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RESUMO 

 

 

 

 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo, verificar o estado de conservação 

da coberta vegetal da cidade de Natal e sua relação com a qualidade de vida. No entanto, 

ao longo dessa inglória trajetória de contar árvore a árvore em seus lugares e estado de 

conservação, nos deparamos com algo muito mais sinistro e preocupante do que somente 

a destruição do patrimônio verde: a associação muito próxima entre o desaparecimento 

dessa coberta vegetal e o surgimento de aspecto degenerativos e mórbidos da saúde de 

humanos inseridos nessa paisagem, o que causou uma modificação na estrutura da pesquisa 

que terminou por estabelecer a relação entre modismos paisagísticos, ignorância e ganância 

administrativas, suas mesquinhas causas e desastrosos efeitos, na saúde pública. Para evitar 

que outros não tivessem as dúvidas que tivemos, adentramos os mistérios da estética: dos 

clássicos aos renovadores locais; do meio ambiente: do simples grão de areia à formação 

da paisagem; das condicionantes ambientais: do sol à radiação ultravioleta; do câncer: do 

DNA à Oncogênese, e deste à morbidade em Natal e no RN; terminado por esboçar um 

pequeno e prático guia de sobrevivência nessa que se proclama a cidade mais saudável do 

mundo, apesar dos índices e evidências contraditórios. 



 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This study intends to establish a relation between environmental degradation, particularly the 

devastation of the green canopy, and public health. Utilizing a mapping of the trees included in the 

researched area, each individual tree was analyzed according to its age, taxonomic listing, architecture, 

shape and size (determined by aesthetic/convenience reasons or deformed by pruning). Initially 

investigated were the covert reasons lying underneath the constant aggression against trees (which many 

times seem to contain elements of hatred and contempt) within the urban environment. In addition to 

that, the aspects concerning environmental modifications and the consequent impact on public health 

were also assessed. Two main problems promptly emerged as a result of the removal of trees: a) without 

a canopy to protect the areas, they became subject to winds directly blown from SW Africa and 

impregnated with aerosol particles, which are common causes for respiratory disorders and, b) direct 

UV solar radiation, which causes some types of skin cancers and eye disorders. To reach such results, 

we studied the origins and formation of UV radiation induced cancers and searched for the UV radiation 

spectra of action, e.g., usual intensity and quantity reaching clear and shadowed spaces in a certain area 

and its consequences. In a second instance, we also searched for pertinent data resources in order to 

confirm the increase of skin cancer cases due to exposure to UV radiation and the relation between the 

destruction of the green canopy and the above mentioned problems. We believe that a few significant 

results have been achieved by this study, namely: the relation between a culture based on medieval 

beliefs and its consequences on the environment; how this culture exploits and deforms nature in pursuit 

of financial and psychological interests to a point of transforming the landscape into a copy of something 

devoid of any relation to latitude and altitude; and above all, the indifference concerning the alarming 

results carried by these modifications. 
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1  INTRODUÇÃO 

OU COMO PERDER O JUÍZO AO FAZER JUÍZO SOBRE AS COISAS QUE NÃO SE DEVERIAM 

JULGAR E ESTAVAM AJUIZADAMENTE ESQUECIDAS 

 



 

KOYAANISQATSI 

ko.yaa.nis.qatsi (da línguia Hopi). 

1. vida louca. 

2. vida em tumulto. 

3. vida sem equilíbrio. 

4. vida em desintegração. 

1. 5. um estado de vida que pede por outra maneira de viver 

Na Segunda metade de 1999 chegou-me às mãos um livro realmente curioso. Não se trata de 

nenhuma obra-prima da literatura, nem tampouco prima em ser um trabalho de um rigorismo científico. 

Na verdade, trata-se de uma brochura simples com uma aparência dos livros que se leem num fim de 

semana, num veraneio ou em viagem e, em alguns momentos, resvala para o universo encantado da 

metafísica pós anos 70, quando as pessoas buscavam um auxílio para enfrentar as crises de identidade 

pessoal e social.  

Mas, de certa forma, conseguiu chamar-me a atenção, não porque fosse daquelas obras que agem 

como uma caixa de Pandora, que subitamente abre nossos instintos ou inconsciência rumo aos abismos 

dos medos ancestrais, mas porque continha algumas revelações perturbadoras (ao menos para mim!). O 

livro, AS PROFECIAS MAIAS (COTTERELL, 1999), trata de uma investigação acerca do calendário 

Maia e suas implicações ou, mais precisamente, um tipo de decodificação do calendário, conduzindo a 

um sinistro libelo escatológico.  

Não me era nenhuma novidade, a literatura escatológica ou apocalíptica das antigas culturas 

fosse o Ragnarok nórdico, as Eras Bramânicas do Hinduísmo, os Trabalhos e os Dias de Hesíodo ou, 

particularmente o CHILAM BALAN e o POPOL VUH Quiché-Maia, mas era uma sequência de 

acontecimentos previstos que tornavam inquietante a leitura.  

Uma dessas sequências referia-se ao sol e nossa relação com ele. Dizia no texto que, devido ao 

movimento de translação do sistema solar através da nossa galáxia, estaríamos chegando ao período de 

máxima aproximação do ‘coração’ da galáxia, e que isso iria produzir uma série de modificações na 

estrutura da terra e da vida como a conhecemos. O Sol, portanto, estaria mais ativo com singulares 

períodos de manchas e grandes ejeções de plasma.  

Nesses períodos de intensa atividade, aumenta a emissão de partículas que bloqueiam os raios 

cósmicos, com menos raios solares atingindo a Terra. Como os polos solares giram mais lentamente que 

as regiões do equador, a matéria nessa região equatorial termina por sofrer uma deformação, como num 

fio de telefone, emitindo grandes jatos de plasma e radiação, com poder suficiente para literalmente 

arrasar tudo o que encontrar pela frente, sendo nossa defesa o campo eletromagnético (medido em 

Gauss). Essa deformação, ou torção, chama-se modelo de Babcock-Leighton em que o “mecanismo 

básico responsável pela atividade das manchas solares é a torção do campo magnético solar devido à 

rotação diferencial do sol” (idem, p. 252). 



 

Durante o período desse fenômeno, ocorrem alterações nas bio-aminas, (particularmente em 

humanos: serotonina, melatonina, dopamina e endorfinas) que causam incômodos tais como: dores de 

cabeça, irregularidades no período menstrual, alteração da taxa hormonal feminina, que passa a produzir 

mais cromossomos femininos e distúrbios do comportamento indutores da depressão. Tudo isso me 

pareceu muito sugestivo, particularmente porque estava convivendo com pessoas que começaram a 

apresentar tais sintomas com uma frequência insólita, ademais do fato que o início de 2000 ter sido 

marcado por uma extraordinária explosão solar. 

Portanto, decidimos investigar um pouco mais sobre as escatologias do passado, dessa vez com 

um pouco mais de atenção, até deparar-me com um dos povos antigos mais enigmáticos: os Anasazi. 

Habitantes das pradarias do Sul dos Estados Unidos, são os ancestrais dos Hopi e deixaram um legado 

de civilização urbana bastante sofisticada além de um corpus escatológico muito complexo. Esse povo 

também havia me atingido nos anos 70 através do filme KOYAANISQATSI em que o tema da 

degradação ambiental é tratado de maneira dramática e contundente e em que o título é referência direta 

(em Hopi) ao desequilíbrio. 

Daí em diante muitas informações começaram a brotar do nada em torno do assunto. Mas o mais 

importante era a relação de tudo isso com meio ambiente. Literalmente, todas essas culturas lidavam 

com um extremoso compromisso com a natureza e seus aspectos em geral, deixando um copioso (porém 

não-difuso) sistema de cuidados e deveres que antecedem a Hipótese Gaia de Lovelock. 

Tendo depois deparado com um artigo na revista SAÚDE, da Dra. Ilana Gurgel, acerca do 

aumento da radiação ultravioleta (RUV) em Natal e das consequências infelizes geradas por uma 

superexposição a essa radiação, fui procurar informações sobre a RUV e a pele humana. Tanto Dr. 

Arnóbio Pacheco, Presidente Regional da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) quanto Dra. 

Ilana Gurgel forneceram material suficiente para um início de busca, além das ocasiões em que foram 

incomodados com minhas dúvidas e curiosidades. 

O INPE forneceu os índices de UV para Natal, mas em busca de evidências de que algo de 

anômalo estivesse ocorrendo, fui à NASA através da Internet. Lá, na NASA, o quadro tornou-se mais 

claro e, de fato, bem mais escatológico (per se) do que imaginado. As fotos aéreas e mapas animados, 

feitos pelos satélites MODIS, TERRA, LANDSAT e AQUA mostravam um quadro bastante sinistro do 

que se passa no nosso planeta ex-cinza-azulado. A EPA (Environmental Protection Agency) forneceu 

mais dados sobre degradação ambiental e a RUV sobre a Terra e organismos vivos (inclusive plantas e 

ecossistemas marinhos). O Hospital A C Camargo, de São Paulo, SKIN-NET, IARC e INTERSUN 

forneceram dados valiosos sobre os diversos Cânceres de pele e degradação da vista. 

Mais dados acerca dos altos índices de RUV e suas implicações na saúde, foi consultado na 

Austrália, por ser o país com os melhores tipos de programas de saúde e produção de qualidade de vida. 

A Austrália também está inserida nas mesmas latitudes do Brasil o que facilita a transcrição dos 

resultados e dos testes efetuados lá, além de possuir um sertão mais ou menos na mesma latitude do 



 

sertão nordestino. A partir daí as semelhanças terminam abruptamente, particularmente no tocante a 

cultura e civilização.  

Mas, em Natal, onde estava tudo isso? E que contributo essa investigação legaria não só ao 

Mestrado, mas a cidade de Natal? Desse modo, a investigação terminou por ter como objetivo principal 

identificar as causas da destruição do dossel arbóreo na paisagem urbana e suas consequências na saúde 

humana. Isso levaria, também, a hipótese de que as intervenções modais não só descaracterizam a 

paisagem urbana como interferem de maneira violenta nas questões de conforto ambiental e saúde 

coletiva. Ao menos, no que diz respeito à arborização urbana. 

Restava-me, portanto, procurar relacionar todo o volume de informação adquirido e atualizado 

periodicamente com a cidade. Qual era a realidade dos fatos? Havia mesmo, uma dose absurda de RUV? 

Quanto? Como se processava isso? Era possível uma intervenção? Qual? 

Principiei procurando informações sobre a vegetação urbana. Não existia informação sobre a 

arborização urbana da cidade nos órgãos prestadores de serviço da Prefeitura (SEMURB, SEMSUR), 

nem sequer registro acerca de vegetação. Ou seja, existe uma ausência de informação relevante. 

Portanto, restava-me começar a investigar não só do verdadeiro começo mas igualmente por conta 

própria.  

Não dispondo de nenhuma metodologia que pudesse servir de base ou comparação, fui instado 

a organizar um método que me auxiliasse para compreender a situação da arborização urbana de Natal.  

Selecionei a área correspondente aos bairros de Tirol, Petrópolis e Cidade Alta, devido os 

valores de paisagismo urbano: são três bairros antigos com histórico de planos urbanísticos (Polidrelli e 

Palumbo dos anos 20 e 30) que incluem paisagismo, albergam o topo da hierarquia social da cidade com 

o maior adensamento de serviços médicos e profissionais liberais, sendo, assim, uma área com grande 

poder de decisão política na organização e serviços da cidade. A Cidade Alta é o mais antigo dos três e 

tem paisagismo desde as últimas décadas do século XIX tendo, no entanto, restado quase nada de seu 

dossel. Petrópolis, o segundo em idade, teve planos de arborização executados, mas atualmente 

encontra-se em pleno encolhimento. Tirol, o mais novo dos bairros, está na fase que a paisagem sofre 

um câmbio variável das tendências e modas, ora encolhendo, ora expandindo. 

O método consistiu em percorrer os bairros indo de rua em rua, e inventariar as árvores uma a 

uma. Essas árvores foram contabilizadas conforme a espécie (em tabela com nome vulgar e científico), 

idade aproximada, total de área removida pelas podas e sombra promovida por esse dossel restante.  

Esses dados depois de compilados foram transformados em mapas no aplicativo CAD, com a 

localização o mais aproximado possível de cada árvore contabilizada. Depois de terminada a montagem 

dos mapas eles foram transferidos para o aplicativo SIG onde foram organizados de acordo com as 

categorias de cada indivíduo (árvore), i.e., idade aproximada, montante de copa restante e sombra 

projetada. E, finalmente, foram montados os layouts de cada área zoneada no aplicativo COREL 

DRAW. A finalidade era identificar a formação e o crescimento de 'ilhas de radiação ultravioleta (ou 



 

ultraviolenta, como dizem alguns) na área de estudo para estabelecer a relação entre as podas efetuadas 

e o aumento das “manchas” de radiação na paisagem urbana. 

O resultado foi espantoso, apesar do lado sombrio de familiarizar-me de tal modo com a 

paisagem urbana, que terminei fixando cada item na minha memória com a mesma precisão dos mapas 

montados. Isso me permitiu acompanhar o processo de remoção posterior (lenta e insidiosa como todo 

ato obscuro) involuntariamente. Passei a fazer percursos alternados por ruas diferentes, todos os dias, e 

fui verificando a lenta, gradual e inexorável remoção do dossel arbóreo. Um dia havia uma árvore num 

determinado local, no outro ela desaparecia, quase que num passe de mágica. Noutro dia, outra árvore, 

e assim por diante.  

Mas o que fazia as pessoas terem uma posição tão radical em relação às árvores e a maneira 

como se processa as mutilações/remoções dos espécimes, particularmente durante o início do verão 

quando a temperatura e a RUV estão mais elevadas? O que as fazia trair o bom senso e, contrariando 

todas as regras da lógica, precipitarem a inclusão de aspectos insalubres na paisagem urbana? Essa era 

fácil. A estética! Mas que estética? Bem, aí vai outra investigação, se bem que de caráter mais 

ferozmente crítico e visceralmente abstrato.  

Uma vez que já organizada a relação entre a RUV e o envelhecimento precoce e os diversos 

cânceres de pele, restava comparar a relação entre arborização urbana (ou ausência dessa) e o incremento 

da RUV. Bem, à princípio parece uma coisa um tanto óbvia, mas não foi assim que pareceu de imediato. 

Foram necessários muitos textos e publicações científicas para se chegar a alguns resultados. E esses 

também foram igualmente surpreendentes.  

Ao fim, procuramos organizar toda essa memorabilia de modo a permitir que um leigo, com 

algum rudimento de conhecimento pudesse compreender. Portanto, decidimos organizar os textos de 

maneira didática, inserindo o máximo permitido de imagens, para ilustrar eventos pouco comuns ao 

conhecimento diário. 

Iniciamos com uma explanação acerca do título do trabalho, para podermos mediar as 

circunstâncias que envolvem o desenrolar da pesquisa. Devido o volume de páginas e a marcada 

especificidade dos blocos de texto, dividimos o corpo geral em dois tomos. Um, de caráter mais abstrato, 

encerra os capítulos de crítica e análise social. Outro, de caráter mais pragmático encerra os capítulos 

de pesquisa do assunto. Assim temos os capítulos organizados na seguinte sequência: 

TOMO I 

1. Do Início onde, conforme visto, revelamos os primórdios da pesquisa; 

2. Da Estética, em que discutimos a questão do gosto sob o prisma do kitsch e da vulgaridade; 

3. Do Apocalipse, onde se trata das questões subjetivas e perturbadoras das literaturas 

apocalípticas e escatológicas que lidam com um futuro sombrio causado por um 

desequilíbrio ambiental; 



 

4. Das Origens, em que discutimos acerca dos gostares e pesares dos viajantes e seus 

comentários da época das descobertas até o advento da nova descoberta pela Itália. 

TOMO II 

5. Do Meio ambiente, em que se analisa a paisagem local sob os aspectos da fitogeografia e 

da ecologia; 

6. Das condicionantes ambientais, em que se analisam as novas tecnologias e das descobertas 

que elas levaram ao nosso conhecimento, acerca da interatividade entre os seres e os 

sistemas diversos; 

7. Das Podas, em que se analisa a árvore, não só do ponto de vista morfológico e ambiental, 

mas de sua relação com o conforto ambiental urbano e o que tem ocorrido com elas no 

âmbito do paisagismo urbano local; 

8. Da Saúde, em que se discute os danos e lesões suscitados pelo desequilíbrio ambiental e 

como isso se aplica a cidade de Natal; 

9. Conclusões, em que recomendamos uma série de atitudes a se empreender em relação ao 

meio ambiente, como um sistema complexo que afeta diretamente à saúde pública. 

Ao longo do texto, esses capítulos se tornarão mais claros e autoexplicativos e, cremos, 

possibilitarão aos leitores uma visão mais concreta dos verdadeiros problemas que turbam a urbe. 

Consideramos que isso se aplique a qualquer lugar em que a RUV seja bastante elevada e, portanto, os 

órgãos públicos reguladores da saúde pública e do bem estar coletivo, tenham alguma consideração 

acerca das populações que administram e dos direitos humanos e cívicos a esse bem estar. 

Para garantir uma melhor compreensão dos gráficos, tabelas e quadros de composição da 

arborização, colocamos os mapas num Apêndice para facilitar a consulta e análise das áreas estudadas. 

Por uma questão de semântica e lógica usamos itálico para palavras em língua estrangeira ou 

morta e negrito para chamar a atenção para palavras ou textos de significado especial com referências 

ao trabalho. Assim como usamos série antes de fig., para indicar que as figuras estão sequenciadas. 

Esperamos contar com a compreensão para possíveis alucinações ambientais e intelectuais. 

Boa leitura! 
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Iniciamos nosso trabalho investigando a estética, ou teoria da beleza – como seja – posto que é 

a estética que permeia os modos e maneiras que estão por trás dos bastidores das modas, que são as 

tiranas das aparências. Mas não a estética como uma expressão do belo e da arte, mas como o modo que 

subjaz nos (per)caminhos do paisagismo urbano de Natal. De um modo geral queríamos localizar sua 

origem, sua gênese, para daí podermos compreender os motivos que levam as pessoas a sacrificarem o 

bom senso e a prudência em nome de uma beleza abstrata, efêmera e volátil. 

A palavra estética, oriunda do grego aisthetikós ( subentende uma apreciação das 

coisas e dos objetos mediante um juízo de valor do belo. No Novo Aurélio, “é o estudo das condições e 

dos efeitos da criação artística, o estudo racional do belo, quer quanto à possibilidade de sua 

conceituação, quer quanto à diversidade de emoções e sentimentos que ele suscita no homem” 

(HOLANDA, 1999, p. 834). Para OSBORNE, a estética é um ramo da Filosofia limitado “às doutrinas 

da arte e da beleza tais como aparecem nos escritos dos grandes filósofos” (1968, p. 13). 

Por conseguinte, trata-se de encontrar um significado para a beleza e a arte através de uma série 

de tratados e teorias que enfatizam os aspectos mais importantes do objeto, de acordo com o pensamento, 

a moda ou a solução vigente. 

22..11  TTeeoorriiaass  ddaa  eessttééttiiccaa  

OSBORNE diz que a cultura ocidental revela “três categorias básicas de interesse pelas belas-

artes, manifestadas pelas flutuações do gosto e pelas maneiras por que as pessoas se habituaram a falar 

sobre arte e sobre artistas” (Ibid., p. 19). São elas:  

a) O interesse pragmático que dá origem a um grande e complicado grupo de teorias 

instrumentais da arte. 

 O interesse pela obra de arte como reflexo de uma realidade além da sua. 

 O interesse pelas obras de arte como promotoras do aprimoramento e gozo deliberados da 

experiência estética. 

Assim, OSBORNE esquematiza as teorias ocidentais da seguinte maneira: 

b) Interesse pragmático: teorias instrumentais da arte. 

  A arte como manufatura. 

 A arte como instrumento de educação ou aprimoramento. 

 A arte como instrumento de doutrinação religiosa ou moral. 

 A arte como instrumento da expressão ou da comunicação da arte. 

 A arte como instrumento de vicária expansão da experiência. 

c) Interesse pela arte como reflexo ou cópia: teorias naturalistas da arte. 

 Realismo: a arte como reflexo do real. 

 Idealismo: a arte como reflexo do ideal. 

 Ficção: a arte como reflexo da realidade imaginativa ou do ideal inatingível. 
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d) O interesse estético: teorias formalistas da arte. 

 A arte como criação autônoma. 

 A arte como unidade orgânica (Ibid., p. 26-27).  

A imensa discussão sobre a arte, o fazer artístico e o produto desta criação, tem sido o tema 

favorito dos teoristas e apreciadores da arte. Ao menos no Ocidente. Ao se pensar na arte e na criação 

da arte no Oriente e entre os povos pré-letrados, a discussão amplia-se porque entra-se num jogo de 

juízos de valor, muitas vezes oposto às teorias ocidentais. 

Não há uma estética clássica para a arte dos povos pré-letrados, porque não há uma teoria da 

arte entre estes. Referindo-se, desse modo, não à arte das pinturas parietais pré-históricas, mas da arte 

dos objetos do cotidiano (cestaria, cerâmica, metalurgia, ourivesaria, etc.), que é encarada normalmente 

como Arte Menor para os doutos e artesanato para os outros. A ver, sua arte é artesanato já a dirimindo, 

de imediato, de uma nobreza de valor. Mas para esses povos, a beleza, nascida da convivência, 

adaptação, aceitação e apreciação da natureza circunvizinha é a marca que, uma vez impressa numa obra 

criada, reflete seu senso de superioridade. Não uma superioridade de ser o melhor, mas a superioridade 

de ter-se alçado ao domínio da beleza. Os Nuba, da África Ocidental, consideram como arte pintar-se 

várias vezes ao longo do dia, como uma forma de distinguirem-se dos animais. Essas pinturas corporais, 

feitas de argila branca, ocre, cinzas e terras, espelham a complexidade da observação dos elementos da 

natureza, representados sob a ótica de uma abstração simbólica. Esta mesma abstração simbólica pode 

ser encontrada entre os aborígenes brasileiros, que empregam a geometrização e a estilização para 

imprimir uma forma de interpretação da natureza, com quadrados que podem ser peixes, borboletas ou 

mulheres. 

2.1.1 Estética Chinesa 

No Oriente, a arte é uma atitude, e não o resultado de uma teoria. Na pintura chinesa, o que 

conta não é o que é revelado, mas como é feita essa revelação. A atitude budista frente às coisas e aos 

objetos naturais é tão antagônica ao universo da arte ocidental que em instantes se irmana à 

transcendência de S. Agostinho, em que tudo o que é belo traduz o bem. Para um pintor ser bem sucedido 

na arte chinesa ele necessita, antes de tudo, esvaziar-se de si mesmo, apagar todo e qualquer traço do 

ego, para só assim poder adentrar no objeto contemplado sem nenhum conceito precedente e, 

compreendendo-o em sua totalidade, representá-lo.  

Assim, em OSBORNE (1968), aparece o código da arte chinesa como uma sequência de 

cânones: Primeiro cânone. A ressonância do espírito que traz o movimento da vida, que quer dizer 

concentração; Segundo cânone. Estrutura do osso, uma técnica do pincel; Terceiro cânone. Refletindo 

o objeto, o que significa pintando (desenhando) as suas formas; Quarto cânone. Correspondência ao 

tipo, relacionada com a aplicação das cores; Quinto cânone. Organização e planejamento, que 

envolvem colocação e arranjo; Sexto cânone. A transmissão de modelos, que envolve reprodução e a 

cópia (Ibid., p. 101-113). 
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Esses cânones, por sua vez, são também divididos por categorias (níveis) e artistas: 

(1) Nêng, o nível mais baixo, “é o do pintor consumado, que dominou todas as regras 

do estilo... e adquiriu a capacidade de pintar as formas visíveis das coisas” (Ibid., 

p. 115). 

(2) Miao (maravilhoso), o nível posterior que é o do trabalho de primeira ordem, 

onde “... as cores são adequadas e a expressão clara e harmoniosa” (Ibid., p. 

116). 

(3) A terceira classe, a mais elevada “é a do pintor cuja obra tem o movimento da 

vida resultante da ressonância do espírito” (Ibid., p. 116).  

(4) E uma classe, considerada suprema, em que a distinção era a suprema ausência 

de esforço e a qualidade de espontaneidade indicada pelo fonema i, sendo i o 

correspondente ocidental de gênio.  

2.1.2 Estética Ocidental 

No Ocidente, a atitude em relação à arte é bem diferente. Retirando as teorias da Antiguidade 

Clássica ao Barroco, gostaria de deter-me um pouco no sistema de valores do Romantismo, os quais são 

“vigorosamente reminiscências hoje” (Ibid., p. 114). 

No Romantismo, o artista era visto como um homem especial, um ‘possuído’ de um poder 

determinante sobre o fazer as coisas. Era como um oráculo, um canal, através do qual as forças criadoras 

se manifestavam. “Para a idade romântica, o artista já não era um homem inspirado pelos deuses, mas 

se elevava ao status de herói ou de quase deus” (Ibid., p. 180). Esse é o nascedouro do gênio, o inspirado, 

o qual não podia, por tanta originalidade, contar com o apoio ou o patrocínio da Igreja, da Corte ou do 

Estado. Ele busca seu mercado entre os negociantes e colecionadores, criando as noções subsidiárias de 

boêmia e filistinismo. Portanto, cria-se uma estética decorrente deste novo gênio, estética esta que 

abrangia os aspectos mais críticos e importantes de sua existência: inspiração, genialidade e imaginação. 

Esta genialidade era associada ao comportamento exótico dos artistas, que tanto deliciava e 

encantava a sociedade da época. Liszt só se apresentava quando a sala de concerto estava em silêncio 

total, muitas vezes interrompendo a audição por um ruído qualquer, uma tosse, um farfalhar de saias. 

Considera-se que Wagner, tenha arruinado os cofres da Bavária ao ser patrocinado por Ludwig II, que 

era um apaixonado da sua genialidade. Everett Millais, pintou Elizabeth Siddal como Ofélia (fig. 2.1.) 

dentro de uma banheira cheia de água em pleno outono, coisa que acarretou à infeliz uma tuberculose 

da qual jamais se livrou, para poder captar a lívida e correta expressão da morte de sua personagem.  

Essa inspiração, essa genialidade e essa imaginação, que foram as marcas sagradas do artista de 

verdade no Romantismo, conseguiram sobreviver no século XX, independentes e indiferentes ao 

pedantismo das teorias contemporâneas, que só reforça a imagem da genialidade do artista (como 

personagem) e, por conseguinte, dando nascimento a um outro personagem: o crítico oficial. 
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Se o artista romântico, para sobreviver aos gostos e vulgaridades de gosto da classe média, que 

podia patrociná-lo, às vezes retrocedia em seu trabalho e caminho, para se adaptar às tendências então 

em voga, era para poder terminar a sua obra e ganhar a sua parte. A classe média do Romantismo também 

era extravagante à sua maneira, e, muitas vezes, forçava as atitudes desses artistas em relação aos objetos 

de criação. Os artistas, à sua maneira, respondiam à altura, muitas vezes ao custo de suas vidas ou 

trabalho. A própria relação dos artistas entre si era conflituosa e carregada de farpas e agulhadas: Berthe 

Morrisot e Camille Claudel tiveram vida e carreira complicadas por seus companheiros de vida e atelier: 

Eduard Manet e Rodin. No Impressionismo, talvez apenas Renoir tenha obtido o privilégio da fama e 

reconhecimento ainda vivo, com seus nus femininos. 

 
Figura 2.1 – Ophelia.John Everett-Millais, óleo sobre tela.1851-52, Tate Gallery, Londres. 

(Fonte http://goo.gl/iRrEg) 

2.1.3 Estética do fin-de-siécle. 

A classe social que comandava o espetáculo e patrocinava as artes era nova e despreparada, e 

foi magistralmente criticada por Marcel Proust em seu Em Busca do Tempo Perdido. Neste, a 

personagem Mme Verdurin (fig. 2.2) é uma parvenue, grosseira, snob e pretensiosa, porém rica, rica o 

suficiente para ditar, com o poder de compra, os artefatos vulgares e de gosto duvidoso que decoravam 

seus rendez-vous. Odette de Crécy, a amante de Charles Swan, é o exemplo da ex cocotte, que, por se 

juntar a um aristocrata, é recebida (quando o é) em sociedade não somente com reserva extremada, mas 

às vezes com hostilidade e desdém, porquanto seja a personagem que encarna o encanto e a 

sensibilidade, mas retidos à distância pela origem e hábitos que feriam a imagem da bourgeoisie. 
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Figura 2.2 - Madeleine Lemaire. 

A mulher que inspirou a Madame Verdurin de Proust. Pintora de rosas e agitada diretora de um salon parisiense da virada do 
século XX. (Proust, William Samson) (Fonte: http://goo.gl/eE5Jpq) 

A atitude de Manet com Morrisot encontra ecos na relação de Frida Kalo com Diego Rivera. 

Assim como Mme Verdurin encontra ecos na classe emergente contemporânea, muito rica, muito inculta 

e muito superficial. Essa crise de conflitos sociais resolvidos exclusivamente pelo dinheiro criou a 

sociedade neo-romântica da arte, mais conhecida como pós-moderna, com uma diferença crucial: a 

estética do Romantismo tinha regras rígidas, apesar do poder de compra da classe patrocinadora, e a 

estética contemporânea, a do pós-moderno, não tem nem regras, que não a de ter regras, todas as regras 

de uma só vez. 

Destarte, a crítica à obra de arte, da segunda metade do século XX em diante, existirá, neste 

trabalho, em função da estética do Kitsch. 

