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RESUMO 
O presente trabalho apresenta um relato da experiência do autor no           

desenvolvimento de pesquisa acerca de materiais e métodos para o          

desenvolvimento de ilustrações científicas. A pesquisa foi realizada entre 2016 e           

2019, referente a graduação do curso de ciências biológicas, realizada pelo mesmo            

autor. Os resultados obtidos e apresentados neste trabalho tem o objetivo de            

promover a disseminação de conhecimento acerca dos materiais e técnicas          

necessários ao desenvolvimento de pranchas científicas, além de discutir as          

dificuldades, erros e acertos encontrados pelo autor, contribuindo para o          

desenvolvimento do tema. As ilustrações científicas apresentadas neste trabalho         

foram desenvolvidas utilizando-se técnicas e materiais diversos. Entre os materiais          

pode-se destacar tinta nanquim e aquarela, entre as técnicas pode-se destacar           

pontilhismo, pintura em aquarela e hachura. Foram abordadas as metodologias          

recomendadas e testadas pelo autor para o desenvolvimento de ilustrações          

científicas, também sugestões de nomenclaturas para ilustrações científicas de         

acordo com suas características e sugestões de materiais e técnicas para seu            

desenvolvimento de acordo com seu objetivo de uso final. 
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ABSTRACT 
This work presents an account of the author's experience in developing           

research on materials and methods for the development of scientific illustrations. The            

research was conducted between 2016 and 2019, referring to the graduation of the             

biological sciences course, conducted by the same author. The results obtained and            

presented in this paper aim to promote the dissemination of knowledge about the             

materials and techniques necessary for the development of scientific boards, besides           

discussing the difficulties, errors and hits found by the author, contributing to the             

development of the theme. The scientific illustrations presented in this work were            

developed using various techniques and materials. Among the materials can be           

highlighted nankin and watercolor ink, among the techniques can highlight pointillism,           

watercolor painting and hatch. The methodologies recommended and tested by the           

author for the development of scientific illustrations, as well as nomenclatures           

suggestions for scientific illustrations according to their characteristics and         

suggestions of materials and techniques for their development according to their end            

use objective were discussed. 
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1. INTRODUÇÃO 
As ilustrações fazem parte da história da humanidade; as características          

inerentes às ilustrações permitiram a divulgação de locais de caça, registro de            

batalhas e ensinamentos sobre usos medicinais de plantas ao longo da evolução            

humana mesmo entre povos distintos (MILACH et al., 2015) e, apesar de muitos             

autores descreverem o início da ilustração dita como científica somente a partir do             

século XVI (Renascença), com as grandes navegações, e, no Brasil, com a chegada             

dos portugueses, é necessário considerar que este ramo de estudo permaneceu           

dividido entre ciência e arte, sem pertencer a nenhuma das áreas individualmente e             

portanto, negligenciado por ambos. A ilustração científica exige rigor científico,          

sensibilidade artística e estética, assim como também exige metodologias que          

possam ser reproduzidas por indivíduos competentes tecnicamente. 

Ao longo da história humana e em conjunto com as ciências, o refinamento             

dos materiais e das técnicas empregadas na produção de pranchas científicas foi            

reflexo das necessidades de pesquisadores de transmitir suas descobertas, muitas          

vezes demonstrando processos, estruturas ou particularidades de seus objetos de          

estudos além dos limites possíveis com fotografias (ARAUJO, 2009).  

Embora, nos tempos atuais, o avanço tecnológico tenha possibilitado a          

captura de imagens em alta qualidade como algo corriqueiro, técnicas milenares de            

ilustração ainda oferecem possibilidades vantajosas quando se há a necessidade de           

destacar detalhes em imagens complexas. Entre aquelas em que a ilustração           

científica oferece vantagens quanto ao uso de fotografias, é possível citar           

procedimentos médicos, experimentos, paleontologia ou, ainda, divulgação       

científica. Em cada caso existem necessidades diferentes, como a descrição de           

estruturas sobrepostas ou de difícil visualização, que são mais bem entendidas se            

vistas em esquemas ou diagramas; além disso, há, ainda, aqueles em que            

simplesmente não se é possível visualizar diretamente sem abstração de          

determinados elementos, como processos moleculares ou mesmo em paleontologia,         

onde existem somente resquícios de estruturas (LICHESKI; TROTTA, 2014). 

Mesmo considerando-se as vantagens que a ilustração científica oferece em          

situações de divulgação científica, a demanda de material por universidades,          

pesquisadores e necessidades de descrição de espécies inerentes ao país          



megadiverso que é o Brasil, a profissão ainda não é valorizada no país e, portanto,               

não estimulada. Isto contribui para a falta de mão de obra qualificada, fator             

evidenciado pelo baixo número de cursos de graduação nesta área disponíveis,           

contando somente com disciplinas em pós-graduações, cursos de verão ou oficinas           

(FERREIRA, 2017), ficando os pesquisadores muitas vezes dependentes de         

materiais desenvolvidos em outros locais, como Europa ou nos EUA para           

publicações de seus artigos e pesquisas em que ilustrações científicas são           

necessárias. Além das dificuldades encontradas por pesquisadores no que se refere           

à ilustração dentro da Academia, há ainda uma grande defasagem de materiais            

didáticos com ilustrações precisas e atualizadas, tanto para ambientes de educação           

formal quanto não formal. 

Embora as ilustrações científicas sejam fundamentais para a comunicação         

científica, encontrar profissionais habilitados para sua produção é só uma etapa do            

trabalho, principalmente no que se refere a espécimes ainda não catalogados, ou            

mesmo em novos procedimentos experimentais, ainda não ilustrados, uma vez que           

os processos para ilustrar determinados materiais podem ser específicos. A          

comunicação entre o pesquisador e o ilustrador científico é fundamental para a            

produção de material adequado e pode se constituir em meses de trabalho técnico.             

Naqueles casos em que o pesquisador é também o ilustrador, isso se refere em              

mais uma etapa no desenvolvimento do trabalho e, mesmo que isso possa facilitar o              

processo de criação das pranchas científicas, também vai exigir maior tempo para            

conclusão do projeto em questão. 

Apesar de outros povos terem iniciado a história da ilustração científica no            

Brasil, essa área ficou praticamente estagnada, com pouco ou nenhum          

desenvolvimento. Mesmo após a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e,             

mais tarde, com a atuação de ilustradores botânicos como Margaret Mee , a criação             1

de pranchas botânicas no país foi pouco estimulada. Isso se reflete nas dificuldades             

encontradas atualmente e na baixa disponibilidade de cursos para formação de           

profissionais neste segmento (FERREIRA, 2017). Com a falta de informações acerca           

do processo de criação de ilustrações científicas, mesmo aqueles que se interessam            

1 Margaret Ursula Mee (1909 a 1988) ilustradora botânica inglesa especializada em plantas da              
Amazônia brasileira. 



pela área, necessitam dispor de maior criatividade para ultrapassar as barreiras           

inerentes à função, criando suas próprias soluções para cada novo problema. 

Entre os problemas atuais, estão a falta de parâmetros técnicos para           

elaboração de pranchas científicas e recomendações de materiais adequados para          

cada tipo de ilustração, de acordo com o objetivo de uso final de cada material               

(TROTTA; SPINILLO, 2016). Não há uma metodologia padrão para a criação de            

ilustrações científicas, além das convenções já estabelecidas entre pesquisadores         

de acordo com os critérios pessoais de cada um, além da capacidade técnica do              

ilustrador, que acaba por ser dependente do tempo de prática, acesso a materiais de              

qualidade e nível de acesso à informação especializada, sejam de livros ou oficinas             

de arte (SUGUITURU; MORINI, 2012). 

Na área da educação, há a necessidade constante de materiais didáticos           

adequados aos conteúdos e as ilustrações possuem características que as tornam           

muito úteis ao transmitir informações complexas (SALGADO et al., 2015; RAPATÃO;           

PEIRÓ, 2016).  

O presente trabalho é importante por se tratar do resultado da busca            

experimental do autor ao unir sua vivência nas artes plásticas e sua vivência na              

graduação do curso Licenciatura em Ciências Biológicas em prol do          

desenvolvimento de ilustrações científicas. Essa dualidade de vivências propiciou         

ponto de vista privilegiado para a construção de parâmetros e referenciais para a             

criação de ilustrações científicas. A graduação em questão, por tratar-se de uma            

licenciatura, permitiu ao autor tanto a observar o rigor científico quanto às            

metodologias de desenvolvimento de materiais didáticos. Esses fatores quando         

considerados em uníssono aos enganos, erros e acertos alcançados constituem          

anos de experimentações e dedicação ao tema.  

