva. Em suma, o mais importante é expor ao utilizador de forma clara as 

características de uma determinada espécie.  
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PARTE II 

Introdução 

A Parte II da dissertação faz o enquadramento e descrição do trabalho prático realizado, 

a construção de um Guia Ecológico para o Parque do Monteiro-Mor que permite a 

identificação de dez espécies de árvores presentes no Parque e que se destacam pela sua 

importância histórica, ecológica ou pela sua presença conspícua na área do Parque. Esta 

Parte detalha todas as fases de produção do Guia, incluindo o planeamento, pesquisa e 

criação dos seus conteúdos escritos e gráficos, design e paginação. 

Cada uma das descrições das dez espécies inclui vários desenhos científicos de 

identificação – a representação da planta por completo e detalhes de alguns dos seus 

elementos, sobretudo a flor, fruto e folha – para os quais se recorreu à técnica de 

aguarela sobre papel; e também um texto onde se reúnem as características mais 

importantes de cada espécie, nomeadamente a informação taxonómica, longevidade, 

dimensões, épocas de floração e frutificação, tipo de folhagem e curiosidades. 

Foram também construídos dois mapas, incluídos no Guia mas que podem funcionar 

como unidades independentes., Um dos mapas representa a localização das principais 

áreas do Parque, assinaladas através de símbolos, e informa sobre os horários e 

contatos. E o outro mapa representa a sugestão de três percursos pedestres que se 

interligam em vários pontos e que levam o visitante a explorar várias estações temáticas, 

que ainda estão em fase de planeamento por parte dos responsáveis do Parque. As 

estações temáticas farão destaque de alguns elementos do património natural, através de 

placards colocados ao longo dos caminhos do Parque. 

Os materiais produzidos no âmbito desta dissertação – Guia ecológico e dois mapas – 

acompanham o presente relatório como anexos em separado a este volume. 

A ideia inicial da dissertação de elaborar um guia ecológico foi sugerida pela Professora 

coorientadora deste trabalho, Dr.ª Diana Marques. E após o contato com o responsável 

do Parque do Monteiro-Mor, o Arquiteto Paisagista Rui do Rosário Costa, verificou-se 

ser um projeto de interesse mútuo, há muito planeado pelo Parque mas sucessivamente 

adiado por falta de financiamento. 
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Para a produção dos materiais procurou pôr-se em prática os ensinamentos teóricos 

recolhidos na Parte I, nomeadamente ter em conta os aspetos positivos e negativos 

observados na análise crítica de outros guias ecológicos, ter presente a obra dos autores 

históricos analisados e também seguir o processo de trabalho recomendado para a 

elaboração de desenho científico de identificação. 

Esta Parte II inicia com a apresentação do local de trabalho, o Parque do Monteiro-Mor, 

através de um texto elaborado pelo responsável atrás referido, que foi incluído na parte 

final do Guia. 

Descreve-se depois o processo de trabalho que decorreu em cinco fases: 

1) Visitas exploratórias ao Parque com especialistas para conhecimento da área e 

das espécies presentes; organização geral do trabalho a desenvolver, 

calendarização; 

2) Escolha das espécies a incluir no guia e recolha de informação sobre elas, 

através de observações diretas no local com desenho de campo estudos de cor; 

recolha de amostras; pesquisa bibliográfica; consulta com especialistas 

3) Planeamento do guia com decisão sobre a estrutura, conteúdos, formato, 

elaboração do mapa; 

4) Elaboração de desenhos preliminares e desenhos finais; 

5) Organização da informação recolhida, redação dos textos e paginação do guia. 

No final desta Parte II foram incluídas algumas limitações encontradas durante a 

execução deste relatório. 
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O Local de Estudo: Parque do Monteiro-Mor 

O Parque do Monteiro-Mor, situado no Lumiar, em Lisboa, faz com que os visitantes 

voltem atrás no tempo até ao período das tradicionais quintas de recreio portuguesas. 

Uma área de aproximadamente 11 hectares repleta de jardins de vários estilos 

arquitetónicos, desde italianos, barrocos e românticos, ornamentados com árvores, 

arbustos e herbáceas exóticas provenientes de praticamente todos os continentes. 

Apesar de só ter aberto ao público em 1977, a história desta quinta remonta ao início do 

século XVIII. Iniciado como quinta e jardim botânico privado, neste espaço existia a 

residência do Monteiro-Mor do reino (hoje em dia Museu Nacional do Teatro) e o 

Palácio Angeja (atualmente Museu Nacional do Traje). 