22..22  OO  KKiittsscchh  

O Kitsch origina-se de kitschen, que significa “atravancar, fazer móveis novos como velhos” 

(MOLES, 1986, p. 10), e de verkitschen, trapacear, vender algo diferente em lugar do que fora 

combinado. O Kitsch “é a mercadoria ordinária... derivada da venda dos produtos de uma sociedade em 

grandes lojas” (Ibid., p. 10). Para Moles, o “Kitsch opõe-se à simplicidade: toda arte participa da 

inutilidade e vive do consumo do tempo; neste sentido, o Kitsch é uma arte pois adorna a vida cotidiana 

com uma série de ritos ornamentais que lhe servem de decoração, dando-lhe o ar de uma complicação 
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estranha, de um jogo elaborado, prova de civilizações avançadas. O Kitsch é portanto uma função social” 

(Ibid., p. 27).  

A Filosofia tipifica a relação do humano com as coisas materiais em seis categorias: a 

apropriação do objeto; o Fetichismo do colecionador; a inserção do decorador; o Esteticismo do amador 

de arte; a aceleração consumidora e a alienação possessiva. Moles (1986) acrescenta uma sétima 

relação: a “atitude kitsch mistura específica dos modos precedentes, característica de uma forma de 

sociedade que se desenvolveu no decorrer do século XIX com o nome de civilização burguesa. 

Transformou-se em nossa época em uma sociedade de massa, que tornou o meio cotidiano antes um 

fluxo permanente” (Ibid., p. 21). Além disso, o autor liga o Kitsch à sociedade emergente, como “um 

novo sistema estético ligado à emergência da classe média, e da civilização de massa que somente 

reforça os traços dessa classe” (Ibid., p. 29). 

2.2.1 Elementos do Kitsch 

Moles (1986) estrutura a relação do homem com as coisas em busca de um modo Kitsch e 

categoriza essa relação em sete modos: 

 Modo ascético, segundo o qual o homem relaciona-se vagamente com as coisas. É a atitude Zen. 

 O modo hedonista, que é um modo sensual de relação, onde o homem toca, acaricia, segura, 

vivencia o objeto. 

 O modo agressivo, em que  

 destruir é tão sedutor quanto construir, e muitas vezes mais rápido e mais 
direto.[...] Algumas vezes, esta agressão em relação às coisas muda 
rapidamente de sentido e alcance em uma sociedade que passa do estado de 
escassez ao estado de afluência, onde a destruição não envolve mais 
necessariamente o pesar ou o ultraje, mas a disponibilidade (Ibid., p. 35). 

 O modo aquisitivo, que é o modo burguês de açambarcar, possuir. “A vontade de poder do ser 

concentra-se no aumento de suas posses. É a ideia de investimento, sendo que o ato essencial é 

a obtenção, a compra ou a conquista” (Ibid., p. 36).  

 O modo surrealista, ou fator estranheza, em que a probabilidade de ocorrência de uma 

determinada situação é forçada. 

 O modo funcionalista ou cibernético, em que “cada coisa é um instrumento de um ato, no 

sentido específico com que se definiu o instrumento. A cada objeto corresponde um ato, e 

reciprocamente, a cada ação um instrumento e, em consequência, se a ação não está presente, 

então o objeto, inútil, desaparece” (Ibid., p. 37). 

 O modo Kitsch “estabelece-se com base em uma composição original das atitudes já indicadas, 

associada à ideia de uma anti-arte da felicidade, de uma situação média que participa do 

empilhamento do proprietário feliz” (Ibid., p. 38). 
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Consequentemente, o autor cria uma tipologia baseada na relação entre os objetos e não nos 

objetos em si. Logo passa a classificar esses agrupamentos em quatro categorias, a saber: 

 Critério de empilhamento sem dó. Para MOLES (1986), os objetos têm para si uma espécie 

de espacialidade própria, uma espécie de área pessoal onde ele passa a ter existência numa 

espécie de “zona própria”. Ao se multiplicarem os objetos no mesmo espaço, ocorre um 

momento em que estes começam a se tocar nas suas respectivas zonas de influência: é o 

estilo kitsch se manifestando. É claro que se houver mais acumulação, vão ocorrer novas 

invasões territoriais até um momento de compressão do “espaço vital”: é a pressão kitsch. 

Um excelente exemplo deste tipo de critério são as casas e apartamentos da classe 

emergente, onde o empilhamento de objetos é uma tentativa de reprodução aleatória daquilo 

que é considerado pelos emergentes como significativo do sistema de valores da classe 

nobre, que eles almejam atingir: objetos caros, alguns de boa qualidade, expostos como 

troféus da ascensão social, empilhados desordenadamente nos espaços, se entrelaçando 

como uma floresta de objetos disparatados e sem sequência, exceto a sequência das 

conquistas sociais. 

 Critério de heterogeneidade. Segundo Moles (1986), é uma forma de agrupamento em que 

os objetos não têm relação direta uns com os outros, chegando a existir aí “uma fonte de 

surrealismo combinatório inconsciente” (Ibid., p. 61). Pode-se exemplificar essa atitude 

com um quadro de um pintor famoso, digamos um Goya. Pelo critério de empilhamento, os 

objetos são ajuntados de tal maneira que têm suas áreas individuais invadidas; assim, quanto 

maior a quantidade de objetos, menor o espaço de realização, até o ponto da anulação. Na 

heterogeneidade, esse mesmo Goya, rodeado de posters de estrelas do grand monde, 

macramês e souvenir de feira de artesanato, cachepots de cerâmica pseudo-rococó 

entulhados de palmeiras e bananeiras tropicais, ikebanas e bonsais japoneses espalhados 

cuidadosamente em mesinhas de laca vermillion chinesa, santos pseudo-barrocos de 

cerâmica em tamanho natural, painéis psicodélicos e reproduções de obras célebres em 

cromos de papel telado, todos acumulados despreocupada e alegremente num mesmo 

espaço e em que cada objeto invade de tal forma a “zona própria” do outro, faz com que o 

Goya original acabe por se transformar numa reprodução barata. 

 Critério da antifuncionalidade. Critério que distingue a série funcional do agrupamento 

espontâneo. No primeiro tipo de agrupamento há uma intenção funcional precisa; no 

segundo agrupamento há uma sedimentação característica: os objetos são empilhados como 

forma de coleção de modo que não há intenção de funcionalidade nem critério de utilidade. 

É a cozinha auxiliar: uma vasta coleção de artigos de cozinha empilhados na sequência de 

ambientes da casa, sem funcionalidade nem utilidade, exceto a de estar pronta e arrumada 

para ser mostrada, aos visitantes ocasionais, como elemento de conquista da ascensão social. 
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 Critério de autenticidade kitsch. Este critério corresponde à ideia de sedimentação. O 

acúmulo e o empilhamento existem como parte do processo dessa ascensão.  

Constitui um lento desenvolvimento, uma acumulação triunfante, troféus de viagens 
e testemunhos de exotismo, troféus de ascensão social ou socioeconômica, penhores 
de uma sedução pelo mercado e de um pensamento artístico atomizado que percebe 
claramente o objeto, e mal o conjunto, e que só conhece a coerência do sedimento ou 
da pilha, da sequência das tentações, e que não consegue captar a sequência do projeto 
global (Ibid., 61). 

Um elemento bastante revelador do kitsch é a leitura do significado dos objetos através da sua 

dialética: a oposição combinada de elementos normalmente antagônicos, mas momentaneamente 

equilibrados pela necessidade de uma felicidade quase extática, pela possibilidade de se negociar o 

impossível como forma de auto-aceitação. 

Na corrente surrealista de pensamento da arte, o propósito acerca da inverossimilhança de 

situações que cercam a proximidade dos objetos, nas suas “zonas próprias”, oculta uma crítica mordaz 

e decepcionada acerca “da funcionalidade que as isolam no sentido fenomenológico” (Ibid., p. 66). Mas 

o surrealismo também gera uma expectativa, como movimento, de proximidade com as forças de 

disrupção social, gerando um casamento de polaridades e disparidades: 

A. O doce azedo – o erotismo angelical: mocetonas de olhares úmidos como as madonas de 

Murillo (fig. 2.3), de humilde pudor e ao mesmo tempo temperadas com poses extravagantes 

e carregadas de furor genital, discretamente disfarçadas em véus diáfanos de transparência 

inefável na semi-velada da nudez, exposta como forma de controle da ansiedade; 

combustível da apreciação a meio caminho entre a pornéia escatológica e a santidade 

beatífica das deusas ginecológicas da Playboy; 
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a 

    
b                                c 

d 
 

e 
Figura 2.3 - Santas. 

(Fontes: para Bernini http://goo.gl/ZbjyI8, e Murillo http://goo.gl/Q0Cgdw). 

O confronto entre duas tendências da mesma escola: o Barroco. De um lado o olhar úmido (a) 

da Imaculada Conceição (d) de Murillo, galvaniza a atenção do espectador num olhar extasiado e 

santificado em que a mulher perde o contorno (não a beleza) do feminino e ganha o aspecto do irreal, 

que tornou-se o padrão de representações do kitsch religioso. Do outro lado, Gian Lorenzo Bernini no 

seu Êxtase de Santa Tereza (e) não desperdiça talento ao burlar a Inquisição e inserir elementos 

marcadamente eróticos em uma cena pouquíssimo condizente ao erotismo, e sem cair no kitsch. Não é 

difícil ver porque os olhos de Tereza (c) rolam entre a ambiguidade do gozo imaterial e do terreal. A 

olhada marota do anjinho (b) adolescente de cara pouco inocente, exibindo um elemento fálico na mão, 

é muito óbvia para pedir esclarecimentos. O que mostra que o doce-azedo não é invenção do século XX. 

Só que tinha mais estilo! 
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B. O técnico decorativo – a parafernália gerada pela gratuidade pseudo-artística da indústria 

do souvenir (fig. 2.4) e das alegres alegrias do turismo incondicional: os cinzeiros, 

chaveiros, boinas, quepes, capas, copos, canetas e todo o funcional aderente à motivação da 

memória instantânea e inconsequente (fig. 2.5). A indústria do “inho”, o “bonitinho” e o 

“fofinho”, os carros chefes da mediação entre o utilitário funcional e a ilustração mnemônica 

do “estive aqui”, tudo embalado em forma doce (encanto, nostalgia, saudade) e azedo (o 

estilo sem estilo que reflete e deflete o lugar sem lugar);  

        
Figura 2.4 – Lembranças. 

Evidentemente que no Vaticano do Kitsch, não poderiam faltar souvenires da épica epopeia da felicidade  
(Fonte http://collectibles.about.com/library/articles/bldisney.htm?once=true&). 

    

a                                                                          b 
Figura 2.5 – Bibelôs. 

Oh, doçura. Lágrimas e piedade! O cãozinho de porcelana (a) e o Michael Jackson de Jeff Koons (b) que curiosamente posa 
ao lado de um símio amigo. Quem não os conhece?  

(Fonte http://goo.gl/dBt3rF e http://goo.gl/jDeLNRhttp://goo.gl/jDeLNR). 
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C. O exótico terrenal – o selo de castelão medieval feito com suas iniciais para selar o lacre de 

correspondência para amigos (impressiona o ar áulico da carta com lacres perfumados que 

recendem a sândalo, ou quiçá, uma exótica aspersão de pó de patchoulli, apenso ao 

monograma de suas iniciais em gótico arcaico), capa de celular feita em pele de panda, 

pendantif feito com o osso hioide do boto em engaste de madrepérola, caneta esferográfica 

num invólucro feito de micro tipiti (objeto em forma de cone, com alça numa das 

extremidades, empregado na fabricação da farinha de mandioca. O cone, feito de palha 

trançada, aos ser rotacionado pelo anel da extremidade, esmaga a mandioca por compressão, 

extraindo a manipueira, alcaloide de cianeto mortal para consumo). 

D. O tradicional e a ficção científica – chaveiro em forma de módulo espacial, peso de papéis 

no formato de Saturno com os anéis servindo de porta-clips, móbile-cadeia-do-ADN ou até 

mesmo as extravagantes paisagens espaciais como painel de fundo de parede, compondo 

um cenário transgalático no escritório do homem do século XXI. 

E. O heroísmo despojado – estatuetas de santos guerreiros no formato de peso de papel, 

quadros de heroínas lânguidas, deitadas em meio a evanescentes hordas de anjinhos 

Fiorucci (uma famosa marca – griffeI - de moda, muito em voga nos anos 80 e 90, em que 

se pagava extraordinariamente cara para que o comprador se exibisse como garoto(a)-

propaganda da dita marca), à espera do cavaleiro armado de coragem e bonomia. 

A ambiguidade dos objetos assim apresentados se presta a um sem número de papéis de 

transposição de uso e qualificação criando a aura de “barato” nos ambientes em que se inserem. Para 

Moles (1986) “todos estes sistemas de oposição têm o papel de estimular uma atividade emotiva que 

confere plenitude à vida e que pertence, sociologicamente, ao fenômeno artístico, ainda que seja 

execrada pelo esteta” (p.67). 

Assim aparecem: o Kitsch sexual, o Kitsch exótico e o mais recente deles, o Kitsch político, tão 

sobejamente utilizado na imprensa.  

O Kitsch sexual dispensa maiores comentários, apesar de merecer uma reflexão, posto que 

encontra-se apenso às escolas estéticas e éticas do pundonor de abandono e do controle falocrático do 

poder. Este tipo de Kitsch apoia-se no tênue limite entre a sacralidade do corpo como templo de Deus e 

o deboche bem (ou mal) humorado da pornografia, que atualmente, nesta era de Pós (e contras), acha-

se vinculado à estética do grotesco. O corpo que outrora fora mantido a uma distância precisa do 

purgatório estava, então, lavrado da responsabilidade da (ré) produção humana e ao ser, assim, mantido 

sob controle, dava poder ilimitado a quem (ou o que) o controlasse.  

As políticas do corpo, mesmo atravessando com dificuldades as políticas de higienização 

sanitária dos últimos 150 anos, ainda eram vistas como uma abstração. A mudança de comportamento 

das eras pós-Woodstock, pós-pílula e pós Woman’s Lib desencadeou uma frenética curiosidade pela 

sexualidade, estimulada pela aura de liberdade expansiva que acometeu as classes e os gêneros 

segregados, apartados ou desvinculados deste poder. Daí o acesso à nudez para ambos os gêneros, o 
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sexo fácil da era das “camisinhas”, a especulação estética do grotesco sexual (propagandas da Benetton) 

e o apelo do proibido visto como esteticamente permissivo (as fotografias de Robert Mapplethorpe).  

O Kitsch se insere exatamente no limiar entre o permitido e o proibido, condescendendo o poder 

com o não-poder: as famosas canetas esferográficas que mostram o fim da carga de tinta através de um 

elaborado e erótico strip-tease no corpo da caneta e da pin-up (fig. 2.6). Pin-up, significa pregar, prender, 

espetar (na parede), e refere-se às imagens de mulheres que se pregam nas paredes. Hoje equivale ao 

centerfold da Playboy ou calendário da Pirelli da loja mecânica ou de pneus, tendo como deusas do 

silicone favoritas, ícones como Gretchen/Pamela Anderson, a sugestão erótica nas músicas populares (o 

forró e o pagode), onde o mau-gosto é adornado de ambiguidade nitidamente pornográfica (“se o bode 

comer acaba”), para deleite, delírio e felicidade instantâneos de um público reprimido, néscio e médio. 

 
Figura 2.6 – Pin-up. 

A sugestão evocadora de delicias indescritíveis e invisíveis são a tônica dessas avós das centerfolds das revistas Playboy e 
suas congêneres. (Fonte http://goo.gl/ogJ1gG). 

O Kitsch exótico é o mais fácil de ser encontrado por estar no alto escalão da economia mundial: 

o turismo e a infinidade de situações exploradas pelo mesmo. Esta exploração contém o exotismo 

asséptico de paraíso das Ilhas da Fantasia, o apelo exagerado aos ambientes temáticos (tipo vá a África 

sem sair de casa, conheça o Iglu do Nordeste), encontrado especialmente nos parques Aquáticos e hotéis 

temáticos, a Disneylandificação da natureza em prol da felicidade do estar sem estar, do ser sem ser, do 

rompimento das barreiras da realidade em prol da aceitação incondicional da virtualidade (fig. 2.7).  
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                                     a                                                                                              b 
Figura 2.7 – Castelos. 

Quem disse que a Disneylândia era original? Do delirante Neuschwanstein de Ludwig II da Bavária (a) ao mais delirante 
ainda, Castelo da Bela Adormecida da Disney (b), tudo se recria como na lei arcana de Lavoisier! (Fonte 

http://www.castles.org/castles/Europe/Central_Europe/Germany/germany7.htm ) 

O turismo tem sacrificado mais ao mundo atual do que as Guerras e as catástrofes naturais, uma 

vez que fabrica a pasteurização interveniente da natureza para adequá-la aos gostares médios e aos 

medos arquetípicos da natureza (insetos que matam, plantas que envenenam, pessoas que são más), 

transformando-a num cenário de cartolina pintada, num painel mural fotográfico ou numa estação 

temática adaptada ao turista (este devastador pacífico e seus idiossincráticos caprichos palatares e 

vivenciais). O mesmo turismo que sacrifica a noção de ecologia rural, urbana ou natural, para adequar 

os meios ao mais pasteurizado dos serviços: a gratificação e a beatude inspiradas no devaneio e no “bem 

estar” do viajante. O mesmo turismo que falsifica a aparência de estabilidade econômica em nome dos 

empregos e serviços surgidos do nada para o nada; a economia virtual que depende da sua existência 

para ser podendo, sem aviso, não ser mais. 

Um fantástico exemplo de como funciona essa relação especulação turismo versus especulação 

imobiliária, são os hotéis de Las Vegas (Fig. 8 a 15). 
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Mais que um hotel, o Luxor é a recriação das glórias de um Egito hollywoodiano. Algo entre Cecil B. de Mille e Joãozinho 
Trinta. Sem faltar o pyramidion de cristal com fachos de luz sinalando um hipergólico aceno para ETs de passagem pelo 

etéreo espaço sideral mais próximo. 

 

                
Piscinas pseudo-nilótica de osiriana água azul, tamareiras e escorregos piramidais neo-maias, fundem-se a um delirante 

cenário, híbrido de Blade Runner e Os Dez Mandamentos. Faltam Esther Williams e Anne Baxter. 

 
Figura 2.8 – Hotéis de Las Vegas – Luxor. 
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O saguão de entrada é uma apoteose Raméssida, mistruando a avenida das Esfinges de Luxor com Abu Simbel. Dois 
períodos, dois estilos. Mas quem se importa com datas, quando as tamareiras de plástico espelham o viço do Egito Antigo? 

 

 

E, é claro, porque não inserir o sarcófago dos vasos canópicos, tão bem copiados. Quiçá, Selkhet abençoe a roleta ou a 
mesa do bacará, garantindo sorte eterna! 

Figura 2.9 - – Hotéis de Las Vegas – Luxor (Cont.). 
(Fonte das figuras: http://lasvegashotels.com/luxor.htm ) 
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Paris é uma festa? Será? Uma orgia de plástico? Ou só a 

apoteose do kitsch conseguiria tal frenesi e delírio? Resumo 
urbanístico de uma Neo Paris imaginária de Vegas, fundem-se 
elementos díspares da urbe-epítome do bom gosto:  Praça da 

Concórdia, Tour Eiffel, o Opera e o Arco do Triunfo. Será que 
não faltaram o Luxembourg e os travestis? À esquerda o bistro 

sob os arcos da Tour Eiffel. 

Figura 2.10 – Hotéis de Las Vegas – Paris. 
(Fonte: http://www.paris.lv.com/htmlFonte ) 
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Plasticidade de plástico para uma sociedade de rostos de poliéster. Sob o escaldante sol do deserto de Nevada, abriga-se, 

quiçá, um sirocco! Indelével sonho de ver o mundo sob a ótica de Disney, nem o céu é o limite nesse pastiche: o conjunto 
de lojas e casas de pasto se abancam (direita) sob um luminoso céu parisiense de mentirinha, um trompe l´oeil perverso e 

traidor. 

     
Notável a discrepância surreal das escalas do humano e sobre-humano nessa collage de elementos e atmosferas impares. 

Na figura do centro é possível ver o Seine da Vegas-sur-Seine de plástico. 

 
Figura 2.11 – Hotéis de Las Vegas – Paris (Cont.). 

(Fonte das imagens: http://www.vegas.com/resorts/?f=m1ht&t=mhotelst) 
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Cafés, gôndolas, quiçá, gondolieri bronzeados ao sol de Malibu,  canais e pontes fervilham nessa versão polimerisada de 

uma Venezia,  nem tão sereníssima assim. Não deixa de ser um feito o fato de uma cidade que existe numa maremma 
(pântano à beira-mar), passe a existir no meio de um deserto, com direito a São Marcos e loggias para as montanhas de 

Nevada, USA. 

Figura 2.12 – Hotéis de Las Vegas – Venetian.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
DA ESTÉTICA 

   

 

  
Pensaria a sociedade kitsch na possibilidade de, por habitar temporariamente um falso Palazzo Ducale com direito a 

medalhões de teto, a tornaria automaticamente em italiana? Ou é somente a necessidade do grandeur total americano que 
leva a reproduzir galerias barrocas em corredor e lobby de um cassino? 

 
Figura 2.13 – Hotéis de Las Vegas – Venetian (Cont.). 

(Fonte das figuras: http://www.vegas.com/resorts/?f=m1ht&t=mhotelst ) 
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De alguma forma espera-se que o gênio da lâmpada realize a mágica certa:  aparecer na hora errada... 

 
... atravessar um magnífico saguão marroquino... 

   
... e entre sultões Tussaudianos e dançarinas de ventre de plantão... 

Figura 2.14 – Hotéis de Las Vegas – Aladdin. 
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... e desembocar num outro deserto ... de plástico! 

     
        Quintessencia do kitsch, nem o deserto onde se localiza esse mega shopping, conseguiu sobreviver ao falso. Da 

abóbada celeste às areias escaldantes, tudo resplandece em tanta falsidade. 

 
O trompe l´oeil invade o real tornando-o mais irreal que o falso. 

Figura 2.15 –Hotéis de Las Vegas – Aladdin (Cont.). 
(Fonte das figuras http://www.vegas.com/resorts/?f=m1ht&t=mhotelst) 

O Kitsch político está apenso ao desespero do poder (o Orixá X) e ao apelo à psicologia de 

massa. Nazista em sua essência, utiliza todas as ferramentas da propaganda (onde reside a quintessência 
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do Kitsch), desde a sociologia à estatística, acelerando o surgimento da psicose coletiva, o frenesi 

adjudicatório da permissividade lingüística e o torpor intelectual pelo excesso de ruído na transmissão 

da verdade. Mas, de longe, o mais poderoso dos elementos do Kitsch está na propaganda. Carregada de 

ambigüidades nos “jingles”, apela-se às frases musicais mais comuns, a uma super abundância de 

sintagmas, aos ritmos mais em voga e às melodias mais conhecidas criando um objeto auditivo de 

compulsão auditiva, com repetições em ostinato (Ostinato é a repetição de uma mesma frase musical 

dentro de uma composição. Ex. o Bolero de Ravel.) de números e nomes identificatórios e hipnóticos. 

O colorido extremamente cuidado das faixas e cartazes exibe cores violentas e contrastantes, destoando 

da aparência de educação e sofisticação dos proponentes. Os dizeres mais parecem mal-dizeres, 

apoiando-se em proposições falaciosas e demagógicas de promessas de um paraíso terreal. As chamadas 

nos meios de comunicação de massa (TV, por exemplo) são tão carregadas de imagens subliminares que 

extrapolam o bom senso e caem no surrealismo de massa. É o Kitsch elevado à categoria de Arte 

Suprema, a serviço do desastre e a desserviço do público “alvo”. 

2.2.2 Instrumentos do Kitsch 

Daqui partimos para os princípios do Kitsch autêntico: 

1. Princípio da Inadequação – Aqui encontramos o nanismo e o gigantismo transferentes, 

onde objetos podem sistemática e anarquicamente ser ridicularizados pela transposição de 

uso e tamanho. Aí encontramos o souvenir de Itu (gigantismo), onde fósforos podem exigir 

mais do que uma mão para serem transportados, ou de Aparecida do Norte (nanismo) onde 

um mini-vaso sanitário é cinzeiro com o indefectível “Lembrança de Aparecida”. “O objeto 

está sempre e, ao mesmo tempo bem e mal situado: ‘bem’, ao nível da realização cuidada 

e acabada, ‘mal’ no sentido de que a concepção está sempre totalmente distorcida” 

(MOLES, 1986, p. 71). 

A idéia de inadequação foi proposta por Engelhardt quando observa que existe um 
desvio em qualquer aspecto ou objeto, um desvio permanente em relação a seu 
objetivo nominal, desvio em relação à função que se supõe deverá cumprir, quer no 
caso de um produto ou de um saca-rolha, desvio em relação ao realismo no caso de 
qualquer figuração artística (Ibid., p. 71).  

2. Princípio da acumulação – Compreende o empilhamento sem dó e o frenesi do “sempre 

mais”. A busca desenfreada da cinestesia é um dos elementos mais aditivos desta salada 

criatória: o atravancamento de coisas, o horror vacui e a imantação de elementos díspares 

para criar vínculos inexistentes e impossíveis entre as diversas categorias de objetos, usos e 

situações (Fig. 16 a 17). A superabundância de objetos inseridos nos meios visuais, com a 

intenção deliberada de transmitir a aura de fausto e pompa tão queridos às massas 

consumidoras, comprime os espaços “pessoais” dos objetos, fazendo-os perderem sua 

dimensão de verdade, misturando o verdadeiro com o falso: tipo gabinete de executivo 

misturando fragmentos de paredes de templos cambojanos com esculturas móbiles em aço 
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inoxidável de impecável brilho, com a intenção deliberada de transmitir a finesse e a 

erudição do representante da economia popular (esquecendo, entretanto, que a escultura é 

parte de uma estrutura total em que sua existência é válida conquanto presente no local 

original, servindo de fragmento de história, recitativo, oração ou meditação, ao passo que o 

móbile é um fragmento de criação abstrata sem referência autônoma de existência artística). 

 LIBERACE – LAS VEGAS 

 
Aqui, a residência de Vegas (como não poderia deixar de ser). Quarto Sixtino (?) ou fábula barroca de uma figura ainda 
mais barroca. Epítome da extravagância o Deus, foi discretamente removido da cena. Talvez para não espiar atos mais 

criativos, que deveriam ocorrer sob o dossel. 

 
Figura 2.16 – Residências de Liberace (Las Vegas). 
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LIBERACE – HOLYWOOD 

 

Acima, sala de estar na cobertura Hollywoodiana. Perfeita (com) fusão de tapetes-zebra, gabinetes Napoleão III e 
biombos chineses. Notável, o excesso de vermelho. Abaixo, a sala de jantar com mais cristais, porcelanas, budas, 

gravuras chinesas e mobília de diversos períodos. 

 

Figura 2.17 - Residências de Liberace (Hollywood) (Cont.). 
(Fonte www.bobsliberace.com/houses/penthouse_5.html) 
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Neste princípio também estão inseridos os Kitsch sexual e político. E deste princípio especula 

Moles (1986), ao dizer que “o Kitsch jamais nos deixa indiferentes, e o bom gosto não é senão uma das 

formas do mau gosto” (Ibid., p. 72). 

1. Princípio da percepção sinestésica (Figura 2.18) - Consiste em assaltar o máximo de 

canais sensoriais. É a Arte do Chaveiro Total, que também é cortador de unha, lixa de unha, 

canivete e saca-rolha. Casas que associam visão (cores espalhafatosas e inadequadas ao 

clima), audição (sinos da sorte, campainhas que gritam, escadas musicais, janelas com 

rótulas que imitam pássaros), olfato (potpourri de ervas alpinas ou prados ingleses, para 

casas nordestinas, plantas odoríferas, sachês e incensos exóticos do Oriente, para casas e 

escritórios do Ocidente) e tato (texturas aglutinadas de tecidos e paredes, para sensorializar 

os visitantes que descobrem surpresos e abismados as maravilhas Disney da casa multi-

sensação). Obras de arte que apelam aos sentidos sem dó, desde os livros infantis que 

associam imagens a odores até novelas de feição “atravancada”, onde músicas de efeito 

residual são associadas à hipnose de “par romântico” padrão, que dita a moda do ser e 

existir. No turismo, isto é revestido da sinestesia do passeio total: o carro-barco-dromedário, 

a cidade todas-as-praias-aqui-mesmo (mesmo que isso implique quilômetros e não os 

metros propostos), o Parque Aquático/parque de diversão/kindergarten para 

adultos/lanchonete/restaurante “típico”, e assim por diante. Nada se compara, porém, com 

a sinestesia das cidades transformadas em cenários inconsistentes de uma globalidade de 

não-lugar, onde todos os elementos se acham Disneylândificados para os adultos. 

     

                                  a                                                                           b 

Figura 2.18 – Excessos  
Nada expressa melhor o princípio da sinestesia do que esses espetaculares e atrozes objetos: relógio-torrada para decorara a 

cozinha moderna (a) e abajur-bota-de-vaqueiros (b) para os saudosistas de John Wayne. (Fonte http://goo.gl/dBt3rF) 

2. Princípio do meio-termo. Para Moles (1986), é o trágico do Kitsch, em que o “Kitsch fica a 

meio caminho do novo, opondo-se à vanguarda, e permanecendo, essencialmente, uma arte 

de massa e proposta a ela como um sistema. É pelo meio-termo que os produtos Kitsch 

atingem o autenticamente falso e, algumas vezes, o sorriso condescendente do consumidor 

que se considera superior a eles a partir do momento em que os julga.” (Ibid., p. 75).  
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É no meio-termo que se encontra a coleção de temas prensados à força, e que de forma 

contundente esvazia o conteúdo relativo aos mesmos. É a ambiguidade encontrada nos símbolos de 

“encanto e magia” das noites de debutantes, em que as mesmas desfilam entre airosas e vaporosas 

nuvens de evanescentes e flutuantes tafetás, voiles, organzas e cetins cor-de-rosa (já que o vermelho é 

paixão consumada), símbolo, esta cor, da inocência, decoro e candor [mesmo após os suados e 

prolongados bailes Funk/Techno e Raves da tribo do shopping, (Rave é originalmente a denominação 

dos gigantescos bailes programados em cima da hora, geralmente de entrada gratuita e realizados em 

locais afastados e abandonados, regados à drogas e álcool). Hoje é a mesma coisa só que programado 

com antecipação, divulgação e entrada paga], mas carregada na tinta da sensualidade picante dos decotes 

prolongados, dos vestidos de corte princesa, que delineiam claramente os corpos daquelas que são 

apresentadas como mercadoria no vasto campo dos enlaces morganáticos da pretensiosa classe média.  