Visando contribuir para o desenvolvimento deste segmento da ciência, o          

presente trabalho objetiva apresentar uma sugestão do autor para a classificação           

dos tipos de ilustrações científicas adequadas a cada objetivo, baseadas nos           

materiais e técnicas empregadas em suas elaborações. 

  



2. MATERIAIS E MÉTODOS 
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi selecionada uma metodologia de          

trabalho própria para o desenvolvimento das ilustrações, o que inclui as etapas:            

Observação e estudo das formas e texturas do objeto a ser ilustrado, rascunho,             

desenho, e arte-final.  

As técnicas utilizadas para criação das ilustrações apresentadas neste         

trabalho foram: Pontilhismo com bico de pena ou caneta nanquim, pintura em            

aquarela, Comic (HQ), mangá, hachura, traçado interrompido, além das técnicas          

compostas mão livre e técnica mista. 

Os materiais utilizados incluíram lápis grafite de graduações H, HB e B            

Staedtler Mars Lumograph, lapiseira 0,7 Pentel com grafite 3B, tinta nanquim preta            

Acrilex e bicos de pena escolar e profissional, lápis aquarelável Karat Staedtler de             

origem germânica, tintas aquarelas Pentel, Mont Marte e North Shore, caneta-pincel           

Breareese, canetas hidrográficas com tinta solúvel em álcool Maped Graph’Peps          

extra fine 0,4 ou similares, marcadores ponta dupla Artist’s séries com tinta solúvel             

em álcool, sketchbook Carnet d’esquisses de origem chinesa, sketchbook acid free           

90g/m² Da Vinci 9” x 12”, Canson A3 140/m², Canson A4 aquarelável 300/m², papel              

sulfite diversas marcas, papel de caligrafia japonês, borrachas escolar e profissional,           

borracha elétrica Mount Marte com refil, réguas escolar e milimétrica, câmera celular            

8 MPixel, scanner para digitalização, editor de imagens Photoshop, lente macro para            

celular, lupa estereomicroscópica 20-40x, microscópio digital USB 50-500X entre         

outros (Figura 1).  

Também foram utilizados os laboratórios de botânica e zoologia do IFSP           

campus São Roque, bem como toda sua estrutura, incluindo bancadas, iluminação,           

vidraria e materiais diversos. 



 
Figura 1: Alguns materiais utilizados neste trabalho (fonte: do autor, 2019). 

 

  



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em um primeiro momento, não foram realizados trabalhos com base          

somente em fotografias, embora estes também tenham sido elaborados em estágios           

posteriores da pesquisa, os resultados dos trabalhos com amostras em mãos           

demonstraram maior dificuldade mas também resultados mais satisfatórios.  

A combinação entre amostras vivas e fotografias também foi utilizada para            

alguns trabalhos e isso gerou resultados diferentes, demonstrando que são fatores           

que devem ser considerados dependendo do objetivo de cada trabalho.  

Na maioria das ilustrações, a metodologia seguiu rigorosamente as etapas:          

Observação e estudo, rascunho, desenho, e arte-final. Cada etapa tem          

características bem definidas e o tempo dedicado a cada fase dependeu de fatores             

subjetivos, como satisfação com os resultados e confiança com o planejamento de            

cada etapa. Esses fatores estão ligados também à complexidade da composição,           

durabilidade da amostra a ser ilustrada, disponibilidade de tempo para cada fase e             

do objetivo de cada trabalho.  

Entre as etapas existiu um planejamento, adaptado de acordo com o           

desenvolvimento das duas primeiras etapas e de acordo com o objetivo do            

ilustrador-pesquisador. Em alguns casos, o ilustrador optou por utilizar somente a           

técnica Mão livre, diretamente em arte final, sem esboço, essa opção foi            

particularmente usada em casos de  testes de materiais. 

A tela de pintura escolhida para todas as ilustrações deste trabalho foram            

folhas de papel de tipos e gramaturas diferentes, outros materiais não foram            

utilizados por limitações orçamentárias (telas de algodão, madeira ou outros).          

Apesar de o material escolhido ser compatível com os objetivos deste trabalho, a             

opção de uso de outro modelo não deve ser descartada. 

 

3.1 Técnica Mão livre 

Esta técnica consiste em realizar o desenho ou a arte final sem régua, sem              

rascunho e sem auxílio de quaisquer outros elementos que possam contribuir para            

garantir a proporção ou formato ideal. Pode ser utilizada com lápis, pena, pincel,             

caneta ou outro. O uso de pincéis e penas em mão livre exige alto nível de                



especialização e precisão, aliados a alto controle de fluxo de tinta e de traços              

contínuos.  

É uma técnica extremamente valiosa para arte-finalizar estruturas repetitivas         

e contínuas como cabelos, pêlos, ou fibras. Esta técnica é versátil e pode ser              

aplicada individualmente ou em conjunto com outras, porém seu uso deve ser            

restrito naqueles casos em que o ilustrador não sente a segurança necessária, ou             

não tem completo domínio de traçados rápidos. Funciona particularmente bem com           

canetas micron 0.4 ou 0.1 em papel de alta gramatura, mas seu uso deve ser               

observado com canetas hidrográficas em papéis lisos ou de baixa gramatura. São            

necessários cuidados extras com bicos de pena dadas as particularidades deste           

material, a ponta dupla por exemplo, pode causar espirros de tinta sobre a folha ou               

até mesmo causar danos permanentes no bico de pena em casos de traçados             

rápidos.  

A maior recomendação para a técnica de mão livre é em conjunto com a              

técnica de hachura, caso o ilustrador obtenha êxito em dominar ambas as técnicas e              

seja capaz de implementar seu uso em conjunto. Um exemplo desta técnica            

encontra-se nas Figuras 2 e 3.  

 

 
Figura 2: Ilustração em mão livre de uma Salticidae não identificada (hachura e pontilhismo com 

caneta micron 0,03; fonte: do autor, 2019). 



 
Figura 3: Close em abdômen da aranha da figura 2 (fonte: do autor, 2019). 

 

3.2 Técnica Hachura 

Consiste em ilustrar sombras, texturas, formas, volumes ou cores         

utilizando-se traços, riscos e rabiscos, que podem ser retos ou curvos. O            

distanciamento, quantidade, espessura ou cruzamentos entre os traços podem criar          

padrões que representam os materiais de interesse.  

Normalmente é utilizada com nanquim, bico de pena, pincel ou canetas           

técnicas (micron ou hidrográficas), e pode ser também utilizada com grafite. Os            

padrões devem ser harmoniosos, partindo do ponto mais espesso para o mais fino,             

respectivamente do escuro para o claro. O cruzamento entre linhas deve ser evitado             

no formato de cruz, e somente quando for absolutamente necessário deve-se optar            

por formato de xis.  

Ótimos resultados podem ser alcançados com a técnica de hachura,          

particularmente com caneta micron 0.1 em ângulo menor que 40º em relação à             

superfície do papel. Um exemplo desta técnica encontra-se na Figura 4. 

 



 
Figura 4: Exemplo da técnica hachura com bico de pena, close em asa de Sphingidae (fonte: do 

autor, 2019). 
 

3.3 Técnica Traçado interrompido  

Esta técnica consiste no uso de linha tracejada semicontínua, que          

normalmente representa estruturas cobertas ou escondidas, pode-se ainda ser         

utilizada para indicar transparência e não deve ser confundida com hachura, seu uso             

é indicado para ilustrar camadas sobrepostas e o padrão utilizado deve ser            

preferencialmente repetitivo em cada plano individualmente, particularmente       

naqueles trabalhos que apresentarem diversas camadas. Um exemplo desta técnica          

encontra-se na Figura 5. 

 

 
Figura 5: Exemplo da técnica traçado interrompido, close em asa de Sphingidae (fonte: do autor, 

2019). 



3.4 Técnica Pintura em aquarela  

A técnica de pintura em aquarela utilizada em ilustração científica não deve            

ser confundida com a técnica de aguada, muito comum no trabalho em aquarela. As              

ilustrações científicas exigem precisão, e não são admitidas variações artísticas          

mesmo que sejam visualmente harmoniosas.  

