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Existem cerca de 230 000 espécies de plantas com flores
no mundo. É nas florestas tropicais que encontramos
a maior parte delas. Na Europa contam-se umas 12 000 espécies,
das quais cerca de 5 000 podem ser observadas na Península
Ibérica. As flores existem na Terra há cerca de 60 milhões
de anos, bem antes dos humanos...
■ Temática: catálogo com 62 tipos de flores de

todo o mundo.

As páginas do “Inventário ilustrado das flores” são um festival

■ Idade recomendada: a partir dos 6 anos.

de cores – e de aromas sugeridos – que, através de 62 tipos

■ Aspetos a destacar: ilustrações naturalistas

de flores, nos levam por todo o mundo: desde as regiões
da África do Sul de onde provém a estrelícia, até à ilha indonésia
de Sumatra de donde é originário a efémera flor-cadáver,
passando pelas pradarias mais próximas onde crescem
as margaridas.
Silvestres e cultivadas, e com uma original classificação

coloridas a aguarela; cada estampa contém
ilustrações, nome comum, nome científico
e descrição; classificação por cores; outros
títulos da coleção: “Inventário ilustrado dos
animais”, “Inventário ilustrado dos animais
com cauda”, “Inventário ilustrado das árvores”,
“Inventário ilustrado dos insetos”, “Inventário
ilustrado das aves”.

por cores para facilitar a sua localização, cada estampa engloba
uma ou duas espécies de flores identificadas pelo seu nome

Virginie Aladjidi

comum e científico, altura e época de floração, a par de uma breve

Durante anos trabalhou em revistas juvenis e editoras.
Atualmente dedica-se a criar coleções de livros e
textos em colaboração com Caroline Pellissier.
http://virginiealadjidi.blogspot.com

descrição e de alguns aspetos como a sua procedência, aplicações
medicinais mas também culinárias, curiosidades ou alertas
sobre o seu estado de conservação. Virginie Aladjidi começa
por apresentar as partes da flor, o seu processo reprodutivo
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através da polinização e os modos de crescimento, para depois

Estudou Artes Aplicadas e desenvolveu a sua
formação no âmbito da comunicação visual antes de
ingressar na Escola Estienne de Paris e de se
especializar em ilustração médica e científica.
http://tchouk-tchouk.blogspot.com

se centrar nas suas características mais específicas.
Como em todos os títulos da coleção, as ilustrações
de Emmanuelle Tchoukriel destacam-se pela sua precisão
e realismo, com os seus perfis traçados a rotring e tinta da China,
e completados a aguarela, à semelhança dos antigos cadernos
de campo. Para além das flores, salientam-se detalhes ampliados
das suas raízes, pétalas ou sementes, e ainda figuras dos seus
vizinhos, como insetos, anfíbios, aves ou pequenos herbívoros.
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