Cor esta, célebre por ser a favorita de Barbara Cartland, a epítome do Kitsch literário, copiada 

à exaustão nos doce-azedos Bianca, Julia, Sabrina, etc., assim como de Jayne Mansfield, a desejada, 

invejada e copiada proprietária do mais prodigioso volume mamário (antecede o silicone) do cinema, 

cuja casa era cor-de-rosa, assim como sua enorme piscina em forma de coração, estofo do seu 

conversível, roupas de gala e o pelo de seus poodles. 

É no meio-termo que se encontra a universalização da cozinha “típica”, “regional”, tão ilustrada 

pela maionese industrial, ketchup, creme de leite e conserva de legumes importados ou a-regionais. É 

o não-espaço dando asas aos ventos da globalização gastronômica, inserindo ketchup e mostarda aos 

Curries indianos, adornando de ervilhas o arroz que acompanha a carne-de-sol, aveludando o feijão 

verde com creme-de-leite industrial, perfumando de mozarela ralada o tutu mineiro. 

É o mesmo meio-termo que ponteia a missa-programa-de-auditório, a Miss erótica das 

apresentadoras da propaganda de sabão à bateria de automóvel, o erotismo das Lolitas de Nabokov, o 

doce-azedo das relações entre tapas e beijos das novelas didático-sentimentais do cotidiano, o grotesco 

lacrimoso dos ‘depoimentos-verdade’ que banalizam a dor e o horror nos tele-noticiários, em que se 

misturam a feiura das misérias humanas às alegres, insossas e informais musiquetas chamadas de tema, 

além da indisfarçável perversidade encontrada na falsa beleza das dançarinas vestidas de 

miss/modelo/prostituta/lolita. 

3. Princípio de conforto – Busca o bem estar naquilo de mais autêntico do universo da pessoa: 

o gosto, o prazer e a sensação associados às memórias locais e expandidas do medo de uma 

perda de identidade. O conforto que cria mil vezes a “Poltrona do Papai” e os “Chinelos da 

Mamãe” (os chinelinhos de pelúcia com cara de gatinho cor-de-rosa, para fazer o café da 

manhã). Ou até mesmo a abstração dos confortos simbólicos, particularmente os de “status”, 

uma vez que autenticados de inautenticididade, como o medalhão de ouro maciço com o 

signo zodiacal estampado entre monogramas de casamento ou do nome pessoal, deitado 

preguiçosamente na nédia e profusamente peluda manta que recobre os peitos do macho 
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portador, visto através do vestígio da camisa de marca (griffe), escancarada,entre as costelas 

e o imenso ventre dilatado (pança) de cerveja e picanha daquele que é o epítome do sucesso 

(?) financeiro. O conforto dos carros forrados e estofados até o transe, de materiais 

inadequados, desde os carpetes de zebra às capas de veludo imitando couro de oncinha ou 

zibelina, vidros fumês violeta, até a estridente histeria dos equipamentos de som em que o 

volume é inversamente proporcional à potência sexual do infeliz que o exibe.  

Desmond Morris em seu O Zoo Humano (1969), compara o tamanho do carro à pompa fálica 

de seu possuidor, onde o tamanho é inversamente proporcional ao tamanho do pênis do (in)feliz 

possuidor. E até mesmo nas cidades e no urbanismo, onde a noção de conforto atinge a média e nédia 

classe média presenteada por serviços inúteis que transmitem a sensação de conforto total, qualidade 

total, bem-estar social total, de serviços sem utilidade, do inútil e do banal. O gadget (coisa ou objeto 

útil, mas cuja inexistência passaria despercebida.) urbano do lava-jato, o atravancamento de drogarias, 

pizzarias e bares num mesmo espaço. Coisas que se não existissem, não fariam falta. O conforto 

excessivo torna as sociedades mais lentas e mais preguiçosas. 

Assim, temos uma noção mais precisa do que vem a ser o Kitsch e a que vem. A arte da não-

arte, a crítica da não-crítica, a relação da não-relação e o lugar do não-lugar. Com a supremacia do 

capitalismo selvagem e o desmonte da pirâmide social, a indefinição dos lugares do homem na sociedade 

e o acesso aos bens de consumo, a sociedade passa a se ver como uma verdadeira sociedade Kitsch, na 

qual todos os modos de relação com as coisas se juntam numa indefinição da própria relação. 

22..33  ÁÁ  NNoovvaa  MMiittoollooggiiaa  

Na teologia do Kitsch, as catedrais, as novas catedrais, os shoppings, conseguem albergar, de 

maneira uniforme, o espaço existencial de quase todos os modos de relação, à exceção do modo ascético, 

por não ter meios de expressão nos paraísos do consumo. O hedonista pode tocar nos objetos das lojas, 

mantendo uma momentânea sensação de segurança e de posse, assim como o possessivo pode consumir 

e ampliar sua coleção de objetos de prazer. O cibernético circula entre todas as explicações do “do-it-

yourself” às indicações de conteúdo dos pacotes de biscoitos e “chips” importados. O Kitsch está em 

casa entre os jardins de plástico, a solarização programada por computador que irradia a difusa luz de 

um meio-dia permanente, a perfeita e ideal (?) temperatura temperada de 22º C, o aroma de batatas de 

milho e carne de soja, em que tudo é exatamente o oposto do que parece ser. 

Na teocracia do Kitsch inserem-se as personagens favoritas, em que a aparência conta muito 

mais do que o conteúdo, e os biótipos se fundem e confundem numa espécie de ecumenismo genético: 

o falso louro e o falso moreno das cabeleiras associam-se a uma imensidão de detalhes triviais e 

descartáveis de falsas joias, falsas peles e falsos tecidos sintéticos que imitam outros tecidos, que, por 

sua vez, já são imitações. Os grupos sociais se distinguem por uma rigidez de vestir que beira o 
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fardamento e diferencia as diversas ‘tribos’, num mar de falsas identidades sociais. Os lugares mais 

importantes são concedidos a quem tiver o maior potencial de falsidade do real. 

Como templo cênico de uma era cínica, os shoppings albergam uma tremenda carga de 

emotividade e competência competitiva, embelezados pelo fugaz e pelo desperdício; valorizados pela 

inconsistência, pelo não-apego das coisas e pela fuga da memória, seja coletiva ou individual. Esse 

imediatismo procura não ter nenhum vínculo com a memória afetiva ou arquetípica, ele existe por si 

mesmo, indiferente aos avisos, às querelas e aos questionamentos levantados em relação às evidências 

de uma vingança natural em curso. Ele é a nova divindade.  

Criadas como o epítome do alheamento e da alienação, essas catedrais do vazio possuem uma 

ambiência vaga e precisa ao mesmo tempo. Vaga porque não têm relação com nenhuma cultura 

específica, podendo existir como padrão da Patagônia à Tasmânia. Precisa porque são fabricadas para 

fazer o transeunte perder-se, seja através do tempo (painéis, luzes e materiais brilhantes que fazem com 

que perdure a sensação das horas e do clima, tornando noite e dia num momento estático e difuso, com 

a temperatura permanentemente uniforme), seja através do espaço (a impessoalidade dos materiais e das 

estruturas arquitetônicas; jardins que misturam plantas de plástico com plantas reais, esvanecendo o 

senso de realidade; decoração do espaço de trânsito com bloqueios estratégicos para descanso, forçando 

o prolongamento da permanência; formas e texturas padronizadas que podem ser encontradas em 

qualquer parte do mundo). 

Ademais de efêmeras e vulgares essas catedrais substituíram suas irmãs com padrões similares 

de interatividade psicológica. Como seus símiles religiosos, essas mansões de plástico também albergam 

funções específicas ligadas ao oblívio e remissão dos traumas cotidianos, realizadas numa coreografia 

de entra-flana-consome-sai. E como na sua congênere católica, em que os traumas são aliviados 

mediante comunhão com o sagrado, nessas também se realizam comunhões aliviadoras dos traumas 

sociais. Naquela se comunga através do pão e do vinho com a carne e o sangue de Cristo e nesta com o 

Big Mac e uma Coca Cola. 

Para o novo humanismo, o humanismo pós-moderno, batizado e crismado nessas naves da 

indiferença e da assepsia cultural, a memória afetiva é afetada pela ausência de senso crítico relacionado 

à essa efemeridade. Assim, esse humanismo, graças ao tempo que se passa deambulando por esses 

espaços, termina por criar uma memória afetiva desses mesmos locais. A natureza passa para um plano 

virtual, e a virtualidade e o subjetivismo dos espaços ocupam o lugar do real. O fato de poder criar um 

espaço com plantas de plástico que imitam jardins americanos ou europeus, transfere-se para a área do 

real, no qual plantas tropicais ou equatoriais de verdade, são forçadas a crescer em solo e clima 

inadequados. A memória afetiva, afetada pelo bombardeamento de formas e texturas exóticas acaba por 

transcender o ambiente dos shoppings e alcança a rua, onde esses morfemas se inserem de maneira 

insidiosa e constante. A memória afetiva afetada também cria um sistema de valores, no qual o estranho 

e o ausente se tornam presentes como parte do cotidiano alienado. A sociedade autentica a existência e 

o culto ao Kitsch. 
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Por que defender um parque, uma planta, um grupo de espécies, um monumento, um edifício? 

Não há uma memória em relação aos objetos existentes fora do espaço do cotidiano social (o shopping), 

não há mais uma memória afetiva ligada aos objetos e situações fora do espaço de vivência (do 

shopping). A necessidade de mais espaço para albergar mais gente e shoppings é indiferente ao 

desaparecimento da história, do coletivo e do diferente. Arma-se o culto ao individualismo e ao 

narcisismo. 

Esse culto ao individualismo revela uma face contraditória e cruel, quando esse mesmo 

individualismo é posto como uma forma de clonagem social: todos se parecem (o aspecto, as roupas, os 

dialetos urbanos, a programação do cotidiano). A história é a história pessoal e imediata (meus amigos, 

meus objetos, minhas necessidades), não possui continuum, não carrega emoções ligadas à cadeia de 

eventos da comunidade ou da sociedade. O coletivo também é possessivo e imediato. O diferente é 

somente uma marca que evidencia a padronização das tribos urbanas em camadas etárias, sociais e de 

gênero (tribo do colégio tal, do bairro qual, da idade acima ou abaixo da desejabilidade da tribo e a 

procura da minha tribo). Assim, um monumento pode desaparecer para dar lugar a mais um condomínio, 

mais um shopping, mais um ponto de encontro descartável do efêmero da moda. Um parque pode ser 

transformado ou agenciado num empreendimento imobiliário qualquer. O gerenciamento permite a 

retirada da camada vegetal nativa para ser substituída por uma nova camada vegetal completamente 

alheia à adequação ecológica, suscitando novos gastos de manutenção e modificação da paisagem 

natural para se adaptar às circunstancias de momento. Não há mais história, não há mais memória, não 

existe, portanto, mais posse do objeto. Sem história desaparece a relação com o objeto e portanto 

desaparece o próprio objeto. 

A sociedade contemporânea poderia, grosso modo, ser invocada não como uma sociedade pós-

moderna, mas como sociedade uma neo-plástica. O conceito de pós-moderno está ligado ao que ocorreu 

após o moderno e quedou-se sem um nome específico. O trânsito ocorreu sem uma marcação específica, 

exceto os seguintes fatos que despertam a escatologia pós-moderna:  

a. o movimento hippie e o festival de Woodstock, que romperam, num frenesi, as regras 

estáticas da sociedade mecânica e industrial de Orwell, redirecionando os padrões de poder 

tradicional para uma tipologia de poder descentralizado e adstrito ao âmbito do ter e do 

fazer; 

b. a invenção do plástico, que determinou a facilidade e a fecundidade de sobrevivência, 

estagnando as forças criativas do homem e despojando-o de sua humanidade e curiosidade, 

substituindo o natural pela ansiedade do novo, do incessante e do efêmero, mas acima de 

tudo transformando radicalmente o perfil do comprador pelo de consumidor, a sensibilidade 

pela felicidade instantânea; 

c. a invenção e intervenção da pílula anticoncepcional, que liberta a mulher da subjugação dos 

temores da maternidade, fazendo o sexo transitar do âmbito da procriação para a esfera do 

sexo hedonista; 
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d. o movimento de emancipação feminina que foi, quiçá, o movimento mais importante do 

século XX, introduzindo na sociedade um componente de intensa agressividade na 

confecção de um admirável novo mundo: a própria mulher. Não a mulher passiva, yin, mas 

a ativa, yang.  

A partir daí inicia-se o mundo contemporâneo com todas as suas idiossincrasias. A disputa pelo 

poder, agora universalizada pelas demandas de mais capital, acirra homens que competem com mulheres 

até nas exclusivas esferas do masculino tradicional. A ascensão da mulher às esferas rarefeitas do poder 

absoluto inverteu a ordem da pirâmide social, estabelecendo novos critérios de comportamento e 

objetivo. Se procriar já não é mais tão importante; se o sexo (apesar das barreiras da paranoia da AIDS 

e da grosseria das fantasias sado-masoquistas) é acessível e descartável, sem marcas indeléveis de culpa 

e castigo; se os direitos são iguais para ambos os gêneros, qual a marca e a evidência dos setenta séculos 

de direito absoluto do homem histórico (o homem com história registrada)? Talvez uma imensa 

frustração! Talvez um imenso alívio! É difícil precisar essa posição.  

22..44  PPooddeerreess  ee  RReevvoolluuççõõeess  

Mas existem pistas que asseguram uma certa previsibilidade acerca desse ressentimento: o 

aumento de estupros de crianças denuncia um homem caído, sem o poder de invectivar qualquer ataque 

à mulher, já que esta possui o respaldo do poder abstrato da lei e do poder físico pessoal; o aumento de 

homens prostitutos, através do poder de compra da carne humana para consumo pessoal e transitório 

nos bazares do prazer, denuncia um homem assumido no papel de aniquilado pelo poder econômico; o 

aumento da impotência masculina denuncia um homem frustrado pela inversão do papel do macho 

tradicional, agora restrito ao mero papel de acessório de reprodução, prazer ou subalternidade no âmbito 

do trabalho (seja no mercado ou nas disputas de ascensão). 

Das Revoluções recentes que abalaram o mundo, temos as políticas (a Francesa, com a 

renovação dos códigos de lei e a invenção dos Direitos Humanos; a Russa, que insere a noção de 

proletariado e luta de classes; e a Chinesa, que separa os hemisférios ocidente e oriente de maneira 

física) e as sociais (a Industrial, que gera a teoria do capital moderno e a do Plástico, que expande a 

noção de durabilidade e eternidade das coisas). 

A Revolução Industrial criou as forças econômicas e políticas que moldaram o mundo até à 

sociedade e à saciedade da Era Moderna e do surgimento do plástico e da Era Plástica. O plástico foi o 

invento que mudou o mundo. Com ele, podemos dizer que simbólica ou metaforicamente iniciamos um 

retorno ao útero terreal, posto que os polímeros que fazem os plásticos existirem, provém de elementos 

da terra: minérios e fósseis! Do pó ao pó!  

Agora que temos, após a Revolução Industrial, a Revolução Plástica, também temos igualmente 

uma Sociedade Plástica. As vantagens do plástico são inúmeras e os benefícios incontáveis: praticidade 

na vida moderna que vai das embalagens de alimentos ao vestuário, alimentando uma falsa ilusão de 

economia natural (menos papel, menos fibra, etc.) e que mascara forças econômicas poderosas, ocultas 
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e ativas por trás das decisões da globalização do poder; alargamento e expansão de produtos de consumo 

em série contínua e ininterrupta, criando uma humanidade uniforme e manipulável através destes 

produtos, com um critério de avaliação empanado pelo espetáculo do marketing e do merchandising, o 

que gera, por sua vez, o consumidor de plástico característico e imprescindível para a existência do 

turista Kitsch crônico, do souvenir, da doce delícia da felicidade rosa com o inconfundível fundo musical 

em tons pastéis de Kenny Rogers (trilha de dentista) ou Richard Clayderman, particularmente em 

clínicas médicas e aeroportos, onde se associa a efemeridade do Muzak ao torpor pré-operatório. Sendo 

o Muzak a “música de aeroporto” ou música ambiente, que é uma forma de música em que trechos 

familiares são arrumados e orquestrados de maneira leve e derivada, para induzir propositadamente um 

relaxamento basilar. 

O plástico criou fibras mais elásticas e resistentes, facilitando os crimes Kitsch de 

estrangulamento com meias de seda de plástico (apesar do apelo de sensualidade, romance e 

passionalidade que possa envolver um objeto de uso íntimo feminino), fios telefônicos ou as prosaicas 

cordas de varal. O plástico criou condições ambientais desejáveis para uma climatização do vegetal ao 

humano, de estufas a casacos, criou uma idiotermia, i.e., o mesmo clima. O plástico também tornou 

acessível a arte para multidões, desde discos e filmes até reproduções de quadros famosos em materiais 

que imitam até na textura e fatura da pintura, o real, tornando possível a vulgarização e até a modificação 

estrutural do objeto representado. Monas Lisas de tanga ou em paisagens de Tonga, talvez até mesmo 

de biquíni em Bikini, com direito a um céu de explosão nuclear.  

O plástico também expandiu as possibilidades de brincar com o corpo, através dos implantes de 

silicone para adquirir e ostentar mamas colossais (quiçá evocadoras de alguma deidade, seja exótica, 

primitiva ou alienígena), implantes penianos que compensam a impotência e fragilidade do homem da 

Era Plástica, peças de reposição de partes perdidas ou deformadas (com a vantagem de não oxidarem!), 

cabelos, unhas (de qualquer tamanho e formato), peles (em qualquer cor), dentes de falsa porcelana, 

ossos ou pedaços inteiros de braços e pernas. 

Mas o plástico também removeu a matéria-prima e alquimizou-a em dejeto indesejável e 

indelével, com um tempo de degradação longo e frustrante para a efêmera existência humana. O plástico 

está onipresente na vida humana como o olho da divindade: das bacias de plástico azul cerúleo às bolsas 

plásticas de supermercados que florescem nos gramados e árvores de uma paisagem surreal; das falsas 

peles de animais semi-extintos aos sofisticados estojos de maquilagem que apregoam suas qualidades 

de naturalidade e 100% de falsa ausência química; das carnes de ‘soja’ texturizada dos hambúrgueres 

de grife às grifes das paredes dos condomínios de classe média. Os dejetos, mais uma vez, vão ao solo 

esperar a degradação de 50 a 80 anos, em incontáveis pirâmides nada egípcias, de toneladas de 

garrafinhas de refrigerante e falsa água falso-mineral.  

Assim, o plástico reina absoluto como matéria-prima, como ideologia hedonista do bom 

comportamento econômico, como política da reprodução infinita e infinda da má qualidade da arte e do 

pauperismo de opções alternativas, como economia que recicla ciclicamente os mesmos materiais, como 



62 
DA ESTÉTICA 

os corpos humanos transformados de Soylent Green e como mensagem de poder (Soylent Green, filme 

estrelado por Charlton Heston sobre uma sociedade futurista onde os recursos se esgotaram e as 

multidões são alimentadas por bolachas verdes feitas de carne humana morta, chamada de Soylent 

Green, devido a cor do produto). O plástico absoluto: acondicionando carinhosamente os produtos 

químicos da fazenda imaginária de uma primavera eterna. Tudo em cestinhas de um plástico imaculado, 

imitando o romântico junco dos campos europeus ou o exótico bambu das luxuriantes jungles asiáticas. 

Das frutas e frutos estivais que dão o ano todo e em qualquer circunstância. Aconchegante e terno o 

plástico acompanha as novidades da arte, banalizada através da diversão socializada in extremis: o 

karaokê e o videokê, uma grosseria musical onde os tímidos artistas de plástico vocalizam (literalmente), 

através dos dutos e condutos de computador, o seu direito ao efêmero reino da fama de plástico. O teflon, 

tão negro e tão cheio de graça e de anti-aderência, substituiu com propriedade as graças da cozinha 

tradicional e sua bateria clássica, confundindo ritmicamente os saberes e sabores da gastronomia pela 

praticidade dos fast-food e buffet de bairro. O plástico afetou todas as artes, dando ao consumidor o 

direito e o poder de decisão sobre a criação, alijando o artista de seu verdadeiro objetivo, pois que a 

produção em massa de um objeto, seguido pelas técnicas de merchandising e marketing, inevitavelmente 

será seguida de outra produção e mais outra produção. Ad infinitum!  

22..55  DDee  MMooddaass  ee  MMooddiissmmooss  

Os aspectos sutis da moral, do inefável e da ética comportamental na vida contemporânea foram 

igualmente afetados, tendo como Ersatz a banalização da vida: dos crimes hediondos ao dolo, da 

proliferação de deidades clonadas e maquiadas de inspiração epiléptica, da vulgarização do direito e da 

lei, tudo visto à exaustão (com direito aos infindáveis e repetitivos comentários e retroalimentação de 

imagem & som), até o torpor da indignação e a quebra do senso crítico. Deus na TV! Com o senso 

crítico desmoronado, o objeto consumidor torna-se uma fácil presa das propagandas (quase todas 

enganosas), criadas em laboratórios especializados em controle da vontade. 

Na Era do Plástico, na qual as relações são meramente sociais, a pílula e a emancipação da 

mulher abriram um campo de trabalho competitivo e fértil. Com o posicionamento da mulher como 

consumidora, estabelece-se um campo para a mulher criadora. A que cria para que outras consumam 

seus produtos. Na ausência da mulher tradicional dentro do lar, este mesmo lar passa a ter uma outra 

relação espacial especial: a cozinha.  

Com os congelados e micro-ondas, este espaço passa a ser um adorno decorativo no plano da 

casa de plástico: poucos comem em casa e quando o fazem são lanches rápidos ou aproveitam as sobras 

(as “quentinhas”). Mas a gastronomia ainda continua uma arte de pouco alcance e muito bolso: até o 

fim da sociedade ou da raça humana, comer bem é um símbolo de status insubstituível, e a cozinha, o 

espaço nobre da casa, ainda carrega nas memórias o aconchego da lareira, do lar e do fogo. Esse sentido 

de fogo e aconchego social, uma vez perdido no mar de teflon, coxinhas gratinadas congeladas, queijo 

de aparência e texturas alienígenas e pães de falso centeio, fez da cozinha ornamental um sucedâneo de 
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símbolo de status: a cozinha auxiliar. E na esteira foi-se a sala de jantar. Que jantar? Em que reunião de 

executivos ou executivas? Na ausência de direção da empresa-lar, os participantes da família 

transformam-se em condôminos-família, a casa amplia a fragmentação da família tradicional e a destrói 

como entidade per se, passando a ser unicamente um agregado de agregados, que partilham dos mesmos 

fragmentos de capital e troca de consumos e insumos. 

Destarte a casa, antes um local de aproximação, agora é um símbolo de desagregação da família 

tradicional, é a não-família da não-casa. A representação da família proba e perfeita não passa de uma 

patética galeria de produtos de marketing, de produtos de consumo da sociedade cínica da Era do 

Plástico, onde nem o banheiro está à salvo (Figura 2.19.). 

 
Figura 2.19 - Banheiro delícia. Mais uma de Liberace.  

Extravagância das extravagâncias: a banheira é um delírio misto de discoteca e uma Casa Cor qualquer.  Um ninho de estilos: 
dossel de mármore com capitéis jônicos, globo de vidro dourado sobre uma banheira de mármore polido e um sem fim de 

toalhas monogramadas com o indefectível 'L', igualmente dourado. (Fonte http://goo.gl/5zoiOg) 

A estética de Baumgarten, incólume aos filósofos contemporâneos, ao ser esmagada pela 

enorme pressão da economia capitalista, desvincula-se permanentemente da aura ética da busca do 

sublime e do verdadeiro e abandona-se ao caos reivindicatório da sublimidade do eu total da classe 

média. Tudo passa a ser médio e furiosamente impelido pela imaturidade e não-educação das novas 

classes dominantes. Os emergentes submergem 70 séculos de cultura escrita e registrada na esteira rasa 
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da desconstrução da cultura do efêmero: desde a busca infantil pelo Parque Jurássico, dos sonhos juvenis 

de ficção científica, dos infames pesadelos das perturbações gastrointestinais, da falsa perfeição do 

corpo traído até a ruína das mentes confusas. A ausência de uma política de identificação de educação 

social minou o bom senso e com ele a noção do bom gosto, criando uma sociedade voltada ao 

absolutismo do Kitsch total. 

Gosto se discute, pois é na discussão que se fundamenta o reconhecimento das falhas do acerto. 

Diz o compositor CAPIBA, que “todo mundo diz que cachorro gosta de osso; porém só dão osso para o 

cachorro! Cachorro gosta é de comer! Se derem a ele um pedaço de filé, ele vai preferi-lo ao osso”. O 

certo da Era do Plástico é a “autenticidade” de ser do ser, criado na “agressividade” de atitudes e gestos, 

e - obviamente - na omissão e no não-compromisso (a famosa atitude "não fui eu") tão caros aos 

emergentes. A inversão da pirâmide social inverteu os padrões de gosto, obliterando o sublime em 

função do terreal, do banal, do imediato e do vulgar. 

A vulgaridade, em particular, é a pedra angular da estética sincrônica à Era do Plástico: 

transposição, surrealismo, inverosimilhança, sub/sobre, hiper/hipo, mega/nano, medidas meio-termo de 

não-medida da não-existência, a busca desenfreada pela idéia de conforto e da sugestão de opulência e 

riqueza tão cara às classes nédias de médio (cultura média, existência média, condição média). O neo, o 

pós, o pré: módulos de apresentação da não-coisa, do não-meio, da não-pessoa. 

A perversidade do Kitsch insere-se em quase todos os segmentos e fragmentos da realidade pós-

moderna, tão perfeitamente adaptada e viciada no conforto e na ausência de criatividade. Ela está 

inserida na macroescala do urbanismo, seja em praças e logradouros, seja na nova Babilônia e suas 

torres, ou mesmo na proposta da própria urbe (vide Las Vegas e sua Neo-Veneza Figura 2.12). Está 

mais que perfeita e docemente instalada na habitação per se. A habitação, mais que qualquer coisa, uma 

vez que à disposição de gostos e caprichos de seu dono, presta-se ao perfeito papel de teatro do Kitsch: 

das volumetrias e seus encaixes surreais, indo dos elementos estruturais mais estranhos, o acabamento 

com cores que beiram o delírio mais autenticamente psicodélico até a aberração do mobiliário (Figura 

2.20).  
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Peças individualizadas, essas tampas de sanitário ostentam uma miríade de apelos que personalizam a mais íntima das 
atividades humanas: a dejeção! Apelo que está mesmo no ritmo alucinado; seja tigrado para caçadores, oncinha para 

peruas, box de Fórmula 1, lâminas de gilete para os mais atrevidos ou angelical para sonsos(as), tornando o ato de sentar 
no vaso em algo maravilhoso e divertido que multiplica a felicidade do descarte. 

 
No entanto, para não ficar na tampa, cria-se o trono (literalmente) onde o reizinho feliz dá-se à importância de(vida). 

Figura 2.20 - Tronos - Vasos sanitários absolutamente pós-modernos. 
(Fonte das imagens http://www.worldofkitsch.com/objects/atoz.html ). 

Interiores! Ah, os interiores! Esses estranhos palcos do absurdo onde desfilam animais de enfeite 

em perfeitas mise-en-scéne e mise-en-place delirantemente calculadas: porcos, peruas, vacas, galinhas, 

cavalos, burros, jumentos, cobras, pavões, antas, baleias e bichanos em geral. Reis absolutos do falso, 

em seus hábitats de gosto perverso, redefinem suas imagens deformadas de Botox, anabolizantes, 
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suplementos vitamínicos, mega-ginástica e silicone entre os paraísos amnioticos de ofurôs, raias de 

piscina, cascatas efervescentes, borbulhantes tanques de hidromassagem e - delírio do décor - a sala de 

ginástica com eventual personal trainer. 

   
Figura 2.21 – Carros  

O automóvel quem diria, é particularmente susceptível ao Kitsch. Afinal, nem só do primeiro Valisére se obtém a primeira 
impressão. Dá para notar o lamê lantejoulado e tapetinhos debruados no primeiro e a ambientação de um cassino sobre rodas? 

(Fonte http://goo.gl/OHD237 ) 

Empilhamentos desnecessários (Figura 2.21) sucedem-se entre troféus-símbolos da meteórica 

ascensão no zigurath1 social e o mix da trívia casual. Bibelôs porcelanizados, vasos de vidro com design 

exótico, mascaras Nô, leques de gueixa, biombos chineses laqueados, misturam-se a posters da filha na 

Disneylândia (loira e risonha nos braços de uma rato gigante), fotos do filho em Londres (sério e 

encapotado em alguma praça de nome indecifrável) e do casal em Marrocos, emolduradas em gesso 

patinado de ouropel e casualmente aninhados sobre uma cômoda Luís Rei (pode ser qualquer número 

em algarismo romano) e ao lado de sofás que imitam onças, tigres e girafas.  

 

Figura 2.22 - Acentos  
Que tal poltronas infláveis? Imitações perfeitas, hum? Serão onças, tigres e zebras imitando plástico ou o contrário?  