A técnica empregada neste trabalho foi elaborada com lápis aquarelável por           

proporcionar maior nível de precisão e riqueza de detalhes. Neste sentido, o uso de              

lápis aquarelável apresentou vantagem quando aliado ao uso de caneta-pincel,          

proporcionando excelente controle do fluxo de água, o que colaborou para ótimos            

resultados.  

A metodologia utilizada seguiu as etapas sugeridas inicialmente, acrescidas         

porém de uma segunda fase de desenho, elaborado em uma segunda folha em             

branco. Essa etapa adicional proporcionou melhor resultado por não ter no papel            

qualquer marca da fase de rascunho, que poderia sofrer acúmulo de pigmento e             

consequente defeito na imagem final, situação experimentada em estudo deste          

material.  

Importante ressaltar que o papel escolhido para a ilustração científica com a            

técnica pintura em aquarela deve ser obrigatoriamente acid-free, ou seja, com pH            

neutro ou próximo disto. Essa observação é vital para manutenção e estabilidade            

das cores, que podem variar em casos de papéis que apresentem variações nos             

valores de pH, particularmente ácidos. Um exemplo desta técnica encontra-se na           

Figura 6. 

 

3.5 Técnica Pontilhismo 

A técnica de pontilhismo foi uma das técnicas mais versáteis utilizadas neste            

trabalho e também uma das que apresentou melhores resultados, tanto artísticos           

quanto precisos. No presente trabalho, essa técnica foi utilizada com bico de pena             

ou com canetas tanto hidrográficas quanto micron e houveram variações nos           

resultados dependendo do material utilizado.  

A técnica consiste em elaborar sombras, texturas ou formas utilizando-se de           

somente pontos. A espessura e quantidade dos pontos pode ser variável de acordo             



com o objetivo do ilustrador e a única ressalva é que o degradê entre os tons seja                 

bem observado.  

 
Figura 6: Exemplo da técnica pintura em aquarela, Theraphosidae (fonte: Trabalho de Conclusão de 

Curso em Licenciatura em Ciências Biológicas de Gabrielly F. Francisco, ainda não publicado). 
 

Com bico de pena, o maior risco é perder o controle do fluxo de tinta e                

inviabilizar todo o trabalho em casos de acidentes. Esse risco é minimizado ao se              

utilizar canetas hidrográficas e mais ainda ao se utilizar canetas micron. O resultado             

com bico de pena tem o diferencial de ter pontos com diâmetros diferentes, o que               

proporciona resultados visivelmente mais harmoniosos, porém é possível obter bons          

resultados com canetas micron de espessuras variadas. Um exemplo desta técnica           

encontra-se nas Figuras 7 e 8. 

 

3.6 Técnica Mista 

A técnica mista consiste em empregar diversas outras técnicas em um           

mesmo trabalho de forma harmoniosa e equilibrada. Pode ser utilizada com           

materiais diversos, como por exemplo o uso de corretor líquido pode ser realizado             

em conjunto com aquarela perfeitamente. Também é possível mesclar as técnicas           

pontilhismo, hachura, traçado interrompido, mangá e HQ aliadas ao uso de bico de             

pena ou canetas micron.  

 



 
Figura 7: Exemplo da técnica pontilhismo com bico de pena, close em asa de Sphingidae (fonte: do 

autor, 2019). 
 

É imprescindível que o ilustrador domine todas as técnicas individualmente          

antes de mesclar seu uso, para que possua o discernimento de quando utilizá-las e              

quais combinações de técnicas são adequadas para cada situação. A vantagem da            

técnica mista é que o repertório de caminhos possíveis para ilustrar cada detalhe             

aumenta consideravelmente, em contrapartida a possibilidade de erros também         

aumenta. Dois exemplos desta técnica encontram-se nas Figuras 9 e 10. 

 

3.7 Técnicas Comic (HQ) e Mangá 

Técnicas Comic (HQ) e Mangá são relacionadas aos estilos de traços, em            

HQ são mais contidos, lentos e em Mangá são mais fluidos, rápidos. Ambas podem              

ter traços espessos ou não, e geralmente são utilizados em conjunto com as             

técnicas de hachura e/ou pontilhismo. 

No caso da técnica Mangá, os traços iniciam finos, aumentam de espessura            

e depois finalizam finos, em traços curvos esse princípio é facilmente observado e é              

característico deste estilo.  



 
Figura 8: Exemplo da técnica pontilhismo com bico de pena profissional e nanquim sobre canson, 

ilustração botânica simples de Gladiolus sp (fonte: do autor, 2019). 
 

 



 
Figura 9: Ilustração entomológica esquemática composta de Sphingidae em técnica mista, 

pontilhismo, hachura, traçado interrompido e nanquim com bico de pena (fonte: do autor, 2019). 
 

 
Figura 10: Ilustração entomológica esquemática simples de Coleoptera em técnica mista, pontilhismo, 

hachura, traçado interrompido e nanquim com bico de pena (fonte: do autor, 2019). 
 

No presente trabalho nenhuma das duas técnicas (mangá e comics HQ)           

foram utilizadas de forma integral, uma vez que as necessidades das ilustrações            

científicas exigem grande controle dos traços em nome da precisão, porém por            

tratar-se de trabalhos experimentais o autor testou os limites de aplicações das            

técnicas até o ponto que julgou necessário, baseado em critérios próprios e            



subjetivos como a satisfação com a estética ou confiança nos resultados. Exemplos            

desses estilos estão nas imagens 11 e 12. 

 

 
Figura 11: Exemplo de técnicas mangá e comic HQ em conjunto com hachura, close em ilustração 

botânica de Bixa orellana (fonte: do autor, 2019). 
 

 
Figura 12: Exemplo de técnica mangá e hachura, ilustração botânica composta das faces abaxial 

(esq.) e adaxial (dir.) de folhas da Psidium guajava (fonte: do autor, 2019). 
 

3.8 A etapa de observação e estudo  

A primeira etapa consiste no contato do ilustrador com o material à ser             

ilustrado, seja amostra viva, fotografia, ou outro e é o momento de observar texturas,              

características morfológicas, estudar a simetria e formas gerais do material à ser            

ilustrado. Neste momento, o ilustrador pode definir quais materiais serão necessários           



para realizar a confecção da prancha científica e é portanto uma fase que não pode               

ser ignorada ou apressada, cada minuto dedicado ao estudo prévio do objeto é             

convertido em resultados mais precisos nas fases seguintes.  

 

3.8.1 A etapa de rascunho 

A segunda etapa consiste em testar as observações, pode ser realizada           

com material diferente daquele que será utilizado na ilustração final e é importante             

para que o ilustrador possa praticar os traços gerais do objeto à ser ilustrado,              

elaborando uma prévia da composição desejada.  

O exercício dos traços gerais pode ser realizada com lápis B3 ou B4 sobre              

sulfite. Esse material gera bastante contraste e tem baixo custo. Se estiver            

trabalhando com um pesquisador, é um bom momento para discutir aspectos gerais            

do que se espera daquela prancha, com inclusive, discussões acerca do que é             

possível realizar com o material disponível. 

Uma vez que todas as variáveis foram consideradas, o rascunho final deve            

ser realizado em uma folha nova, sem rasuras. Quanto maior o tempo dedicado aos              

rascunhos das formas gerais, melhor será o resultado final, mesmo que isso            

signifique voltar à etapa anterior.  

Também, vale ressaltar que na etapa final do rascunho não há o uso de              

borracha e deve-se observar a pressão exercida pelo lápis, pois o mesmo não deve              

marcar o papel, sob pena de inviabilizar a execução das fases seguintes. Ainda, a              

versão final do rascunho deve preferencialmente ser realizada com lápis H2, que            

gera baixo contraste e permite traços finos e precisos. 

 

3.8.2 A etapa do desenho  

A terceira etapa é extremamente importante uma vez que o papel já passou             

pelo stress da fase de rascunho e pode ser facilmente danificado. Nesta fase, o              

ilustrador deve definir o contorno final, apagando qualquer linha ou detalhe que não             

aparecerá no trabalho final. A técnica escolhida para a arte final deve ser             

considerada antes desta fase, uma vez que os traços definidos aqui podem impactar             

negativamente no resultado da próxima fase.  



