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RESUMO: 

O método experimental de diafanização e cortes histológicos permitiu submeter a matéria às 
variações de textura, cor, brilho, volume, resistência, durabilidade observando os resultados 
e utilizando-se de conhecimentos científicos da folicular Nicotiana tabacum dos 
pesquisadores Kraus, Arduin, Silva e colaboradores, para diálogo da descrição harmônica 
da matéria em relação as idéia. Esse resultado refere-se à conquista do sentido social da 
obra de arte, utilizando-se de materiais e texturas de que o artista se vale para representar e 
transmitir suas convicções intelectuais e políticas, enraizadas na história da cultura baiana, 
onde se ligue identidade e contemporaneidade. 

Palavras Chave: Nicotiana Tabacum; Percepção do Olfato; Poiética; Arte Contemporânea- 
Bahia. 

 

RESUMEN: 

El método experimental de diafanización y cortes histológicos permitió someter la matéria 
las variaciones de textura, color, brillo, volumen, resistência y durabilidad, observando los 
resultados y utilizándose de conocimientos científicos de la folicular Nicotiana Tabacum de 
los pesquisadores Kraus, Arduin, Silva y colaboradores, para diálogo de la descripción 
harmónica de la matéria con relación a las Idea. Ese resultado refierese la conquista del 
sentido social de la obra de arte, utilizándose materiales y texturas intelectuales y política, 
arraigadas en la história de la cultura baiana, donde se una identidad y contemporaneidad. 

Palabras clave: Nicotiana tabacum, y la percepción del olfato; Poiética; Arte 
Contemporáneo de Bahía. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O artista, ao produzir seu objeto de investigação (sua obra), busca questões que 

necessitam ser investigadas pelo viés da teoria e da experimentação que garantirá o 

desenvolvimento do conhecimento, sustentando a busca de informações novas, num 

esforço para se saber o que ainda não se sabe, enfrentando o desafio do 

desconhecido.  
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Na contemporaneidade, o espaço destinado ao estudo do meio ambiente: é ocupado 

pela experimentação do artista com materiais como as folhas, as fibras do sisal e do 

algodão, entre outros. Mas, para executá-la, o artista necessita ter maior 

conhecimento do elemento de investigação, no que se refere à sua morfologia e 

anatomia. Neste contexto, a Nicotiana Tabacum é amplamente empregada no 

âmbito da ciência e que coincide com a expansão de trabalho voltado para a relação 

homem/ambiente, tem se tornado objeto de muita pesquisa na arte brasileira. José 

Rosemberg (2000), do Hospital da Universidade de São Paulo, quando comenta em 

site da instituição que a poética do tabaco está inserida nas ciências, nas artes e nas 

humanidades há séculos. Acrescenta que: 

 [...]. Freud tem extensa peroração sobre o tabagismo. Kant, em 
"Anthropologie", menciona o tabaco como o meio de excitação das 
percepções e Sartre, em "L'etre et le neant", faz longa peroração sobre o 
cigarro como símbolo da apropriação destrutiva. Sobre [...] filmes que 
abordam o tabaco. Tobacco Road, de John Ford [...], Chaplin (Carlitos) 
conotou o charuto com a prepotência dos patrões, dos policiais e dos 
poderosos. A pintura focaliza o tabaco desde as tapeçarias de Flandres, no 
século XVII, as telas de George Latour, Goya, Le Nain, Van Dyk, Delacroix, 
Courbet e até os impressionistas, cubistas e abstratos, Renoir, Cézanne, 
Manet, Degás, Seurat, Monet, Van Gogh, Gris, Leger, Braque, Picasso e 
tantos outros. 

Nesse cenário, situa-se a reflexão acerca do significado das percepções e 

sensações olfativas e sua pertinência como fenômeno presente na prática da artista. 