(Fonte http://goo.gl/UeG4FO) 

África! Oh África! (Figura 2.22 - AcentosFigura 2.22) E tudo rematado com uma pele de zebra 

estendida sob essa imensa trívia, entre arcos de falsos marfins de falsos elefantes, Kwan-Yins de falsos 

                                                      
1 Pirâmide suméria que consiste numa série de plataformas chatas sobrepostas e dispondo de patamares largos 
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marfins de falsos dentes de falsos hipopótamos. E no meio de tudo, no epicentro desse terremoto do 

gosto, ali, bem ali no centro da casa-cenário, resplandecendo no brilho do falso ouro e faiscar dos 

diamantes de vidro, fulgura a figura da proprietária fantasiada de encarnação do sol africano: cabelo 

espraiado como raios de sol aberto à força do laquê, leg anatômico-simbólico imitando oncinha ou um 

gigantesco bombom fondant pink, deixando a mostra a silhueta tratada à força de dietas várias e várias 

sessões de tortura cirúrgica. 

Domínio refrescante do macho total, o Kitsch está igualmente presente nos símbolos de status, 

esses substitutos da impotência sexual: carros potentes que deslizam suas latarias cintilantes e uma 

miríade de luzes de circo, movendo-se em câmara lenta; roupas escuras, quase funéreas, em meio a um 

sem fim de joias igualmente cintilantes, tudo regado ao fragor dos mega decibéis de semi-música. Ou, 

parafraseando Millor Fernandes: “Se a sensibilidade auditiva fosse transportada para o nariz, a gente ao 

passar por certas lojas de música sentiria um mau cheiro insuportável”. Esse é o macho chic, o dono do 

dinheiro duvidoso, de vida ambígua, gosto desconhecido e rei do cyber empilhamento e da trívia das 

bolsas de valor: casas luxuosas de salões perdidos no espaço, ambientes mecanizados ao infinito e sem 

outra vida que não a dos esterilizantes aromas alpinos e campestres de mil sachês de Gleids & Bom Ar. 

No entanto, o macho pobre é a categoria que assoma todas as categorias: devoto de cores 

fosforescentes e brilhantes ama o faiscar de qualquer coisa, seja vidro ou metal. Devoradores 

incondicionais e vorazes dos símbolos de status de sua área de influência, ingerem quantidades 

pantagruélicas de gordura e álcool e depois decoram suas formas nédias e rubicundas com camisas 

havaianas carregadas de hibiscos multicor.  

E, como Tarzans da urbe, amam os gritos, a violência, Janes loiras e frágeis, amigos símios e a 

total falta de organização. Suas casas, empoleiradas em morros, dunas, edifícios (há de considerar que 

geralmente procuram as partes mais altas, para ecoarem aos gritos o domínio de seu poder virtual) e 

colinas são geralmente barracos travestidos de loja de bric-a-brac: local encantado, híbrido de sucata e 

camelô onde se empilha sem dó da mesma cyber-trívia (compradas nos magazines de quinquilharias das 

televendas) de relógios que cantam as horas, TVs de última geração, mesas que dão choque, Home 

Theater, luzes piscantes de enfeite natalino com rouxinóis de plástico cantantes e que decoram a casa o 

ano inteiro, a velas que imitam copos de cerveja espumante, tapetes de patchwork e posters de cantores 

Heavy Metal. 

 Reis incondicionais e absolutos da alegria, da infância e da felicidade, consomem tudo que 

pareça brinquedo e divirta: abat-jour de torre Eiffel, quadros eróticos, posters da Playboy, santos da 

preferência.  

Cabine de caminhão, capela e casa se confundem numa algaravia desvairada de cor e barulho 

tudo rematado pela espantosa persona de ventre dilatado de lúpulo e gordura, envolto em camisas de 

“marca” de cores cândidas onde os botões tentam saltitar alegremente para fora de suas casas estufadas. 

É o “gordinho” simpático que distribui uma amabilidade viciosa aos menos prendados pela sorte, mas 

que também é o mesmo cafajeste que compra tudo com a mesma bonomia e donaire de um dono de 
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lava-jato: indultos, adultos e coisas (com a mesma displicência cândida de uma criança mimada e 

amuada) para depois descarta-las como velhas, usadas ou démodées. 

Outros são personagens agonizantes de um tipo especial de decadência metafísica pessoal que 

transitam (os mais elaborados) entre adegas recomendadas pelas revistas especializadas em situações 

“chics” e a cozinha-espetáculo onde preparam alegremente uma pasta asciutta (macarronada mesmo!) 

para amigos deslumbrados com o nobre gourmant. 

Esses Tarzans de formas calibrosas e essas Janes de formas calibradas, não contentes com o 

desvario desse ninho da felicidade vão ao jardim e tornam público seu amor à selvageria e ao caos, 

tentando manobrar o poder para poder manobrar a natureza: espécies exóticas empilham-se em profusão 

num mar de extravagante colorido, topiarias mais extravagantes ainda adicionam uma nota surreal com 

seus esquilos, taças, coelhos, cubos, bulbos, bolas e Mickeys vegetais, tudo rematado por um vistoso e 

rutilante gramado inglês.  

Domínio das formas insidiosas e igualmente perversas, os jardins domésticos e públicos (estes 

mais que aqueles) destroçam os vegetais conforme o zeitgeist2 do momento, geralmente copiado de 

novelas globais, periódicos de futilidades e fuxicos do gran monde da TV, revistas especializadas em 

arquitetura e paisagismo ou simplesmente copiados de fotos de viagem por algum lugar exótico (entendo 

por exótico qualquer coisa que não seja local).  

Assim, aglomerado num mesmo espaço é possível, na grande maioria, encontrar uma coletânea 

de tipos de jardins como um mostruário de História dos Jardins ou Estilo de Jardins: entradas chinesas, 

com recantos ingleses, topiarias francesas e corbelhas italianas, tudo rematado com o barulho (o correto 

seria marulho) de fontes e cascatas (o dernier crí do paisagismo) pseudotropicais.  

Local apreciado pelos amantes do Feng Shui, esse insere-se perfeitamente no Kitsch religioso: 

de mini grutas de Lourdes a Budas tailandeses, birmaneses, vietnamitas ou californianos, aconchegando-

se num terno abraço a pirâmides, totens e outras quinquilharias pseudo feéricas. No jardim também há 

espaço para o Kitsch erótico com cantinhos "aconchegantes" de treliças forradas de trepadeiras 

perfumadas, plantinhas picantes, seja no nome, na cor ou na forma, arrumados em par-terre3 em forma 

de corações, monogramas entrelaçados, trechos salmódicos do Cântico dos Cânticos (para os mais 

religiosos e ortodoxos) ou rematados por sugestivos putti de gesso cuidadosamente arrumados nesses 

"cantinhos" especiais.  

É o domínio do "inho", esse sufixo que ameniza a qualidade das coisas onde se insere, criando 

a pureza e à candura tão essenciais aos jogos amorosos (mesmo que só de aparência), a aparência de 

confiabilidade às gambiarras nas negociações e imprimindo uma espécie de modéstia às avessas para a 

imputação da arrogância social. 

                                                      
2 N.A. - Zeitgeist é o espírito da época, aquilo de que todos passam a serem possuídos e infunde um caráter próprio a essa 
época. 
3 N.A. - Par-terre é uma estrutura de jardins caracterizada por desenhos e bordados feitos com ervas coloridas. 
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Do mundo do "inho" também sai uma coleção de personagens perversamente ingênuas e 

desejáveis: das cândidas e picantes Brancas de Neve jazendo, nem tão adormecidas assim, em alguma 

alcova botânica, a espera de um príncipe que siga a trilha dos anões (de jardim, bem entendido!) e as 

encontre lânguidas e deliciosamente entregues a maciez de um negligente négligé transparente entre 

tuias e ixoras: de Alices acordadas e sapecas que saltitam sobre um mar de flamingos de gesso rosa 

bombom fondant cercados de palmeiras californianas, cactos mexicanos, grama inglesa e esculturas 

metálicas contemporâneas ou Madames Butterfly que deprimida e bronzeada esvaem-se em meio a uma 

imitação dos mares de um Japão de cascalho, granilito, argila expandida, blocos e rebolos de granito, e 

alguns bambus que cremam lentamente ao sol entre bromélias aterradoramente enterradas em mini 

pirâmides de cascalho rutilante e imaculadamente branco. 

Na eteridade do mundo pós-moderno o ar entra em nossas vidas de maneira insidiosa e 

imperceptível: pastel de vento, fermentos ultra-rápidos de bolos instantâneos, balões, aviões, torres que 

tocam a estratosfera, capital mental, dinheiro eletrônico, tudo vira insubstancialidade num mundo cada 

vez mais irreal, cada vez mais aéreo, até chegarem a poltronas e bonecas infláveis, sexo virtual e 

confessionário de plástico. 

22..66  DDoo  KKiittsscchh  UUrrbbaannoo  

Mas o kitsch não se restringe aos objetos e ambientes, como arte da felicidade e epítome da 

ascensão da classe m(n)édia – dita burguesa – ao poder, ele também desdobra seus tentáculos e, como 

uma metástase, invade soturnamente o urbano. MOLES (1986), encara o Kitsch como “aquela 

incapacidade do ser humano médio, da massa social, em elevar-se, a não ser por intermediários, à 

estrutura de sua própria filosofia, de sua indústria e de seus produtos, e aceita-los enquanto tais” (Ibid. 

p.162). A proclamação de uma aspiração fundamental para a civilização de massa é, a equação 

irredutível: 

Sociedade de Massa + Tecnologia = Felicidade / Felicidade + Cotidianidade = Kitsch 

Essa, por sua vez, levará ao sistema neokitsch com toda a sua carga de relações capitais, e 

caracterizado por alguns princípios essenciais:  

 Princípio da falsa funcionalidade, que pelo excesso de racionalismo, das sociedades 

contemporâneas, força a classe média a aspiração de um ideal de nudez e funcionalidade, 

determinada por “uma mentalidade austera derivada do componente ético do capitalismo” 

(Ibid., p. 171), e que preconiza uma série de regras comportamentais, ditas sérias; 

 Princípio dos prazeres do jogo, em que essa mente austera e comportamento sério uma 

antítese no lúdico. Como em O Nome da Rosa de HUMBERTO ECO, o riso passa a ser um 

elemento indesejável porque afasta o humano do divino. “Um homem adulto não brinca” 

(Ibid., p. 171), um homem adulto é um homem sério, e “o lado sério do ato de jogar continua 

sendo identificado como um defeito do espírito” (Ibid., p. 172). Assim sendo, ele não brinca 
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com eletrodomésticos, que é tolerável quando a brincadeira é realizada pela mulher, que o 

autor critica nas sociedades afluentes do século XX como sendo “esse ser inferior, doce 

escrava doméstica, que deve ter seus momentos, à maneira dos escravos que cantavam nas 

cozinhas de Roma” (Ibid., p. 172). Ocorre que a repressão de uma necessidade a torna ainda 

mais intensa. O lúdico não é uma característica da infância, mas do ser humano, é o 

contraponto entre as distensões e ilações da vida com o momento de repouso psicológico: o 

jogar alivia a carga do estresse e tensões do cotidiano, através de interações subjetivas 

alheias a essas mesmas tensões, é uma descarga profunda. Sob o disfarce de uma falsa 

funcionalidade, “o homem vai brincar com a batedeira, reencontrar os prazeres lúdicos da 

descoberta e de uma dominação provisória e enquadrada de coisas que se movem” (Ibid., p. 

171). O que equivale dizer que, quanto mais gananciosa e ambiciosa a sociedade, tanto 

maior a busca do lúdico para descarregar essa tensão. Tomemos como exemplo a sociedade 

americana calvinista e sisuda, cuja ambição pelas coisas tornou-a a mais funcional de todas 

as sociedades contemporâneas, assim como a mais estressada pela lida com a busca do status 

quo. Para romper as situações de angustia psicológica, causadas pela competição excessiva, 

não criaram um jogo novo, criaram uma cidade-jogo: Las Vegas. Nessa cidade feita por 

adultos para adultos, cada centímetro foi cuidadosamente implantado para a criação de uma 

cidade onde a felicidade torna-se plena e a transforma na cidade-ícone do século XX: aquela 

em que o homem adulto (dito sério), pode brincar 24 horas por dia, já que tudo é brincadeira, 

sendo essa brincadeira o verniz que cobre uma cidade-negócio, cidade-gadget, cyber-

cidade, e que esses mesmos centímetros são pagos alto, caro e merecidamente. É uma 

Disneylândia séria para: executivos, donas de casa, pais, banqueiros, empresários e outros 

ícones do capitalismo: a classe média bem sucedida. 

 Princípio da extinção do objeto, que é o critério de antítese entre o Neokitsch e o Kitsch. 

No último o que conta é o empilhamento que se sedimenta como páginas de um livro que 

contam uma história de acumulo e evidência de riqueza. Já no primeiro, o que conta é a 

verdadeira relação entre o objeto e a função determinada e determinante: uma cadeira é uma 

cadeira e só deve existir conquanto e mediante função-versus-adequação ao propósito. 

Assim a história de vida contada através do empilhamento de objetos, no Kitsch, passa para 

o lixo e é substituído pela invasão de cyber-trívia funcional, no Neokitsch, que vem da 

mesma lixeira onde seu antecessor foi despejado e ré-processado (brechós e bazares de 

caridade, entre alguns). No Neokitsch empilha-se, sim, mas para ser descartado e repovoado 

por outras fantasmagorias da dialética do consumo. “Cada objeto é comprado para um uso, 

possui vida média ti, sendo renovado apenas na medida que satisfaz a uma função 

generalizada – verdadeira ou falsa – incluindo-se a função decorativa do ambiente pessoal” 

(Ibid., p. 173). Aqui, se insere o que MOLES chama eruditamente de “extinção 

incorporada” (Ibid., p. 179), ou o mecanismo que conota má qualidade metódica e 
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deliberada: os objetos são produzidos com material de má qualidade ou são mal produzidos, 

para forçar a descarga do desgaste do objeto (que se opera em pouquíssimo tempo). Assim, 

calças de brim, são produzidas com determinadas fibras colocadas estrategicamente para se 

puírem num tempo menor do que o real, fazendo as pessoas comprarem novas calças, ou 

meias de nylon feitas de celulose, peças de carro feitas de material pobre ou já com meia-

vida, etc. o que resulta num ciclo vicioso de compras e consumo permanente, assegurando 

ao Capital um poder de controle social. Mas para que esse poder seja total, é necessário que 

crie-se a necessidade do consumo o que realizado por outro patronato: a moda. 

 Princípio da moda, em que a “passagem da interioridade de um sistema fechado sobre si 

mesmo [...] à uma exterioridade ou uma mensagem de forte feedback (Ibid., p. 174). Aqui 

ma moda não é o modo estatístico de distribuição de necessidades, mas a “praia distante da 

repartição das necessidades” (Ibid., p. 174). O autor organiza o papel do designer (artista) 

como abrangendo as seguintes atitudes: 

a. Tomar uma novidade estética e aplicá-la a objetos tradicionais (eletrodomésticos 

tradicionais de design arrojado e moderno) 

b. Assumir uma nova função descoberta pelo inventor técnico e revesti-la de uma nova 

forma (dentifrícios herbais, tipo joá, alecrim, etc., com embalagens espaciais, 

futuristas e cores naturistas e naturais), e 

c. Somar os dois itens acima e determinar uma nova forma adequada à conquista do 

mundo moderno (novo Clio, Vectra, etc.). 

É nesse princípio que jaz o substrato de todo o mal entendido e todo o entendimento do mal das 

sociedades afluentes e efluentes do mundo contemporâneo: a equiparação por baixo das classes sociais, 

sem limites ou fronteiras que definam o bom gosto do mau gosto, a falta de educação do polimento, etc. 

é nele que se insere a incerteza de todas as certezas, se o ser está bem ou mal com a realidade aparente 

das coisas que já não são e que desembocam na imensa cavidade do não-ser. MOLES (1986), destaca 

que a sociedade de consumo “que preza também a funcionalidade, isto é, a adaptação de um objeto, vê-

se forçada a multiplicar o número de funções, isto é, o número de necessidades em relação à sociedade 

tradicional” (Ibid., p. 178). O que implica em: 1) Um crescimento efetivo das necessidades 

particularmente devido ao desaparecimento de mão-de-obra especializada e a necessidade de automação 

da vida cotidiana; 2) Uma redistribuição das necessidades, com os seguintes aspectos: 

 Realização de uma série de funções técnicas diferentes ligadas a um objeto único, ligado ao 

gadget, é o pai da multifunção que dilui objetos, situações e pessoas num mar de trivialidade 

e banalidade autenticamente kitsch (o kit saca-rolha/abridor de lata/abridor de garrafa, etc.);  

 Divisão das funções, em sua grande maioria, artificial, onde um ato conjunto é 

desmembrado e agrupado em outra situação, tipo o cafezinho pós-refeição passa a ser 

tomado numa saleta à parte como parte da performance do ritual de ascensão social; 

 Reagrupamento das funções, ligado ao gadget; 
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 Função do jogo puro, já citada, e 

 Extinção incorporada, citada anteriormente. 

Toda essa perversidade ostentatória que é o epítome do kitsch e da atitude mundana e 

contemporânea em relação ao vazio existencial, exprime-se bem na fabricação da cidade-brinquedo: a 

cidade recheada de equipamentos eletro-eletrônicos que possibilitam ao sério e sisudo homo ludens, 

brincar o dia inteiro com objetos e situações lúdicas (lava-jatos, bancos eletrônicos, provadores de tudo 

tipo do-it-yourself, “lombadas” eletrônicas, etc.) com uma impunidade rente à beatude. Essa mesma 

beatude vai aos limites do insano com igrejas drive-in, lanchonetes drive through, ou o cyber-

kindergarten da web infanto-juvenil das salas de bate-papo. 

Em Natal, o processo de urbanização dos últimos 20 anos, foi caracterizado por uma descortesia 

à paisagem que emparelha com a brutalidade mais básica e primitiva: aquilo que seria o cartão postal 

das embaixadas da criminalidade ambiental – isto é, o turismo e toda a sua parafernália gananciosa – foi 

destroçado pela especulação imobiliária que, como Las Vegas tentou transformar a cidade numa 

imitação grosseira de uma Disneylândia para foragidos, migrantes, participantes do êxodo das secas do 

sertão, e uma massa amorfa, informe e acéfala que hoje é a classe m(n)édia local. Que por sua vez, nem 

é americana branca, nem anglo-saxônica, nem protestante e muito menos ...rica! 

O traço urbano traído pelo desejo, lembra a personagem do filme Traídos pelo Desejo (The 

Crying Game), um travesti que seduz um sério e sisudo agente do IRA. Nesse traço inseriram-se 

determinadas áreas viárias como de importância suprema, porque nela desfilam os medonhos ônibus de 

turismo, com sua carga terminal de grupos em busca de uma alternativa viável para as férias tediosas e 

entediantes de suas vidas médias. Assim, a cada tantos quarteirões brota um shopping center, com sua 

parafernália de inutilismos inutilitários: o gadget tamanho planetário, onde se exibe a fauna de pelagem 

e plumagem exótica e irreal; um lava-jato com toda a sua emissão de particulados venenosos e suas 

centenas de usuários que matariam pelo seu automóvel, e centenas de lojas, lojinhas e butiques para as 

mais diversas finalidades com seu infinito exército de entediados entrando e saindo sem parar.  

Arrisca-se a transformar simplórias ruas em avenidas chics, embora nem tão famosas assim, 

exceto pelo excesso de poluição visual não ostentado por suas irmãs mais ricas, inseridas num perfil 

urbano que imita uma Miami, Las Vegas, Los Angeles ou, quiçá, Orlando (lá está a Disneylândia) e seu 

condomínio Celebration. 

Dois princípios estão à frente do kitsch urbano, particularmente em Natal: o da Inadequação e o 

do Meio-termo.  

Pelo Princípio da Inadequação temos uma cidade que copia e reproduz objetos urbanos que 

fazem parte de outras culturas e, como produtos de otimização dessas culturas, geram situações de 

expectativa quanto a sua aplicabilidade e funcionalidade, o que é diametralmente oposto à 

funcionalidade do Neokitsch. Assim, se o paisagismo urbano de Miami é o resultado de um processo de 

adaptação à temporada de furacões, com arborização de pequeno porte, para evitar danos as edificações, 

já em Natal a repetição desse paisagismo deixa entrever duas situações: ou a cidade está para enfrentar 
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furacões tropicais num futuro próximo e se prepara avant-garde contra o fenômeno, ou não entendeu as 

lições de uma sociedade fundamentada no funcional e copiou in extremis o que viu, sem nenhuma 

inferência quanto à verdade das coisas feitas.  

É nesse princípio que surge glorioso o “Paisagismo de Clínica”. E esse paisagismo, 

independente dos méritos ou deméritos de seus felizes possuidores e criadores, está entre o surreal e o 

bizarro. Bizarro, porque seu paisagismo não reflete a necessidade de adaptação às condicionantes 

climáticas, e surreal, porque insere na paisagem elementos alheios a essas mesmas condicionantes e 

contradizendo a condição médica de lutar pela saúde. São fachadas em plena competição, sem árvores 

que impeçam a visão das paredes cegas e seus jardinzinhos que esperam a neve (Figura 2.23). 
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Figura 2.23 - Clínicas. 
Cínicas ou não essas fachadas são símbolos óbvios da relação estabelecida entre o desportismo esclarecido da classe medica e 

suas etéreas preocupações com a distante saúde humana. Estética x saúde não parecem estar de bem. (Fotos do Autor). 

Pelo Princípio do Meio-termo, temos uma cidade de características ambíguas e incertas no 

tocante ao cenário desenhado cujos elementos se amontoam sem ordem certa, correta ou equilibrada, 

tanto na composição quanto no apelo à necessidade de suas existências (merencórias ou não). À uma 

arquitetura meio Santa Fé, se interpõe uma série de ré-combinações pós-modernas de impecável 
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aquisição neo-Milão, à uma arquitetura pós-moderna de marcante influência italiana se amontoa 

cenários complementares de um paisagismo grosseiro e aberrante de amontoados de groteschi de gesso 

em fontes hidrofóbicas, que vertem o nada sobre o nada. Esses amontoados particulares se amontoam, 

por sua vez, no traço urbano em exíguos espaços de avenidas comprimidas como soldadinhos de 

chumbo, numa parada informe e desengonçada, prestando continência ao nada.  

O que antes era uma simpática, acolhedora e charmosa cidade provinciana, é agora uma 

arrogante e antipática província sem identidade e sem nenhum charme, exceto o charme da classe média 

emergente e seu cidadão cibernético: o cyber-cidadão. 

Esse cyber-cidadão (é, exatamente aquele tipo untuoso e grosseiro, que desafia a força das linhas 

que mantêm o botão na casa de suas roupas de griffe) é aquele tipo emergente, que igual ao seu símile 

na virada do século XIX ao XX, assimilou de modo rascante e imitativo os centênios de acumulo 

patrimonial da classe que substituía, e que agora imita da mesma maneira grosseira, os cenários 

transbordantes e esfuziantes dos periódicos dedicados à publicação de tips igualmente grosseiros da vida 

privada de “gente famosa” (leia-se, artistas globais e seus congêneres americanos).  

Esse cyber-cidadão, é aquele cidadão que enriqueceu com a destruição dos mangues para a 

proliferação da carcinocultura (curiosamente, o mesmo sufixo serve para carcinoma – uma das formas 

de câncer exalado pela radiação solar), criação de avestruzes como alimento chic-alternativo (para 

quem?), funcionários públicos de vida financeira especulativa e duvidosa, aposentados forasteiros, 

transviados da rota da seca e outros cyber-seres que englobam essa fauna rica de super-especializações. 

Todos de gosto tão requintado quanto a feijoada servida aos fins de semana regada a uísque, chope e 

uísque paraguaio, em que a tônica é elevar sua condição de ex-pobre aos patamares de uma suposta 

igualdade social gastronômica de qualidade indigesta, em que desfila, pelo Princípio do Meio-termo, 

canapés sofisticados e tira-gostos de procedência quase alienígena, com uma batida de limão, amarga e 

sensaborona.  

Esse mesmo Princípio (Meio-termo), está insidiosamente instalado nos diversos bailes 

promovidos para a comemoração de quase tudo dessa cyber-população de marionetes desencontradas, 

da debutante à formatura, em que a gastronomia é a tônica elevatória social.  

O mesmo quadro se repete nos cocktails, particularmente em inaugurações (de qualquer coisa) 

e concelebrações: “salgadinhos” dietéticos (haja coração!) são perfeitos e delicados (mesmo) mas são 

secundados por uma jantar sempre abundantemente cremoso de alguma coisa fibrosa e afogada nessa 

massa informe de cores pastéis (creme ou rosa, preferencialmente) com um tremendo sabor a Maggi, 

Fondor ou Sazon, ou o prato principal é surpreendentemente chic, mas antecedido por um desfile insólito 

de rissoles moles, pasteizinhos ventosos, nano-coxinhas de frango anabolizado com textura de chiclete 

salgado, e outras coisas mais desinteressantes. Esse é um desfile horrendo que ganha força verão após 

verão e garante a ascensão social um posto no céu das estrelas de uma nebulosa muito nebulosa. 

Com a invasão da Itália, a cultura local não assimilou de maneira antropofágica o negócio do 

ócio, simplesmente fez adaptações criminosas ao bom senso para se parear, como uma célula pré-
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cancerosa, àquilo que é julgado como o epítome do status social: o parecer ser sem ser. Vem daí o hábito 

espantoso de transformar a comida regional que ainda exibe escandalosamente o nome “regional”, 

colado em suas etiquetas de carte de menu, em um pastiche quase indigesto e revoltante.  

Dois bons exemplos são a substituição da farinha de mandioca por farinha de milho e a 

interrupção da tradição de “bater” caranguejo na praia e sua substituição por “tábua de frios”. O primeiro 

é fácil de compreender, afinal de contas, italianos e várias aves de corte têm no milho seu melhor cereal. 

Já o segundo exige um pouco mais de perseverança para encontrar o fio da meada que liga a substituição 

de um costume cultural por uma afetação pseudo-cultural: caranguejo fede, o que vão pensar de um 

povo com cheiro de caranguejo. Ocorre que não é pensado que a “tábua de frios” logo vai pedir uma 

temperatura adequada a ingestão dessa especialidade gastronômica de origem italiana (será?), macinhos 

de rúcula com muzzarella di buffala, nem que pior que o cheiro de caranguejo (que pelo menos nasceu 

com esse ...aroma, que é seu encanto), e o cheiro esquisito de certas peles não tão brancas após um banho 

com certos perfumes ativos e sua ativação após a miscigenação com os fluidos corporais após um dia 

de calor extenuante. 

O turismo e suas mentirinhas brincalhonas de transformação de uma cidade num tipo de 

Cinderela (urbana) tem causado mais destruição do que as guerras. Não se respeita nenhum parâmetro 

de bom senso e a natureza que é agredida, tem sua contraparte não só no transporte da majestade das 

cópias de grandes centros como das últimas inovações em urbanismo em qualquer Barcelona da vida. 

O sistema viário é desmembrado e ré-membrado tantas vezes quanto exija a vaidade do parecer ser, a 

paisagem que é o convite à farra da utopia turística é o primeiro padrão a ser destroçado, com a infinidade 

de construções estranhas que entulham essa mesma paisagem até que ele sucumba como um elemento 

sem importância e, portanto, digna de desaparecer.  

Mas nenhuma área é mais desgraçadamente atacada por essa urgência de cópia e imitação do 

que o paisagismo urbano, tão prosaico quanto deletério. Ao duvidosíssimo design urbano se o recobre 

de uma camada de ingênuos par-terres e corbeilles de exóticas cintilantes que não dizem ou guardam 

nenhuma relação ao hábitat urbano e suas exigências e necessidades. Simplesmente se fazem esses 

bordados de baixa altura como se nevasse com uma frequência matemática. Às sobras do antigo dossel 

arbóreo, se impôs a supremacia de uma arborização deformada por uma topiaria falsa e surreal. 

Isso lembra muito a propósito que a intervenção desmedida na paisagem pode criar problemas 

que terminam naturalmente em desastre. Los Angeles e seu arrebatamento em vender a qualquer custo 

a paisagem ao turismo, começou como Natal, com sua “arte”, “cultura” e praias “paradisíacas” (?).  

Cartões postais e rótulos nas caixas de laranjas anunciaram ao mundo esta imagem 
idílica durante décadas e, ao contrário de tantas outras coisas referentes a esta região, 
ela não era inteiramente falsa. Mesmo após a Segunda Guerra Mundial, a Los Angeles 
metropolitana ainda possuía um capital cênico inestimável, assim como visões, tão 
atraentes quanto utópicas, de como a cidade poderia ainda utilizar seus espaços 
abertos para se tornar mais bela e igualitária. O que aconteceu? (DAVIS, 2001, p. 64). 

Mas algo deu errado com Los Angeles. E Natal, também vai dar errado e superar, com sua 

pseudo-riqueza, os desastres ambientais a galope? Afinal, lá Olmstead Brothers 
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salientou que espaços abertos e acessíveis eram a base de uma economia que se 
capitalizava sobre clima, esportes e lazer ao ar livre, mas a beleza do cenário da região 
estava sendo desgastada por todos os lados, pelo desenvolvimento imobiliário privado 
sem limites e sem controle. Advertiram que a futura prosperidade de Los Angeles 
estava diretamente ameaçada pela crescente discrepância entre as alegres expectativas 
dos turistas e suas decepcionantes experiências na Terra do Sol (Ibid., p. 65). 