Essa etapa deve ser realizada em novas folhas no caso de existir rasura ou              

dano por borracha após ou durante o processo de desenho. É fundamental            

considerar que qualquer dano por dobras, abrasão de borracha, marcação por           

pressão do lápis ou outros, são altamente prejudiciais para absorção de tinta pelo             

papel.  

Se o material para arte-finalização for aquarela, deve-se optar por continuar           

com o uso de lápis 2H e exercer a menor pressão possível no canvas, deixando os                

traços quase imperceptíveis. No caso de a escolha do material para arte-finalização            

se tratar de bico de pena e nanquim, a escolha de lápis pode ser alterada para HB                 

ou 2HB. O uso de lapiseira deve ser evitado na fase de desenho. 

 

3.8.3 A etapa da arte-final 

A quarta etapa é extremamente sensível, tanto pela dificuldade de se           

trabalhar com determinados materiais, quanto pela precisão exigida. De forma geral,           

qualquer erro nesta fase dificilmente poderá ser corrigido, inviabilizando         

completamente o trabalho e exigindo o reinício da ilustração a partir do rascunho.             

Isso não foi raro durante o desenvolvimento deste trabalho e deve ser levado em              

consideração quando há prazos apertados envolvidos no desenvolvimento das         

pranchas científicas.  

Particularmente naqueles casos em que o ilustrador deve trabalhar com          

amostras instáveis como flores, que perdem suas características morfológicas com          

facilidade ao serem removidas, deve-se considerar o trabalho em campo, sempre           

nos mesmos horários e preferencialmente em condições climáticas e de iluminação           

semelhantes. 

 

3.8.4 A escolha das técnicas 

A escolha das técnicas foi determinada de acordo com a necessidade da            

cada trabalho e de acordo com a capacidade técnica do ilustrador. Entre aquelas             

selecionadas, para as fases de rascunho e desenho em todos os casos foi “a mão               

livre” (Embora os usos de equipamentos auxiliares possam contribuir com as           

ilustrações científicas, não foram necessários nestes trabalhos).  



Para as fases de arte-finais, as escolhas das técnicas foram determinadas           

em diálogos entre as partes ilustrador-pesquisador-orientador naqueles trabalhos em         

que isso se aplicava, como TCC em que o ilustrador foi convidado à participar. Nos               

demais trabalhos em que o ilustrador era também o pesquisador, a arte final de cada               

trabalho foi determinada de acordo com as necessidades próprias.  

Para as artes-finais dos trabalhos apresentados nesta pesquisa, foram         

utilizadas as técnicas pontilhismo com bico de pena, variações de mangás,           

variações de comic (HQ), pintura aquarela em lápis, pintura aquarela em tinta,            

realismo com grafite, hachura e ilustração com pincel e nanquim à mão livre tanto              

individualmente quanto em conjunto. 

 

3.8.5 Níveis das técnicas 

Para compreensão dos níveis de cada técnica, é necessário levar em conta            

que para a execução de determinada técnica existem maneiras diversas, inclusive,           

outras técnicas. É o caso da técnica mão livre (técnica de 3º nível), que pode ser                

utilizada para a realização de técnicas de 1º nível ou ainda para a realização de               

técnicas de 2º nível, como a técnica mista (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Níveis de técnicas de acordo com expertise necessária para seu uso (fonte: do autor,                
2019). 

Técnicas de 1º Nível Técnicas de 2º Nível Técnicas de 3º Nível 

Comic (HQ) Mista Mão livre 

Hachura 

Mangá 

Pintura em aquarela 

Traçado interrompido 

Pontilhismo 

 



O pontilhismo pode ser realizado seguindo um padrão de preenchimento de           

áreas pré determinadas, compreendendo áreas de sombras, texturas ou cores          

diversas. Se a técnica de pontilhismo for executada em conjunto com a técnica mão              

livre, não haverá áreas predeterminadas, ficando a cargo do ilustrador distribuir os            

pontos de acordo com a satisfação própria com os resultados, ainda de acordo com              

os objetivos que se pretenda alcançar. Isso promove um gradiente de tons            

visivelmente mais harmonioso, realista e consistente com padrões naturais. 

Todas as técnicas necessitam de determinados materiais, os quais também          

necessitam de variados níveis de expertise em seu uso. O completo domínio de             

pincel e/ou bico de pena pode exigir do ilustrador anos de treinos e práticas              

constantes.  

No presente trabalho, o domínio de materiais foi considerado em conjunto           

com o domínio de técnicas para demonstrar o nível de expertise necessário para             

executar uma ilustração em determinado estilo com resultado ótimo. Nas tabelas 2 e             

3 foram consideradas apenas a experiência e dificuldades do próprio autor com os             

materiais bico de pena e pincel, considerados pelo autor como aqueles de maior             

complexidade, não representando dados estatísticos (Tabelas 2 e 3). 

 
Tabela 2: Dificuldade domínio de técnicas com bico de pena (fonte: do autor, 2019). 

Técnicas Material Fácil Difícil 

Comic (HQ) Bico de pena   

Hachura Bico de pena   

Mangá Bico de pena   

Pintura em 

aquarela 

Não se aplica 

Pontilhismo Bico de pena   

 

As técnicas de 2º e 3º níveis exigem completo domínio de técnicas de 1°              

nível e materiais para serem executadas com resultados ótimos. Esses fatores           



devem ser observados e seus usos considerados de acordo com cada projeto, pois             

podem representar substancial demanda de tempo para a realização das ilustrações. 
 

Tabela 3: Dificuldade domínio de técnicas com pincel (fonte: do autor, 2019). 

Técnicas Material Fácil Difícil 

Comic (HQ) Pincel   

Hachura Pincel   

Mangá Pincel   

Pintura em 

aquarela 

Pincel   

Pontilhismo Não se aplica 

 

3.8.6 Experiência do autor como ilustrador científico 

A pesquisa sobre as particularidades de cada segmento de ilustração          

científica teve início com o convite para elaboração de ilustrações científicas para o             

e-book “Briófitas da mata da Câmara” da bióloga Letícia Caroline de Brito Correia,             

material apresentado em seu trabalho de conclusão no curso de licenciatura em            

ciências biológicas por este mesmo campus, disponível no endereço web          

http://www.fernandosantiago.com.br/ebookbriofita.htm. 

Ao longo de quatro meses, foram desenvolvidas pranchas botânicas de          

briófitas diversas, utilizando-se bico de pena escolar, tinta nanquim acrilex e Canson            

A3 140/m², além das amostras providas pela própria pesquisadora e o uso de lupa              

estereomicroscópica 20-40x. A metodologia aplicada seguiu as seguintes fases:         

Observação e estudo, rascunho, desenho e arte-final. Todas as ilustrações contam           

com escalas em milímetros, que foram elaboradas com o auxílio de uma régua             

milimétrica.  

Cada ilustração passou pelo crivo tanto da pesquisadora Letícia, quanto de           

seu orientador e as observações e sugestões foram incorporadas às pranchas finais.            

Este procedimento demonstrou a necessidade de diálogo constante entre o          

http://www.fernandosantiago.com.br/ebookbriofita.htm


ilustrador e o pesquisador, tanto para esclarecimentos acerca do item ilustrado           

quanto para adequação do material desenvolvido de acordo com sua finalidade. 

A textura do papel foi o primeiro problema enfrentado, uma vez que a             

ilustração científica exige exatidão nos detalhes, a presença de textura no papel            

pode comprometer o resultado, neste caso, foi solucionado com a troca por um             

papel com gramatura menor e textura lisa, fator que contribuiu para o            

desenvolvimento de traços rápidos e diminuiu a ocorrência de acidentes com o bico             

de pena, oriundos dos desníveis na textura do papel.  

Foi possível perceber avanços na velocidade de produção de cada ilustração           

à medida em que o ilustrador também se acostumava com o formato geral dos              

objetos ilustrados, fator que sugere a necessidade de maior tempo dedicado à etapa             

de observação e estudo. Também foi possível perceber melhores resultados na fase            

de rascunho, uma vez que o costume com as formas gerais dos objetos estudados              

colaborou para menor incidência de erros e consequentes correções. 

Neste trabalho, o uso de sombra foi descartado, salvo em detalhes que            

necessitavam de destaque, como filídios. Foram adicionados estágios de         

desenvolvimento diferentes das cápsulas. Foram utilizadas as técnicas pontilhismo         

com bico de pena, hachura, traçado interrompido e uso de escala. Os traços             

utilizados nesta fase da pesquisa possuíam características de mangá, no entanto o            

autor ainda não havia definido a melhor maneira de aplicação da técnica (Figura 13). 