1.1 BREVE ESTUDO DA MORFOLOGIA E DA ANATOMIA FOLIAR DAS 

CULTIVARES NICOTIANA TABACUM  

Segundo Goetze e Thomé (2004, p. 43), “os seres vivos elaboram substâncias 

químicas que, uma vez liberadas no ambiente, podem influenciar de modo benéfico 

ou prejudicial, a outros elementos da comunidade”. No que diz respeito à folha como 

ser vivo, ela tem a importante função de desprender o oxigênio para o ar 

atmosférico, purificando-o, tendo sido assim possível ao homem aparecer sobre a 

superfície da terra. Pedroso e Alves, (2008) afirmam que as folhas podem ser 

utilizadas pelo homem em programas de biomonitoramento da qualidade do ar, a 

exemplo das cultivares de Nicotiana tabacum por serem sensíveis (Bel-W3) e 

tolerantes (Bel-B) ao ozônio. 

Cientistas das mais variadas correntes têm dado significativa importância à 

qualidade do ar urbano na América do Sul, em cidades da Argentina, do Brasil, do 
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Chile, da Colômbia e da Venezuela (KLUMPP et al., 2000 apud PEDROSO; ALVES, 

2008), analisando-a com base nas manchas apresentadas nas folhas do tabaco. 

Para que as cultivares Nicotiana tabacum cresçam de forma saudável, é necessário 

que o ambiente tenha um grau mínimo de poluição. A folha de fumo como material 

de fácil depreciação, também, exige cuidados de armazenamento e conservação.  

A Nicotiana tabacum é uma das espécies da família Solanaceae A. L. Jussie, com 

cerca de 106 gêneros1 e 3.000 espécies (SILVA et al., 2007). Como toda e qualquer 

folha, apresenta-se forrada por uma epiderme de células em uma única camada 

retangular. O estudo da estrutura, da formação e da classificação das folhas (a 

morfologia) permite compreender suas partes: limbo, pecíolo, bainha e estípulas2. 

Porém a folha de fumo como uma folha séssil não tem quatro estruturas, pois o 

limbo insere-se diretamente no caule. A folha do tabaco tem forma laminar média ou 

fina e formato arredondado a oval. Segundo a Norma de Identidade, Qualidade, 

Embalagem, Marcação e Apresentação do Tabaco em Folha Curado, do Ministério 

da Agricultura (2007), as folhas classificam-se em quatro classes, de acordo com a 

sua posição na planta. São elas: 

“X” ou BAIXEIRAS: olhas situadas na parte inferior da planta, conhecidas 
também como as primeiras folhas da planta de tabaco; são folhas de textura 
laminar fina, formato mais arredondado e com espessura de talo e nervuras 
mais finas. “C” ou SEMIMEEIRAS: folhas localizadas no meio inferior da 
planta, de textura laminar média, formato arredondado a oval e com 
espessura média do talo e nervuras. “B” ou MEEIRAS: folhas situadas no 
meio superior da planta, de textura laminar média a encorpada, com formato 
oval e com espessura média a encorpada do talo e nervuras. “T” ou 
PONTEIRAS: últimas folhas do pé, de textura laminar de média a 
encorpada ou grossa, formato lanceolada e com espessura do talo e 
nervuras de média a encorpada ou grossa (BRASIL, 2007).  

Ainda segundo a Norma de Identidade, Qualidade, Embalagem, Marcação e 

Apresentação do Tabaco em Folha Curado, do Ministério da Agricultura (2007), o 

tabaco em folha curado, do Grupo Tabaco de Estufa (TE), está sujeito a uma 

classificação de cor que o coloca em três subclasses. 

FUMO “O”: constituída de folhas de cor laranja, admitindo-se manchas 
acastanhadas que ocupem até 50% de sua superfície; FUMO “L”:  
constituída de folhas de cor limão, admitindo-se manchas acastanhadas que 
ocupem até 50% de sua superfície. FUMO “R”: constituída de folhas em que 
a cor castanho-clara, castanho-escura ocupem mais de 50% da superfície 
da folha, podendo chegar ao predomínio total sobre as cores laranja e 
limão. O tabaco em folha curado, do grupo TG, segundo a cor das folhas, 
será classificado em apenas 1 (uma) subclasse: FUMO “L”: constituída de 
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folhas de coloração castanho-clara, separando-as daquelas que possuem a 
coloração castanho-escura (BRASIL, 2007). 

O tabaco de estufa com sua diversidade de cores estimulam o imaginário do artista 

relacionando-o às experiências perceptivas. As distinções cromáticas são vistas 

surgindo como um mundo ordenado possível de ser manipulado, desenvolvendo, 

assim o processo criativo do artista pesquisador.  