O grande paradoxo de Natal é a junção dos epítetos de Cidade do Sol e do Natal, em que se 

adicionou uma dose doentia de literalidade ao conceito, enlanguescendo a paisagem com um excesso de 

mundanidade e mediocridade criativa: cravada nos eixos “monumentais” dedicados àqueles que não 

vivem ou jamais viverão aqui (o turista) se impôs a existência eterna de pinheiro de natal em ferro, 

vários grupos de Reis Magos espalhados pela cidade (inclusive um grupo aramado), sem contar umas 

velas aramadas meio murchas e medonhas como cartão postal de uma cidade, que aparenta não ter 

nenhum valor, exceto o da cópia. Identificar a festa do Natal dos Hiperbóreos à permanência do “espírito 

do Natal” habitando em férias eternas o equador é uma tarefa realmente surreal: principia com a calota 

polar abraçada ao equador e termina com substituições muito criativas: renas substituídas por gabirus, a 

abóbora de Cinderela por cachos de cocos, Reis Magos bronzeados e de bermudão, tomando a 

indefectível e medonha caipirinha e, é claro, enfeitados com um colar de cabeças de camarão 

empalhadas.  

Só falta creditar à cidade o nascimento de Nicolau, o Papai Noel que (como o Rio Grande do 

Sul com Gisele Bündchen) foi à Suécia através de um plano de intercâmbio cultural qualquer, e lá casou 

com Mamãe Noel (Nicolette?) que na verdade não passava de uma rica criadora de renas e especialista 

em carne crua de criancinhas carentes (especialidade conservada, conforme apresentada pelos turistas 

aqui aportados).  

E pelo epíteto malfadado de cidade do sol, decidiu-se que quanto maior à exposição a radiação 

solar, tanto melhor. Assim remova-se a copa arbórea da cidade, se a enfeite com árvores ridicularizadas 

em formatos exóticos e incongruentes e deixe que as pessoas sejam assadas pela radiação solar. Tanto 

melhor, as marcas na pele serão como um selo de “estive-lá”.  

No turista vai bem, ele vem e vai. Mas para o habitante tanto pior: ele nem vem e nem vai, ele 

simplesmente fica, e eventualmente desenvolverá algum tipo de reação patológica a essa exibição 

forçada. 

A criação de calçadões para o uso de pedestres, a criação de praças para o habitante (de onde?) 

é uma afronta à inteligência, mesmo a mais exígua. A grande maioria é voltada para o poente e expõe 

as pessoas a uma dosimetria de radiação ultravioleta (ou ultraviolenta?) alta o suficiente para 

desenvolver desconforto metabólico em pouco espaço de tempo. Nenhuma dessas estruturas urbanas 

apresenta o conforto de uma sombra amiga (ou antiga?), ela simplesmente apresenta a plenitude de um 

sol subequatorial incidente com toda força possível sobre os medonhos grupos de viciados em saúde, 

que fazem caminhadas e Cooper ao lado de caminhões de carga, ônibus, e todos os tipos de carro 

possível, com direito a uma alta dose de dióxido de carbono direto aos pulmões dilatados pela 
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experiência de urbanidade e pausa possível em bancos que cozinham lentamente ao sol. O que vão 

cozinhar também, em seus corpos, não se sabe, especula-se. 

Nesse urbanismo de imitação e cópia, a presença de praças e logradouros públicos se tornou 

desnecessária por causa de seus congêneres pseudo-elegantes: shoppings, malls e supermercados. Essas 

novas praças públicas, com seu clima artificial e toda a artificialidade e superficialidade de seus usuários 

que desfilam sua deselegância obvia em meio a gôndolas de frutas e roupas de ficção. Essas novas 

Cinderelas, esperam que a abóbora seja realmente verdadeira, e que entre um Praia Shopping e um 

Midway Mall, como uma Julia Roberts cabocla, seja atacada elegantemente por um Richard Gere 

Italiano, com sotaque calabrês ou trevisano que pobre, mas irresistivelmente, a arrastará para um módico 

quarto-e-sala em alguma aldeia perdida da Úmbria ou Campânia, onde viverá feliz como dona-de-casa 

e mãe para sempre, entre vinhedos cintilantes e linguiças fritas com polenta. Ledo engano! 

Como uma Michael Jackson de concreto, a cidade mestiça também quis ser branca demais e 

esgarçou a capacidade de autopromoção: de cidade-espetáculo passou a cidade-imitação-barata. O 

atulhamento de estilos e épocas, a transposição (no tempo e espaço) de elementos, a absoluta falta de 

identidade, a cidade gadget, tudo isso e algo mais, marcam não um ecletismo intencional, mas um kitsch 

quase que proposital, com suas avenidas abarrotadas de gritantes e poluentes outdoors, tabuletas de 

aviso, mini-propagandas-de-tudo; restaurantes (ou ristoranti?) temáticos tragicamente amontoados uns 

sobre os outros como uma espécie de Disneylândia gastronômica e, no esplendor de sua arrogância, um 

bairro inteiro que se transforma numa Houston equatorial com suas dezenas de clínicas e hospitais 

criados para lugares em que neva, chove muito, ou que pelo menos faz um frio tremendo.  

Urbe deserdada com um trânsito transido de frenesi desnecessário, stress e poluição visual onde 

se cruzam diversas aves exóticas encaixotadas em gaiolinhas sobre rodas, ainda deixa o desejo a desejar 

de um mínimo de compreensibilidade. Como encontrar nexo numa via de escoamento se essa é multi-

particionada em fragmentos de faixas de pedestre anexas ao perplexo pedestre? Ou será que o sistema 

viário de Roma tem precedência sobre a falta de educação, informação e civilidade específicas e ideais 

ao sistema viário local? 

Como se isso não fosse pouco, insere-se também um estilo que notabiliza certas áreas ditas 

nobres, o neo-egípcio e suas mastabas de concreto. Perfeitamente acomodadas ao sol poente, exibem 

fachadas absolutamente cegas, formatos trapezoidais e jardins dignos de uma tumba (regulares, 

simétricos e absolutamente carentes de volume).  

O kitsch, então, passa a ser uma atitude perversa, posto que perverte não somente o lugar mas, 

acima de tudo, a função e o propósito para o qual essa arquitetura de circo e esse urbanismo de plástico 

promovem. A intensa deselegância das fachadas ainda é rematada por letreiros berrantes e exóticos que 

se engalfinham numa luta sem trégua por uma clientela inexistente. O remate é dado, para aquela que 

se arroga o título de o “melhor ar do mundo” e, no entanto, possui uma farmácia para cada trezentos 

habitantes, o que implica no segundo paradoxo: ou o “melhor ar” é patologicamente morboso, ou a 
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massa de habitantes tem naturalmente um permanente estado de morbidade e busca esse “melhor ar” 

como coisa saudável, igual aos personagens da Montanha Mágica de Thomas Mann. 

Aliás, diga-se de passagem, o “melhor ar” é um daqueles bluffs sensacionais que agitam o 

mercado imobiliário da neo-Miami nordestina, ou a agenda turística da mal-humorada neo-Las Vegas 

de rapadura (que, graças à invasão padana, também “branqueou” o nome, agora lido como “tablete de 

cana-de-açúcar”, assim como o doce de leite transformado em fondant de leite).  

E é exatamente nessa Las Vegas de rapadura e Catupiry, onde ocorre a explicitude do kitsch 

feroz. Tomemos como exemplo um cyber-dia da cyber-vida de um cyber-cidadão muito cyber-

funcional: acordar, verificar (via net) e-mails e aplicações no fundo de commodities, ir ao meeting e, por 

volta das dez, durante o coffee break, marcar um encontro (obrigatório) com a simpática e fit stewardess 

(com uma bridge de platina no sorriso, um carefree em algum lugar e um saquinho de snacks nas mãos, 

que “teclava” um e-mail para um boy amigo) no lobby do hotel, para um brunch sem compromisso. É 

claro, que disfarçando, ele vai antes ao drugstore mais próximo tomar as devidas providências, porque 

(quem sabe) pode pintar um motel. Seja como for, na hora do brunch, há uma quebra de ritmo porque o 

ristorante está em obras, e ambos vêem-se forçados a escolher entre hot dogs com ketchup ou nuggets 

de peixe com thousand islands souce. Termina num morno encontro num shopping regado a um Big 

Mac´s com bacon, Caesar salad & french fries, com um cheesecake no final.  

Nem precisa dizer mais desse date provinciano onde se costuma discutir a viabilidade da criação 

de Avestruz Africano, para uma secretária preocupada com o blondor que ameaça desabar a qualquer 

momento, junto com as 500 g de silicone instaladas cuidadosamente entre as alças transparentes de um 

soutien cor de carne (que não é da Du Loren). Mas, infelizmente, ao arregaçar (horrível essa palavra) as 

mangas, surge um vistoso band-aid cor-de-carne e flores azuis bem na alça do cotovelo, como a beretta 

de Giselle (não a Bündchen, mas A Espiã Nua que Abalou Paris, que a mantinha colada na coxa direita) 

bem no canto do cotovelo (travessuras sem doçuras do sweet baby). Coxa e cotovelo não se enquadram 

e o meeting termina melancolicamente com um breve bye após vários Oks.  

Essa explicitude de sol, sal, Natal, oxigênio e halogênios não se detêm nos riscos do kitsch 

tropical (que já é naturalmente kitsch) vai além até da tentativa (essa sim, sempre malfadada) de 

transformação do meio ambiente em ambiente médio. Ainda não chegou a ponto de pintar as areias dos 

morros para imitar neve, mas chega lá!  

Por enquanto, existe somente uma posição de perseguição rábida e inumana aos espécimes 

vegetais nativos (“mato”) que tem de desaparecer de qualquer maneira para serem substituídos por todas 

aquelas espécies de plantas que decoram e fazem parte dos jardins paulistanos, curitibanos, romanos, 

barcelonenses, ou de qualquer outro lugar que pareça (ou seja) Europa-Usa-Sudeste Brasileiro. E assim 

desaparecem muitas espécies e são substituídas por outras que não têm nenhuma relação com o meio 

ambiente, deformando o aspecto paisagístico da cidade com uma afetação digna de dó e piedade. 

E como se não bastasse a fúria da classe média, nem à classe dita douta faltou espaço e vontade 

de reproduzir, de maneira ainda mais desagradável e marcante, o kitsch urbano com toda a sua pujança, 
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erros, repetições e lugares comuns possíveis. O Campus Universitário inseriu os elementos mais díspares 

da poda da moda (ver capítulo 6) num único contexto, criando um gênero de paisagismo, conhecido no 

meio acadêmico como “jardim de cemitério” Nesse, a paisagem nativa natural foi misteriosamente 

banida e substituída por um cenário fantasmagórico em que tudo é pintado de branco (árvores, postes, 

meios-fios) lembrando luzentes lápides (Figura 2.24a); as vias de pedestres foram dramaticamente 

transubstanciadas em parterres sombrios sorumbáticos e com aparência de coroas de enterro (Figura 

2.24 b), ademais da inexplicável ausência de sombra; além disso inseriu-se rótulas surreais com 

bordados bizarros mais confusos que atraentes (Figura 2.24c), e tudo rematado pelo excesso (como 

convém ao kitsch autêntico) de texturas, cores, elementos e formas, importando somente o barroquismo 

como promoção (sem Luís XIV).  

Num desses inúmeros “jardins de cemitério” escreveu-se em partere, a sigla da Universidade, 

i.e., UFRN (Figura 2.24d), só que ignorou-se que leituras se fazem perpendiculares aos olhos e não 

paralelas aos mesmos. Assim, se de um lado nada se lê porque as letras estão acima do campo visual de 

quem passa, por outro também não se lê, porque está de cabeça para baixo para a via acima (que é 

expressa e não admite interrupções para leitura de sandices paisagísticas), transformando um local de 

passagem numa bela chapa torradeira de peles humanas. Para deleite do “arquiteto paisagista”, é claro! 

 
                                     a                                                                                            b 

    
                                      c                                                                                            d 

Figura 2.24 - “Jardim de cemitério”. Campus 
(Fotos do Autor) 
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Ponto um: não vai agradar a italianos e troianos em revoada no verão, porque esses só vêm para 

degustação de carne humana. E mesmo quando veem a paisagem é como uma piada de mau gosto, afinal 

eles não só criaram uma Escola Italiana de Paisagismo, como o fazem desde o século XII.  

Ponto dois: essa afetação kitsch, também não vai agradar os nórdicos, porque só veem o verde 

durante dois a três meses por ano, e sempre o mesmo verde: jardim de coníferas. Não existe tendência 

ou costume cultural de entender de paisagismo, pois não existe uma Escola Nórdica de Paisagismo, até 

porque a tundra não é muito expressiva em termos dessa ciência. Ter um erotik kindergarten é o bastante. 

Ponto três: nem ao americano, que ou pouco vem aqui e se vem (com toda certeza) não é para 

ver nenhuma paisagem imitativa de las Vegas ou Los Angeles, mas para consumi-la economicamente. 

Se eles não respeitam nem o que tem, porque deveriam respeitar o que os outros não querem? 

Ponto quatro: pouco importa aos brasileiros em revoada sazonal, para quem plantas de uma 

forma geral não passa de “mato”, particularmente aquelas plantinhas singelas (pobre mesmo, em outras 

palavras), sem griffe ou pedigree. E que, portanto, devem ser exterminadas sumariamente e substituídas 

por outras de “marca” (mesmo que tenham embutido a função de ser deselegantemente substituídas 

quando for conveniente). E para quem paisagismo, urbanismo e arquitetura são coisas sem futuro. 

Natal sofre da Síndrome de Michael Jackson. Esse último tanto queria ser branco que após tantas 

plásticas conseguiu finalmente ficar com a cara da Dra. Kira (a símia-médica do Planeta dos Macacos), 

já a primeira tanto quis ser uma cidade balneária de veraneio americano (ver filme Tubarão), que 

finalmente conseguiu se transformar numa cidade insípida do sertão. Uma província da seca! 

Essa modificação ambiental com vistas a transformar a cidade numa salada temperada de 

cidades exóticas situadas em latitudes outras, tem também seu lado cruel: quanto mais se tenta modificar 

a paisagem tanto mais ela revida se autodestruindo, pois: 

a germinação, o crescimento e a resistência à doença das plantas ajustam-se 
perfeitamente a essas características climáticas. As mudanças sazonais de duração do 
dia, temperatura e chuva constituem sinais que estimulam as sementes a germinar, 
crescer e amadurecer para desenvolver flores, sementes e frutos. Cada população de 
plantas é programada geneticamente, por meio de seleção natural, para reagir 
adequadamente aos sinais do regime sazonal no qual se desenvolveu. Por exemplo, a 
duração do dia é constante ao longo do ano no equador, mas nas zonas temperadas ela 
aumenta à medida que os meses passam do solstício do inverno ao solstício do verão, 
tornando a diminuir na outra metade do ano. A temporada de cultivo – isto é, os meses 
com temperaturas e durações do dia ideais para o crescimento das plantas – é mais 
curta nas latitudes altas e mais longa perto do equador. As plantas também são 
adaptadas às doenças predominantemente na latitude em que crescem (DIAMOND, 
2002, p. 185). 

Cremos que isso é suficiente para justificar o enxame de pragas importadas (fora as do turismo) 

que atacam a vegetação local, e o declínio milionário da vã tentativa de reinventar a paisagem, como se 

fosse possível essa plástica monstruosa. Essa é uma cidade a pouquíssimos graus ao sul do equador e 

obedece a um regime sazonal, temperatura e diversos fatores do regime ambiental bastante precisos. As 

alterações impostas por essa opera buffa urbana de papelão, tem sacrificado mais a natureza do que os 

400 anos (aliás, cimentados à entrada da cidade, como uma bula farmacêutica) de colônia portuguesa. 
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Nem a II Grande Guerra destruiu tanto o patrimônio natural da cidade. Muito pelo contrário - verdade 

seja dita - ingleses (na virada do século XX) e americanos (na década de 40) urbanizaram de maneira 

coerente os espaços livres da cidade com alamedas e praças arborizadas que, por sua vez, já foram 

destroçadas na voracidade psicodélico-apocalíptica da nova classe m(n)édia. 

O aglomerado – i.e., amontoado – informe de plantas asiáticas e europeias desafia o senso 

comum, apesar de aparentemente haver um inocente equívoco na neo-naturalização de plantas de outras 

latitudes dessa débil tentativa de ser Deus: elas fenecem. Saguaro gigante do Arizona no Ceará? Tuia 

europeia, eritrinas e azáleas indianas, jasmins chineses e tulipas holandesas no equador? Porque não! 

Afinal, para que existem os cosméticos químicos e os silicones? Pode-se disfarçar a idade, mas não 

removê-la. Pode-se disfarçar a natureza da paisagem, mas não se pode modificar um hábitat. Para tudo 

há um preço. Caro não, caríssimo! 

Nesse universo onde desfilam de supermercado em supermercado – com direito a faixa de 

pedestre cortando uma via expressa – a fauna enfastiada de plumagem pseudo-sofisticada e que 

administra financeiramente o cercadinho dessa Disneylândia de papelão, e onde se decide como vai ser 

a nova roupagem da natureza conforme o resultado das férias: se foi Bariloche, dá-se o ar da neve (sem 

essa, claro), se foi Barcelona, dar o ar Mediterrâneo (sem tê-lo, claro), se for Roma, dão o ar mundano-

cosmopolita (sem a antiguidade, affé!) e se for Orlando, o ar americano o mais médio possível (sem a 

riqueza, of course). Mas, 

Coitada da planta cujo programa genético não combina com a latitude do campo no 
qual é plantada! Imagine um agricultor canadense tolo o bastante para plantar uma 
espécie de milho adaptado ao cultivo no sul distante, como o México. O pobre pé de 
milho, seguindo seu programa genético próprio para o México, se prepararia para 
lançar seus brotos em março, quando descobriria que ainda estava enterrado sob três 
metros de neve. Ainda que fosse reprogramada geneticamente para germinar numa 
época mais apropriada ao Canadá – digamos, junho – a planta ainda teria dificuldades 
para germinar por outras razões. Seus genes estariam lhe dizendo para crescer num 
ritmo mais lento, o bastante para atingir sua maturidade em cinco meses. [...] Também 
lhe faltariam genes para resistir às doenças próprias do clima do norte, enquanto 
carregaria inutilmente os genes para resistir às doenças dos climas meridionais. Todas 
essas características fazem com que as plantas das latitudes mais baixas não se 
adaptem bem às condições das zonas altas e vice-versa (Ibid., p. 185). 

Assim, torna-se compreensível que o urbanismo contemporâneo tenha se tornado, muito mais 

uma ciência cosmética do que uma ciência prática que lida com as questões cruciais do hábitat urbano, 

tais como: poluição, hidrologia, distribuição de serviços e, acima de tudo, saúde pública. Estando essa 

última também elevada a uma categoria de inefabilidade, cá nestas plagas, através de seus hospitais e 

clínicas na agrupados na Nova-Houston da classe média, o que indica uma Disneylandização da saúde 

pública, essa sim, a mais aviltada. 

Portanto, a teoria geral da estética, neste trabalho, será substituída momentaneamente pela 

estética do Kitsch. Assim sendo toda a visão do paisagismo, neste trabalho, será analisada através da 

ótica do Kitsch, como sinônimo de vulgaridade, ostentação, falta de educação formal, ignorância de 



83 
DA ESTÉTICA 

recursos, negligência à (juris)prudência e, acima de tudo, a tendenciosidade caprichosa das políticas 

administrativas urbanas. 

Ao tratar de uma estética do apocalipse, referi-me à beleza que mata, à estética que destrói 

irreversivelmente o patrimônio botânico e ambiental, com consequências à saúde humana, em função 

da busca da máscara social que supostamente apaga a vergonha cidadã da baixa estima nacional, racial 

e cultural. Referi-me à insistência em degradar o meio ambiente em prol da fantasia das Ilhas da Fantasia 

do turismo grosseiro, forjado escusamente às custas do bom senso e do porvir. Se vier a servir!  

Neste trabalho, a Estética do Apocalipse refere-se, portanto, à política desarticulada da defesa 

do meio ambiente como política da defesa do futuro. Refere-se ao caos instaurado e instalado na 

destilaria do poder pessoal, da política social, do desastre econômico e do desamor coletivo, adquirido 

por justaposição, inadequação de propósito e pela histeria megalomaníaca da classe média. Acredito 

que, no devido tempo, será apresentado não o resultado desta busca da causa, mas da consequência deste 

desvario, deste despropósito, deste despautério sinistro, letal e rigorosamente e singularmente hilário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 DO  APOCALIPSE 

Ou do Prazer que Poucos Extraem em Fazer Muitos Sofrerem as Danações do 

Inferno sem lá Quererem ir 
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A intenção de discorrer sobre o apocalipse, não foi a de mistificar ou não, o Apocalipse de S. 

João. Mas analisar os mitos que discorrem sobre o fim de um mundo, o nosso. Não um fim total, mas 

um fim aos pedaços. Nessa pesquisa decidimos nos deter não nas culturas patriarcais neo-judaicas (i.e., 

Islamismo Cristianismo e judaísmo), e sim nas culturas matriarcais de forte cunho agrário (como dos 

povos pré-letrados e da Antiguidade Clássica), uma vez que essas são repositórios de conhecimento das 

coisas da Terra. Não a Terra como a conhecemos, mas como eles a interpretam: como ser vivo e 

pensante. Considere-se que ao nos referirmos às culturas da Antiguidade Clássica como matriarcais, 

contamos com o fato de que antes dos deuses homens sempre há uma deusa-mãe arquetípica e 

grandemente poderosa a quem se recorre permanentemente. A investigação visa descobrir a mensagem 

que jaz sob o manto dos mistérios e portentos que induzem um fim às coisas e as tribulações passadas e 

causadas pelo próprio ser humano. 

33..11  NNooççõõeess  GGeerraaiiss  

A noção de apocalipse como uma coisa de caráter místico não entra necessariamente neste 

projeto, porque não há nenhuma intenção mística ou misteriosa na realização do trabalho. A palavra em 

si contém sua própria explicação carecendo, portanto, de mais explicações. Advinda do grego 

apokalypsis (), que significa “revelação”, detém-se, em sua origem, no pensamento de 

natureza escatológica dos profetas bíblicos, que previam um fim desastroso e carregado de calamidades 

para os que se opunham ao credo oficial, ou simplesmente não o apoiavam, tendo assim um caráter 

aliado às sutilezas da educação, dos costumes e da obediência e respeito à filiação dos clãs. “Nos séculos 

I e II AC desenvolveu-se no judaísmo, dando continuidade ao gênero profético, uma abundante literatura 

que descrevia, através de forma convencional e misteriosa aos não-iniciados, a instauração do reino 

messiânico e fim dos tempos” (Grande Enciclopédia Larousse, 1988, vol. 1, p. 198).  

Isso também leva à noção de obscurantismo, de coisa ou palavra de sentido oculto e difícil. Em 

O Novo Aurélio (HOLANDA, 1998), a palavra também encerra o significado de grande cataclismo, de 

flagelo terrível. Dessa forma, “o termo ‘apocalíptico’ tornou-se igualmente o símbolo dos derradeiros 

dias do mundo, que serão marcados por fenômenos espantosos […] o apocalipse torna-se, assim, 

símbolo do fim do mundo” (Ibid., p. 68). 

A ideia de um fim catastrófico para os humanos que se interpunham, obstruíam ou enfrentavam 

de maneira orgulhosa as forças da natureza, destruindo-a sem outros motivos além da destruição per se, 

não é uma ideia nova. Ela perpassa por toda a antiguidade, podendo ser encontrada tanto no conceito 

das yugas do Hinduísmo Védico quanto no mito grego das Quatro Eras ou dos Quatro Sóis Maias.  

O mundo cultural do Oriente Médio estava impregnado desta noção de desastre como vingança 

telúrica, podendo ser encontrada nos cultos de Ahura Mazda e sua antítese Agra Manyú, assim como no 

Zoroastrismo, que preveem um final de desastres como forma de punição aos desobedientes. Na epopeia 

do Gilgamesh, o herói depara-se com as forças ctônicas, sob a forma de Ereshkigal, deusa infernal, que 
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tenta seduzi-lo em vão e durante o diálogo entre os dois estabelece-se uma conscientização - para o herói 

- de que sem o arrependimento viria muito sofrimento. Fato ocorrido ao se deparar com a perda da 

amizade de seu melhor amigo, Enkidu. Aqui especificamente o mito se dirige ao aspecto da atitude 

civilizadora, pois ao rejeitar as investidas de Ishtar e cair na ira de sua irmã, Ereshkigal – uma espécie 

de Gaia Mesopotâmica –, Gilgamesh rejeita o amor e o zelo ao chão sagrado, que é o ventre dos grãos 

e dos frutos, em troca do entusiasmo pelas coisas da urbe e do mundo masculino. Aqui surge o princípio 

da rejeição da natureza, do campo pela cidade. A troca da cultura agrária pela cultura urbana, a troca da 

mãe criadora e provedora pelo pai absoluto, aqui transferido para Enkidu, o companheiro de lidas. 

A mesma noção de arrependimento das falhas cometidas contra a natureza também aparece nos 

sistemas religiosos dos povos pré-letrados. Para os Zuñi, da América do Norte, enquanto houver 

harmonia entre os homens e as forças da natureza, tudo sairá bem, mas o confronto e a destruição das 

coisas da natureza geram uma força contrária e proporcional; assim, quando o homem se coloca em 

confronto com as forças da natureza, estas se desencadeiam de forma negativa e destrutiva, recriando 

um tipo de cataclismo apocalíptico. Os Sioux também achavam que um dia a terra se esgotaria num 

cataclismo e todos os povos se juntariam após o evento, numa espécie de terra da abundância. Na 

Polinésia, se crê que um dia as ilhas afundarão, e tudo perecerá para um reencontro numa terra enxuta e 

segura de inundações e catástrofes marinhas.  

Assim, vemos que ao contrário das religiões institucionalizadas que normalmente defendem um 

credo onde os problemas da Terra e da sobrevivência nela, são assuntos que podem ser corrigidos pela 

Providência ou por um Deus salvador dos eleitos e/ou facções que o temem, as religiões dos povos ditos 

ágrafos ou pré-letrados, estão conectadas à Terra e seus problemas, não através destes mecanismos 

mediadores mas através de uma série de visões, em sua grande maioria sistematizadas por um códice 

oral, passado de geração a geração, voltadas igualmente para os problemas da Terra.  

33..22  PPoovvooss  AAmmeerriiccaannooss  

No rumo da investigação, procurando rastros dentre os aborígenes africanos, oceânicos e 

americanos, deparamos com um dos corpus mítico-escatológicos mais intrigante de todos: o dos 

aborígenes Norte Americanos, particularmente os das nações Iroquesa e Pradarias. 

3.2.1 Iroqueses 

Da nação Iroquesa da província de Ontario no Canadá, encontramos um complexo sistema de 

código ético ambiental, particularmente entre os Anishinaabe e Mohawk. Entre os Mohawk circula o 

seguinte ciclo dominante; o Ciclo das Sete Gerações. E, assim, contam a seguinte história: 

Sete gerações após o contato dos europeus com os Onkwehonwe, esses veriam o dia em que os 

olmos morreriam; estranhos animais nasceriam deformados e sem as devidas entranhas; gigantescos 

monstros de pedra escancarariam a face da terra; os rios queimariam; o ar queimaria os olhos dos 

homens; os pássaros cairiam do céu; os peixes morreriam na água e o homem ficaria cada vez mais 
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envergonhado da maneira como tem tratado a Mãe e Provedora, a Terra. Nesse dia, os índios voltariam 

para Onkwehonwe em busca de guia e direção. Cabe a atual geração, a sétima, dos Kanienkehaka ter 

liderança e dar bom exemplo aos que falharam. 

Deste segue-se o ciclo dos Sete Fogos dos Anishinaabe que é contado assim: 

O demiurgo Deganawidah diz aos índios que eles iriam passar por um tempo de grandes 

provações, quando suspeitassem de seus líderes e dos princípios da paz. Que nesse momento, uma 

serpente branca iria surgir e se misturar amistosamente com a serpente índia, mas com o passar do 

tempo, essa se tornaria tão poderosa que tentaria destruí-los. Quando as coisas estivessem quase perdidas 

surgiria uma serpente vermelha que viria do Norte para libertá-los do jugo da serpente branca e que essa 

logo iria lutar contra aquela. Nesse ínterim, os índios fogem rastejando para uma região cheia de colinas 

e, aí, se reúnem e renovam a fé e os princípios no demiurgo, quando recebem uma mensagem de 

Deganawidah para esperarem um novo líder; um líder jovem que viria do Leste e que seria vidente por 

opção. Enquanto estão juntos em reunião observando a luta das duas serpentes, surge do mar uma outra, 

negra, vindo do Sul e pingando sal.  

Durante esta luta, há uma pequena trégua que logo termina, para que a luta recomece com mais 

força que é então quando as montanhas iriam rachar, os rios ferver, os peixes boiar de barriga para cima, 

todas as folhas das árvores na área cair, a grama desaparecer e estranhos besouros e bichos rastejar pelo 

chão e atacar ambas as serpentes, até que a serpente vermelha ataca a branca pelas costas e lhe arranca 

um pelo vermelho que é soprado por um grande vento para as mãos da serpente negra. Enquanto estuda 

o pelo, esse se transforma numa moça branca que lhe conta das coisas ruins que estão acontecendo. 

Enfurecida com o relato a serpente negra dispara para o Norte e entra na luta com tanta determinação, 

que derrota as duas serpentes já exaustas da luta entre si. Uma vez vencidas, as serpentes vermelha e 

branca, após olhar todas as direções, a serpente negra olha para o Leste e vê uma luz cegante, que é 

Deganawidah vindo para ajudar os índios, movendo-se do Leste para o Oeste. Horrorizada, a serpente 

dispara de volta ao Sul e nunca mais é vista pelos índios. A serpente branca ao ver a luz faz um débil 

esforço para ir em direção a essa luz. Mas uma porção sua recusa-se a ir e vai à região das colinas e 

junta-se aos índios. A porção que vai para a luz mergulha no mar e reaparece na crista da onda das águas, 

juntando-se a luz para nunca mais ser vista. A serpente vermelha, assustada pela luz, foge para o Norte 

numa trilha de sangue e destruição e nunca mais é igualmente vista.  