A construção do jardim da quinta do Monteiro-Mor ficou a cargo do médico e botânico 

italiano Domenico Vandelli (1730-1816), responsável também pelo Real Jardim 

Botânico da Ajuda (1768) e pelo Jardim de Coimbra (1772), os três primeiros a existir 

em Portugal. O Jardim é caracterizado por ser construído em patamares taxonómicos 

com a presença constante de água. Possui elementos de várias correntes artísticas 

devido às constantes intervenções ao longo da sua existência. O projeto de Edgar Fontes 

(concluído em 1987) adicionou uma rede de caminhos, quatro albufeiras, quatro pontes 

para a travessia do ribeiro, e a plantação de algumas centenas de plantas, com o apoio da 

Câmara Municipal de Lisboa e dos serviços florestais. 

No conjunto magnífico de espécies que este parque alberga destaca-se o Pinheiro-

Manso, um dos maiores de Lisboa, plantado nos finais do século XVIII. Assim como o 

Pinheiro-de-Norfolk, o primeiro exemplar a ser plantado na Europa. Aqui existe 

também uma espécie ameaçada, uma colónia de Morcegos-de-Peluche, vivem nas 

grutas e galerias associadas ao Palácio. Este micro clima contém uma grande variedade 

de espécies arbóreas exóticas, mas também aves exóticas e nativas, anfíbios, mamíferos, 

entre outras espécies, que fazem deste espeço uma autêntica fonte de biodiversidade, 

tornando este jardim num dos “mais aprazíveis da região Lisboa
55

”. 

 

 

                                                
55 Rui do Rosário Costa – Arquiteto Paisagista, responsável pelo Parque do Monteiro-Mor 
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Construção do Guia Ecológico do Parque do Monteiro-Mor 

Este capítulo descreve detalhadamente cada uma das cinco fases de produção do guia 

ecológico, informada pelos aspetos observados na análise crítica de outros guias 

ecológicos e tendo presente o trabalho dos autores históricos analisados. Procurou 

seguir-se um método semelhante ao recomendado para a elaboração de desenho 

científico de identificação e que foi estudado na Parte I. 

A figura 15 esquematiza as várias fases do processo de construção do Guia Ecológico 

do Parque do Monteiro-Mor. 

 

Figura 15: Diagrama representativo das várias fases do processo de construção do Guia Ecológico do 

Parque do Monteiro-Mor 

 

Estudo do local 

A ideia inicial da dissertação de elaborar um guia ecológico foi sugerida pela Professora 

coorientadora deste trabalho, Dr.ª Diana Marques. E após o contato com o responsável 

do Parque do Monteiro-Mor, o Arquiteto Paisagista Rui do Rosário Costa, verificou-se 
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ser um projeto de interesse mútuo, há muito planeado pelo Parque mas sucessivamente 

adiado por falta de financiamento. 

Após ter sido oficializada a colaboração foi possível avançar com o trabalho prático. O 

acesso livre às instalações do Parque foi disponibilizado, assim como qualquer apoio 

necessário, desde aconselhamento científico, cedência do espaço da biblioteca, entre 

outros. 

Foram efetuadas diversas visitas ao Parque, algumas delas acompanhadas por 

especialistas da instituição, nomeadamente com a bióloga Dulce Ferreira e com o 

arquiteto paisagista Rui do Rosário Costa. Tiveram como objetivo a familiarização com 

a área, com o seu património natural, edifícios e percursos para posterior mapeamento e 

planeamento do trabalho. 

 

Conhecimento das espécies 

Depois da fase de estudo inicial do local, foi elaborada uma lista geral com 120 espécies 

de vários grupos taxonómicos cuja presença é mais significativa no Parque, quer pelo 

número de exemplares no espaço, quer pela sua importância biológica. Uma triagem 

posterior que obedeceu aos mesmos critérios selecionou um total de 25 espécies: 10 

espécies de plantas (na sua maioria árvores), 10 espécies de aves e 5 espécies de outros 

grupos (um peixe, um mamífero, dois anfíbios e um réptil). A lista foi posteriormente 

enviada para o Arquiteto responsável pelo Parque para revisão e aprovação. 

Apesar deste planeamento inicial prever a descrição de 25 espécies no guia ecológico, a 

publicação final contém apenas as 10 espécies de árvores por limitações encontradas no 

decorrer do projeto (discutidas em maior detalhe no capítulo Limitações na pág. 70). 