1.2 EXPERIÊNCIAS EM LABORATÓRIO 

A investigação botânica e os estudos morfológicos e anatômicos, que se basearam 

na análise de amostras frescas e conservadas das folhas da Nicotiana tabacum, 

foram realizados no Laboratório de Morfologia Vegetal e Micorrizas, do Instituto de 

Biologia da Universidade Federal da Bahia, sob a orientação do Professor Lázaro 

Benedito da Silva. As ilustrações foram efetuadas com o auxílio de fotomicroscópio. 

A análise das experiências com as folhas Nicotiana tabacum nesta pesquisa em 

artes visuais foi realizada utilizando-se métodos distintos: 

• O primeiro, a diafanização, que consiste em tornar as amostras biológicas 

semitransparentes;  

• O segundo, a pesquisa de cortes transversais ou histológicos de folhas, que 

consiste em efetuar cortes transversais à mão livre na região mediana e na borda da 

folha com o objetivo de analisá-la para fins de conhecimento anatômico.  

1.2.1 Método e Material  

As folhas da Nicotiana Tabacum foram coletadas de uma amostra cultivada em Cruz 

das Almas, Bahia, situada a 146 km da capital do estado, Salvador (120 40’ 12” S 

390 06’ 07”). A temperatura média anual é de 180 no mês mais frio do ano. Região 

de clima tropical quente e úmido Aw (clima tropical com estação seca de inverno) e 

Am (clima de monção) e com altitude de 220 metro. 

Na prática da diafanização, algumas folhas foram selecionadas e, em seguida, 

submersas em recipiente de vidro com 8% de água sanitária e 92% de etanol, por 

oito dias, para tornar as amostras biológicas semitransparentes (Figura 1). Após 

esse período, as folhas foram lavadas com ácido clorídrico (5%), hidróxido de 

amônio (5%) e água corrente várias vezes. Em seguida, foram separadas por 
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tamanho em recipientes diferentes. As folhas pequenas foram diafanizadas inteiras e 

as folhas maiores, separadas (Figura 2). Posteriormente, as folhas foram colocadas 

num recipiente com 1% de safranina e 50% de etanol. Essa mistura com a safranina 

permitiu a coloração vermelha e a visibilidade das nervuras das folhas para o estudo 

de venação, epidermes, estruturas reprodutoras etc (Figura 3). 

• Método I: Diafanização: tornar as amostras biológicas semitransparentes  

 

Figura 1: Diafanização das folhas da Nicotiana tabacum.  
Foto: Profº Lázaro Silva, 2009. 

               

               

Para a desidratação em série etanoica, foi necessário experimentar aplicações de 

etanol em 70%, 90% e 92%. Em seguida, as folhas foram passadas duas vezes em 

xileno3 durante 5 minutos cada; por fim, as folhas já prontas foram prensadas em 

vidro, utilizando o bálsamo do Canadá, que é uma espécie de cola (Figuras 4 e 5). 

             

 

Figura 2: Diafanização – Lavagem. 
Foto: Profº.  Lázaro Silva, 2009. 

Figura 3: Diafanização – Coloração. 
Foto: Profº.  Lázaro Silva, 2009. 

Figura 4: Prensa em vidro. 
Foto: Profº  Lázaro Silva, 2009. 

Figura 5: Montagem de lâminas I.  
Foto: Profº Lázaro Silva, 2009 
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Quanto ao o aspecto normal da folhas selecionadas para o estudo da anatomia 

foliar, observou-se que elas apresentam forma laminar média e formato oval (as 

folhas maiores) e laminar fina e formato arredondado (as folhas menores). 

Seguindo-se a metodologia descrita para as secções transversais no estudo 

anatômico das folhas, foram realizados leves cortes histológicos feitos à mão livre, 

utilizando uma lâmina de barbear mantida entre os dedos, com apoio de uma lâmina 

de isopor em áreas da região mediana e no bordo. Posteriormente, as folhas foram 

clarificadas em água sanitária 10 – 50%, lavadas três vezes em água destilada, e 

passadas em ácido acético 5%. Em seguida, foram novamente lavadas em água 

destilada e coradas em uma mistura de azul de astra e safranina na proporção de 

9:1. Os cortes foram lavados em água destilada por 1 (um) minuto e finalmente 

montados, entre lâmina e lamínula, com glicerina a 50%. Os cortes foram 

transferidos, utilizando-se um pincel de ponta fina, para um vidro de relógio contendo 

água destilada ou fixador. As estruturas atômicas foram observadas e 

fotomicrografadas ou fotomicroscopiada. 