Entrementes, na época em que viviam em paz, sete profetas se reuniram e profetizaram o futuro 

em sete profecias e cada profecia era chamada de Fogo; sendo Fogo uma referência a uma época de 

tempo futuro. Daí, os ensinamentos dos profetas serem chamados de Os Sete Fogos. 

O primeiro profeta disse para os Anishinaabe procurarem uma ilha em forma de tartaruga que 

estava ligada a purificação da Terra. Essa ilha seria encontrada no início e no fim da jornada e haveriam 

sete paradas no caminho. Ela seria identificada por ser uma terra onde a comida cresce na água; 
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O segundo profeta disse que o Segundo Fogo seria reconhecido quando um grande corpo de 

água ocupasse, temporariamente, toda a terra da nação Anishinaabe; quando então, nasceria uma criança 

que apontaria o caminho de volta aos costumes tradicionais. 

O terceiro profeta disse que no Terceiro Fogo os Anishinaabe trilhariam o caminho de volta à 

terra escolhida, uma terra à Leste onde a comida cresce na água e para onde deviam mudar suas famílias; 

O quarto Fogo foi predito por dois profetas unidos em um só. Um disse que uma raça de Pele 

Clara iria chegar e que o futuro dos Anishinaabe dependeria da face que a raça de Pele Clara usasse. Se 

usassem uma face de irmão, surgiria um tempo de maravilhas ao se juntar o conhecimento e artigos 

destes com o conhecimento da terra que os índios tem de maneira que duas nações fariam uma só e que 

essa seria juntada por mais duas outras para criar uma nação poderosa. Reconhecer-se-ia a face do irmão 

se este não usasse armas. Mas o segundo profeta disse para ter cuidado com a raça de Pele Clara se essa 

viesse usando a face da morte, pois ambas as faces eram muito parecidas e, portanto, difícil de 

reconhecer. Disse também que o irmão com a face da morte, carregaria armas e os rios iriam correr 

envenenados e os peixes inadequados para se comer. 

O quinto profeta disse que, na época do Quinto Fogo viria um tempo de grande luta que iria 

dominar as vidas de todos os nativos. Nesse momento, surgiria um povo que viria com uma promessa 

de alegria e salvação. Seriam promessas falsas que se fossem ouvidas, causariam a quase destruição dos 

povos.  

O sexto profeta disse que, no tempo do Sexto Fogo, tornar-se-ia evidente que as promessas do 

Quinto Fogo eram falsas. Os enganados por essa promessa tomarão seus filhos dos Anciãos e netos e 

netas se voltarão contra os avós. Assim os Anciãos perderão sua razão para viver e surgirá uma nova 

doença entre as pessoas. O equilíbrio entre elas será perturbado. O cálice da vida transbordará e se 

transformará num cálice da dor. 

O sétimo profeta disse que, no Sétimo Fogo, surgiria um Novo Povo e que este iria procurar os 

Anciãos em busca de guia para sua jornada. Mas os Anciãos não falariam ou por nada terem a oferecer 

ou por medo. Essa rota teria de ser empreendida por si mesma e que o Oitavo Fogo dependeria da escolha 

para que houvesse o restabelecimento da paz ou destruição total. Os caminhos seriam o da tecnologia 

ou da espiritualidade.  

3.2.2 Cherokee 

Para os Cherokee do Alasca existem quatro ciclos. Primeiro o do mineral, da rocha. Depois, o 

ciclo da planta. Estamos, agora, no ciclo do animal, que está findando para dar início ao último ciclo, o 

do homem. 

No princípio de tudo, durante o primeiro ciclo, o Grande Espírito apareceu juntou todos os povos 

e disse: 

vou lhes mandar para as quatro direções, e ao longo do tempo vou lhes mudar para 
quatro cores, mas vou lhes dar alguns ensinamentos, e vocês chamarão estes de 
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Ensinamentos Originais; quando vocês voltarem a se juntar novamente uns aos outros, 
partilharão esses ensinamentos de modo que possam viver e ter paz na terra, e uma 
grande civilização surgirá. Durante o ciclo do tempo, eu vou dar a cada um, duas 
tabuletas de pedra. Quando lhes der essas tabuletas não as jogue no chão. Se algum 
dos irmãos e irmãs jogar a tabuleta no chão, não somente os seres humanos terão 
tempos difíceis, mas toda a própria terra por pouco, morrerá. (Adaptado de 
http://www.crystalinks.com/cherokee/html). 

E assim foi passada uma responsabilidade chamada de a Guarda.  

Aos índios, o povo vermelho do Leste, foi dado a Guarda da Terra. A tarefa era aprender os 

ensinamentos da terra: as plantas que dela nascem, coisas que se podem comer, ervas que curam e demais 

coisas relacionadas ao conhecimento da terra. 

Ao povo amarelo do Sul foi dada a Guarda do Vento. Seu dever era aprender sobre o céu e a 

respiração e como levar isso para dentro de si em busca de progresso espiritual. 

Ao povo negro do Oeste foi dada a Guarda da Água. Sua tarefa era aprender os ensinamentos 

da água que é o mais poderoso, importante e humilde dos elementos. 

Ao povo branco do Norte foi dada a Guarda do Fogo. Sua tarefa era aprender sobre as qualidades 

do fogo, seja numa centelha de motor, num lampejo de lâmpada ou no centro de um avião. O fogo 

consome, mas também se move. Eis porque a raça branca começou a se mover na Terra e nos reunir 

como família humana.  

Assim temos o Quadro 3.1de valores dessa distribuição: 

Quadro 3.1 - Distribuição das Raças segundo os Cherokees 

PONTO CARDEAL RAÇA ELEMENTO LOCAL DE GUARDA 

L Vermelha Terra Arizona 

S Amarela Vento Tibete 

O Negra Água Kenya 

N Branca Fogo Suíça 

O tempo passou e o Grande Espírito também deu, a cada uma das quatro raças, duas tabuletas 

de pedra que foram guardadas em lugares especiais. A dos índios estão guardadas na Reserva Hopi na 

terceira Mesa da região de Quatro Cantos do Arizona; as da raça negra estão guardadas pela tribo 

Kukuyu no Monte Kenya; as da raça branca estão guardadas na Suíça; e as da raça amarela estão 

guardadas pelos Tibetanos que são antípodas dos Hopi.  

Há de considerar uma intrigante situação sobre profecias antigas desses Guardiões. Diz uma 

profecia Tibetana, que quando águias de ferro voarem e cavalos andarem sobre rodas, o povo Tibetano 

será espalhado pela Terra e o dharma irá para a terra do povo vermelho; enquanto uma profecia Hopi 

diz que, quando aves de ferro voarem o povo dos mantos vermelhos do Leste e que perderam sua terra 

aparecerão e os dois irmãos separados pelo oceano se juntarão. Esses fatos aconteceram, aviões e 

caminhões chineses invadiram o Tibete, e os tibetanos que não foram mortos ou aprisionados fugiram 
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para todas as partes. O Dalai Lama refugiou-se nos Estados Unidos onde se reúne ocasionalmente com 

os anciãos Hopi. 

Conta-se também nas antigas profecias que os primeiros irmãos e irmãs a voltarem a se reunir 

aos índios, viriam como tartarugas, humanos, mas como tartarugas. E assim foi. Chegaram os espanhóis 

vestidos em armaduras. Como tartarugas. Os índios se reuniram para recebê-los e estenderam as mãos 

para saudar. Mas não houve aperto de mão, pois as dos espanhóis estavam armadas com machadinhas. 

Eles não tinham a face do irmão, pois vinham armados.  

Enquanto a perseguição e matança dos índios pelos espanhóis se ampliam, estes se reúnem para 

saber o que o incerto futuro lhes reserva. E vêm as visões do futuro: 

I. Eles (da outra raça) vão construir uma fita negra e nessa fita negra vai ser posto um besouro em 

movimento e quando esse besouro começar a se movimentar, esse vai ser o sinal do Primeiro Abalo 

da Terra (Primeira Guerra Mundial?); 

II. esse abalo será tão violento que jogará o besouro no ar e ele vai começar a se mover e voar no ar e, 

no final do abalo, esse besouro estará voando pelo mundo todo; 

III. depois disso, será construída uma teia de aranha em torno da terra e as pessoas conversarão por 

intermédio dessa teia e quando essa teia estiver pronta surgirá um sinal de vida a Leste que se 

enristará. Esse sinal virá com o sol, mas o próprio sol irá nascer, um dia, no Oeste; 

IV. quando o sol nascer e se inclinar no Leste e o sinal da vida ficar invertido (a suástica) a Grande 

Morte descerá na terra e haveria um Segundo Abalo que será pior que o Primeiro; 

V. o pior mau uso de todas as Guardas, será a do fogo, quando construir a cabaça de cinzas. Eles dizem 

que quando essa cabaça de cinzas cair do céu as pessoas pegarão fogo e nada crescerá durante 

muitas estações; 

VI. depois que a cabaça de cinzas cair, será feito tentativas de acordo de paz, para isso será construída 

uma casa de mica. Mas os índios serão mantidos fora dela, e enquanto forem mantidos fora dela, 

suas profecias não serão ouvidas e nada poderá ser feito para impedir a chegada do Dia da 

Purificação. 

Assim, após várias tentativas infrutíferas de fazer parte das Nações Unidas e após uma reunião 

dos anciãos, falou Thomas Bannyacia, Hopi: 

Vocês verão um tempo em suas vidas em que os seres humanos irão descobrir o 
esquema de que somos feitos. [...] Eles vão cortar esse esquema. [...] Vão criar novos 
animais na Terra, e vão achar que esses vão nos ajudar. E assim vai parecer. Mas 
talvez os netos e bisnetos venham a sofrer. [...] Eles liberarão essas coisas e eles as 
usarão. E isso não vai muito distante de agora. Eles estão fazendo novos animais. [...] 
Os anciãos falaram disso. Eles disseram, Vocês verão novos animais, e mesmo os 
animais antigos voltarão, animais que as pessoas pensavam ter desaparecido. Eles os 
encontrarão aqui e ali. Eles começarão a reaparecer.  

(http://www.dreamscape.com/morgana/atlas.html) 

Profetizam igualmente que, logo após a águia pousar na lua, as coisas vão começar a correr cada 

vez mais rápido. A mensagem é que, quanto mais as coisas acelerarem, mais devemos nos desacelerar.  
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Então, aparecerá o sinal para o Terceiro Abalo. O último. Esse sinal será construção de Uma 

Casa no Céu. Quando as pessoas estiverem morando no céu, o Grande Espírito vai abalar a Terra não 

com uma só mão, mas com ambas. Nesse tempo, vão se construir cidades de pedra e as pessoas que 

vivem nelas são como conchas vazias. E, numa manhã, o sol vai se levantar e as cidades de pedra estarão 

ali, mas, ao anoitecer, não haverá nada ali além de vapor quente. Tudo será vapor. E começará o Terceiro 

Abalo que não será uma coisa boa de se ver. 

Assim falaram os Cherokee do Alasca. Mas de todos os corpus escatológico-apocalípticos, o 

mais enigmático e requintado é do Hopi. Os Hopi são descendentes diretos dos Anasazi, assim como 

seus irmãos Zuñi e Acona são povos Pueblo ou civilização do Chaco. 

3.2.3 Pueblos 

Os Anasazi foram grandes construtores, com legados de cidades semicirculares, centradas em 

torno de poços chamados de Kiva (Figura 3.1a) (Esses poços serviam de via religiosa, pois se acreditava 

que serviam de porta de comunicação com os espíritos, além de os lembrarem de uma antiga época 

quando tiveram de viver escondidos sob o chão). Essas cidades condominiais tinham uma forma de D 

(Figura 3.2), com o lado circular para o N, sempre alinhadas ao paralelo 108°, além de terem um 

sofisticado sistema de ventilação e deflecção calórica para os espaços fechados e um engenhoso sistema 

de alvenaria que permitia a construção de grandes e elaboradas edificações (Figura 3.3). Peritos em 

astronomia registraram uma supernova e conheciam o N magnético. 

 
a) Vista aérea da Grande Kiva de Pueblo Bonito, onde pode-se perceber a grandiosidade da alvenaria. 

(Fonte http://www.sacredsites.com/2nd56/153.html ) 
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b) Maquete eletrônica das praças ao lado da Grande Kiva, Pueblo Bonito em cerca de 1200 A.D. 

(Fonte http://www.taosnet.com/architectVRe/html/PueBonitoc.html ) 
Figura 3.1 - Pueblo Bonito - Exteriores   

 

 
Figura 3.2 - Pueblo Bonito – Exteriores 
Vista aérea de Pueblo Bonito, Chaco Canyon. 

(Fonte http://www.ratical.org/southwest/images/siteGuides/pbair.jpg ) 
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Exemplar da magnífica cantaria Anasazi. O entalhe das pedras é perfeito e o acabamento ímpar. Tecnologia primitiva? 

Figura 3.3 – Pueblo Bonito – Interiores 
(Fonte das imagens: http://goo.gl/n4Ohnr ) 

Na mitologia dos Hopi, as coisas se passam mais ou menos como entre os Cherokee: (Maasaw), 

o Grande Espírito, cria os homens, também divide-os em quatro cores (raças) e distribui tabuletas de 
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pedra e a Guarda dos elementos a cada cor, sendo que um homem branco vai restaurar a tabuleta do 

Ciclo do Fogo (Figura 3.4). 

 
Figura 3.4 – Emblema Hopi das quatro raças. 

(Fonte http://www.dreamscape.com/morgana/tethys.htm ) 

A imagem acima simboliza a região de Four Corners (Quatro Quinas), onde se encontram os 

estados de Utah, Colorado, Arizona e Novo México. O círculo simboliza o infinito e o Quarto Mundo 

que é esse atual. Segundo eles, o mundo foi varrido três vezes. A primeira vez pelo Fogo, a segunda vez 

pelo Gêlo e, mais recentemente, a terceira vez, por uma grande inundação. Quando o Terceiro foi 

destruído, os índios esconderam-se em subterrâneos e, ao saírem, geraram as quatro cores (raças) que se 

espalharam pelos quatro pontos cardeais. E agora, aproxima-se o advento do Quinto Mundo, - o Mundo 

da Iluminação - , que será precedido pelo Sexto - da Profecia e Revelação - e o Sétimo - da Completude. 

Até aqui temos, portanto, uma espécie de arquétipo. A partir de então, as situações mudam. Para 

os Hopi existirão nove mundos, estando nós, atualmente, no fim do quarto e na emergência do quinto. 

Essa passagem de mundos será anunciada pelos seguintes sinais: 

I. É predita a chegada dos homens brancos que são como Pahana mas não vivem como Pahana 

- homens que tomam terras e destroem seus inimigos com trovões (armas); 

II. A terra Hopi verá a chegada de rodas de fiar cheias de vozes (veículos); 

III. Uma estranha fera, igual a um búfalo mas com grandes e compridos chifres infestará o país 

(gado); 

IV. O país será cruzado por serpentes de ferro (trens); 

V. O país será coberto por uma gigantesca teia de aranha (rede de comunicações); 

VI. O país será coberto por rios de pedra que criam pinturas no sol (miragens produzidas pelo 

asfalto quente); 

VII. Ouvir-se-á falar do mar tornando-se negro e muitas coisas vivas morrendo por causa 

disso (contaminação dos mares por petróleo ou algas); 

VIII. Ver-se-á muitos jovens usarem cabelos compridos e se juntarem aos índios para 

aprender seus costumes (movimento Hippie); 

IX. Este é o último sinal: se ouvirá falar de uma morada no céu, acima da Terra, que cairá com 

grande impacto. Ela parecerá uma estrela azul. Logo após isso, as cerimonias Hopi se 

encerrarão em definitivo (estação espacial). 

Eles predisseram como sinais da aproximação, do que chamam de Dia da Purificação, quando 

se trouxer rochas da lua, forem feitas prospeções minerais no coração da terra Hopi e as plantas 
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florescerem no inverno. O mundo balançará de um lado para outro e haverá muitas colunas de fumaça 

e fogo em toda parte. 

As profecias que rondam as tabuletas têm similaridades na origem: foram divididas entre dois 

irmãos, indo o mais velho para Leste, com a missão de retornar em tempos difíceis, com a tabuleta como 

senha, para reunir a nação indígena e prepará-la para os eventos finais, o Dia da Purificação. Esse irmão, 

que virá do Leste, será reconhecido por usar casquete e manto vermelhos. 

Thomas Banyacya também disse que “Nosso verdadeiro irmão, quando vier, será poderoso e 

usará um casquete e capa, vermelhos. Será grande em população e não pertencerá e nenhuma outra 

religião além da sua própria. Ele trará consigo as tabuletas de pedra sagradas. Grande será sua vinda. 

Ninguém será capaz de enfrentá-lo” (http://www.dreamscape.com/morgana/tethys.htm ). Isso leva 

inevitavelmente a pensar no grande Lama não somente como chefe de uns pais, mas igualmente de uma 

religião que conta com adesões no mundo inteiro, criando a noção de 'grande em população'. 

A outra história começa com a inscrição rupestre da reserva Hopi no Arizona conforme segue. 

 
Figura 3.5 - Petrógllifo. 

Também conhecido como Pedra da Profecia. Penhascos de arenito da Reserva Hopi, Arizona 
(Fonte http://www.angelfire.com/ut2/arch/Hopiprophecy.html). 
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Figura 3.6 - Desenho esquemático da Pedra da Profecia. 

(Fonte http://www.dreamscape.com/morgana/iapetus.htm ) 

A grande figura (Figura 3.5) (A), à esquerda, é o Grande Espírito. O arco em sua mão esquerda 

(B), as instruções para os Hopi abandonarem as armas. A linha vertical, à direita (C), a escala de tempo 

em milhares de anos. O ponto onde o Grande Espírito toca a linha C, a época de sua volta.  

O "caminho da vida" estabelecido pelo Grande Espírito divide-se num caminho estreito, (linha 

inferior - E), da Vida contínua em harmonia com a natureza, e um caminho amplo (linha superior - G) 

das realizações científicas do homem. A cruz (P) é o cristianismo. O círculo abaixo da cruz (D) 

representa o contínuo Caminho da Vida. 

As quatro figurinhas no caminho superior (H) representam os três Mundos passados e o atual. 

Os dois círculos no caminho inferior (M) são os "Grandes Abalos da Terra" (as duas grandes guerras). 

A suástica dentro do sol e a cruz celta (Figura 3.6) representam os dois ajudantes de Pahana 

A linha curta, que retorna ao Caminho da Vida (F), é a última oportunidade para as pessoas 

voltarem à natureza antes que o caminho superior se desintegre e dissipe. O pequeno círculo, acima do 

Caminho da Vida (O), após a última oportunidade, é a Grande Purificação.  

Outros sinais do advento do Dia da Purificação são: as árvores morrerão; o homem construirá 

uma casa no céu; lugares frios se tornarão quentes, lugares quentes se tornarão frios; terras afundarão 

no oceano e outras se elevarão dos oceanos e não haverá aparição do Kachina azul. 

Haverá primaveras tardias e geadas prematuras que são sinais de uma volta a Era do Gelo. O 

plantio será feito com homens usando sacos para dedos e afastando a neve com os pés. Os verões serão 

muito curtos para que se possa colher algo de proveito. Pessoas serão caçadas em lugares altos até que 

essas caçadas escapem ao controle e se disseminem. 

Existem duas serpentes aquáticas, uma em cada polo, com um guerreiro sentado em cada uma. 

Eles mandam a natureza nos avisar, através de suas atividades, que o tempo está encurtando e devemos 

nos corrigir. Caso contrário, os guerreiros soltarão as serpentes. Elas se levantarão e tudo perecerá. É 

provável que isso se refira aos eixos polares e a manutenção do campo eletromagnético, que afina cada 

vez mais. As nações industrializadas se tornarão mais negligentes ao retirar mais recursos da terra, o que 

esgotará tais recursos; as máquinas sofrerão uma paralisação, e as usadas para plantar, colher e 

transportar se tornarão inúteis, esvaziando prateleiras de mercados e armazéns. E assim diz Dan 

Evehema, Ancião Hopi: 
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O homem moderno considera a velha sabedoria e conhecimento como mortas, inúteis 
e não mais respeitáveis. O homem moderno depende do sistema monetário e não mais 
de Mãe Terra, para se alimentar. Quando toda comida desaparecer, o homem moderno 
tentará corrigir seu erro, as condições que causou na terra com suas invenções. Ele 
tentará atingir algum tipo de método para curar a ferida, mas isso não será possível 
quando atingirmos o ponto sem volta (Fonte http://www.crystalinks.com/hopi2.html). 

Até que um dia virá, em que da terra se elevará um nevoeiro que diluirá as mentes e corações 

de todas as pessoas. Ai o último sinal surgirá: veremos um halo de névoa em torno dos corpos celestiais 

e por quatro vezes ele aparecerá em torno do sol. 

Será o último aviso! 

33..33  CCeellttaass  ee  EEssccaannddiinnaavvooss  

No universo celta, a deusa Morrigan (Figura 3.7) é inflexível ao decretar a pena de fim do 

mundo pela intrusão de seus domínios. Morrigan, deusa da guerra, aparece como uma tríade similar às 

nornas gregas: forças ctônicas (ctônico ou ctôniano - do gr. khthon, terra - referente às divindades 

infernais ou subterrâneas e, por conseguinte, das forças telúricas subterrâneas) sinistras e vingativas das 

traições cometidas contra a terra, aqui incarnadas como Badb em forma de corvo, Macha (a batalha) e 

Nemain (o pânico). Encontradas entre os Escandinavos, estas mesmas nornas chamam-se Urd, Verlandi 

e Skuld, Destino, Existência e Necessidade. “No final da narrativa da Segunda Batalha de Moytura, a 

Morrigu celta, ou deusa da guerra, profetiza o fim do mundo: confusão das estações, corrupção dos 

homens, decadência das classes sociais, maldade, relaxamento dos costumes” (CHEVALIER, 1988, p. 

65). 

 
Figura 3.7 – Morrigan. 

(Fonte http://www.timelessmyths.com/celtic/gallery/morrigan2.jpg ). 
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O herói Cú Chuhlainn, após muitas vicissitudes, é derrotado até a morte pela deusa Medhbh 

Lethdhberg (a Mab, do Sonho de Uma Noite de Verão, de Shakespeare), por ter escarnecido e 

desprezado seu amor. Ocorre que Medhbh representa o solo, a pátria, a raiz da raça, a mãe universal por 

excelência, e deitar com ela é reproduzir as riquezas da terra ao mesmo tempo em que se assume a 

reverência, observância e respeito à natureza. Recusar esse amor é recusar o amor ao chão, ao provedor. 

Assim, o herói do Ciclo de Ulster é derrotado e morto. “Grande, de fato, foi o poder de Medhbh sobre 

os homens da Irlanda, pois era ela que não permitia haver reis em Tara, a menos que ele a tomasse como 

esposa” (MAC CANNA, 1975, p.120). 

Isso tudo numa sociedade com um sistema de castas apurado e preciso. A pirâmide social 

compreendia primeiro os druidas, que eram sacerdotes e juristas; a aristocracia militar, o flaith, que 

representava o poder (onde estava Cú Chuhlainn); e o bo-airig (possuidores de vaca), que formavam a 

classe agrícola. 

Nos mitos escandinavos há um personagem de origem divina, filho de Odin e Frigg: Balder. 

Numa região onde a força natural dominante é o gelo que queima e a ausência de sol durante boa parte 

do ano, a visão da natureza é de uma crueza cortante. O contador de história, Snorre Sturlasson 

(GRINAL, 1965), retrata-o assim: 

O segundo filho de Odin é Balder e há muito de bom a se dizer dele. Ele é o mais 
refinado, e todos o louvam [...] É o mais sábio de Aesir, o mais talentoso no discurso 
e o mais gentil [...] Balder também é o mais honesto juiz e ‘todos aqueles que 
recorreram a ele em querelas da lei, se reconciliaram’ [...] ele é a encarnação da beleza, 
justiça e gentileza, e tudo o que pede é ser capaz de espalhar a harmonia e a alegria 
(p. 382). 

Vê-se, portanto, que a personagem é a personificação da harmonia cósmica. Sua morte retira da 

terra toda a harmonia e a beleza existentes e inicia o ciclo final do Ragnarok (Figura 3.8), terminando 

com a última batalha da qual só restará a árvore Yggdrasyl (Figura 3.9) e os gêmeos Lif e Lifthrasir. 

Snorre relata o fim apocalíptico como: “Só Surt foi deixado vivo para lançar fogo sobre os céus e a terra, 

de modo que as chamas subiam enquanto a terra afundava entre as ondas” (DAVIDSON, 1969, p.122). 
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Figura 3.8 - As Walkirias cavalgam com Odin. 

(Fonte http://www.mythicalrealm.com/images2/wild-hunt-odin-arbo_small.jpg). 

 
Figura 3.9 - Yggdrasyl 

(Fonte http://goo.gl/5iNiSu) 
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33..44  GGrreeggooss  

Os gregos interpretaram isso de maneira mais trágica e mais explícita ao relatarem a vingança 

de Ártemis contra Agamêmnon. Por ter invadido a reserva privada da deusa e caçado sua manada de 

veados, Agamêmnon é obrigado a sacrificar sua filha Ifigênia. Ao fim, vendo as dores da mãe e da filha, 

Ártemis se compadece, e na hora do sacrifício, desce oculta uma névoa, onde leva Ifigênia e coloca em 

seu lugar um veado para o sacrifício. A penalização não ocorreu porque Agamêmnon mata os veados 

sagrados de Ártemis para dar alimento aos gregos, que aguardavam bons ventos para atravessar o mar 

para Tróia, mas porque a caçada fora daqueles animais específicos. Aqui se encontra, portanto, uma 

postura bastante objetiva quanto a realidade das coisas da natureza: o desperdício dos objetos naturais 

dispostos para a satisfação, deleite ou demonstração de força pessoal sem outro interesse que não o 

egoísmo em relação à natureza, leva a um fim trágico e geralmente irreversível. Este fim principia, 

consequentemente, o fim da própria dinastia dos Atridas, quando Clitemnestra mata Agamêmnon para 

vingar a traição e a morte da filha e, por sua vez, é morta pelos próprios filhos: Orestes e Electra. Assim 

as Fúrias são aplacadas e Themis volta a reinar soberana.  

Revendo os conceitos de Justiça para os gregos vemos que Themis expressa “o que é 

estabelecido como a regra, a lei divina ou moral, a justiça, o direito divino’ (em latim fas), por oposição 

a nómos (), ‘lei humana’ (em latim lex ou ius) e a dikê (), ‘a maneira de ser ou de agir’, 

donde: hábito, o costume, a regra, a lei, a justiça’ (em latim consuetudo)” (BRANDÃO 2, 1999, p. 417). 

O teatro grego possuía de um caráter religioso e social, albergando a função didática de instruir, 

treinar e preparar o cidadão para a vida pública tanto quanto para a vida pessoal. As tramas e enredos 

eram baseados em tragédias comuns ou banais, em fatos às vezes verdadeiros, mas transformados pela 

criatividade do autor em obras-primas. A importância de uma peça era proporcional ao envolvimento 

que ela pudesse dispor na delicada rede social, bem como o poder de através das personagens, comover 

e induzir o público a uma catarse educativa. Temas como incesto, traição, parricídio, matricídio e até 

prostituição eram tratados de maneira direta e racionalmente lógica.  

Esta codificação de sabedoria prática através dos mitos vai encontrar nos gregos um grande 

expoente e exponente de grande profundidade investigativa e metafísica. E dá couro e alma a 

personagens muito específicas, relacionadas à justiça e à punição: Têmis, Erínias, Ananque, Dique, 

Moiras e Nêmeses. Na verdade, todas estas personagens são faces de uma única coisa, de uma única 

situação: o cuidado a se ter com os passos que se dão na vida, que podem ser mortais ou infinitos.  

As Erínias () nasceram do sangue da castração de Urano (espaço) feita por Cronos 

(tempo) ao cair sobre Géia (Gaia – Terra). Encarnam forças muito primitivas, que nem sequer obedecem 

aos “Olímpicos”. Estão num plano superior, são mais antigas, são universais, já apresentadas nos poemas 

Homéricos como uma forma de consciência assombrada, como perturbadoras da razão. São três: Aleto 

(), a implacável, Tisífone (), a vingadora do crime, e Megera (), a que tem 

aversão por, a que inveja (Figura 3.10).  
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Figura 3.10- Orestes perseguido pelas Fúrias. William Adolphe Bouguereau 1862. 

(Fontehttp://www.calliope.free-online.co.uk/iphig/iphig4.htm). 

De início eram sobretudo guardiães das leis da natureza e da ordem das coisas, no 
sentido físico e moral, o que as levava a punir todos os que ultrapassassem os seus 
direitos em prejuízo dos outros, tanto entre os deuses quanto entre os homens. 
Tornaram-se depois especificamente as vingadoras do crime, em particular do sangue 
parental derramado. [...] Eis a tarefa primordial das Erínias, conquanto sejam 
igualmente protetoras da ordem social. Punem todos os crimes e faltas susceptíveis de 
perturbá-la, como a hýbris [...] o descomedimento, através do qual o homo, o homem 
se esquece que é humus, barro, argila, um simples mortal (BRANDÃO 1, 1999, P. 
353). 

Essa humanização da natura naturans é uma das marcas arquetípicas das culturas agrárias, cujo 

contato com a natureza era direto. Essas marcas foram estabelecidas pelos rituais e processos 

intelectuais, que foram utilizados para a compreensão e entendimento do funcionamento dos processos 

naturais. Dedução e intuição. 

Nas civilizações primitivas, o mito desempenha uma função indispensável: ele 
exprime, enaltece e codifica a crença; salvaguarda e impõe os princípios morais; 
garante a eficácia do ritual e oferece regras práticas para a orientação do homem. O 
mito, portanto, é um ingrediente vital da civilização humana; longe de ser uma 
fabulação vã, ele é, ao contrário, uma realidade viva, à qual se recorre 
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incessantemente; não é absolutamente uma teoria abstrata ou uma fantasia artística, 
mas uma verdadeira codificação da religião primitiva e da sabedoria prática 
(ELIADE, 1991, p.23). 

