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RESUMO 

O desenho aplicado ao Julgamento Horticultural das Orchidaceae é um fator 

inovador que revolucionará o processo de julgamento das exposições dessas 

plantas. Com a abertura de núcleos de orquidofilia no Brasil foram criadas 

exposições e competições entre plantas expostas, cujo objetivo é incentivar e 

atrair um público maior para o mundo da horticultura orquidófila. Para escolher e 

julgar as melhores plantas, até hoje, usam-se métodos empíricos, de natureza 

pessoal e subjetiva por parte dos juízes. que geram grande desconforto e 

desarmonia entre os criadores. Com o intuito de sanar esse problema deve-se 

adotar um julgamento padrão. Propomos neste estudo um método de julgamento 

baseado no desenho da planta, seus detalhes geométricos, formas e cores. 

Reunir e sintetizar as informações referentes ao julgamento horticultural de 

Orchidaceae, que na maioria das vezes está disponível em outros países, 

apresentar as aplicações do Desenho através das disciplinas de Geometria 

Descritiva e Desenho Técnico nesta área, propor novos modelos e critérios, 

disponibilizar futuramente estas informações para o público orquidófilo e inspirar 

uma metodologia, modelos e padrões unificados de julgamento no Brasil foram 

nossos objetivos. Com isso, Resgatar e apresentar a interdisciplinaridade 

disponível neste assunto, com especial abordagem na Geometria Descritiva e no 

desenho técnico, disciplinas do currículo do curso de graduação em Agronomia da 

Universidade Federal do Paraná, levando a melhoria da qualidade do ensino e 

suas relações teórico-práticas. 
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ABSTRACT 

The drawing applied to the horticultural judgment of orchidaceae is an innovation 

fact that will revolutionize the judging process of the exhibition of these plants. 

Along with the opening of the orchid societies in Brazil, exhibitions between 

exposed plants, have plants, whose objective is to encourage and attract a bigger 

public to the world of horticultural orchidophile. For choosing and judging the best 

plants even now a days, empiric methods are used, this is done in a subjective way 

by the judges, which generates discomfort and disharmony between orchid 

growers. With the intention of solving this problem, a patterned judgment system 

should be adopted. We are suggesting in this study that the judgment should be 

based on the drawing of the plant, its geometric details, forms and colors. To 

reunite and synthesize the information concerning the horticultural judgment of 

orchidaceae, that in most cases is available in other countries, to show the 

application of drawing through the subjects of descriptive geometry and technical 

drawing, to suggest new models and rules to make these information available in 

the future to the orchidophile public, to inspire a methodology, models and unified 

patterns of judgment in Brazil were our objectives. With this, ransom and present 

the indisciplinarity available in this matter, with a special approach in descriptive 

geometry and in technical drawing, which are subjects that are required for the 

graduation in Agronomy in the Federal University of Paraná, bringing the better 

quality of learning and its theory and practical relations. 

Key-words: drawing, horticultural judgment, orchidaceae. 

1 Introdução 

Esta pesquisa tem como objetivo principal resgatar o ensino do desenho como um instrumento 

facilitador na construção do conhecimento e aprendizagem humana, buscando suas diversas 

relações interdisciplinares, mostrando que essa disciplina se aplica em varias áreas do 

conhecimento, tornando-se ferramenta fundamental na definição de critérios para o julgamento 

de orquídeas. Isto levou ao objetivo final desta pesquisa que foi o de criar material bibliográfico 

de caráter científico sobre o assunto, visto que este não existe no Brasil, divulgando-o no meio 

horticultural, especialmente dos orquidófilos e orquidólogos. 

A motivação para desenvolver esta pesquisa partiu da observação da prática diária, como 

docente na UFPR, das dificuldades dos alunos em compreender determinados conteúdos mais 

aprofundados, das disciplinas curriculares. Ao me associar a um desses alunos percebemos as 

diversas teias que envolviam os conhecimentos aprendidos em nossas disciplinas. Este aluno, 



um dos autores deste trabalho, orquidófilo e orquidólogo, estudante do curso de Agronomia, 

mostrou a importância do desenho no processo de julgamento das orquídeas. Visto que este 

processo deve seguir rigorosos parâmetros que envolvem a forma das flores, sua simetria, 

planificação de suas pétalas, cor e textura. 

