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Resumo:  

 O presente trabalho, vinculado ao Herbário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HUPG), tem como 

objetivo ilustrar plantas nativas da região dos Campos Gerais, destacando a importância da ilustração científica 

na ciência e em especial na preservação das espécies. Tendo em vista que a ilustração é uma arte que evidencia 
os detalhes que devem ser transmitidos, na botânica, a ilustração auxilia e complementa o processo de descrição 

e  de identificação das espécies. Para o desenvolvimento deste trabalho foram observadas e esboçadas espécies 

nativas in situ. Ainda em campo, as plantas foram fotografadas em seu ambiente natural e, quando necessário, 

partes da planta foram coletadas para observação em laboratório. Foram utilizadas técnicas em aquarela, lápis de 

cor e pastel. As ilustrações ainda estão em desenvolvimento e posteriormente serão identificadas e expostas. As 

plantas escolhidas até o momento foram: Parodia carambeiensis (Buining & Brederoo) Hofacker, Cactaceae 

endêmica do Paraná; Epidendrum secundum Jacq., Orchidaceae comum na região dos Campos Gerais e 

Araucaria angustifólia (Bertol.) Kuntze, o pinheiro-do-Paraná. Apesar da potencialidade da ilustração dentro da 

ciência ela não é tão utilizada e reconhecida pelos pesquisadores. Espera-se que este trabalho seja um divulgador 

desta arte para o público visitante do Herbário HUPG. 

Palavras-chave: Botânica. Herbário. Desenho.  

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO: Herbário da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (HUPG): instrumento de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

PÚBLICO-ALVO  

Professores, acadêmicos e alunos de pós-graduação da Área de Botânica, através de várias 

disciplinas ofertadas nos cursos de Ciências Biológicas, Agronomia, Farmácia, Engenharia 

Civil (Controle Ambiental), Geografia, Engenharia de Alimentos e Zootecnia. Outras 

Universidades (permutas, empréstimos, doações de material); Pesquisadores em geral 

(visita ou empréstimo de exemplares da coleção); Comunidade em Geral (Entidades 

conservacionistas, Grupos Ecológicos, Secretarias Municipais, entre outros; identificação de 

plantas medicinais, tóxicas, invasoras, ornamentais, melíferas; assessoria técnica em manejo 

                                                
1 Aluna bolsista; UEPG; Ciências Biológicas – bacharelado; talitaboldt@live.com. 
2 Orientadora; UEPG; rc.tardivo@uol.com.br. 
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de exsicatas, doação e/ou empréstimo de plantas); Alunos e professores do ensino 

fundamental e médio de escolas públicas e particulares. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS: Ponta Grossa, Castro, Carambeí e demais municípios da 

região. 

LOCAL DE EXECUÇÃO: Sede do Herbário, Bloco M, SEBISA, UEPG, Campus 

Uvaranas, Ponta Grossa, Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

A ilustração científica é uma área do conhecimento que envolve a arte e a ciência.  

Tem por objetivos acompanhar textos científicos, facilitando a descrição dos objetos alvos da 

pesquisa, bem como despertar o interesse do público no trabalho em que o acompanha 

(KUBO; MONTSERRAT, 2016). A ilustração consiste não necessariamente em uma cópia 

exata do objeto, mas em uma arte que evidencie os detalhes que devem ser transmitidos. 

Quando relacionada à botânica, a ilustração é expressa em representações florísticas com 

grande qualidade técnica (MACIEL; COSTA, 2015). 

A arte de ilustrar plantas é antiga. De acordo com Rix (2014) as primeiras ilustrações 

de flores datam de 1.700 anos atrás com os objetivos de decoração e identificação de plantas 

medicinais. Nesta obra, o autor discorre sobre a valorização da Ilustração Botânica entre os 

anos de 1750-1850, sendo este, um período de grandes descobertas na Biologia e ciências 

afins e lindos livros foram financiados e publicados especialmente na Europa. 

 No Brasil, artistas históricas como Marianne North e Margareth Mee ocuparam-se de 

representar a flora brasileira, cada uma em seu tempo, por meio de pinturas (SEGADILHA; 

GOMES, 2016).  Atualmente, temos como representante da continuidade dessa arte-ciência o 

Centro de Ilustração Botânica do Paraná, uma associação de artistas que desde 1995 

contribuem para o registro da flora do nosso país (CENTRO..., 2019). 

 As ilustrações botânicas auxiliam e complementam as descrições morfológicas, 

facilitando a identificação das espécies. Neste contexto, estas são de grande valia aos 

trabalhos desenvolvidos no Herbário HUPG. Com uma coleção de 22.000 exemplares de 

plantas, o herbário tem por objetivo atuar na pesquisa, ensino e extensão, tendo papel 

fundamental na prestação de serviços, como a identificação de plantas à comunidade 

científica e a comunidade em geral, no estudo da flora regional, bem como atuar na 

conservação da biodiversidade.  
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OBJETIVOS 

- Ilustrar, in situ, plantas nativas e endêmicas da região dos Campos Gerais 

- Reiterar a importância da ilustração dos exemplares, auxiliando e complementando 

as descrições das espécies estudadas; 

- Expor as ilustrações dos exemplares à comunidade científica e à comunidade em 

geral; 

- Contribuir com a divulgação das espécies nativas e endêmicas da flora regional. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas expedições à campo para 

observação in situ de exemplares de espécies da flora regional (fig. 1 - B). As ilustrações 

foram iniciadas em campo a partir de esboços em grafite e preparadas tabelas das principais 

cores observadas nos espécimes para posterior coloração comparativa do desenho (fi.g 1 - C). 

Em campo, as plantas foram fotografadas para auxiliar na confecção das ilustrações. 