Nêmeses (Figura 3.11) (), por sua vez, é a “justiça distributiva”, “a punidora da 

injustiça praticada” Ela simboliza, como as Erínias, a justiça primitiva dos deuses contra todos aqueles 

que teimam em ultrapassar o métron, a medida de cada um, com o descomedimento. Sua função 

essencial é, pois, restabelecer o equilíbrio, quando a justiça deixa de ser equânime, em consequência da 

hýbris, de um ‘excesso’, de uma ‘insolência’ praticada” (BRANDÃO 2, 1999, p.162). 

 

 
Figura 3.11 – Nêmeses ou a Grande Fortuna. 

Albrecht Dürer, 1501-1502, Gravura.Coleção da UCLA Grunwald Center for the Graphic Arts. 
(Fonte http://www.hammer.ucla.edu/images/nemesis.) 

Aqui, portanto, está apresentada a visão grega de como funcionavam as coisas: a terra, o humus, 

umedecia e dava sabor ao homem. A terra, fecundada de sangue (a castração de Urano), de sangue era 

feita. O homem feito deste humus era sangue deste humus. Investir e tentar derrotar a natureza (Géia) 

era uma hýbris, um descomedimento, uma arrogância, um matricídio. Um sangue da família derramado 

pela família. O abate de árvores sagradas (as Mães), a lixiviação propositada, o desvio de mananciais 

aquáticos, eram tidos como profanação e recebiam Nêmesis como a loucura, como um remorso sem fim. 

Ao escrever a Lisistrata, Aristófanes, na verdade, escreve um libelo antiguerra. A personagem 

principal proclama uma greve do sexo até a guerra acabar, arregimentando todas as mulheres da Hélade 

que, num congresso, decidem a favor da greve. A guerra termina. A comédia é na verdade uma crítica 

mordaz e ferina contra a guerra que destrói o natural e o manufaturado. Quando Agamêmnon mata os 
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veados de Ártemis por esporte, os gregos ficam impossibilitados de atravessar o mar, porque os ventos 

são retirados pela deusa como vingança. Mas é a cultura masculina, belicista e destrutiva, que é criticada 

e punida. É a orbe contra a urbe.  

33..55  RReellaaççõõeess  ccuullttuurraaiiss  ccoomm  oo  mmeeiioo  aammbbiieennttee  

Evidente que aqui não encontramos nenhum apocalipse, e sim uma luta de sociedades agrárias 

se chocando contra o frio frenesi da cultura urbana. Campo contra cidade. As lutas e o desprezo contra 

o campo e todas as suas benesses, a domesticação e adestramento da natureza para fins mera e 

especificamente humanos, o alheamento às coisas do mundo telúrico e ctônico, o distanciamento da 

reverência à natureza, encontram sua resposta na punição pela destruição. As sociedades agrárias 

empenhavam-se em dar um matiz extremamente didático aos contos e mitos, com a finalidade de 

educarem-se para conviver com a natureza e os fenômenos meteorológicos.  

Uma árvore não era somente uma árvore, mas um ser vivo e inteiro. Para os japoneses, o kami, 

escassamente traduzido por espírito, não é necessariamente espírito, mas uma espécie de consciência 

encontrada tanto entre os Yoruba, da África, quanto os Zuñi, da América do Norte. Aos africanos - como 

aos gregos - a fabulação permitiu a criação de um corpo ético inconsciente de regras e normas para a 

coabitação com os elementos da paisagem natural. As histórias do fabulário sempre se remetem a uma 

relação de troca entre o homem e a natureza. Cada ‘deus’, orixá, implica na consciência de uma interação 

específica entre essa força da natureza, esse orixá, e a humanidade. Vegetação adormecida, vegetação 

desperta, vegetação viva, vegetação morta ou adormecida, cada elemento, um orixá. Seco, úmido, calor, 

frio. O Sánmò, o céu, o tempo e a situação do tempo; e Àiyé, a terra, o sangue, a argila. JUANA ELBEIN 

DOS SANTOS, em seu Os Nàgô e a Morte, descreve, de linda e emocionante maneira, a existência 

destes seres tão sobrenaturais e tão próximos e tão distantes da humanidade: 

Os òrixà são massas de movimentos lentos, serenos, de idade imemorial. Estão 
dotados de um grande equilíbrio, necessário para manter a relação econômica entre o 
que nasce e o que morre, entre o que é dado e o que deve ser devolvido. Por isso 
mesmo, estão associados à justiça e ao equilíbrio. São as entidades mais afastadas dos 
seres humanos, e as mais perigosas. Incorrer no desagrado ou irritação dos òrixà-
funfun é fatal. Esta situação está associada ao sentimento que aterroriza mais os Nàgô: 
o do aniquilamento total; o de ser completamente reabsorvido pela massa e não 
renascer nunca mais. Funfun4 é utilizado aqui num duplo sentido: do branco, de tudo 
o que é branco – o àlà, os objetos, as substâncias de cor branca; e do incolor, a anti-
substância, o nada (SANTOS, 1984, p. 76). 

Os òrixà estão associados a calma, a unidade, ao repouso, ao silêncio.  

São as forças mediadoras entre todas as formas de energia e movimento no àiyé; toda a natureza 

considerada animada, em sua totalidade: vegetal, animal, mineral, elementos meteorológicos e 

sobrenaturais. 

                                                      
4 N. A. – Funfun é o sopro que cria, o hálito divino. 
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A atitude dos chineses com relação à natureza e ao vegetal é a mesma encontrada entre Celtas e 

Gregos (se bem que enriquecido por uma espiritualidade). Não há, portanto, nada nas sociedades 

agrárias que induza a uma destruição sem motivo. Plantas, animais, pedaços da paisagem e fenômenos 

meteorológicos eram vistos como parte e não como aparte. Eram os aportes para uma consciência das 

necessidades a serem preenchidas e satisfeitas, conquanto houvesse harmonia. A quebra dessa harmonia 

acarretava uma revanche mítica, conhecida pela prática como desastre.  

Essa visão de destruição final foi codificada de maneira ainda mais sofisticada pelos sistemas 

cronológicos dos Mais, Persas e Indianos. Para o Zoroastrismo Persa havia a crença de que a história do 

mundo duraria 12000 anos em cujo final haveria uma batalha final entre as forças do bem e do mal. Esse 

período final era por sua vez dividido em quatro períodos menores, associados, cada um, a um metal: 

ouro, prata, aço e ferro. No período menor, o do aço, o Mal, na forma de Azhi Dahaka, virá ao mundo e 

“... espalhará o pecado, devorando um terço da humanidade e do mundo animal. Ele castigará os 

elementos sagrados do fogo, água e vegetação” (HINNELS, 1975, p. 68). 

33..66  MMaaiiaass  

Para os Maias, essa noção foi transmitida de maneira ainda mais explícita, através de uma 

elaboradíssima contagem de tempo. O assunto, já exaustivamente explorado devido à dimensão e 

precisão da datação e contagem de tempos enigmáticos, ainda consegue transmitir perplexidade, graça 

a precisão e sofisticado sistema de contagem; algo entre os sistemas binário e hexadecimal, afora o uso 

do zero. O calendário está baseado em três contagens: um ano indefinido (solar) Haab de 365 dias e o 

Tzolkin de 260 dias (Figura 3.12) e um Ciclo de Calendário de 52 anos. Estes 52 anos correspondiam a 

uma mecânica relacionada ao planeta Vênus.  

O diagrama abaixo explica gráficamente como os calendários Haab e Tzolkin estão 

coordenados. Nesas duas rodas, a menor com 260 dentes (esquerda), tem em cada uma o nome dos 260 

dias do ano Tzolkin , e a maior (direita), tem em seu interstício, os nomes de cada uma das posições do 

ano Haab.  Desde que o ano Haab sempre começa numa data 0 Pop e o ano Tzolkin só pode começar 

num dia chamado 1k, Manik, Eb ou Caban, quando 2 Ik se conjuga ao 0 Pop e a roda A é rotacionada 

no sentido horário, a roda B rotacionára no sentido anti-horário e o nome do dia no Tzolkin que 

corresponde a cada posição do Haab, tomará seu lugar. 



105 
DO  APOCALIPSE 

 
Figura 3.12 - O Tzolkin. 

(Fonte http://www.calendariomaya.com/images/Tzolkin.gif). 

Para Cotterell  

é pouco provável que a contagem de períodos de tempo tão longos, sem um sistema e 
aferição criteriosos, seja possível. Além disso não havia qualquer padrão astronômico 
observável para ser usado na aferição exata desses períodos. O mais próximo era 
Vênus por isso a observação de Vênus era vital. [...] Logo, para os Maias, o ciclo de 
manchas solares era de 68.302+ fator de aferição de Vênus (GILBERT, 1999, p. 282). 

O sistema de engrenagens do calendário previa que o Haab e o Tzolkin voltavam ao ponto zero 

a cada 52 anos, correspondendo ao século Maia. 

Desse modo a alternância dos séculos de 52 anos criava as eras, também chamadas de Sol:  

Primeiro Sol, Nahui Ocelotl, de 676 anos (52x13);  

Segundo Sol, Nahui Ehecatl, de 364 anos (52x7);  

Terceiro Sol, Nahui Quihahuitl, de 312 anos (52x6); e finalmente o. 

Quarto Sol, Nahui Atl, de 676 anos (52x13) (Ibid., p. 83). 

O primeiro sol, ou Matlactili teve a duração de 4.008 anos e foi destruído pelas águas. Essa 

inundação teve o nome de Apachiohualiztli – dilúvio. O segundo sol, ou Ehecatl, teve a duração de 4010 
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e foi destruido por Ehecatl, o deus do vento. O terceiro sol, ou Tleyquiyahuillo, teve a duração de 4081 

anos e foi destruído pelo fogo. O quarto sol, ou Tzontlilac, começou há 5026 e terminará em 2012 com 

a humanidade morrendo de fome, depois de uma chuva de sangue e fogo.  

O Ciclo Maia, de aparência mítica e estrutura mística, é para Cotterell (GILBERT, apud, 999) 

o resultado do tempo gasto em observações da natureza, que era vista como um todo holístico: céus e 

terra eram uma só coisa, resultando, portanto, numa astronomia tão requintada e precisa, estruturada nas 

necessidades mais que humanas: alimentação e sobrevivência. A importância dada à astronomia refletia-

se sobre os ciclos sazonais, dos quais tudo dependia: alimentos, tintas, drogas, madeiras e fibras. 

Cotterell afirma que toda esta imensa máquina de previsão visava, única e exclusivamente, o controle 

da paisagem, através do conhecimento do movimento das manchas solares. Estas sim, o verdadeiro 

agente da máquina monumental do Tzolkin, que poderia contar as histórias da terra, as eras do homem, 

do advindo ao porvir. Segundo Cotterell, os períodos de grande agitação das manchas solares, acarretam 

uma tempestade de íons negativos e elétrons vinda do sol, que varre a terra e provoca acidentes e 

incidentes os mais variados: perturbações na magnetosfera, interrupção nas comunicações por satélite, 

secas, inundações e o decréscimo na fertilidade humana. Ao considerarmos os buracos na camada de 

ozônio, o desgaste da paisagem pelo excesso de monocultura e uso de agentes químicos, bem como a 

paisagem urbana contemporânea, podemos inferir que talvez haja algum motivo de empatia com a 

sabedoria Maia. Em janeiro deste ano 2000, começou um novo ciclo de onze anos das manchas solares, 

principiando, portanto, o fim do Tzontlilac Maia. 

33..77  IInnddiiaannooss  

Para o sofisticado sistema cosmológico Hindu, o universo existia através de um período cíclico 

sem fim, de criação e destruição, no qual cada ciclo representava cem anos da vida de Brahma. Ao fim 

deste período todo o universo se dissolveria no Mahapralaya, o Grande Cataclismo. Após cem anos de 

caos começa outro ciclo. Dentro deste sistema existem muitas divisões ou sub-ciclos. O mais importante 

destes é o Kalpa, um mero dia na vida de Brahma, que corresponde a 4.320 milhões de anos terrestres. 

“Quando Brahma acorda, os três mundos (o céu, e as regiões média e inferior) são criados, e quando 

adormece esses são reduzidos ao caos; todos os seres que não obtiveram a libertação são julgados e 

deverão se preparar para o renascimento de acordo com seus desertos (sic), quando Brahma despertar 

no novo dia” (IONS, 1975, p. 24). 

O Kalpa está dividido em mil Grandes Eras ou Mahayugas, e cada uma é por sua vez dividida 

em quatro eras ou Yugas, chamadas de Krita, Treta, Dwapara e Kali. 

A Kritayuga é uma era dourada, com a duração de 1728000 anos e cor branca, na qual Dharma, 

o deus da justiça e do dever, anda com quatro pernas. A Tretayuga, com duração de 1296000 anos e cor 

vermelha, é uma era menos afortunada, e Dharma anda com três pernas. Na Dwaparayuga, com duração 

de 864000 anos e cor amarela, só existe meia virtude, e Dharma anda com duas pernas. Na Kaliyuga, 

com duração de 432000 anos e cor preta (que é a nossa era atual), domina a degeneração, e Dharma só 
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tem uma perna. Essas associações podem ser encontradas nas quatro eras gregas, ou Idades gregas: a 

Idade do Ouro, na qual predomina o sábio; a Idade de Prata, na qual domina o guerreiro; a Idade de 

Bronze ou Idade da Incerteza, na qual domina o agricultor e o comerciante e, finalmente, a Idade de 

Ferro ou Idade dos Conflitos, na qual domina a classe trabalhadora.  

Para DANIÉLOU (1989), a descrição dessa seqüência de Eras é mais dramática e contundente: 

A evolução do mundo é submetida a ciclos. Em várias ocasiões, a humanidade e 
conjunto de espécies vegetais e animais conheceram sua infância, sua idade áurea, seu 
declínio, sua destruição. Cada um desses ciclos é dividido em quatro períodos 
denominados de yuga [...]. Nesse último período, no qual nos encontramos, a 
humanidade trabalha para sua própria destruição. A palavra kali significa ‘conflito, 
querela’. [...] Durante a Kaliyuga, a desordem no equilíbrio natural, na sociedade e 
seus valores fundamentais, vai aumentando num ritmo cada vez mais acelerado, que 
anuncia o fim do ciclo e a destruição quase total da humanidade [...] A supremacia do 
homem sobre o mundo terrestre e a destruição gradual por ele das outras espécies 
vivas provocam a vingança do deus, manifestado pela loucura que inspira àqueles que 
se opõem a ele, loucura muito evidente no comportamento da humanidade moderna, 
formada por massas inconscientes conduzidas por dirigentes irresponsáveis e 
maléficos. [...] Encontramos descrições muito similares do fim do mundo nos 
Apocalipses judaico-cristãos – inclusive o de São João –, visivelmente inspirados nas 
mesmas fontes. O fim do mundo atual será provocado por um fogo submarino 
(kâlâgni), surgido de uma explosão semelhante à de um vulcão denominado de 
‘Cabeça de Mula’ (Vadavá-mukha) que consumirá a água que os rios trouxeram para 
o oceano. A água transbordará do oceano e inundará toda a Terra. O mundo inteiro 
ficará submerso [...] A humanidade só encontra o equilíbrio e a felicidade quando os 
quatro grupos humanos, que estão na base das quatro castas, estão em harmonia. 
Apenas isso impede evitar as quatro tiranias [...] a tirania dos sacerdotes, a dos 
guerreiros, a dos negociantes e a da classe trabalhadora (DANIELOU, 1989, p. 195-
198/193). 

E ressalta que “a Europa, num passado recente, conheceu a tomada do poder pela Igreja, depois 

pela aristocracia seguida da burguesia capitalista, e, afinal, pela ditadura do proletariado. Nenhuma 

destas fórmulas é estável ou eficaz” (Ibid., p. 193). Assim, adentramos um fim de era mais do que 

simbólico, em que as forças da natureza, já transformadas numa espécie de Nêmeses coletiva, iniciam 

um voo sinistro em torno da cultura do vazio, armada pela cultura pós-moderna. A cultura de massa e 

da massa, da hipnose coletiva e do falso individualismo, do Grande Irmão de Orwell e das catedrais do 

consumo: os shoppings.  

33..88  PPoovvooss  IIlleettrraaddooss  ddaa  EErraa  ddoo  PPlláássttiiccoo  

A era do supermercado, das plantas transgênicas, das culturas hidropônicas e das estufas 

perfeitas, em que a natureza transformou-se somente numa coisa a ser manipulada para uma estratégia 

econômica política e, portanto, carecendo de maiores considerações sobre as suas necessidades e 

idiossincrasias. A paisagem pode ser modificada, os nichos ambientais podem ser movidos e relocados 

de qualquer maneira e gosto, as plantas podem ser modificadas através de enxertos, topiaria (topiaria, 

ou arte de poda estética, tem os seus demonstrativos mais extraordinários nos Mickeys esculpidos em 

Buxos - Buxus sempervivens - e Begônias - Begonia Rex - da Disneylândia e no filme Eduardo Mãos-

de-tesoura) e melhoramento genético para os gostos mais diversos e exóticos, os animais são cobaias, a 
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meteorologia é prevista e controlada através do emprego de sais e o homem passa a ser um mero 

acessório do poder. É um universo de fruição instantânea e cotidiano hedonista, superficial, efêmero e 

perverso. A quem importa saber, no trópico, o que está fazendo aquele morango de clima temperada, ou 

o que está fazendo aquela banana tropical naquele país de clima temperado ou a orquídea equatorial na 

Europa, se o que importa, de fato, é o imediatismo e o consumo deste imediatismo. 

Mas esse imediatismo é revelador de um medo subjacente às consciências apresadas e 

assombradas por um futuro incerto e inconscientemente maldito, que permeia essa fruição e destruição 

veloz e desatenta. O imediatismo que identifica o medo inconsciente de um porvir sombrio e, aí sim, 

apocalíptico e, portanto, maldito. Um apocalipse com conhecimento científico, um apocalipse 

irremediável no momento, um apocalipse conclusivo e consequencial das atitudes e desprezo pelo que 

é natural. Um apocalipse que trespassa os granitos e vidros das catedrais modernas: os shopping centers.  

Como templo cênico de uma era cínica, os shoppings albergam uma tremenda carga de 

emotividade e na competência da competição, embelezados pelo fugaz e pelo desperdício, valorizados 

pela inconsistência, pelo não-apego das coisas e pela fuga da memória, seja coletiva ou individual. Esse 

imediatismo procura não ter nenhum vínculo com a memória afetiva ou arquetípica, ele existe por si 

mesmo, indiferente aos avisos, às querelas e aos questionamentos levantados em relação às evidências 

de uma vingança natural em curso. Ele é a nova divindade.  

33..99  HHeessííooddoo  

DANIËLOU (1989), ao citar Hesíodo (Figura 3.13) em As Horas e os Dias, revela essas facetas 

e comportamentos como o prenúncio de um fim, de uma aniquilação: “neste momento os homens já 

nascerão com as têmporas brancas, o pai então já não parecerá com o filho nem o filho com o pai, o 

hóspede já não será querido por seu anfitrião, o amigo pelo amigo, o irmão pelo irmão, como era antes” 

(Ibid., p. 196).  

A terribilitá dos vínculos sociais, desaparecidos ou aniquilados pelas forças do individualismo, 

também foi prevista por Hesíodo, quando diz, em As Horas e os Dias, que “os homens terão desprezo 

pela velhice e pelos pais velhos, nenhum valor terá a promessa, o justo, o bem; será ao artesão de crimes, 

ao homem todo desmedido, que dedicarão seus respeitos. O único direito será a força, já que não haverá 

consciência. O covarde atacará o bravo com palavras tortuosas que apoiará em falsas promessas” (Ibid., 

p.196). 
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Figura 3.13 . Hesíodo e a Musa. Gustave Moreau. 

(Fontehttp://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/moreau/hesiod.jpg). 

DANIÉLOU (1989), ao citar as características do fim da kaliyuga, parece recitar uma crítica 

contemporânea à sociedade: 

A chuva é errática. Os comerciantes, desonestos. As pessoas que mendigam ou 
procuram um emprego são cada vez mais numerosas. Não há aquele que não 
empregue uma linguagem grosseira, que mantenha a sua palavra, que não seja 
invejoso [...] Pessoas sem moralidade pregam a virtude aos outros. A censura reina 
[...] Associações criminosas formam-se nas cidades e nos países. Faltará água assim 
como frutas. Os homens perderão o sentido dos valores. Terão dores de barriga, usarão 
cabelos revoltos [...] As pessoas terão inveja das roupas dos outros. Os ladrões 
roubarão os ladrões. Muitos tornar-se-ão letárgicos e inativos, as doenças contagiosas 
atormentarão os homens (Ibid., p. 97). 
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Não é necessário ler ou conhecer - de profundis - nenhuma escatologia para reconhecer os sinais 

e portentos de um apocalipse atual. O homem está intrinsecamente ligado à natureza pelo ciclo do 

carbono (somos todos pó e ao pó retornaremos!), e o equilíbrio é diretamente proporcional ao equilíbrio. 

Destruição gera destruição, desequilíbrio gera desequilíbrio. O século XX foi pródigo ao desfazer os 

dezenove séculos anteriores e os milhões de anos de evolução das espécies e da adaptação biológica. As 

cariátides do Erecteion sobreviveram desde Péricles até o início do século XX, mas não conseguiram 

sobreviver à nuvem de dióxido de chumbo, tendo suas faces e roupas derretidas. No Cairo, as pirâmides 

sobreviveram até a mesma nuvem começar a derreter suas pedras, 6.000 anos depois. Em menos de cem 

anos o panorama terreal, o cenário da terra, foi modificado de tal maneira que uma visão externa ao 

planeta Terra o identificaria rapidamente como um outro planeta. À noite particularmente. À noite, em 

que o brilho da terra pode ser notado externamente. Seria isso um símbolo arquetípico da humanidade 

buscando a luz para alumiar as próprias trevas interiores? 

Quando vimos que sangue chama sangue, sabemos que estamos numa situação de espelhamento 

da realidade. A atitude de cínica indiferença do homem para com o planeta que o sustém e mantém cai 

no dito popular do “cuspir no prato em que come”. A crítica de alguns não tem sido suficiente para 

interromper o ciclo de destruição da kaliyuga hindu, nem o medo de conscientizar as furiosas Erínias 

tem sido suficiente para interromper um ciclo de finalização de uma era de fantasias científicas e 

certificados de propriedade escravista do próprio planeta.  

As Fúrias se apresentam agora em forma de desequilíbrios: individual, social e ambiental. Estes, 

por sua vez, são os ingredientes básicos e elementos essenciais que geram a dinâmica da Nêmeses tão 

cara à linguajem dos profetas do Apocalipse suas quatro bestas: as guerras que assolam 

ininterruptamente todos os continentes; a fome (países transformados em territórios de monocultura, 

monopólio agrícola, transgênicos, pragas mais adaptadas aos pesticidas sintéticos, o fim da água potável, 

tudo isso como um espectro que paira cada vez mais rente o chão); a peste (AIDS, vírus Ebola e Antraz 

disseminados, quando as experiências de controle político passarem para o domínio das guerras 

bacteriológicas e da sanitária étnica) e finalmente a morte. Num resumo, as caricaturas das quatro feras 

do Apocalipse de S. João podem ser metáforas ou alegorias de uma fé baseada no temor a uma crença e 

divindade específicas, mas essas imagens estão, hoje, cada vez mais reais e devastadoras. 

Essa morte não é a morte individual contemporânea, eivada de cerimônias patéticas e distantes 

do verdadeiro pesar. Como crer numa sociedade que faz da morte um negócio? Um negócio do ócio, 

como diria Mário de Andrade? Não é a morte individual de que se trata aqui, mas a morte de todos nós, 

através da morte do sistema que nos abrigou, protegeu e forneceu conhecimento e delícias durante tanto 

tempo. A humanidade finalmente conseguiu sair do paraíso. Desterrou-se por arrogância. Vitimou-se 

no espelho ao contemplar a própria face e ver o distanciamento das coisas e dos objetos, mesmo os 

criados por ela. É a morte do sistema que nos manteve vivos até agora.  

Há uma anedota conhecida na Inglaterra acerca da futilidade nos decretos reais. Após um verão 

muito rigoroso, a Inglaterra encheu-se de cobras peçonhentas que foram decretadas inimigas e, portanto, 
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passíveis de extermínio. Exterminaram-se as cobras. No verão do ano seguinte houve fome, e no ano 

seguinte e no ano seguinte por três anos consecutivos. Após uma exaustiva busca dos motivos, chegou-

se à conclusão de que a fome era devida a uma questão simples: as cobras comiam sapos, os sapos 

comiam os insetos e os insetos polinizavam as flores dos vegetais, que forneciam comida. Com o 

desaparecimento das cobras, aumentou a população de sapos que comeram mais insetos. Com menos 

insetos, os vegetais tiveram menos polinização cruzada e as plantas tiveram menos frutos. Estava 

explicada a fome. Importa-se da França e Holanda cobras. O ciclo foi restabelecido e a fome 

interrompeu-se.  

Aqui em Natal temos algo similar à perseguição das cobras inglesas: com a remoção das 

bromélias nos morros, esses passaram a ter menos insetos polinizadores, gerando, assim, um decaimento 

na frutificação e subsequente diminuição na taxa de crescimento de espécies nativas. Por sua vez, as 

bromélias levaram seus mosquitos para a área urbana gerando um desequilíbrio que afetou a saúde 

humana nos novos habitats.  

Portanto o apocalipse, nesta investigação, não é o anátema Jeovita de S. João, proclamado contra 

uma humanidade pecadora porque quer ser feliz, mas uma vingança telúrica da Diké, da fúria das 

Erínias, o karma coletivo que somos obrigados a pagar por aquilo que desejamos e por aquilo que 

queremos ser e que não é verdadeiramente nosso e não somos. O paraíso (s) é o jardim da 

bem aventurança, bem aventurança no sentido de harmonia criativa, equilíbrio com as coisas e consigo 

mesmo. A expulsão bíblica não havia ocorrido porque era uma metáfora. Ela está ocorrendo agora 

porque é uma realidade. O planeta nos expulsa porque nos tornamos repulsivamente expulsáveis.  

Essa é a ideia de um apocalipse, os crimes de matricídio são sem perdão. Não se pode matar a 

mãe, porque é dela que vem a vida. Roubar ou tomar a vida da mãe é roubar e tomar a própria vida. Esse 

é o verdadeiro apocalipse, nem a consciência ou o remorso darão retorno ao inanimado. Ao matar a mãe, 

o animus passa a ser mecânico e destituído de genios, porque a fonte da vida é a mãe. A grande Mãe, a 

Mater Mundi, a criadora, a doadora, a profusa, a contente e a combatente em prol da vida. 

Vivemos um fim de era, não porque alguns valores familiares e sociais, ditos decadentes, foram 

transformados em uma nova linguagem. Mas, porque o homem contemporâneo matou a mãe e travestiu-

se dela para enganar o pai. Édipo mora no Hotel Bates. Em Psicose, Hitchcock (Figura 3.14) apresenta 

Norman Bates como o epítome do homem contemporâneo: matricida, incestuoso e terminal, e ao mesmo 

tempo terno, assexuado e melancólico.  
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Figura 3.14 - Hitchcock em Psicose. 

(Fonte http://www.othercinema.com/euro/exphorror/hitchcock.jpg). 

Norman Bates é o homem do século XX. Qualquer governante, qualquer legislador, qualquer 

empreiteiro, administrador, industrial ou empresário é um Norman Bates da natureza. A múmia-relíquia 

existe em suas vidas, como a busca frenética do “quero-mais” infantil, invariavelmente destruidor e 

simbólico do desacerto com o crime. Os crimes de Norman Bates são perpetrados com facas fálicas em 

meio as águas afetivas derramadas entre o sangue de outras mães, estas mais humanas e mais carnais. 

Mães abandonadas, espancadas e mortas de pesar e abandono, mães ingênuas por amor, mães que 

proliferam filhos homens para mais crimes, numa cadeia sucessiva de destruição, e que, no meio destas 

águas já turvas e retintas deste sangue do chão, iniciam o apocalipse pessoal. 
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Ou da Evolução dos Pesares e Belezas de jardins Urbanos ou como Desorganizar 

o Espaço das Cidades e Comprometer seus Habitantes 
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Aqui fazemos uma pequena viagem pela História do Paisagismo como arte e filosofia do pensar 

sobre a paisagem e não como sistemática de estilos de jardins. Como tivemos de ver o assunto no Brasil, 

preferimos antes tentar estabelecer uma relação entre os diversos olhares sobre a paisagem brasileira. 

Dos visitantes que vieram para a rapina aos visitantes em que nos tornamos, na própria terra. Como o 

deslumbramento com as coisas do Brasil, finda em espanto, preferimos remexer o passado com sua 

linguagem assim como, movidos por um dó eterno, voltamos ao Barroco dos dramas e ao Barroco dos 

Brasís – um, da língua e o outro, da tragédia. 

44..11  DDoo  PPaassssaarr  ddoo  TTeemmppoo  

Assim, pois, ao darmos um salto nas tais qualidades hemos de encontrar símile súmula do 

paisagismo no tempo e no espaço. Não como uma história dos jardins, pois é cousa que já está abundante 

e sobejamente ilustrada do clássico ao vernáculo, nem como uma classificação estabelecida de jure, mas 

sim como uma tentativa de melhor esclarecer ou, quiçá, interpretar e ressumar o rumo da estética nestes 

atribulados e horrendos tempos hodiernos. 

A relação entre o homem e a natureza, apesar da aparência de cousa decisiva por parte do 

homem, levando-o daí à tentação de crer-se arrogada e arrogantemente numa posição de superioridade 

em relação a estoutra, é, na verdade, uma relação inseparável, posto que este, o homem, é parte da 

natureza, e não o contrário, o que não o deixa com outra escolha senão a de tentar conviver e partilhar 

esta e desta da melhor forma possível a seu alcance. 