A lista final das espécies de árvores descritas no Guia encontra-se na Tabela 2 (página 

seguinte). 
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Nome comum Nome científico 

Árvore-de-fogo ou Metrosídero  Metrosideros excelsa 

Bela-sombra Phytolacca dioica 

Cipreste-mexicano Taxodium mucronatum 

Dragoeiro Dracaena draco 

Faia-europeia Fagus sylvatica atropunicea 

Ginkgo Ginkgo biloba 

Magnólia-branca Magnolia grandiflora 

Pinheiro-de-Norfolk  Araucaria heterophylla 

Pinheiro-manso Pinus pinea 

Sobreiro Quercus suber 

Tabela 2: Espécies florísticas selecionadas para descrição no Guia Ecológico do Parque do Monteiro-

Mor 

Pesquisa de informação sobre as espécies 

Para as dez espécies selecionadas procedeu-se à recolha de informação gráfica e textual 

descritiva para fundamentar a elaboração futura dos desenhos e para mais tarde redigir 

os textos descritivos a incluir no Guia Ecológico. Utilizou-se como fonte de pesquisa 

bases de dados disponíveis na internet assim como livros. Privilegiou-se a recolha de 

informação sobre o aspeto geral e características da árvore, das folhas, flores e frutos, e 

de particularidades associadas a cada espécie. 

Observações no local e recolha de amostras 

Numerosas visitas ao Parque permitiram a observação direta de exemplares das dez 

espécies, favorecendo o desenho de campo no local e a recolha de fotografias para 

análise posterior. Algumas espécies escolhidas para representar estavam contidas num 

espaço que era impossível proceder à captação de imagens, casos em que foi necessário 

privilegiar a pesquisa noutras fontes. 

Com o auxílio do responsável do Parque, efetuou-se também recolha de folhas e da 

casca das árvores sempre que possível. Esta etapa foi dividida em duas partes, cada uma 
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contendo amostras de 5 espécies cada, como forma de não alterar as características com 

o passar do tempo. Esta recolha era realizada de manhã para recolher as amostras com a 

maior frescura possível, sendo logo que possível colocadas num recipiente com água, 

com o intuito de preservar as características durante o tempo necessário para as 

desenhar. 

Estudos de cor 

As amostras recolhidas serviram sobretudo de base à realização de estudos de cor (Fig. 

16). Recorrendo a um pequeno papel e aguarelas procurava-se a mistura de pigmentos 

mais aproximada da cor original dos elementos a representar. Para obter a cor mais 

próxima possível da cor natural da folha e tronco foram experimentadas várias misturas 

de cor com o auxílio de uma tabela previamente desenvolvida com algumas 

combinações cromáticas. 

 

Figura 16: Exemplo de estudo de cor para a Bela-sombra (Phytolacca dioica); aguarela sobre papel de 

aguarela 
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Verificação das referências 

Assim que a recolha da informação foi concluída fez-se uma revisão da mesma, de 

forma a precaver futuros problemas, certificando-se que a informação é fidedigna. A 

informação taxonómica foi revista pela Bióloga Dulce Ferreira e pelo Arquiteto Rui 

responsável pelo Parque. 

A análise das referências gráficas contou com o auxílio da professora Diana Marques. 

Numa primeira fase verificou-se se a quantidade de informação estava completa. As 

melhores imagens foram selecionadas para iniciar as fases seguintes do processo. 

 

Planeamento da publicação 

O Guia Ecológico foi estruturado em três partes principais: os mapas; a descrição das 

dez espécies de árvores; e. o enquadramento histórico, geográfico e ecológico do 

Parque. Para auxiliar o estudo da organização do guia, realizou-se uma pequena 

maquete com o intuito de preparar a paginação. Questões como quantas páginas são 

necessárias para o guia e como é que estas estão organizadas, foram respondidas com a 

execução desta pequena maqueta. 

O texto incluído na parte final do guia é da autoria do responsável do Parque, o 

Arquiteto Paisagista Rui do Rosário Costa, complementado pelo texto de uma 

publicação anterior que apresenta uma pequena descrição dos locais mais pertinentes a 

visitar. 

A apresentação das espécies está distribuída por dez páginas duplas, cada uma com a 

descrição de uma espécie. Foram somente utilizadas as páginas do lado direito, desta 

forma encontra-se mais facilmente uma espécie ao folhear o livro. 

Procedeu-se à execução de esboços de forma a determinar a melhor forma de organizar 

a informação em cada página (Fig. 17). Cada descrição de espécie contém informação 

textual e informação visual. Do texto fazem parte o nome comum e o nome científico da 

espécie, a família à qual pertence, as dimensões, períodos de floração e frutificação, e 

curiosidades relevantes acerca da espécie. No caso da informação gráfica foram 

executados vários desenhos de identificação: o desenho do hábito da árvore, ou seja, a 

representação de um exemplar completo, acompanhado por uma referência de escala; e 
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vários desenhos de pormenores importantes, tais como as flores, folhas e frutos. Foi 

também introduzido um pequeno mapa com a localização dos exemplares da espécie 

correspondente no Parque. 