Após a conclusão dos trabalhos envolvendo as ilustrações de briófitas, a           

pesquisa se desenvolveu com ilustrações de árvores do campus, a primeira           

desenvolvida foi de um exemplar de Psidium guajava, em grafite, em papel de             

cartografia Colors milimetrado São Domingos, à mão livre, com contornos bem           

definidos, sem escala, com uso de sombra e para valorização da textura do             

exemplar, buscou-se o meio tom entre artístico e realista.  

O resultado deste trabalho foi apresentado ao orientador, que apontou as           

deficiências da imagem para uso de identificação de espécies ou para uso científico.             

É importante ressaltar que neste momento, existia a lacuna por parte do ilustrador             

acerca de conhecimentos em botânica, taxonomia e identificação de espécies.          

Fatores que influenciaram os resultados negativamente neste estágio inicial da          

pesquisa (Figura 14). 



 
Figura 13: Ilustração botânica agregada simples de Polytrichum commune L. ex Hedw. (fonte: 

BRITO, 2016, p. 43). 
 
 

 
Figura 14. Ilustração artística botânica simples de Psidium guajava L (fonte: do autor, 2019). 



O segundo exemplar foi trabalhado de forma a atender aos critérios           

apontados pelo orientador, ainda tratando-se de um exemplar de Psidium guajava,           

porém houve o cuidado de selecionar uma amostra com os padrões esperados em             

exsicatas. A presença de escala foi ignorada neste estágio pelo ilustrador.  

A ilustração seguiu a metodologia padrão e a arte final foi realizada com bico              

de pena escolar e tinta nanquim preta Acrilex, o contorno bem definido característico             

de mangá foi utilizado para destacar as formas da amostra e o uso de sombra foi                

utilizado em determinadas regiões com o uso de pontilhismo com bico de pena,             

ainda buscando melhores resultado para a criação de parâmetros para textura.  

O resultado deste trabalho passou pelo crivo do orientador que apontou as            

vantagens e desvantagens do uso de sombras em ilustrações (Figura 15). 

 

  
Figura 15: Ilustração botânica simples de Psidium guajava L. (fonte: do autor, 2019). 

 



O terceiro exemplar foi o espécime Morus rubra, confeccionado         

considerando as necessidades da identificação de espécies em botânica, neste          

sentido a amostra coletada foi condizente com o que se espera encontrar em             

manuais de identificação ou livros botânicos. A metodologia padrão foi aplicada na            

confecção da ilustração, a arte final foi realizada com bico de pena escolar e tinta               

nanquim, o estilo de traço foi derivado de mangá, pontilhismo somente na seção             

danificada da planta, uso de escala, uso de hachura. Esse foi o padrão para              

ilustração botânica que apresentou melhores resultados, considerando tempo,        

dificuldade,  e materiais necessários para a realização da ilustração (Figura 16). 

 

 
Figura 16: Ilustração botânica esquemática simples de Morus rubra L (fonte: do autor, 2019). 

 

O quarto exemplar foi um Citrus sp, confeccionado utilizando-se de          

metodologia padrão, seguindo-se o passo-a-passo aplicado à ilustração de Morus          

rubra (Figura 16), porém a arte final foi realizada com lapiseira 0,7 com grafite 3B. O                



resultado foi satisfatório apesar de as características do grafite demonstrarem maior           

fragilidade ao se manusear a ilustração, o que causou borrados e manchas no             

material com consequente necessidade de limpeza. Mesmo considerando que o          

material seja devidamente acomodado e preservado, o uso de grafite deve ser            

observado. A limpeza de eventuais borrões exige cuidado extra uma vez que mesmo             

a borracha mais macia ainda é abrasiva e pode danificar o papel, causando danos              

irreparáveis (Figura 17). 

 

 
Figura 17: Ilustração botânica simples de Citrus sp (fonte: do autor, 2019). 

 

Os próximos exemplos foram realizados com flores de Citrus e Fabaceae,           

nestes casos buscou-se elaborar composições esquemáticas das partes que         

compõem as flores utilizando-se a metodologia aplicada à amostra de Morus rubra,            



exceto pelo uso de hachuras. Também foi utilizada lupa de 20-40x para melhor             

visualização dos detalhes das amostras (Figuras 18 e 19). 

 

 
Figura 18: Ilustração botânica esquemática composta, flor de Citrus sp (fonte: do autor, 2019). 

 

 

 
Figura 19: Ilustração botânica esquemática composta de Leucaena leucocephala (Lam.) de 

Witt. (fonte: do autor, 2019). 



A seguinte ilustração (Figura 20) trata-se de uma série de exercícios           

utilizando-se canetas hidrográficas com tinta solúvel em álcool Maped Graph’Peps          

extra fine 0,4. O objetivo foi encontrar alternativas ao uso de bico de pena por este                

exigir determinado nível de expertise em sua utilização, o que naturalmente           

demanda maior tempo dedicado à ilustração.  

 

 
Figura 20: Ilustração botânica esquemática composta de pinha e pinhão (fonte: do autor, 2019). 

 

As canetas hidrográficas possuem fluxo constante de tinta e favorecem          

traços com mesma espessura, porém exigem o uso de traçados rápidos e            

constantes sob risco de se obter acúmulo de tinta em pontos não desejáveis da              

ilustração, em contrapartida o uso incauto de bico de pena pode inviabilizar todo o              

trabalho em casos de acidentes com de controle do fluxo variável da tinta. O              

resultado, embora grosseiro, abriu portas para uma metodologia de trabalho mais           

eficiente. A composição esquemática de pinhas em estágios de desenvolvimentos          

diferentes, além de um pinhão, contou com escala, hachura e foi estilizada com             

traços derivados de Comic (HQ). 

Os usos de canetas de fluxo contínuo com tinta solúvel em álcool Maped             

Graph’Peps extra fine 0,4 demonstraram resultados satisfatórios em        

aproximadamente 6 meses de práticas regulares, e embora o tempo em horas            

práticas dedicadas ao estudo desse material não tenha sido registrado, foi possível            

estabelecer a necessidade de aperfeiçoamento constante para aqueles que desejem          

seguir a profissão dominando materiais diversos. Uma grande vantagem deste          

material aliado ao uso de sketchbooks é a facilidade de se ilustrar em campo,              



durante uma caminhada ou trilha, algo inviável em se tratando de bico de pena ou               

aquarela. Nas imagens 21, 22 e 23, não foram utilizadas metodologias de rascunho             

ou desenho, sendo todas elaboradas com mão livre em sketchbook Carnet           

d’esquisses de origem chinesa, diretamente em arte final, com estilo Comic (HQ) e             

uso de hachura. (Figuras 21, 22, 23). 

 

 
Figura 21: Ilustração botânica diagramática composta de cactus não identificado (fonte: do 

autor, 2019). 
 



 
Figura 22: Ilustração botânica diagramática composta de líquens não identificados (fonte: do 

autor, 2019). 
 

 

 
Figura 23: Ilustração de osso bovino, não determinado, escala em centímetros (fonte: do autor, 

2019). 
 



O uso de aquarela foi uma proposta considerada desde o princípio desta            

pesquisa, particularmente para ilustração botânica, em parte por influência das obras           

da ilustradora botânica Margaret Mee e em parte pelas sugestões do orientador,            

sempre postergado por iniciativa do ilustrador por se tratar de material de uso não              

dominado ainda. 

Entre as tentativas de ilustrar com aquarela, foram desenvolvidas tentativas          

que incluíram também o uso das canetas de fluxo contínuo para contornos, fruto da              

dificuldade encontrada pelo ilustrador em atingir resultados satisfatórios.  

Nestes casos, a metodologia padrão foi utilizada com a adição de uma etapa             

a mais após a arte-finalização com caneta e esta etapa era de colorização com tinta               

aquarela. Entre as principais dificuldades encontradas nestes procedimentos,        

estavam o fato da tinta das canetas de fluxo se misturarem à aquarela, gerando              

resultados azulados ou borrados em alguns pontos e a dificuldade de se obter o tom               

de coloração verde desejado em cada ilustração (Figuras 24 e 25). 