Método II: cortes transversais ou histológicos da folha  Nicotiana Tabacum  

Olhando ao fotomicroscópio, é possível reconhecer a epiderme superior (adaxial), e 

a epiderme inferior da folha revestida por uma grossa camada de proteção à 

desidratação e a efeitos mecânicos. Ambas revestidas por uma cutícula para 

dificultar as perdas de água. A epiderme ajuda na sustentação da folha. Entre as 

duas epidermes, fica o mesófilo, “formado por diversas camadas e células de um 

parênquima clorofiliano, junto do qual os tecidos de condução formam as nervuras” 

(Figura 6). 

 

Figura 6: Lédna Barbeitos, Sedução I, 2009.  
Foto: Lázaro Benedito Silva 
 Dimensões: 100 x 80 cm 
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Método II: cortes transversais ou histológicos do caule da Nicotiana Tabacum.  

Todas as imagens são limbo e germe nos subterrâneos onde habita a loucura, o ato 

de subverter a lógica. Logo, as formas geométricas que surgem dos cortes 

histológicos de folhas criam cortinas de contas e aglomerados de pedras preciosas 

(Figura 7).  

 

Figura 7: Lédna Barbeitos. Coração Rubro-Negro, 2009 
Foto: Lázaro Benedito Silva 

Dimensões: 100 x 80 cm 

2 MATÉRIA PRESENTE: FOLHAS QUE NÃO GUARDEI 

A dependência dos procedimentos técnicos e da experimentação é um trajeto do 

desejo para um não esvaziamento do pictórico. Dotado de sentido, vai em direção a 

um objetivo e uma convicção profundamente motivada pelo fato de que toda 

pesquisa contribui para suprir as necessidades físicas e intelectuais do artista. Em 

sua essência, é, acima de tudo, satisfazer a necessidade subjetiva, expressar 

aspirações, organizar e sistematizar experiências, “começando a criar formas como 

se nada soubesse de pintura” (KLEE, 1990, p. 38).  

Na utilização da cor, a imagem dinâmica é sempre a de um desejo em busca de um 

novo objeto. Assim, o artista vai avançando espiritualmente a cada passo, 

relacionando os conhecimentos recebidos, usando os padrões “gosto” e “não gosto” 

na direção de outros objetos  

O poder da imagem dessas folhas por si só já significa, e não precisa ser 

interpretada, uma vez que elas mesmas podem descrever sentimentos. Dessa 

forma, interrompendo o modo natural de ver e de sentir o efeito primário do cheiro do 

fumo, a memória olfativa da infância renasceu no estudo do material fumo em suas 

diversas modalidades, numa pesquisa que visou às expressões poiéticas desse 
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material tão conhecido e pouco utilizado artisticamente na sua bidimensionalidade, 

tridimensionalidade ou em outras dimensões que surgiram como as instalações 

(Figuras 8 e 9). 

 

Figura 8: Lédna Barbeitos. Verão no Recôncavo Baiano I, 2009. 
Técnica: Fotografia Digital 
Dimensões: 80 x 120 cm. 

O uso que se faz dos resultados de uma pesquisa é o caminho explicativo com 

domínio cognitivo das ações de um observador em seu campo de experiências. As 

armas da ciência são a dúvida, a pesquisa, a interrogação sistemática da natureza. 