A cor dominante escolhida para o design das páginas foi o verde-lima, por ser 

facilmente associada às árvores. A Figura 18 mostra um exemplo de arranjo final da 

informação para a descrição de uma espécie. 

 

Figura17: Esboços de ideias para disposição de informação gráfica e escrita nas páginas do guia 

ecológico; grafite e lápis de cor sobre papel de desenho 
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Figura 18: Exemplo de arranjo final da informação para a descrição de uma espécie, (Dragoeiro) 

 

Em relação aos mapas do Parque incluídos na parte inicial do guia, foram realizados 

dois, um mapa geral com a localização das zonas e edifícios na área do Parque; e um 

mapa com o traçado de três percursos sugeridos ao visitante ao longo dos quais encontra 

várias estações temáticas, também assinaladas no mapa. O capítulo Construção do Mapa 

do Parque do Monteiro-Mor na página 65 detalha o processo de realização dos mapas. 

 

Elaboração do desenho científico de identificação 

Desenho preliminar 

Os primeiros desenhos preliminares a ser executados foram os das folhas (Fig. 19), 

seguidos dos desenhos das árvores e por fim as flores e frutos. No caso das folhas, a 

partir das amostras recolhidas fez-se uma seleção dos ramos em melhores condições. 

Para a vista principal das árvores, selecionaram-se as melhores imagens de referência, 

detetando-se possíveis anomalias no espécime e corrigindo-as. Nos restantes casos 

procedeu-se com a mesma cautela. 
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A partir da seleção das amostras fez-se uma análise cuidada para saber qual seria a 

melhor posição de modo a mostrar toda a informação importante. Por vezes foi 

necessário recorrer a um pequeno esquiço como no caso das plantas mais complexas 

para determinar a melhor posição. 

No caso dos desenhos em que as fontes de informação foram exclusivamente fotografias 

por impossibilidade de recolha de amostras ou acesso a exemplares, fez-se uma seleção 

das melhores imagens. Com o auxílio de uma mesa de luz escolheu-se a informação 

mais importante para o desenho preliminar. Foram utilizadas várias imagens de 

referência na elaboração dos desenhos preliminares de forma a obter rigor na descrição 

da espécie. 

Figura 19: Exemplo de desenho preliminar, Faia europeia (Fagus sylvatica atropunicea); grafite sobre 

papel  

 

Os desenhos preliminares foram depois transferidos para o suporte final em duas fases; 

a primeira foi a execução de uma transferência para papel vegetal com tinta-da-china, 

em que a opacidade da tinta sobre a transparência do papel vegetal criou um ótimo 

contraste (Fig. 20), ideal para numa segunda fase transferir facilmente todos os 

pormenores para a folha de papel de aguarela de textura média com 300 g/m
2 

da marca 

Canson, com lápis de cor aguarelados, recorrendo a uma mesa de luz. Optou-se por usar 
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este género específico de lápis para permitir que as linhas de contorno sejam diluídas 

durante a execução do desenho final. 

 

Figura 20: Exemplo de desenho de transferência, Faia europeia (Fagus sylvatica atropunicea), tinta-da-

china sobre papel vegetal 

 

Desenho final 

Esta etapa resulta no culminar de toda a preparação realizada, desde a pesquisa, 

passando pela preparação do desenho preliminar até á transferência do mesmo. Optou-

se por executar estes desenhos na técnica de aguarela devido às suas características, a 

adequabilidade a temáticas orgânicas, transparência, rapidez de execução e secagem. O, 

suporte utilizado foi papel de aguarela de textura média com 300 g/m
2 
da marca Canson.  

As aguarelas usadas neste projeto foram maioritariamente da série Cotman da Windsor 

& Newton, com a paleta de cores: Payne’s Grey, Sepia, Raw Sienna, Lemon Yellow, 

Yellow ocre, Cadmium Yellow, Cadmium Red Pale, Chinese White, Burnt Sienna, 

Alizarin Crimson, Burnt Umber, Sap Green, Viridian Hue, Intense Blue e Ultramarine. 

Esta paleta foi complementada com as cores Hooker’s Green, Red Ochre e Van Dyck 

Brown da marca Sennelier. 