Quando necessário, considerando o pequeno tamanho da flor, um exemplar ou partes deste, 

foram coletados para observação em lupa no laboratório de Sistemática Botânica, no DEBIO 

(fig. 1 - A). 

Para um melhor entendimento acerca das informações sobre a morfologia e o 

tratamento taxonômico foram consultados:  Stancik et al. (2009), Soller et al. (2014) e 

Wendling & Zanette (2017). Os nomes aceitos, bem como a distribuição das espécies 

ilustradas estão de acordo com os dados da Flora do Brasil 2020, disponível em 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/. 

A metodologia utilizada nas ilustrações foi baseada em Carneiro (2012). Os materiais 

empregados nas ilustrações foram: folhas brancas de tamanho A4/A3 e de 400 g /m2, com a 

aplicação de técnicas de giz pastel e aquarela a partir do uso de tinta própria, além de lápis de 

cor e pincéis variados. As ilustrações serão finalizadas com etiquetas indicando o nome da 

ilustradora, espécie, local da observação, data e outras informações importantes. 

Ao final do projeto, as ilustrações serão expostas na sede do HUPG para a comunidade 

científica e à comunidade em geral. 

 

RESULTADOS 

Até o momento foram escolhidas três plantas representantes da flora nativa dos 

Campos Gerais: Parodia carambeiensis (Buining & Brederoo) Hofacker, a única espécie de 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

4 

Cactaceae endêmica do estado do Paraná; Epidendrum secundum Jacq., uma Orchidaceae 

típica da região e Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, conhecido como Pinheiro-do-

Paraná ou Araucária, espécie considerada em risco de extinção. 

 Parodia carambeiensis (fig.1 - D) possui caule globoso, não ramificado, conhecida na 

região como cacto bolinha. A espécie possui flores monóclinas com tépalas amarelas, 

androceu polistêmone, estiletes esbranquiçados e gineceu com estilete amarelo e estigma rosa. 

Seu caule verde é subdividido em 10 a 13 costelas, com a presença de espinhos de cor 

acinzentada que se tornam avermelhados próximo a época de floração (SOLLER et al., 2014). 

Atualmente, o estado de conservação de Parodia carambeiensis é pouco preocupante porque 

suas populações são encontradas em áreas de proteção ambiental, porém a maior parte das 

populações está distribuída em áreas utilizadas para agricultura e turismo, o que pode afetar a 

espécie (Flora do Brasil 2020). 

Figura 1 – Observações in situ, em laboratório e ilustração científica 

 

Legenda: A – Detalhes observados de flor de Epidendrum secundum; B – Observação in situ de Araucaria 

angustifolia; C – Fotografia in situ de Parodia carambeiensis e tabela de cores; D – Ilustração de Parodia 

carambeiensis em desenvolvimento. 
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Epidendrum secundum é encontrada na maioria dos estados brasileiros do sul ao norte 

do país, distribuindo-se pela Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e pela Floresta Amazônica. 

Essa espécie possui folhas elípticas, verdes, alternas, inflorescência do tipo racemo 

corimbriforme, flores com pétalas e sépalas róseas, labelo trilobado com margem denticulada 

com coloração rosa e centro alvo e/ou amarelado e ovário pedicelado (STANCIK et al., 2009). 

A gimnosperma Araucaria angustifolia é uma espécie arbórea que chega a alcançar 

até aproximadamente 20 m de altura, com um tronco cilíndrico e copa corimbosa, suas folhas 

verdes são oval-lanceoladas com ápice agudo; possui megaestróbilos globosos e 

microestróbilos em forma de amentos com microesporófilos dispostos em espiral; suas 

sementes possuem frutos obovoides com casca marrom avermelhada e interior carnoso de cor 

bege (WENDLING; ZANETTE, 2017). Apesar de ocupar originalmente extensas áreas, 

atualmente a Araucária é classificada como em perigo de extinção devido ao intenso 

desmatamento. A espécie sofre até hoje com a exploração madeireira e derrubada para 

construção de usinas hidrelétricas, a despeito de ser protegida por lei (MINISTÉRIO... 2014). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As expedições a campo se mostraram importantes na observação de detalhes que 

dificilmente poderiam ser observados de forma satisfatória apenas por meio de fotografias e 

foi desnecessária a retirada dos exemplares do seu ambiente. A criação de tabelas de cores em 

campo para os espécimes auxiliou na ilustração para que o desenho chegasse o mais próximo 

possível das cores do exemplar observado. Considerando que a retirada de espécimes muito 

ameaçadas ou endêmicas pode colocar em risco a população da espécie, a ilustração botânica 

em campo pode ser uma alternativa, cumprindo a função documental de uma exsicata de 

forma artística. 

A despeito da utilidade da ilustração científica, sua utilização não é tão comum entre 

os biólogos e outros profissionais. É importante ressaltar que a fotografia apesar de parecer 

mais prática não substitui a ilustração pela sua possibilidade de ressaltar detalhes que 

interessam ao pesquisador com grande foco, além do seu apelo mais chamativo à divulgação 

de trabalhos. Assim, são necessários maiores esforços e apoio para que a arte e a ciência 

sejam cada vez mais utilizadas em conjunto, como a formação de mais profissionais aptos ou 

ao menos conhecedores da área da ilustração científica e artes correlatas, o uso da arte em 

artigos científicos e a divulgação deste tipo de trabalho ao público. 
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Por fim, a participação no projeto Herbário HUPG por meio das idas à campo, coleta 

de material, ilustração de plantas, identificação de características e de espécies de plantas, 

atendimento as escolas visitantes do HUPG, entre outras atividades foi uma importante 

oportunidade de aprendizado, relevante para a formação acadêmica da autora bolsista. 

 

APOIO: PROEX e Fundação Araucária pela concessão da bolsa. 
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