O propósito deste trabalho é reunir e sintetizar as informações referentes ao julgamento 

horticultural de Orchidaceae, que na maioria das vezes está disponível em outros países, 

apresentar as aplicações do desenho nesta área, propor novos modelos e critérios, 

disponibilizar futuramente estas informações para o público orquidófilo, inspirar uma 

metodologia, propor novos modelos e padrões unificados de julgamento no Brasil. 

2 Revisão Bibliográfica 

Com a abertura de núcleos de orquidofilia no Brasil e com a fundação da Coordenadoria das 

Associações Orquidófilas do Brasil (CAOB) em 1969, foram criadas exposições e competições 

entre plantas expostas com o objetivo de incentivar e atrair um público maior para o mundo da 

horticultura orquidófila.  

Para escolher e julgar as melhores plantas, até hoje, usam-se métodos empíricos. Isso 

gera grande desconforto e desarmonia entre os membros dos núcleos orquidófilos. Com o 

intuito de acabar com este problema deve-se adotar um julgamento padrão que até hoje não foi 

instituído pela CAOB. Esta, por outro lado vem tentando há alguns anos adotar e implementar 

um sistema de julgamento horticultural unificado.  

A adoção desse sistema faz-se necessário uma vez que cada sociedade julga as plantas à 

sua maneira, o que gera conflitos em exposições de âmbito nacional e internacional. O sistema 

de julgamento mais conceituado e utilizado no mundo é o da American Orchid Society (AOS – 

Sociedade Norte-Americana de Orquídeas), sendo o da Royal Horticultural Society (RHS – 

Sociedade Real de Horticultura, Inglaterra) o mais antigo e também bem conceituado. A 

implementação desses sistemas no Brasil nunca foi bem sucedida já que não englobam, em 

sua maioria, as plantas nativas de nosso país. 

3 Desenvolvimento do Trabalho 

As partes da flor de uma orquídea essenciais para o entendimento e do julgamento horticultural 

são: pétalas(p), sépala dorsal(sd), sépalas laterais(sl), labelo(l), fauce(f). Em número na flor 

são: duas pétalas, uma sépala dorsal, duas sépalas laterais, um labelo. A fauce é a parte 

interna visível do labelo quando este se encontra em sua posição natural (FIGURA 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: morfologia da flor de uma orquídea 



 

3.1    Divisão dos grupos de estudo 

Para que possa ser realizado o estudo da forma, dividimos os principais grupos de importância 

horticultural em alianças. Cada aliança contém gêneros de plantas com grau de parentesco 

próximo e, portanto, morfologia floral semelhante.   

3.2    Critérios avaliados 

Os critérios avaliados no julgamento horticultural são necessários para se destacar e 

selecionar as melhores plantas para fins de reprodução, melhoramento e cotação de preços. 

Nas orquídeas, uma série de parâmetros são analisados: sanidade da planta, disposição das 

flores na inflorescência, quantidade de flores, cor, forma e distribuição da cor na flor tamanho, 

substância, textura e forma (COOKE, 2003).  

Os programas de melhoramento de plantas ornamentais muitas vezes seguem tendências 

durante certo período, ou seja, são influenciados pela moda. Conforme a solicitação dos 

clientes e o interesse dos produtores, o mercado disponibiliza plantas com cores e formas 

diferentes. Isso faz com que o rigor de julgamento seja também diferenciado. 

Com vistas a subsidiar o estabelecimento de critérios a serem utilizados no julgamento 

horticultural de Orchidaceae, criou-se como parâmetro de qualidade a ser seguido "o hipotético 

modelo de perfeição" (parâmetro geométrico). Tal modelo objetiva encontrar um indivíduo, cuja 

flor seja perfeita (AOS, 2002). 

- Modelo Hexagrama 

Os especialistas contatados e a literatura consultada referem-se ao Modelo Hexagrama 

como forma ideal a ser utilizada na análise e julgamento das alianças apresentadas neste 

trabalho. 

"A forma geral das flores deve apresentar-se quase redonda e cheia, isto é, desenhando-se um círculo 
circunscrito que tenha como centro a base da coluna e tangenciando as extremidades das pétalas, 
sépalas e labelo, a flor deverá preencher a maior parte possível da área do círculo [...]. As sépalas 
devem formar por si mesmas quase um triângulo eqüilátero e as pétalas mais o labelo também um 
triângulo eqüilátero, mas invertido. As sépalas devem ser largas, preenchendo as aberturas 
eventualmente existentes entre as pétalas e o labelo”.(ANARUMA, 1993). 

 

Os centros dos triângulos devem ser coincidentes e, como conseqüências ambos devem 

ser do mesmo tamanho. A base do labelo deve ser neste ponto. 