Foram utilizados no total 4 pincéis de duas marcas diferentes. Dois pincéis redondos da 

marca Da Vinci, nº 1 da série 303 e nº 2 da série 373. E dois pincéis redondos da Royal 

Talens da série Van Gogh, números 1 e 3. 
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Para melhor compreensão do método de elaboração dos desenhos finais, apresenta-se 

aqui a descrição pormenorizada das etapas de trabalho para o desenho do Sobreiro 

(Quercus suber). 

O desenho iniciou-se com o traçado do contorno com a cor descoberta durante o estudo 

de cor, recorrendo ao pincel nº 3. Este método foi utilizado tanto nos desenhos de 

pormenor como no desenho principal das árvores. Na Figura 21 é apresentado o aspeto 

do desenho nesta fase do processo. 

 Figura 21: Exemplo da primeira fase do desenho (Sobreiro, Quercus suber); aguarela sobre papel de 

aguarela 

 

Nesta primeira fase inseriu-se igualmente uma pequena sugestão de sombra de forma a 

evitar erros na etapa seguinte. Assim que a aguada secou adicionou-se a textura do 

tronco, utilizando os pincéis nº 3 e nº 1 com a mesma cor anterior, misturando apenas 

um pouco de Payne’s Grey ao pigmento base, com menor grau de diluição do que o 

usado na etapa anterior. 
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As áreas iluminadas dos troncos permaneceram com a cor anterior ao passo que nas 

zonas de penumbra foi adicionada a coloração mais intensa. A Figura 22 exemplifica 

esta etapa.  

 Figura 22: Exemplo da segunda fase do desenho (Sobreiro, Quercus suber); aguarela sobre papel de 

aguarela 

 

De seguida preencheu-se a zona de trás da copa com a cor obtida nos estudos de cor. 

Colocaram-se algumas pinceladas bastante diluídas de forma a delimitar as áreas a 

preencher. Estas manchas foram executadas num verde intermédio de forma a 

harmonizar todo o conjunto. Assim enquadrou-se devidamente as folhas com os ramos e 

deu-se uma noção de profundidade ao desenho. Para esta fase foram utilizadas 3 

variações do mesmo verde, um intermédio, outro mais escuro e um mais claro, obtidos a 

partir da mistura de um mesmo verde base que corresponde à cor natural da folha. 

Durante a execução desta etapa utilizaram-se os pincéis nº 1 e nº 3, sendo que o mais 

pequeno foi utilizado para individualizar algumas folhas e o nº 3 para as manchas, tendo 

em atenção os espaços vazios que se observam nas copas de qualquer árvore. A Figura 

23 demonstra esta etapa. 
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Figura 23: Exemplo da terceira fase (Sobreiro, Quercus suber); aguarela sobre papel de aguarela 

 

Depois da parte posterior da copa estar completa inseriu-se então uma nova camada de 

verde com o intuito de preencher a zona frontal. Utilizou-se o mesmo método para 

finalizar o desenho de forma a não cobrir na totalidade a camada de cor inicial. Nesta 

fase inseriu-se uma cor mais clara para dar a sugestão de volume e profundidade. O 

resultado encontra-se na figura 24. 

Para o presente projeto de dissertação foram executados um total de 45 desenhos, dos 

quais 35 de pormenores das espécies de árvores e 10 desenhos principais das árvores. 

Os desenhos de pormenor são referentes às flores, frutos e folhas. Em algumas espécies 

foram realizados outros desenhos complementares de forma a expor características 

marcantes. No caso do sobreiro fez-se um desenho de um tronco sem cortiça. 

No total os desenhos finais demoraram cerca de 5 meses a completar. O tempo médio de 

execução de cada desenho variou consoante o seu tamanho e complexidade. No caso 

dos desenhos de pormenor cada um demorou em média um dia (Fig. 25). Já no que diz 

respeito aos desenhos das árvores completas, o processo foi mais demorado; por 

exemplo o desenho final do Sobreiro (Fig. 24) demorou uma semana a concluir tal 
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como os desenhos finais de outras 3 espécies. Os restantes desenhos demoraram em 

média 6 dias a concluir. 

 

Figura 24: Exemplo de um desenho final (Sobreiro, Quercus suber); aguarela sobre papel de aguarela 

Figura 25: Exemplo de vários desenhos de pormenor (Sobreiro), aguarela sobre papel de aguarela 
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Revisão dos desenhos 

No fim de todos os desenhos estarem completos fez-se uma revisão com o intuito de 

encontrar e corrigir erros. Esta fase teve o apoio da coorientadora, onde foram 

verificadas as referências, analisou-se a cor, estrutura, forma de representação, entre 

outros elementos. 

