
Orientações gerais para a utilização da App iNaturalist 

 

A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova convida todos os cidadãos a participarem no 

Concurso de Identificação de Plantas Aquáticas no território do município, no âmbito do 

Projeto LudVision. 

Para isso, os participantes devem fazer o download da aplicação iNaturalist 

(https://www.inaturalist.org/) e identificar o maior número de plantas aquáticas 

submersas, na superfície ou na margem de charcos, ribeiras, rios, represas e bebedouros 

para animais.   

 

 

Como fazer uma observação utilizando Iphone 

 

 

https://www.inaturalist.org/


 

Como fazer uma observação através do sistema Android 

 

 

 

 

Tire fotos identificáveis: 

Fotos tiradas com muita distância ou semelhantes a manchas são difíceis de identificar, 

por isso, certifique-se que utiliza o zoom do telefone ou da câmara que está a utilizar. 

Como as câmaras dos smartphones são projetadas, principalmente, para fotografar 

seres humanos e paisagens (e, aparentemente, alimentos), tirar uma foto em foco de 

um inseto ou planta é bastante difícil. Usar a mão para segurar numa flor ou planta pode 

ser útil, mas certifique-se de que a planta não é perigosa. Uma lição rápida de como usar 

vários recursos (foco, focalização pontual, ajuste de nível de luz, etc.) de uma câmara de 

smartphone também pode ser necessária. 

https://www.inaturalist.org/observations/12665002


 

 

Tire várias fotos: 

Muitos organismos, principalmente plantas e insetos, não podem ser identificados por 

espécies a partir de uma única foto. Tente tirar várias fotos, de diferentes ângulos (parte 

superior, inferior, lateral, frontal, posterior) e / ou fotos que mostrem diferentes 

características do organismo. Para as plantas, é especialmente importante tirar fotos de 

flores ou frutos, se houver. As fotos de flores ou frutos e de folhas são as mais úteis. Ou 

seja, certifique-se de que adiciona várias fotos do mesmo organismo à mesma 

observação. 

 

Foque-se nas plantas que são objetivo do concurso - as plantas aquáticas  

O foco de interesse deste concurso são as plantas aquáticas que se situam na margem, 

na superfície ou que estejam submersas nas massas de água do concelho de Idanha-a-

Nova. 

Preste atenção aos dados adicionais:  

As informações adicionais são aquelas que estão associadas, por exemplo, ao local e 

hora a que a foto foi captada, por isso, partilhar fotos entre dois dispositivos pode fazer 

com que se percam metadados importantes, como a localização.   