Para a Aliança Zygopetalum (FIGURA 2) e Cattleya unifoliadas, o labelo tangencia a 

circunferência circunscrita (FIGURA 3). Já para Cymbidium (FIGURA 4) e Phalaenopsis 

descendentes de Phalaenopsis amabilis, Phalaenopsis shilleriana e espécies relacionadas, as 

quais possuem pétalas largas, o ápice do labelo alcança a semi-reta inferior do triângulo em 

que as sépalas estão contidas (FIGURA 5). 

Além do parâmetro de circunscrição da flor em um círculo, a simetria da flor é característica 

essencial exigida pelo modelo. A simetria é analisada traçando-se um eixo imaginário partindo 

da extremidade da sépala dorsal, passando pela coluna até a extremidade inferior do labelo. O 

termo botânico empregado para este fenômeno é zigomorfia. 



A planicidade também é uma característica integrante do Modelo Hexagrama. É analisada 

por meio da observação da vista lateral da flor onde as pétalas e sépalas devem estar contidas 

no mesmo plano. 

Assim, no Modelo Hexagrama, a flor perfeita é aquela que apresenta planicidade na vista 

lateral, simetria na vista frontal, as extremidades dos verticilos florais coincidentes com os 

vértices do hexagrama e forma circunscrita numa circunferência quando em vista frontal.  

    
figura 2 - modelo 
hexagrama: aliança 
zygopetalum 
 

figura 3 – modelo 
hexagrama: parte da 
aliança cattleya 
 

figura 4 - modelo 
hexagrama: aliança 
cymbidium 
 

figura 5 - modelo 
hexagrama: parte da 
aliança phalaenopsis 

3.3    Materiais e métodos 

A pesquisa as referências foi o ponto de partida do presente trabalho. Foram consultados como 

referências os seguintes periódicos especializados: The Orchid Review, American Orchid 

Society Bulletin, Boletim da Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil, Mundo das 

Orquídeas e Brasil Orquídeas. Buscou-se conhecer os métodos de julgamento de Orquidaceae 

por meio de consulta ao livro de julgamento da AOS (AOS, 2002). 

Foram realizadas observações exaustivas a fotografias e a conseqüente realização da 

forma geométrica das mesmas, obtidas na internet, em periódicos e livros especializados, para 

análises desse material em confronto com os textos das referências. 

Com o aprofundamento dos estudos, constatou-se a necessidade de observação da prática 

do julgamento. Procedeu-se, então, à visitação a exposições de orquídeas e participação em 

palestras e eventos relacionados a área.  

Durante todo o período de estudos, houve participação em reuniões e comunicação 

pessoal com membros da Associação de Orquidófilos Amadores Chácara Orquilanda 

(AOACH), Associação Cultural de Orquidófilos (ACO), Associação Paranaense de Orquidófilos 

(APRO), todos da cidade de Curitiba/ PR. Também foi utilizada a comunicação pessoal por 

meio da lista de discussão Mundo Orquidófilo, no sítio Yahoo! Grupos na internet. 

Em diversas oportunidades, foi utilizada a comunicação pessoal com David Haruyoshi 

Yugue, orquidólogo e ex-presidente da Associação Paranaense de Orquidófilos, com o objetivo 

de questionar e analisar os vários pontos de vista encontrados nos critérios de julgamentos. 

Com L. C. Menezes, Engenheira Florestal, pesquisadora e responsável pelo Orquidário 

Nacional do IBAMA, em Brasília/ DF, em julho de 2006, foi utilizada comunicação pessoal para 

discutir informações a respeito das espécies de Orquidaceae durante visita realizada ao 

referido orquidário. 



3.4    Resultados e discussão 

Orchidaceae é uma das mais extensas famílias de plantas encontrada na natureza, tanto em 

número de espécies quanto em diversidade de características. O Modelo Hexagrama foi 

questionado por GUADAGNIN (2002), posto que estabelece parâmetro único representativo de 

toda a família.  Questiona, ainda, a validade do modelo em relação às preferências estéticas. 

À época em que o modelo foi implantado, sofreu influência da consideração da 

circunferência como expressão máxima de simplicidade e perfeição como forma plana, assim 

como a esfera foi considerada o sólido geométrico ideal.  Também nesse tempo, os gêneros 

cultivados seguiam o Modelo Hexagrama. 