Digitalização e preparação para publicação 

Depois de terem sido executadas as correções necessárias procedeu-se à digitalização 

dos desenhos num scanner (HP Deskjet 1050 J410 series) com o auxílio do programa 

Photoshop. Procedeu-se à digitalização dos desenhos com uma resolução de 12 000 

pixéis por polegada para evitar perder qualidade. 

De seguida os desenhos já em formato digital foram limpos e preparados para serem 

incluídos na publicação. 

 

Elaboração da publicação 

Paginação do Guia 

A partir do conceito desenvolvido e selecionado na primeira fase, tendo igualmente em 

conta o estudo anterior, fez-se a paginação do guia.  

No fim da paginação do guia estar concluída procedeu-se à montagem e organização 

das páginas do guia para impressão. 

Impressão e encadernação de teste 

De forma a assegurar que o ficheiro para imprimir o guia está correto fez-se testes de 

impressão, pois por vezes a cor pode não estar rigorosa, o layout da página pode ter de 

ser revisto entre outros problemas. Esta impressão destinou-se a avaliar e verificar o 

guia antes de proceder com a impressão final. 

Quando o formato digital se torna físico por vezes surgem mais falhas, no entanto 

detetaram-se facilmente erros que passaram despercebidos no formato digital. Esta fase 

teve como objetivo corrigir estas falhas. 
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Verificação do Guia 

Nesta etapa foi verificado todo o documento para detetar possíveis anomalias desde 

erros ortográficos e gráficos, ordem das páginas entre outros problemas de paginação, 

layout, impressão e encadernação. Foram descobertos erros na composição da capa do 

guia; verificou-se que as páginas necessitam de mais espaço para serem cozidas (+ 2cm 

na margem esquerda); algumas caixas de texto estavam desalinhadas e continha alguns 

erros ortográficos; o número de página de algumas folhas tem de ser revisto. 

Impressão final 

Foi o culminar de todo o trabalho, nesta fase não pode existir qualquer falha para não 

comprometer todo o investimento. Uma das condições que foi imposta é a impressão de 

um guia em papel reciclado, de forma a tomar uma atitude de responsabilidade 

ecológica.  

 

Construção do Mapa do Parque do Monteiro-Mor 

O guia do Parque do Monteiro-Mor publicado em 1987 e analisado no capítulo Análise 

Crítica de Guias Ecológicos (na página 44) inclui o mapa do Parque presente na figura 

26. O mapa encontra-se desatualizado graficamente e em termos da informação que 

contém e portanto a partir de uma planta de Setembro de 2009, desenvolveu-se um novo 

mapa recorrendo ao programa Adobe Illustrator
56

 e confrontando a informação com a 

recolhida durante as visitas ao local.  

O antigo mapa está dividido em quatro áreas, cada uma associada a uma cor: 

construções, matas, relvados e canteiros, tanques com água. Para além das cores 

utilizadas para legendar as áreas principais utilizaram-se letras e números. As letras 

simbolizam igualmente áreas, ao passo que os números são utilizados para localizar 

zonas dominantes pela presença de uma espécie florística. 

Percebe-se que possui informação redundante no que diz respeito à localização das 

espécies, pois utiliza a cor, nomeadamente o verde mais escuro, e também as letras para 

se referir à mesma coisa. 

                                                
56 Programa de edição vetorial. Neste género de programas, em que uma imagem é criada a partir de 

cálculos matemáticos, é possível alterar a resolução sem nunca perder qualidade. 
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Figura 26: Mapa incluído no guia do Parque do Monteiro-Mor publicado em 1987 

 

Em conjunto com o arquiteto do Parque e após uma verificação cuidada do mapa 

desenvolvido foi possível perceber como alterar e atualizar o mapa antigo. Mesmo 

desde a atualização mais recente do mapa, alguns canteiros foram alterados e alguns 

caminhos tornaram-se mata, daí a necessidade de revisão. 

No decorrer deste projeto elaborou-se então um mapa (Fig. 27) que primeiramente faz o 

enquadramento na cidade, incluindo informação sobre as ruas circundantes; para este 

efeito contou-se com o auxílio de uma planta gerada no Google Maps
57

. Neste 

enquadramento constam as estradas principais (Avenida Padre Cruz) e infraestruturas 

como o caso do Paço do Lumiar Clube de Golfe. Para as assinalar foi utilizado o 

cinzento de forma a não interferir com o mapa, visto que apesar de importante tem de se 

tornar secundário quando acoplado ao mapa do Parque. 