 

 
Figura 24: Ilustração botânica composta de Araucaria angustifolia Kuntze (fonte: do autor, 

2019). 



 
Figura 25: Ilustração botânica composta de Cordia trichotoma (Vell.) Arrabida ex Steudel 

(fonte: do autor, 2019). 
 

Nestas ilustrações em aquarela foram utilizadas fotografias dos troncos e          

ramos, isso comprometeu os resultados naqueles casos em que o ilustrador não            

conhecia as características morfológicas dos objetos ilustrados. O que gerou          

resultados imprecisos e sem valor para identificação da espécie.  

No próximo exemplo o espécime originalmente apresenta folhas opostas, e o           

uso de somente fotografia como base para a ilustração induziu o ilustrador ao erro              

na disposição de folhas da amostra, gerando resultado que comprometeu todo o            

trabalho (Figuras 26 e 27). 

 



 
Figura 26: Ilustração botânica composta errônea de Psidium myrtoides (fonte: do autor, 2019). 

 

 
Figura 27: Fotografia utilizada para ilustração errônea de Psidium myrtoides (fonte: do autor, 

2019). 
 

Embora possam acontecer erros quando as ilustrações são baseadas         

somente em fotografias, esse evento demonstrou uma das grandes vantagens no           



uso de ilustrações quanto ao uso de fotografias quando há a necessidade de             

registrar características de espécimes, que é permitir a adição de mais informações            

à mesma imagem ou ainda destaque aos pontos de interesse e exclusão daqueles             

de menor interesse. Também demonstrou que a produção de ilustrações científicas           

necessitam de amostras físicas, e o uso somente de fotografias para este fim deve              

ser evitado, embora também possa contribuir para a elaboração de pranchas           

científicas. 

A partir dos conhecimentos obtidos com ilustrações botânicas em conjunto          

com o orientador no laboratório de Botânica do IFSP campus São Roque, foram             

desenvolvidas ilustrações zoológicas no laboratório de zoologia do IFSP campus são           

Roque, com o objetivo de adição de informações relevantes ao tema e compreensão             

das particularidades e necessidades de cada área. Foi mantido o diálogo constante            

com o coorientador, que ministra disciplinas ligadas à área, como entomologia,           

invertebrados I e II, entre outras.  

A abordagem inicial foi trabalhar com as amostras disponíveis em insetários           

e outras presentes neste laboratório. A metodologia aplicada seguiu o protocolo           

inicial que compreende as etapas observação e estudo, rascunho, desenho, a           

arte-final.  

Para ilustração em zoologia, foram previamente decididos os seguintes         

parâmetros: Arte final com bico de pena e nanquim, uso de pontilhismo para             

texturas, ilustração esquemática para disposição do máximo de informações acerca          

do cada exemplar, uso de papel canson para durabilidade da ilustração, uso de             

escala, uso limitado de sombra somente para destaque de características          

morfológicas. Uma vez que os espécimes ilustrados dispõem de simetria bilateral,           

não há a necessidade de destacar as mesmas características em ambos os lados e              

essa particularidade permite a adição de informações diferentes em cada região da            

ilustração, incluindo o uso de transparência para disposição de estruturas em planos            

diferentes, o que foi utilizado com o uso de traçado interrompido pelo ilustrador.             

(Figuras 28 e 29). 

 



 
Figura 28: Ilustração entomológica esquemática composta, Sphingidae (fonte: do autor, 2019). 

 

 
Figura 29: Ilustração entomológica esquemática simples, Coleoptera (fonte: do autor, 2019). 

 

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, o uso de ilustrações          

apresentaram possibilidades diversas como material de apoio didático, em que o           

objetivo era chamar a atenção do público geral para determinada informação ou            

material por exemplo. Entre os usos para as ilustrações que foram experimentados            

ao longo desta pesquisa, o desenvolvimento de material didático para projetos           



paralelos, como “Ensino de Física em quadrinhos” de autoria do professor Doutor            

Rogério Tramontano e deste autor, mostraram-se promissores.  

O material desenvolvido não tratou de ilustrações científicas propriamente,         

embora os conceitos apresentados obrigatoriamente apresentassem precisão       

científica, mas de estórias em quadrinhos com personagens cartunescos lidando          

com os reveses de uma aventura e utilizando-se de conteúdos de física para             

resoluções de problemas diversos.  

Este material foi utilizado em salas de aulas do ensino médio do IFSP campus              

São Roque pelo próprio professor e os resultados deste projeto foram apresentados            

na Cipatec 2018 que ocorreu neste mesmo campus, evento no qual o projeto foi              

premiado como a melhor proposta didática naquele evento científico (Figura 30). 

 

 
Figura 30: Ilustração artística da revista “Tales e Gaduíno: no reino da Volinésia” (fonte: do autor, 

2019). 



Com os aprendizados alcançados até este ponto desta pesquisa, o ilustrador           

foi convidado a desenvolver material gráfico para um guia de aranhas da Mata da              

câmara, material ainda não publicado e pertencente ao Trabalho de conclusão de            

curso da discente no curso de Licenciatura em ciências biológicas de Gabrielly            

Fachinelli Francisco, por esta mesma instituição.  

A metodologia de trabalho ainda segue as etapas observação e estudo,           

rascunho, desenho e arte-final. No entanto, neste trabalho a arte-finalização se deu            

com lápis aquarelável Karat Staedtler de origem germânica em papel acid free            

90g/M² Da Vinci 9” x 12” de origem chinesa, e apesar de ser um papel não                

aquarelável, demonstrou resistência hídrica suficiente para este trabalho.  

A metodologia de arte-finalização conta com a pintura em lápis de todas as             

tonalidades e cores à seco, com posterior mistura de tons utilizando-se caneta-pincel            

adequada a cada parte, tomando-se o cuidado de não apagar a texturização das             

imagens e partes do animal. Os contornos são reforçados com o uso da             

caneta-pincel das regiões internas para externas, gerando acúmulos de pigmentos          

nos contornos.  

Essa metodologia permitiu o uso de cores, sem a necessidade de se reforçar             

contornos com caneta e manter a precisão exigida em prancha científica. 

A exemplo das vantagens de se trabalhar com fotografias para a construção            

da composição, foram selecionadas espécimes representantes de cada uma das          

famílias e estas foram fotografadas com auxílio de lente macro para celular em             

alguns casos e em outros, com o uso de câmera T3i cannon e lente 18-55.  

Deu-se preferência às imagens produzidas com os animais vivos, em seus           

respectivos ambientes naturais e naquelas amostras em que isso não era possível,            

foram selecionadas amostras em posições naturais. Em alguns casos, foi utilizado           

fundo infinito, elaborado com cartolina branca para reduzir o número de estruturas            

indesejáveis na imagem (Figura 31). 

 



 
Figura 31: Ilustração aracnóloga  simples de Selenopidae (fonte: Trabalho de Conclusão de 2

Curso em Licenciatura em Ciências Biológicas de Gabrielly F. Francisco, ainda não publicado).  
 

A exemplo da metodologia de desenvolvimento de imagens de apoio para a            

criação de ilustrações científicas zoológicas, foram repetidos os procedimentos com          

um exemplar botânico de Bixa orellana, mantendo-se tanto a fotografia sem fundo ou             

com fundo artificial e a amostra disponível para o ilustrador. Este modelo gerou             

resultado satisfatório dos pontos de vista estéticos e científicos.  

Este trabalho demonstrou que o uso de fotografia para colaborar com a            

composição não deve ser descartado, desde que seja produzida levando-se em           

conta o uso como material de apoio.  

Nos exemplos, temos a fotografia produzida com a finalidade de referência e            

a ilustração finalizada com bico de pena profissional e tinta nanquim preta, com             

traços e contornos derivados de mangá e comic HQ reforçados em zonas de             

destaque de planos, uso de hachura, uso de pontilhismo, uso de escala, sem             

sombra (Figuras 32 e 33). 

 

2 Aracnóloga é o feminino de aracnólogo. Aquele que estuda aranhas. 



 
Figura 32: Ilustração botânica simples de Bixa orellana (fonte: do autor, 2019). 

 

 
Figura 33: Referência fotográfica de Bixa orellana (fonte: do autor, 2019). 