Estudou exemplares de Laelia purpurata de significativa qualidade. Nesses estudos 

constatou que número significativo de espécimes não apresenta a planicidade do modelo, ou 

seja, as pétalas e sépalas não estão contidas no mesmo plano quando observadas em vista 

lateral; não obstante, são projetadas e arqueadas em direção ao labelo. Também demonstrou 

estatística na qual o ângulo, denominado pelo autor de α  entre pétala e sépala dorsal é de 

71,40; enquanto o ângulo α' entre sépala dorsal e o labelo é de 58,5 º (FIGURA 6). 

Após concluir seus estudos, GUADAGNIN (2002) propôs modelo para a citada espécie, no 

qual o indivíduo é avaliado no critério da forma da flor por meio da medição dos ângulos α e α'. 

Faz-se mister considerar que o modelo proposto por GUADAGNIN (2002) é o que 

proporciona melhores resultados entre as referências estudadas. Todavia, a necessidade de 

utilização de instrumentos para a medição de ângulos é dificultador na prática do julgamento de 

exemplares Orchidaceae. 

Após outras análises, constatou-se que o Modelo Hexagrama é aplicável somente às 

alianças Cymbidium, Dendrobium, Zygopetalum, alguns membros de Cattleya e Phalaenopsis. 

Entretanto, as alianças Oncidium, Paphiopedilum, Vanda, parte de Cattleya, Dendrobium e 

Phalaenopsis não se enquadram no citado modelo. 

As referências consultadas, apesar de serem fontes especializadas, de grande aceitação e 

conceito no meio orquidófilo, apresentam descrições imprecisas e incompletas, as quais 

dificultam a aplicação do Modelo Hexagrama para algumas alianças.  

 

figura 6 – modelo proposto 
por Guadagnin (2002), 
α=71,4°, α'=58,5°  
 

A AOS, principal instituição detentora e disseminadora de conhecimento na área da 

orquidofilia, não faz menção aos modelos geométricos utilizados nas alianças Oncidium, 



Paphiopedilum, Zygopetalum (AOS, 2002). Trabalhos específicos sobre julgamento das 

Alianças Phalaenopsis (VAUGHN & VAUGHN, 1971), Paphiopedilum (STIRLING 1960; 

WILSON, 1971) e Cymbidium (HANKEY, 1960) publicados pela AOS e RHS também não 

mencionam modelos geométricos ou o fazem de forma extremamente superficial e subjetiva. A 

CAOB, instituição brasileira equivalente à AOS, segue o mesmo e deficiente modelo.  

3.5    Proposta de novos modelos 

Visto que o Modelo Hexagrama é ineficiente e não condiz com a forma das flores de grande 

parte das Alianças discutidas neste trabalho, propomos quatro novos modelos geométricos: 

Pentagrama, Triângulo, Losango e Misto. Como ocorria no Modelo Hexagrama, há um eixo de 

simetria, a flor é circunscrita a uma circunferência, tendo a base do labelo coincidente ao seu 

centro e o ápice dos verticilos são coincidentes aos vértices dos polígonos usados nos 

modelos. 

• Modelo Pentagrama 

A base para este modelo é o Pentagrama. Este polígono foi inspirado em GUADAGNIN 

(2002) e observações de flores de qualidade. O autor percebeu que o ângulo α entre sépala 

dorsal e pétala é de  71,4° e o ângulo α' entre pétala e sépala dorsal é 58,5°, isto para a 

espécie Laelia purpurata. Com o intuito de criar um novo modelo a partir da mesma 

metodologia, observou-se que o ângulo médio entre seus verticilos florais (excluindo o labelo) 

da maioria dos indivíduos de várias alianças é de 72°. Isso resulta na divisão da circunferência 

circunscrita em cinco pontos eqüidistantes, os quais são os vértices do pentagrama. Como o 

labelo não coincide com nenhum vértice desse polígono, deve ser coincidente com o eixo de 

simetria da flor. É aplicado as Alianças Oncidium (FIGURA 7 e FIGURA 8), Vanda (FIGURA 9), 

parte de Dendrobium, Phalaenopsis maculados e punctatos (FIGURA 10) e Cattleya (FIGURA 

10.1) descendentes de indivíduos bifoliados (FIGURA 11). Neste trabalho foram ilustrados 

somente os gêneros Odontoglossum e Miltoniopsis. O gênero Miltoniopsis (FIGURA 8) 

apresenta particularidades, nas quais pétalas e sépalas são do mesmo tamanho e o labelo é o 

verticilo mais destacado. A base do labelo deve ser no centro da semi-reta horizontal do 

pentagrama. A base da pétala deve partir do citado centro num ângulo de 45o, formado entre a 

sépala dorsal e a sépala lateral. Entre as alianças do Modelo Pentagrama, o ápice do labelo é 

o único verticilo que tangencia a circunferência circunscrita à flor. 