Optou-se por produzir símbolos em vez das anteriores legendas confusas com cores, 

números e letras, para definir uma determinada área. Cada símbolo está diretamente 

relacionado com a área em questão e aparece legendado no mapa. 

A cor apenas foi introduzida para definir os caminhos e áreas em que não se pode 

caminhar. No caso das áreas em que é possível passear foi utilizado cinzento; no caso 

dos canteiros, jardins e hortas foram assinalados a verde-lima; para os lagos, tanques e 

para a ribeira utilizou-se azul-ciano, o qual se associa facilmente à água. As construções 

                                                
57 Sítio na internet onde são disponibilizados mapas via satélite (https://maps.google.pt/) 
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foram marcadas por um castanho bastante subtil, sem colocar em causa o contraste com 

o cinzento. 

Foi inserida também uma área com os horários e contactos no canto inferior direito; do 

lado oposto colocou-se o logótipo da instituição, a escala do mapa e a direção do Norte 

que corresponde à orientação do mapa na folha. 

 Figura 27: Mapa do Parque do Monteiro-Mor realizado no âmbito da dissertação 

Foi elaborado um segundo mapa que assinala três percursos e 21 estações temáticas 

(Fig. 28). 

Já existiam alguns percursos definidos por se realizar mensalmente uma visita cuja 

finalidade é observar as aves que habitam no Parque e fazer um apontamento das 

visualizações. Contudo a definição destes percursos limitava-se apenas aos locais que 

possuem melhores condições para a observação. Adicionalmente existia um percurso 

traçado cuja finalidade é a de levar os visitantes aos jardins históricos do Parque, 

durante a realização de visitas guiadas. No entanto nenhum destes traçados destacava a 

importância natural do Parque e o seu património florístico e o mapa desenvolvido 

durante este projeto, com o auxílio do responsável pelo Parque, procurou ter isso em 
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consideração. Utilizou-se o percurso dos jardins históricos que já estava definido e 

foram elaborados mais dois, o do jardim de cheiros e roseiral, e o das hortas e pomar. 

Inseriu-se também a localização de estações temáticas, que embora ainda não 

construídas estão previstas para o futuro breve. Serão locais onde é apresentada 

informação acerca do tema da estação. A sua representação no mapa foi feita através de 

círculos com a cor correspondente ao percurso, e numeradas respeitando o sentido do 

trajeto. 

Na execução do traçado do percurso teve-se em conta a localização das estações de 

forma a ser possível visitá-las ao longo dos percursos. Além disso foram considerados 

os locais de maior destaque para proporcionar ao visitante a passagem por lá. 

As cores utilizadas no mapa anterior foram passadas para uma escala de cinzento, com a 

exceção das áreas com água. Deste modo os percursos e as estações temáticas destacam-

se facilmente do mapa. 

 Figura 28: Mapa de percursos pedestres e estações temáticas do Parque do Monteiro-Mor realizado no 

âmbito do projeto de dissertação 
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Limitações 

Inicialmente a produção do guia tinha em vista a descrição das 25 espécies mais 

representativas do Parque do Monteiro-Mor. Pretendia-se incluir 10 espécies de plantas, 

10 espécies de aves e 5 espécies de outros grupos como anfíbios, mamíferos e répteis 

(ver Tabelas 2 e 3). Devido ao estudo das espécies e a oficialização do projeto, por parte 

dos órgãos de gestão do Parque, terem demorado demasiado tempo a concluir, tornou-se 

impossível construir um guia com as 25 espécies no espaço útil da dissertação. Deste 

modo para que não se perdesse a qualidade que é exigida neste tipo de projeto, foram 

retiradas 15 espécies. 

 

Nome comum Nome científico  

Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea  

Chapim-azul Parus caeruleus 

Gaio-comum Garrulus gladarius 

Galinha-d’água Gallinula chloropus 

Guarda-rios Alcedo athis 

Pato-real Anas platyrhynchos 

Perdiz-vermelha Alectoris rufa 

Periquito-de-colar Psittacula krameri 

Pica-pau-malhado-grande Dendrocopos major 

Pintassilgo Carduelis carduelis 

Tabela 3: lista de espécies de aves que se podem observar no Parque do Monteiro-Mor inicialmente 

planeadas para inclusão no Guia Ecológico 
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Nome comum Nome científico 

Carpa-comum Cyprimus carpio 

Morcego-de-peluche Miniopterus schreibersii 

Rã-verde Rana perezi 

Salamandra-de-fogo Salamandra salamandra 

Tartaruga-de-ouvido-vermelho Trachemys scripta elegans 

Tabela 4: lista de espécies de peixes, anfíbios, répteis e mamíferos que se podem observar no Parque do 

Monteiro-Mor inicialmente planeadas para inclusão no Guia Ecológico 

 

Pretende-se no entanto dar continuidade ao projeto já fora do âmbito académico e 

elaborar os desenhos e completar o guia como inicialmente planeado, assim que 

possível e a curto prazo, com a devida colaboração do Museu Nacional do Traje. Será 

uma boa oportunidade para procurar apoio de um Mecenas para o projeto, de forma a 

patrocinar a publicação do guia, uma vez que o Museu não consegue no momento 

assumir o encargo da publicação. 