 

Uma vez satisfeito com os conhecimentos obtidos com a ilustração de Bixa            

orellana, que demonstraram validade para a produção de pranchas botânicas de alta            

qualidade, o próximo passo foi ilustrar amostras de exsicatas do Herbário IFSP,            

instalado no laboratório de botânica do IFSP Campus São Roque com a finalidade             

de detectar problemas ou dificuldades com amostras já desidratadas. Também,          



devido ao tempo restante disponível para essa pesquisa ser fator limitante, a            

metodologia de trabalho foi alterada, ignorando algumas das etapas propostas          

inicialmente. Foi mantido somente um período de 15 minutos para observação e            

estudo dos exemplares a serem ilustrados, seguidos de ilustração diretamente em           

arte final com caneta de fluxo contínuo, sem uso de rascunho, com uso de hachura               

e/ou pontilhismo somente quando absolutamente necessário, também foram        

utilizados traços derivados de comic (HQ).  

Não foram necessárias fotografias para referências devido à metodologia de          

trabalho necessitar de tempo reduzido, embora tenham sido produzidas para          

comparação posterior (Figuras 34, 35, 36 e 37). 

 

 
Figura 34: Ilustração botânica simples de Rosmarinus officinalis L. (fonte: do autor, 2019). 

 

 
Figura 35: Referência fotográfica de Rosmarinus officinalis L. (fonte: do autor, 2019). 



 
Figura 36: Ilustração botânica simples de Rosmarinus officinalis L. (fonte: do autor, 2019). 

 

Por tratar-se de ilustrações casuais, não houve maior preocupação com          

aspectos estéticos ou práticos além do necessário, o canvas escolhido neste caso            

foi sketchbook com folhas medindo 14 x 21 cm não destacáveis e isso por si só                

representou problemas durante o processo de digitalização das imagens.  

Ainda explorando as dificuldades em elaborar ilustrações com base somente          

em exsicatas, a mais expressiva foi o fato de não ser possível manusear o exemplar               

livremente sob pena de danificá-lo. Isso limitou a obtenção de detalhes relevantes            

para ilustração de cada espécime e representa desafio a ser superado com            

metodologias mais elaboradas, algo não atingido no presente trabalho.  

 



 
Figura 37: Ilustração botânica simples de Ocotea odorifera (Vell.) Roher (fonte: do autor, 2019). 

 

3.9 Observações metodológicas 

A metodologia de trabalho proposta inicialmente foi alterada repetidamente de          

acordo com fatores externos, tais como o objetivo de uso final de cada ilustração,              

tempo disponível para cada projeto, além das características específicas das áreas           

tanto de botânica, zoologia ou divulgação científica e esses fatores propiciaram ao            

autor parâmetros metodológicos para cada tipo de ilustração.  

Os melhores resultados em botânica foram obtidos com as etapas:          

Observação e estudo, coleta de material com os padrões desejados, produção de            

referência fotográfica, rascunho, desenho, arte final com técnica mista em mão livre.            

O uso de traços derivados de mangá e comic HQ em espessuras diversas para              

separação de planos contribuíram para a ilustração botânica por agregar          

informações sem causar poluição visual na imagem.  



As ilustrações botânicas com canetas de fluxo contínuo apresentaram a          

vantagem de economizar tempo para sua elaboração, porém o resultado final fica            

comprometido pela falta de precisão dos traços quando comparados aos realizados           

com bico de pena. As canetas técnicas micron não foram experimentadas em            

ilustração botânica por falta de tempo hábil, sendo experimentadas somente nos           

estágios finais desta pesquisa e somente em zoologia. 

O uso de aquarela em tinta não obteve resultados satisfatórios em ilustração            

botânica e não foi experimentado em zoologia. O uso de lápis aquarelável aliado à              

caneta pincel alcançou resultados ótimos para ilustração em zoologia, embora a           

paleta disponível ao autor demonstrou necessidade de maior investimento financeiro          

para obtenção de maior variedade de cores. Seu uso foi descartado em botânica             

pela baixa disponibilidade de tons de verde.  

Os usos de referências fotográficas de espécimes vivos para ilustração em           

zoologia contribuíram para agregar informações acerca da etologia dos espécimes,          

fator que sugere a necessidade de equipes multidisciplinares atuando desde as           

coletas de amostras, incluindo fotógrafos e ilustradores científicos. 

De acordo com o desenvolvimento do presente trabalho, alguns parâmetros          

de materiais e técnicas puderam ser estabelecidos para ilustrações científicas tanto           

coloridas quanto preto e branco. As ilustrações PB são mais versáteis que as             3

coloridas por permitirem as modalidades esquemática ou diagramática, que agregam          

o máximo de informações em uma mesma imagem, além de possuir maior catálogo             

de técnicas. As ilustrações coloridas apresentam resultados visualmente mais         

atraentes, porém a demanda de tempo e os custos de materiais necessários à sua              

confecção também são maiores. 

As ilustrações científicas PB neste trabalho apresentaram maior capacidade         

de agregar informações morfológicas e exatas, possuindo caráter interpretativo, a          

maior recomendação de uso são materiais técnicos, como chaves de identificação. 

As ilustrações científicas coloridas apresentaram características que       

permitem seu uso em infográficos, possuem caráter interpretativo e por permitirem           

adição de informações acerca da etiologia das amostras, podem apresentar também           

caráter imaginativo quando exemplificam relações ecológicas ou espécies extintas. É          

3 Ilustrações em preto e branco. 



possível ainda estabelecer usos e materiais recomendados, sem excluir outras          

alternativas não contempladas no presente trabalho (Tabela 4). 

 
Tabela 4: Materiais e usos recomendados para ilustrações científicas (fonte: do autor, 2019). 

Ilustração científica preto e branco Ilustração científica colorida 

Bico de pena, caneta técnica. Lápis aquarelável. 

Chave de identificação. Guia de campo. 

Ilustração esquemática. Interpretativo. Infográfico. Interpretativo. 

Imaginativo. 

Detalhes morfológicos. Ciclo de vida, relações ecológicas, 

fases de desenvolvimento diferentes, 

processos celulares. 

Material técnico. Material didático, divulgação científica e 

educação. 

Sombras e cenários não 

recomendados, escala obrigatória. 

Permite sombras e cenários, escala não 

obrigatória. 

 

3.9.1 Nomenclaturas de ilustrações científicas 

Ainda, de acordo com as características das ilustrações científicas, é possível           

atribuir nomenclaturas diferentes para cada ilustração. Dentre os tipos de ilustrações           

científicas, as diagramáticas, esquemáticas ou agregadas são as mais complexas e           

exigem maiores cuidados em sua elaboração dependendo da quantidade de          

informações que vão disponibilizar. Podem também serem simples ou compostas          

(Tabela 5). 

A quantidade de informações depende do objetivo de uso final, portanto           

trata-se de um parâmetro variável e que deve ser considerado cuidadosamente, uma            

vez que o excesso de informações pode poluir a imagem, inviabilizando todo um             

trabalho. O ideal em caso de necessidade de inclusão de muitas informações em             



uma mesma ilustração seria a escolha de uma composição, seja diagramática ou            

esquemática. Ainda, naqueles trabalhos em que sejam necessárias grandes         

quantidades de informações, a escolha assertiva seria também uma maior          

quantidade de ilustrações, separadas por temas, com texto de apoio ou mesmo em             

formato de infográfico. 
 
Tabela 5: Sugestão de nomenclaturas para ilustrações científicas (fonte: Do autor 2019). 
 

Ilustração científica simples Um único elemento na ilustração. 

Ilustração científica composta Dois ou mais elementos na ilustração. 

Ilustração científica esquemática Expõe informações abstraindo ou    

revelando estruturas da amostra    

ilustrada, total ou parcialmente. 

Ilustração científica para material 

técnico, chave de identificação. 

Ilustração científica diagramática Contêm estruturas em estágios de     

desenvolvimento diferentes (comum em    

angiospermas) ou ainda interações    

ecológicas em uma mesma ilustração. 

Ilustração científica para divulgação    

científica, infográfico, material didático. 

Ilustração científica agregada Reúne, em uma mesma ilustração,     

características dos modelos   

Diagramática e Esquemática, pode ser     

simples ou composta. 

 

As sugestões de nomenclaturas para categorias de ilustrações científicas         

propostas no presente trabalho podem ser combinadas entre si, descrevendo as           

características de cada ilustração científica com maior precisão, conforme o          



exemplo: 1. Ilustração > 2. Científica > 3. Botânica > 4. Esquemática > 5.              