 
  

figura 7 - modelo pentagrama: 
aliança oncidium, gênero 
odontoglossum 

 

figura 8 - modelo pentagrama: 
aliança oncidium, gênero 
miltoniopsis 

 

figura 9 - modelo pentagrama: 
aliança vanda 



 
 figura 10 - modelo 
pentagrama: parte da aliança 
phalaenopsis 

 

 
figura 10.1 – modelo 
pentagrama: parte da aliança 
cattleya 

 
 

 

• Modelo Triângulo 

É aplicado aos indivíduos da Aliança Paphiopedilum, uniflorais, descendentes de 

Paphiopedilum barbatum e espécies afins. Neste gênero, a união das pétalas e da sépala 

dorsal forma um triângulo eqüilátero. O labelo deve ser interno ao triângulo e seu ápice 

coincidente à semi-reta horizontal (FIGURA 11). 

• Modelo Losango 

Se aplica às plantas pertencentes à Aliança Paphiopedilum, descendentes de 

Phragmipedium besseae e espécies afins. Sinsépalas também são presentes. A união das 

pétalas, sépala dorsal e sinsépala formam um losango (FIGURA 12). 

• Modelo Misto 

O Modelo Misto é aplicado aos espécimes da Aliança Paphiopedilum, descendentes de 

Paphiopedilum insigne, também denominados de "híbridos complexos". As sinsépalas podem 

ou não ser vistosas e visíveis. A união dos vértices, formados pela ponta das pétalas e da 

sépala dorsal, formam um losango eqüilátero. O ápice do labelo deve coincidir com a semi-reta 

horizontal do triângulo eqüilátero (FIGURA 13). 

 

   

figura 11 – modelo triângulo: 

parte da aliança paphiopedilum 

figura 12 – modelo losango: 
parte da aliança paphiopedilum 

figura 13 – modelo misto: 
parte da aliança 
paphiopedilum 

4 Considerações Finais 

No presente estudo, as espécies de Orchidaceae foram agrupadas em oito alianças, contendo 

gêneros de plantas com grau de parentesco próximo e, portanto, morfologia floral semelhante. 

Entretanto, a adoção de modelo único é inviável por não considerar a diversidade das 

características das espécies. 



Deficiências do referido modelo em conjunto com a ausência de metodologia científica dão 

margem à utilização de métodos empíricos, de natureza pessoal e subjetiva por parte dos 

juízes. Com o intuito de dirimir tal situação, propõe-se a adoção de julgamento por meio da 

utilização de padrões embasados em um método científico que utilize o Desenho. São 

propostos quatro modelos como implementação no julgamento horticultural de Orchidaceae a 

serem utilizados na comparação do indivíduo a ser analisado. O Modelo Hexagrama é 

considerado aplicável nas alianças Cymbidium, Zygopetalum, alguns membros de Cattleya, 

Dendrobium e Phalaenopsis. O Modelo Pentagrama é aplicável nas alianças Oncidium e Vanda 

e parte de Cattleya, Dendrobium e Phalaenopsis. O Modelo Triângulo, Losango e Misto são 

aplicáveis na Aliança Paphiopedilum. 

Os modelos propostos objetivam simplicidade, facilidade de memorização e de domínio do 

conhecimento. A de utilização de instrumentos, tais como gabaritos, réguas, compassos ou 

outros instrumentos para mensuração, garante um critério de julgamento das espécies 

estudadas com maior rigor científico, como propicia a disseminação do conhecimento 

apreendido pelos estudantes durante sua formação profissional. Existe, ainda a possibilidade 

de se utilizar softwares gráficos que facilitam a execução dos desenhos e julgamentos das 

espécies. 

As alianças estudadas são de interesse econômico e cultural, além de serem as espécies 

mais cultivadas pelos orquidófilos, o que evidencia a aplicabilidade do presente estudo. O fato 

do resultado do julgamento exercer influência no mercado de orquídeas em virtude do aumento 

da demanda pelas espécies melhor classificadas também é outro fator de aplicabilidade deste 

trabalho. Portanto, a aplicação do desenho das Orchidaceae aplicada ao Julgamento 

Horticultural é um fator inovador que revolucionará o processo de julgamento das exposições 

das plantas dessa família. 
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