A paginação utilizada prevê-se semelhante à das páginas descritivas das espécies de 

árvores, com a exceção da cor. No grupo das aves será utilizado o azul-ciano e para as 

outras espécies de grupos diversos optar-se-á pelo vermelho. A Figura 29 exemplifica as 

ideias reunidas até à data (esboçadas através de técnica digital e não de aguarela como 

será a técnica final), embora ainda sujeitas a alterações. 
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Figura 29: Exemplo de organização das páginas dedicadas às espécies de aves (Gaio comum, Garrulus 

gladarius) 
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Conclusão 

O contacto com as origens do desenho científico, através da análise da vida e obra de 

vários artistas revelou a evolução do reconhecimento desta disciplina. Na época de 

Dürer a prática do desenho naturalista, ainda a dar os primeiros passos, não merecia 

ainda do prestígio e mestria mais tarde reconhecidos em Redouté e Audubon. No 

entanto, comum a todos eles estava um processo de trabalho rigoroso e sobretudo uma 

capacidade de dedicação e de observação do mundo natural ao seu redor, características 

ainda hoje imprescindíveis a um desenhador da ciência. 

O desenho associado à ciência torna-a mais acessível para a população em geral, 

resultado que se pretendia nesta dissertação com a construção de um Guia Ecológico 

dirigido a todos os visitantes de uma área natural aberta ao público. Os guias analisados 

revelaram isto mesmo, sendo a sua eficácia grandemente superior quando recorrem à 

utilização conjunta de imagens e texto e ainda quando optam por incluir desenho 

científico de identificação em vez de fotografia para a descrição das espécies. 

Os resultados apresentados pela tabela de comparação (tabela 5) realizada a partir do 

Método de Pugh são evidentes, o novo guia triplicou a qualidade face ao guia anterior. 

Tal deve-se ao facto de terem sido empregues conhecimentos do desenho científico. Em 

suma a utilização de imagens contribuiu grandemente para este resultado, a 

simplificação dos textos tornou-os mais apelativos e interessantes. O mapa tornou-se 

mais eficiente, além de colocar três percursos que se interligam, e que um dia servirão 

para guiar o visitante pelas futuras estações temáticas, dispõe de novos logótipos que 

ajudam os visitantes a identificarem determinadas áreas. 

Este projeto abriu caminho para uma possível colaboração com o Parque do Monteiro-

Mor. Existe a possibilidade de acabar o guia ecológico introduzindo a descrição de mais 

cerca de 30 espécies. 
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Autores
58

 João Catarino Museu Nacional do 

Traje 

Miguel Gonçalves 

Guias Parques de Sintra Parque do Monteiro-

Mor 

Parque do Monteiro-

Mor 

Estrutura:    
Organização geral 0 0 + 

Apresentação do guia 0 - 0 
Índice 0 0 + 

Bibliografia 0 0 - 
Paginação 0 - 0 

Total 0 -2 1 

Texto:    

Rigor 0 + 0 
Clareza 0 - + 

Quantidade de 

informação 
0 0 + 

Qualidade 0 - + 

Total 0 -1 3 

Imagens:    

Rigor 0  + 
Clareza 0  + 

Informação 0  + 
Quantidade 0  + 

Qualidade 0  + 
Naturalidade 0  0 

Total 0  6 

Mapas:    

Clareza 0 - 0 
Rigor 0 0 0 

Legendas 0 0 + 
Ícones 0 0 + 

Total 0 -1 2 

Relação guia / 

espécies: 

   

Compreensão 0 - + 
Identificação 0 - + 

Correspondência com 

a realidade 
0 - + 

Total 0 -3 3 

Total negativo 0 -8 -1 

Total positivo 0 1 15 

Total Geral 0 -7 14 

Tabela 5: Tabela de comparação (baseada no método de Stuart Pugh) 

 

                                                
58 Nesta linha constam apenas os ilustradores dos guias. 
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