Fazer especulações no campo dos novos saberes da ciência e da arte é um 

exercício estimulante para o artista pesquisador (Figura 9). Desse ponto de vista, 

torna-se possível assegurar a autoconsistência da teoria. O desconhecimento é 

luminoso, pois ilumina a ordem do conhecimento (Figura 10). 
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Figura 9: Lédna Barbeitos. Corpo e Carne. 
Técnica: Fotografia Digital, l2009 

Dimensões: 150 x 85 cm 

 

Figura 10: Lédna Barbeitos.  
Inverno no Recôncavo Baiano I, 2009 

Técnica: Fotografia Digital 
Dimensões: 198 x 287cm 

O estudo da poiética foi a abertura de todas as possibilidades desse material 

artístico tão presente na memória e na imagem-do-eu coletivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se afirmar que a ciência e o processo científico não constituem a única forma 

de obtenção do conhecimento. Além da experiência cotidiana, constituindo a base 

cultural, há o saber reflexivo da filosofia.  Apenas o simples processo experimental 

da ciência não conduz à sabedoria: é necessário submeter os seus resultados à 

elaboração filosófico-conceitual, aos preceitos éticos, para torná-los 

verdadeiramente humanos. 

A realidade visível é acreditar na reconstrução de um mundo novo, em harmonia 

com a natureza, onde um novo indivíduo exercerá livremente a sua criatividade 

sobre o ambiente em que vive. Das relações emocionais e inter-relacionais do 

artista, desdobra-se, a cada dia, novidades a serem descobertas. Dessa forma, ele 

se faz perguntas, busca laboratórios e métodos. Não existe ciência verdadeira 

isolada de outros saberes  

O espírito do um pesquisador atravessa disciplinas, abrindo-as para o espaço 

comum entre sujeito e objeto. É particularmente interessante a penetração do olhar 

no campo da arte, da estética, da filosofia, da biologia e das ciências sociais. Há um 

olhar multidisciplinar nas pesquisas de criação em artes visuais que lhes dá sentido. 

Tudo isso é importante para conferir-lhe validade sem com isso negar o caráter 

sensível e intuitivo inerente ao processo. 

As conquistas do homem vieram da experiência, da tentativa e erro, da observação 

da natureza, de valores culturais e filosóficos.Nesse sentido, as experiências em 

laboratório através do método de diafanização, por exemplo, foi possível descobrir a 

grande variedade de tonalidades, utilizando pigmentos diversos já conhecidos que 

podem tingir, total ou parcialmente as folhas. Essa experiência resultou em uma 

expansão do conhecimento de aplicação das cores nas folhas da Nicotiana 

Tabacum, identificando diversos tipos de colorações, uns mais duradouros, 

resistindo ao desbotamento, e outros mais efêmeros. O estudo da anatomia foliar, 

com os cortes histológicos revelando o invisível, surpreendeu o pesquisador com 

uma variedade de formas geométricas, inspirando-o a brincar com as formas, 

possibilitou a criação de fractais4 naturais. 
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O único limite colocado à pesquisa e à intervenção científica é o limite imposto pela 

capacidade técnica. A imaginação é o limite.  

                                                 
1 Segundo Silva e colaboradores (2007), o gênero caracteriza-se por possuir plantas herbáceas, arbustivas a 
arbóreas, com inflorescências paniculadas ou racemosas, bracteadas; flores com a corola tubulosa ou infundi 
buliforme, com o estigma bilobado; o fruto é uma cápsula com o cálice acrescente; sementes numerosas e 
diminutas. 

2 O pecíolo é a haste que sustenta a folha e a liga ao caule; o limbo é a parte achatada e dilatada da folha 
especializada em receber a luz do sol e realizar as trocas gasosas com o ambiente; a bainha é a expansão 
achatada do pecíolo a qual serve para aumentar a fixação; e as estípulas, que são pequenos apêndices 
localizados na base do pecíolo, podem servir para aumentar a área fotossintetizante ou se transformam em 
espinhos 

3 Xileno é uma substância altamente tóxica. O seu manuseio requer os cuidados que se aplicam a todos os 
solventes petroquímicos. Deve-se evitar inalação, ingestão ou contato com a pele. É classificado como um 
produto que altera o comportamento. Recomenda-se não ultrapassar o limite de tolerância (LT) de 100 ppm. O 
produto é muito utilizado nas indústrias de tintas, vernizes e defensivos agrícolas. 

4 A ciência dos fractais apresenta estruturas geométricas de grande complexidade e beleza, ligadas às formas e 
cores da natureza e do Universo. Os fractais naturais estão à nossa volta, basta observarmos as nuvens, as 
montanhas, os rios e seus afluentes, os sistemas de vasos sanguíneos e feixes nervosos. 
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