Composta. 

Respectivamente temos: 1. ilustração, designando que trata-se de uma         

imagem diferente de uma fotografia, produzida com uma ou várias técnicas           

diferentes, física ou digital. 2. Científica, determinando que trata-se de uma imagem            

produzida obrigatoriamente observando-se o rigor científico, fiel à um modelo real ou            

teórico, não fantasioso. O termo 3. Botânica, indicando a área das Ciências            

biológicas a qual pertence o modelo ilustrado. 4. Esquemática, indicando a           

característica de transparência, sobreposição ou esquema para descrição do modelo          

ilustrado e 5. Composta, indicando tratar-se de um modelo com mais do que um              

elemento ilustrado, ou ainda o mesmo elemento ilustrado em ângulos diferentes. 

 
Tabela 6: Sugestão de padrões de nomenclaturas para ilustrações científicas (fonte: Do autor 2019). 

Tipo de 
objeto gráfico  

Tipo de 
imagem  

Área das 
Ciências 

Biológicas 
{variável a} 

Característica 
primária  

 
{variável b} 

Característica 
secundária 

 
{variável c} 

Fotografia, 
ilustração, 

gráfico, vetor, 
etc. 

artística, 
científica . 4

Botânica, 
zoologia, 

geologia, etc. 

Esquemática, 
diagramática, 

simples, 
composta, 
agregada. 

Quando 
aplicável, 

simples ou 
composta. 

 

3.9.2 Ilustração científica simples 

Ao contrário do que o nome desta categoria possa sugerir, a palavra “simples”             

refere-se somente à uma característica deste modelo de ilustração científica, que           

neste caso é possuir um único elemento retratado. 

A denominação “simples” pode ser atribuída a uma ilustração científica          

complexa como característica secundária se a característica primária for         

esquemática, agregada ou diagramática e nunca quando a característica primária for           

simples ou composta.  

De acordo com as regras de nomenclaturas propostas no presente trabalho,           

são possibilidades: Ilustração {variável a} simples. E Ilustração {variável a} {variável           

4 Dispensável quando se aplica a definição da área das Ciências biológicas. 



b} simples. Sendo {variável a} referente à área das ciências biológicas e {variável b}              

referente à característica primária (Figuras 38 e 39). 

 

 
Figura 38: Ilustração aracnóloga simples de Theridiidae macho (fonte: do autor, 2019). 

 



 

Figura 39: Ilustração botânica esquemática simples de Hookeria cf. acutifólia Hook. & Grev 
(fonte: BRITO, 2016, p. 25). 

3.9.3 Ilustração científica composta 

A denominação “composta” determina que a imagem possui dois ou mais           

modelos na mesma ilustração, independente de serem elementos iguais, diversos ou           

ainda em ângulos diferentes. Refere-se à característica primária ou à secundária           

quando aplicável. Assim como a “simples”, pode ser utilizada como característica           

secundária se a característica primária for esquemática, diagramática ou agregada.          

Nunca usar quando a característica primária for simples ou composta. De acordo            

com as regras de nomenclaturas propostas no presente trabalho, são possibilidades:           

Ilustração {variável a} composta. E Ilustração {variável a} {variável b} composta.           

Sendo {variável a} referente à área das ciências biológicas e {variável b} referente à              

característica primária (Figuras 40 e 41). 
 

3.9.4 Ilustração científica esquemática 

A modalidade esquemática sempre será característica primária, independente        

da característica secundária. A nomenclatura esquemática refere-se a presença de          

algum esquema na ilustração para facilitar o entendimento do modelo ilustrado ou            

sua visualização, sejam transparências, sobreposições, ou representações       

simbólicas. Transparências são normalmente representadas com o uso da técnica          



traçado interrompido. A ilustração científica composta que apresenta ângulos         

diferentes de um mesmo objeto não deve ser confundida com esquemática, visto            

que não apresenta esquemas ou transparências. De acordo com as regras de            

nomenclaturas propostas no presente trabalho, são possibilidades: Ilustração        

{variável a} esquemática {variável c}. Sendo {variável a} referente à área das            

ciências biológicas e {variável c} referente à característica secundária, simples ou           

composta (Figuras 39 e 41). 

 

3.9.5 Ilustração científica diagramática 

A modalidade diagramática sempre será característica primária, independente        

da característica secundária. A nomenclatura diagramática refere-se a presença de          

interações ecológicas entre dois ou mais modelos representados na mesma          

ilustração, ou ainda estágios de desenvolvimento diferentes de um mesmo modelo           

em uma única ilustração. A ilustração diagramática não apresenta transparências ou           

esquemas para facilitar a visualização dos modelos ilustrados ou ainda de suas            

características. De acordo com as regras de nomenclaturas propostas no presente           

trabalho, são possibilidades: Ilustração {variável a} diagramática {variável c}. Sendo          

{variável a} referente à área das ciências biológicas e {variável c} referente à             

característica secundária, simples ou composta (Figura 42). 
 

 
Figura 40: Ilustração botânica composta de Citrus sp (fonte: do autor, 2019). 

 



 

Figura 41: Ilustração aracnóloga esquemática composta de Argiope argentata Fabricius (fonte: 

do autor, 2019). 

 

Figura 42: Ilustração botânica diagramática composta de líquens não identificados (fonte: do 
autor, 2019). 

 
3.9.6 Ilustração científica agregada 

A modalidade agregada sempre será característica primária, e neste caso a           

característica secundária poderá ser composta ou simples, o apontamento de          

{variável c} é necessário. A nomenclatura agregada refere-se a presença das           

características de diagramática e esquemática em uma mesma ilustração. A          



ilustração agregada apresenta transparências ou esquemas para facilitar a         

visualização dos modelos ilustrados ou ainda de suas características e interações,           

ou estágios de desenvolvimento diferentes em uma mesma ilustração. De acordo           

com as regras de nomenclaturas propostas no presente trabalho, são possibilidades:           

Ilustração {variável a} agregada {variável c}. Sendo {variável a} referente à área das             

ciências biológicas e {variável c} referente à característica secundária (Figuras 42). 
 

 

Figura 43: Ilustração botânica agregada composta de Pterobryon sp Hornsch. (fonte: BRITO, 
2016, p. 32). 

 



 
Figura 44: Ilustração botânica agregada simples de Polytrichum commune L. ex Hedw. (fonte: 

BRITO, 2016, p. 43). 
 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho contribuiu para o conhecimento do autor sobre botânica,           

zoologia e ilustração científica de forma significativa. Os parâmetros metodológicos          

alcançados pelo presente trabalho podem contribuir para o desenvolvimento do          

tema, uma vez que existem poucos materiais disponíveis com as informações           

abordadas neste trabalho. Ainda, deve-se ressaltar que assim como nas ciências           

biológicas existem especializações, na ilustração científica não é diferente. Um ótimo           

ilustrador botânico não será necessariamente um ótimo ilustrador entomológico, uma          

vez que as especificidades de cada área acabam por gerar conhecimentos distintos.            

Esse entendimento já é bem difundido no mundo artístico, onde um retratista de             

realismo não é chamado para ilustrar um livro infantil, justamente por possuir            

conhecimento técnico limitado sobre a área.  

Esses conceitos são importantes justificativas para se ressaltar a         

necessidade de criação de cursos de graduação em ilustração científica e           

especializações nas diversas áreas relativas das ciências biológicas. Uma vez que           



as metodologias de desenvolvimento de ilustrações científicas são específicas e não           

há graduações nesta área disponíveis no país, o presente trabalho representa           

informação inédita.  

As sugestões de materiais e técnicas, aliadas à regras de nomenclaturas de            

ilustrações científicas podem contribuir para a padronização de estilos, auxiliando          

pesquisadores e ilustradores científicos no planejamento de cada projeto,         

considerando qual o formato ideal de acordo com o tempo, orçamento e objetivos             

propostos. Essas sugestões podem, ainda, contribuir para a universalização da          

linguagem intrínseca das ilustrações científicas, contribuindo significativamente para        

a democratização de acesso às informações contidas em cada prancha científica. 

O presente trabalho não pretende zerar a temática abordada, sendo          

necessárias novas pesquisas para contínuo aprimoramento das metodologias de         

desenvolvimento de ilustrações científicas, assim como para a possibilidade de          

novas terminologias mais adequadas para descrever cada estilo de ilustração          

científica.  
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