Na história da humanidade esta relação evoluiu do estágio de contemplação dos fenômenos 

para o estágio de compreensão inteligente destes fenômenos, fossem esses meteorológicos, ctônicos, 

geológicos, da natureza naturans, do inexplicável, do sobrenatural ou de sua própria natureza. E foi esta 

compreensão que capacitou a humanidade a conviver e sobreviver aos seus perigos, desafios e desafetos.  

Com a domesticação dos grãos e alimentos vegetais, nos albores das sociedades agrícolas do 

Neolítico pós Era Glacial, essa relação de compreensão foi submetida a uma metamorfose específica, 

na qual o homem passou de integrante a intrigante. Mesmo aqui, ainda encontra-se um certo enlevo no 

trato da vegetação, notadamente nos rituais agrícolas de petição e bênção das benesses dos frutos da 

terra, com cerimoniais de acasalamento e cópula para fecundar a terra-mãe, terra-esposa do homem 

(bizarra ou não, essa cópula ainda é praticada por algumas sociedades das culturas pré-letradas - ou 

ágrafas -, apesar, divagamos, das possíveis dificuldades em se lidar sexualmente com a rascante textura 

da areia). Essa mesma relação, explícita assim, envolve um tipo de comportamento “onde o homem 

moderno da cidade vê o resto do mundo como ‘ele’, o homem primitivo via o rio e o mar, as árvores e 

os peixes, a terra, troncos, animais e plantas como ‘você’, diferindo dele na aparência, mas não na 

essência” (TANNAHILL, 1980, p. 24). Esse “você” da natureza passa a ser parte integrante das vidas 

pessoais, existindo de maneira contundente nos dramas cotidianos das comunidades.  
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Ainda hoje as sociedades pré-letradas retêm esse pensar e retiram, sem peso ou pesar, o material 

essencial para suas sobrevivências, material e imaterial, dessa relação. E na própria história das 

requintadas e sofisticadas sociedades do Extremo Oriente foi também feito uso intermitente desse 

“você”:  

As técnicas da pintura chinesa recomendam um alheamento do si, por parte do artista, para 

“entrar” no si do objeto e, compreendendo-o então, seja assim capaz de pintá-lo; E tanto China quanto 

Japão desenvolvem uma escrita a partir da visão da natureza, como por exemplo: a chusho chinesa Han, 

“escrita da serpente”; a sosho japonesa Heian, “escrita da grama” onde “Outra forma de sosho e a shoso, 

que desenvolveu-se a partir da koso. Isso é notado através de uma vigorosa pincelada ondulante 

conhecida como hataku ou ‘ondas que quebram” (NAKATA, 1976. p. 12).  

Tanta e tamanha relação de intimidade trouxe benefícios muito caros às cousas do mundo 

moderno: à farmacopéia, à cosmética, aos elementos químicos essenciais (pigmentos, óleos, colas), ao 

vestuário (seda, algodão, linho, cânhamo) e à arquitetura (materiais de construção). A capitalização da 

domesticação desse “você” é que veio a ser o grande problema, posto que transformou ambiguamente a 

relação de troca de valores numa troca de relações de valor, associada à judiciosa e estouvada ganância 

pessoal que terminou por condenar essa mesma relação.  

E, pois que para as sociedades agrícolas Andinas o milho e a batata eram o meio e o fim de sua 

existência orgânica, não se lhes houve na idéia outra maneira de agir que não pelo respeito e reverência 

não incorrendo, assim, no perigo do próprio aniquilamento. E vem que bem deram eles nomes às cousas 

de que dependiam e que muito amavam: pacha-mama (mamãe-terra), quilla-mama (mamãe-lua) e inti-

taita (papai-sol). 

E o homem de tão íntimo desse “você” houve de criar sociedades vegetais: do arroz (Oriente), 

da batata (Incas), do milho (Américas), do trigo (Oriente Médio), do sorgo (África) e do cacau (os 

Maias), dentre algumas, assim como a nossa criou a sociedade dos supermercados. Assim como também 

criou sociedades a partir dos materiais de construção: madeira, barro, pedra, alvenaria, assim como a 

nossa criou a do plástico. Criaram lugares sagrados para abrigar seus portentos e potências telúricas 

assim como nós criamos os “santuários” bancários que têm santificado os proventos nossos de cada dia. 

Tanta intimidade estabeleceu um tal elo de afeição, tão profundo e tão intenso, que findou por 

criar sistemas metafísicos e religiosos baseados nesse e desse elo.  

Os sistemas religiosos do mundo antigo são um bom exemplo, e destes nenhum exemplifica tão 

bem tal elo quanto a sistemática metafísica Grega: dríades, hamadríades, faunos, ninfas, oceânides, 

nereidas, sereias e toda a sorte de híbridos possível, povoam o fabuloso reino dessa metafísica tão mítica 

quanto lógica; ou a Egípcia e seus milhares de deuses representativos de cada elemento da natureza 

conhecida. Nesse mesmo mundo, incalcado de violência e vendettas dramáticas, se acorre ao perdão e 

ao arrependimento, não por intermédio de cruentos ordálios ou intermediários doidivanas, mas por uma 

fase de internamento de si, em si e para si mesmo. Uma reflexão, um dizer algo a si mesmo, um se ditar, 

um meditar. 
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Evidentemente, que essa relação, aquando do surgimento e expansão do urbanismo na história, 

não ficou única e exclusivamente extramuros, mas adentrou intramuros, na forma da recriação da 

paisagem que provia a sobrevivência tanto física quanto espiritual, e que refazia o anseio da paz e paraíso 

do contentamento infindo, o paradeisos (: nasce o jardim. Evidentemente que os primeiros 

jardins não foram, pois, obras-primas do paisagismo, mas funcionavam como uma espécie de nostálgico 

albergue das cousas que faziam parte do cotidiano dessa relação e dessa nostalgia do futuro da etérea 

eternidade. Essa afeição é bastante evidenciada nos jardins árabes quando: 

 vale a pena lembrara que a palavra semítica árabe foi usada originalmente para 
designar qualquer terra que fosse árida e estéril – em outras palavras, o deserto; 
posteriormente o termo foi associado aos povos nômades que viajam pelo deserto de 
um oásis à outro. No Alcorão, a expressão el-arab só é aplicada aos Árabes do deserto 
e sequer inclui os habitantes de Meca e Medina. Nesses lugares, é claro, a água era 
sempre vista como um importante elemento da vida e se fazia de tudo para extrair o 
máximo de sua beleza e benefícios... A água tornou-se, portanto, um elemento comum 
tanto para os jardins quanto para a casa. Esse senso de união entre o interior e o 
exterior é um aspecto essencial da cultura Islâmica, em contraste à cultura Ocidental, 
onde tal coesão nunca é perfeitamente compreendida (BAZIN, 1991, p. 31). 

Assim diz Bazin, assumindo que a transposição do oásis para dentro de casa, como recordação 

e nostalgia, relembra e refaz o meio mais vivo de um mundo aparentemente submerso no silêncio e na 

ausência das coisas: a vida oculta dos desertos. Diz-se, assim, terem esses jardins jorrado da aparente 

solidão e desnudez de vida, sabidas ao gosto das areias do deserto como se foram alucinações da sede e 

anseios pelo frescor da sombra e água, sendo esses pois, parentes das 1001 Noites, com seus djinns e 

belas huris de olhos úmidos. 

Daí a imensa importância dada à água que “pode ser vista fluindo para dentro e para fora do 

palácio é que seu suave e tranquilizante murmúrio pode sempre ser ouvido” (Ibid. p. 31), segundo a 

cosmovisão islâmica, assim como para os japoneses “A água é um elemento livre, sempre em 

movimento, somente capturada pela forma que adota [...] a ideia de água num jardim é, de fato, tão 

importante que ela algumas vezes é representada por pedra, seixo ou areia, numa versão sem água 

chamada de kare sansui” (SEIKE, 1987, p. 31). 

Os egípcios e os povos da Mesopotâmia, ancestrais dessa cultura Islâmica foram, quiçá, as 

primeiras sociedades com organização urbana que procuraram levar essa paisagem externa primeiro 

para dentro de suas casas, e depois para fora, em suas cidades. Os jardins sagrados se associaram aos 

templos a partir do terceiro milênio A.C. Em Landscape of Man, lemos que 

O primeiro jardim projetado partiu da contemplação dos efeitos miraculosos da 
irrigação num mundo morto. Um rico oásis verde, padronizado exclusivamente de 
acordo com a ciência da agricultura e espalhado como um vasto tapete entre o Tigre 
e o Eufrates. Todos os jardins foram uma idealização dessa cena. [...] e as árvores sob 
as quais repousar. A árvore foi sempre um objeto de veneração. O próprio jardim do 
paraíso foi em sua pureza uma praça enclausurada contra um mundo hostil 
(JELLICOE, 1989, p. 23). 

Donde vemos, portanto, que a árvore, aquele elemento da natureza tão cheio e pleno de benesses, 

significados metafísicos e símbolo de fertilidade, da qual provém toda a vida, é transportada, sem perder 

a sua sacralidade, para dentro da urbe, para dentro da casa, para a proximidade de seus pares, seus 
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companheiros de natureza. Dessa relação, a mais notável talvez seja a de Amitis, neta de Astíages, o Rei 

dos Medas, que ajunta aos portentos criativos dos arquitetos do rei, à imensa nostalgia advinda de sua 

memória afetiva dos lugares de infância. Assim quando se casa com Nabuchadnezzar II ganha de 

presente os fabulosos e míticos jardins Suspensos da Babilônia (Figura 4.1) para alívio de tal nostalgia 

e deliciamento de tanta paixão (atribulada e erroneamente associados a Semur-Amat – i.e., Semíramis).  

 
Figura 4.1 – Os supostos Jardins Suspensos da Babilônia. 

(Foto de http://unmuseum.org/hangg.htm ) 

Por volta do fim do século VIII A.C., Sargão II constrói um excelente jardim botânico em 

Korsabad, perto de Nínive. Ramsés II se gabava de ter implantado 514 jardins sagrados, a Rainha 

Hatshepsut mandou expedições à Punt em busca de espécies exóticas e Amenófis IV planeja no papel 

(i.e., no papiro) e executa a cidade administrativa Ankhet-Aton, “Horizonte de Aton”, com amplos e 

ordenados jardins sagrados. Vem destas épocas o cultivo metódico de figueiras, tamareiras e romãs 

como plantas de ornamento.  

Na verdade, os Egípcios se tornaram tão bons na arte da jardinagem que, aquando do controle 

Romano sobre o Egito, seus jardineiros foram requisitados por todo o Império Romano, logrando assim 

transmitir as técnicas e as sutis cargas emocionais empregadas na confecção de jardins. À praticidade 

dos Egípcios houve por bem de se aliar o forte senso de oportunismo e amor ao exagero, dos Romanos, 

que assim criaram joias do paisagismo, como os jardins da Villla Adriana (Figura 4.2). Na área 

arqueológica da Villa Adriana não se abre mão do patrimônio arbóreo que circunda os edifícios e confere 

uma atmosfera romântica à paisagem. Junto a ciprestes e pinheiros, grande parte da área está ocupada 

por oliveiras, dentre as quais deve se mencionar a histórica oliveira de Roccabruna com o arvoredo que 

chega a mil anos.  

Mesmo quando estavam resvalando ao mau gosto, os Romanos ainda conseguiram manter um 

certo frescor, presteza e candura na criação de jardins, fossem esses os suntuosos jardins particulares 

das villas de Pompéia ou os extraordinários jardins das cidades coloniais, já diferenciados entre si graças 

às graças mescladas à exótica flora e cor locais.  



118 
DE  ABORÍGENES  E  ALIENÍGENAS 

 

       
a                                                                                    b 

 
c 

  

 
d                                                                                  e 



119 
DE  ABORÍGENES  E  ALIENÍGENAS 

 

Figura 4.2 - Villa Adriana. 
Vista geral da Villa (c) e maquete (a). O Teatro Marítimo (b), O Pecile (d), inspirado na 'Stoà Poikile', o célebre pórtico de 

Atenas, e o Canopo (e) são pontos que dão uma visão dos jardins imperiais romanos, aqui exemplificados pelos da Villa 
Adriana. (Fonte http://host.uniroma3.it/progetti/progettoapollodoro/villa_adriana.htm) 

É patente o formalismo dos jardins privados romanos. Os peristilos, não somente eram os 

espaços que alumiavam os interiores contíguos, mas eram também uma fonte de gratíssima inspiração 

e bem estar: fontes, estátuas e coleções de plantas adquiridas nas províncias, ornavam esses espaços 

íntimos. Na Figura 4.3, a noção de conforto acentua-se com a pérgula coberta de vinha, da casa de 

Loreius Tiburtino, que decerto atenuava o intenso calor do verão.  

    
Jardins particulares em Pompéia. Nas duas vistas vê-se o peristilo da Casa dos Vetii. 

(Fonte http://goo.gl/bzOpEX) 

   
Peristilos da casa do Fauno. 

(Fonte (http://goo.gl/bzOpEX ) 

   
Peristilos da Casa de Venus Marina (esquerda) e Loreius Tiburtinos (direita). 

(Fonte http://http.cs.berkeley.edu/~jhauser/pictures/history/Rome/Pompeii/  e http://goo.gl/bzOpEX ) 

Figura 4.3 – Pompéia. Jardins particulares 
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A Villa Laurentiana de Gaio Plínio Secondo (Figura 4.4), dito 'o Velho', com sua forte 

descrição feita pelo mesmo, incluia um vinhedo aposto a um pergolado, um pequeno jardim botânico, 

horta e pomar, sem contar os jardins ornamentais que circundavam a casa. A villa incluía um terraço 

que entrava a baia com portas e paredes desmontáveis para apreciar o luar e fechar-se em tempos de 

chuva. 

Ela corria para o mar de modo que quando o vento estava na direção correta delicadas 
plumas de borrifo chegavam ao terraço; conforme o tempo estivesse mais frio ou mais 
tempestuoso só se tinha de cerrar as portas vidradas de duas folhas de modo a gozar 
do fausto de um moderno restaurante à beira-mar. Começando a partir da sala de 
refeições principal havia uma série de quartos e uma biblioteca construída de tal forma 
que os raios do sol da manhã e da tarde jorrassem neles [...] Acompanhando a beira-
mar, a partir da sala de refeições, estava a quadra de esportes e a piscina aquecida, 
‘muito admirada e da qual os nadadores podiam ver o mar’[...] Aqui havia um solário 
olhando para o terraço de um lado e o mar do outro, com uma linda alcova próxima a 
ele e dividida do solário por partições de vidro e cortinas que podiam ser puxadas para 
transformá-lo num charmoso quarto de solteiro (HINDLEY, 1974, p. 8). 

Tudo isso pode ser visto na maquete (Figura 4.5) conforme resumido nas palavras do próprio 

Plínio: "Meu caro Gallus, você deve se interrogar porque minha vila Laurenciana dá-me tanto prazer, 

mas uma vez dada conta da atração da própria casa, as amenidades de sua situação, e sua vasta frente 

para o mar, você terá a resposta" (Ibid., p. 8). 
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Figura 4.4 - Villa Laurentiana. Planta baixa da Villa, mostrando a harmonização de elementos externos e 
internos. 

(Fonte The Book of Houses, 1974) 

 

 
Figura 4.5 - Maquete da Villa Laurentiana, como deve ter sido ao tempo de Plínio. 

(Fonte The Book of Houses, 1974) 

O pintor Inglês Alma-Tadema (Figura 4.6), que estudou a constituição do universo do passado 

clássico, viajou a lugares romanos e gregos, e através de uma reconstituição quase arqueológica e 

antropológica desse universo antigo, pintou quadros baseados no resultado de suas pesquisas. Quadros 

que reconciliam as fantasias do passado ao pragma da ciência de então e recriam, com um realismo 

extraordinário, interiores e exteriores de residências romanas, os quais, segundo a visão de Ruskin, eram 

belos mas cuja "perfeição técnica era inversamente proporcional a importância do tema que estava 

retratando" (ASH, 1989). Sua experiência com a recente descoberta de Pompéia levou-o a realizar 

muitas pesquisas nas áreas recém descobertas, analisando cinzas, pinturas e escritos da época, cujos 

resultados evidenciaram a existência de tamareiras, figueiras, pinheiros (pinus pinea), loureiros, 

ciprestes, romãs, azaleias, vinhas, plátanos - os quais, segundo Plínio, tinham “sua beleza, o frescor de 

sua sombra, a majestade de seu tronco liso, sugerindo uma coluna arquitetônica” (BAZIN, 1991. p. 28), 

palmeiras mediterrâneas, roseiras e ninfeias importadas do Oriente Médio e jasmineiros chineses. 
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Safo e Alceu, 1881, óleo sobre tela, Walters Art Gallery, Baltimore. 

 
Rivais Inconscientes, 1893, óleo sobre tela, Bristol Museum and Art Gallery. 

Figura 4.6 – Sir Lawrence Alma-Tadema 
(Fonte das imagens:  http://cgfa.sunsite.dk/alma/index.html ) 

Nas culturas dos povos ditos pré-letrados, a árvore se insere num cenário inteiramente povoado 

de magia e praticidade. Assim ocorre de determinadas espécies serem adotadas e adoradas como 

doadoras de vida, representando outrossim entidades sobrenaturais símiles dos kami japoneses (Os kami 

são entidades sobrenaturais os quais, segundo o xintoísmo, representam as forças da natureza. São 

símiles dos orixás africanos). Para os bosquímanos da Namíbia, a árvore-marula (Sclerocarya birrea A. 

Rich.) é fonte de tudo, assim como para os Nuba é o baobá (Adansonia digitata Linn.), cuja fronde, que 

dá sombra e água, também empresta sua forma às habitações. São em geral as árvores maiores e mais 

portentosas de aparência, que são as escolhidas como representantes daquela fratria espiritual da flora, 



123 
DE  ABORÍGENES  E  ALIENÍGENAS 

 

mais ou menos como uma espécie de rei está para seu povo, num tipo de hierarquia de valores espirituais 

e específicos da natureza. Assim, se para uns é o baobá, para outros é a gameleira (Ficus anthelmintica 

Mart.) ou a palma do dendê (Elaeis guineensis Linn.). O que importa é a expressão da cultura e da 

sociedade através de uma árvore que é emblemática (às vezes totêmica) e protetora dessa sociedade e 

cultura. Consequentemente, podemos depreender que as culturas, de modo geral, associam-se às coisas 

da natureza, como simbolizadoras de seus sentimentos ancestrais e arquetípicos, perfazendo junto a sua 

história, uma história de relacionamentos nem tão acidentais ou incidentais assim. E o jardim acompanha 

essa parceria de maneira uniforme, recriando, em sua aparência, a visão que cada instante da história 

tem da relação homem-natureza e da relação homem-árvore. 

44..22  DDooss    GGrruuppooss    ddee    JJaarrddiinnss  

Ao se falar de grupos de jardins, nos referimos a natureza dos jardins em suas implicâncias 

semânticas, na sua morfologia e a relação que esta tem com a sociedade que o implantou, que o fez. 

Poderíamos inicialmente separar os jardins em dois tipos: 

1. O jardim formal. 

2. O jardim informal. 

O jardim formal é aquele em que as partes constituintes obedecem a esquemas traçados 

racionalmente. Trata-se, portanto, de um jardim afeito às regras da matemática e da geometria, como no 

caso dos jardins greco-romanos, barrocos, renascentistas e modernos. Nestes, o que importa, em grande 

parte, é o predomínio da razão sobre o sentimento, muitas vezes facultando a presença do kitsch 

autêntico, como no caso das topiarias1 comerciais, tipo cerca-viva, ou corbelha de Mickey Mouse na 

Disneylândia (Figura 4.7). 

Ou formatos exóticos tais como relógios, dizeres e monogramas em par-terre (tapeçarias 

fartamente arabescadas, confeccionadas com plantas, em geral pequenas e coloridas, sobre grandes 

extensões de terreno do jardim), ou bizarros como taças, animais e composições pseudo-pictóricas 

(Figura 4.9 e Figura 4.10). Em outros casos, essa racionalidade é demonstrada através de um tipo de 

sensibilidade muito específica, como nas belíssimas tapeçarias vegetais (broderie), feitas em par-terre 

de Vaux-le-Viconte, Villandry (Figura 4.11 e Figura 4.12), Chenonceaux ou Versalhes que são, quiçá, 

marcas registradas do Barroco francês, apesar de sua origem encontrar-se nos jardins italianos. Outra 

marca dos jardins formais é o alto custo de implantação e, mais significativamente, o da complicada e 

caríssima manutenção, que exige um literal exército de empregados, esse “inimigo doméstico”, segundo 

Petrarca, em eterna azáfama. Propositadamente ou não, é o tipo de jardim que evidencia o patrono como 

uma pessoa (s) de posses, e é, portanto, símbolo de riqueza, status e poder.  

O jardim informal ou orgânico, ao contrário, é aquele em que as partes constituintes obedecem 

a um traçado mais espontâneo e natural, de caráter predominantemente espiritual e consequentemente 

                                                      
1 Topiaria - arte de esculpir vegetais, particularmente árvores, em formas diversas das formas originais 
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muito pouco afeito às regras matemáticas. Seu traço característico é a busca de um retorno à natura 

naturans, criando as paisagens da memória afetiva do patrono e, no caso do Romantismo, recriar as 

paisagens evocativas e ideais de uma Antiguidade somente existente na imaginação. 

   
Aqui o par-terre mostra alguns séculos de aperfeiçoamento formal no desenho de jardins barrocos. Os aspectos formais são 

resultado de uma busca da perfeição. 
(Fonte http://www.museumofgardens.org/index.html)  

 
Aqui, as corbeilles de crisântemos brancos, gerânios rosa e violeta, desenham o rato que rí transformando a paisagem numa 

passagem do sublime ao grotesco, em que a felicidade está acima do surreal. 
(Fonte Cartão Postal) 

Figura 4.7 – Da glória ao grotesco 
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Os ingleses, como em Levens Hall, se esmeram por sua vez, em deformações já não tão graciosas, e apelam para todas as 

formas geométricas possíveis. 

(Fonte http://www.topiaryart.com/main/welcome9.html ) 

A topiaria italiana é excelente na recriação 
de arquiteturas - fitotectura - vegetais.  

http://www.museumofgardens.org/pg03.html 

Na topiaria francesa a intenção já alcança o lúdico. A tradição dos 
labirintos medievais junta-se à arquitetura vegetal italiana para 

criar espaços indutores ao prazer e à diversão. 

(Fonte http://www.museumofgardens.org/pb08.html  ) 

 
 

Figura 4.8 – Topiaria arquitetônica 
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A topiaria se presta a muitos papeis, de cercas-vivas a bordaduras, mas às vezes também se presta a coisas menos 

interessantes, como figurações bizarras como nessa cena de caçada ... 
(Fonte http://www.shadowmyst.com/EST572Site/TopiaryExamples.htm) 

   
... ou recriação de quadros famosos, como desse "Piquenique na Ilha Grand Jatte" de Geroges Seurat. O espetáculo de 

deformação do vegetal principia a ultrapassar as frágeis fronteiras entre o mau gosto e o surrealismo, o bom senso e o kitsch. 
(Fonte http://www.topiarygarden.org/ ) 

   
... ou coisas! Objetos como a taça e a lira (esquerda), de Ladew   

(Fonte http://www.ladewgardens.com/index2.html )  
...ou relógios (direita). (Fonte http://www.lotusland.org/gardens/topiary.htm) 

Figura 4.9 – Topiaria cênica e cínica. 
 

 

 



127 
DE  ABORÍGENES  E  ALIENÍGENAS 

 

a 

 b c 
O dromedário (a) o elefante (b) e a girafa (c) são do Museu da Topiaria. Não precisa dizer muito, as imagens são 

eloquentes em demasia. 
(Fonte http://www.shadowmyst.com/EST572Site/TopiaryExamples.htm) 

d      e 
O pavão (d) vem do Conservatório do Castelo de Warwick  

(Fonte http://www.warwick-castle.co.uk/index.html ) e o cisne (e) de Ladew. (Fonte 
http://www.ladewgardens.com/index2.html ) 

Figura 4.10 - Topiaria – Zoológica 
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A originalidade de Villandry não se situa somente numa concepção arquitetônica inovadora, mas também na utilização 

feita no local em que se constrói em plena harmonia com a natureza e a pedra, jardins de uma beleza extraordinária. Uma 
canaleta percorrida por um riacho, desce da plataforma para o sul. Seu declive permite escalonar três níveis dos jardins em 

terraços. 

Figura 4.11 – Villandry - Terraços 
(Fonte http://a-castle-for-rent.com/castles/gardens.htm) 
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Entre o castelo e a cidade se encontra o jardim horticultural renascentista. Ele é composto de nove fileiras de mesmo porte 
mas em seu interior os motivos geométricos são bastante diferentes. As fileiras são plantadas de legumes onde as cores se 

alternam entre si (azul do alho-porro, vermelho da couve e da beterraba, verde-jade das folhas da cenoura) para dar ao olhar 
a ilusão de um tabuleiro multicor. 

 
Figura 4.12 - Villandry - Horticultural 

(Fonte http://www.castles-france.net/chateaux-loire/villandry.htm) 

Quanto a esse frisson romântico pelo passado, FRANKL diz com bastante pertinência:  

A ascensão e difusão do absolutismo foi uma pré-condição histórica da terceira fase. 
O patrono, quer tenha sido ele um príncipe espiritual do mundo, não era o homem 
íntegro que tinha sido na primeira fase. Esperava-se que ele tivesse a capacidade para 
o prazer e a diversão, caçasse, brincasse e amasse. Não era seu dever ser um grande 
homem mas decerto era exigido que parecesse ser um. Ele tinha um papel a 
desempenhar, um papel criado por Luís XIV e que durou até o século XVIII, com 
atores substitutos, alguns bons e outros maus. A gravidade da vida era oculta por trás 
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dos cenários. O grande ator pode ter parecido ser absoluto em seu poder, mas esse ator 
permanecia dependente de sua audiência admiradora, pois apesar da vida cortesã ser 
fixada pela grande maioria das pessoas, ela foi contudo pretendida ser uma contínua 
apresentação cerimonial para a nação inteira. Os magníficos portões em ferro batido 
dos jardins, através dos quais as multitudes olhavam para o que seria um paraíso 
fechado, podem ser considerados um símbolo disso (FRANKL, 1986, p. 176). 

FRANKL na verdade escreveu um imenso tratado sobre uma nova abordagem da História da 

Arte e da Arquitetura, em que a leitura destas disciplinas é feita a partir do ponto de vista daquele que 

encomendou a obra, a despeito de toda a genialidade de seus criadores, que se limitam única e 

exclusivamente a dar corpo às idéias e ideais de seus patronos e comissionados.  

Em seu Principles of Architectural History, FRANKL codifica o estudo da arquitetura através 

de quatro fases, a partir da arquitetura pós-medieval: 1. 1420 – dedicada a Renascença italiana; 2. 1550 

– 1700 dedicada a Renascença européia; 3. O século XVIII e 4. O Século XIX. FRANKL também 

desenvolve um sistema crítico baseado em quatro categorias e suas equivalências Vitruvianas: 

a. Composição espacial (forma espacial), 

b. Tratamento da massa e superfície (forma corpórea), Firmitas, 

c. Tratamento da luz, cor, e outros efeitos óticos (forma visível), Venustas, 

d. Relação do projeto às funções sociais (intenção proposital), Comoditas. 

O que interessa aqui, portanto, é a intenção proposital da quarta categoria, pois encerra uma “...a 

análise da relação da edificação com as instituições sociais para as quais foi concebida” (Ibid. p. viii.). 

Considerando que um jardim é uma construção que contém todas as ambivalências e destinos humanos 

envolvidos na sua existência, características da arquitetura, podemos, desse modo, vê-lo como 

arquitetura e, portanto, analisá-lo como uma arquitetura da paisagem. 

Se num dado momento, i.e., o caso do Romantismo, o jardim passa a destilar uma mistura de 

naturezas arquitetônicas diversas, cabe ao arquiteto desenvolver o tema de modo a adequar o devaneio 

à praticidade executiva. Daí jardins como Stowe (Figura 4.13), finalizado por Capability Brown, que 

mescla o bucolismo campestre inglês aos fragmentos Palladianos e historicistas espalhados em sua 

imensidão, e Stourhead, de William Kent, feito a partir de um quadro de Lorrain, Enéias e Dido, (Figura 

4.14 e Figura 4.15) que mescla igualmente o bucolismo da paisagem natural aos artifícios de uma 

arquitetura paisagística onírica e neo-Palladiana, carregada de tempiettos, grottos, estátuas e ruínas 

cuidadosa e delicadamente espalhadas pelo terreno. 

Nesta categoria também se enquadram os jardins orientais, particularmente os japoneses e 

chineses, e os tropicais contemporâneos, ditos Havaianos e Balineses (Figura 4.16 e Figura 4.17) - 

esses últimos, de forte influência de Burle Marx - os nacionalistas do próprio Burle Marx (Figura 4.18), 

os eco-jardins, o jardim natural e o muito inglês “cottage garden”. (Figura 4.19).  

É possível que uma das características mais evidentes dos jardins informais seja o baixo custo 

de implantação e particularmente manutenção, uma vez que são jardins que destacam os elementos 

existentes da paisagem em que estão inseridos, usam plantas locais e/ou adaptáveis pela sua 
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especificidade e, devido sua organicidade, exigem muito poucos cuidados, tornando-os ideais para o 

urbanismo em geral.  

Um dos grandes problemas dos jardins são as fitopatologias, i.e., enfermidades e pragas que 

atacam os vegetais e demandam grandes esforços no sentido de controle. E a ideia dos eco-jardins tem 

um certo direcionamento quanto a isso, uma vez que os vegetais locais estando adaptados às mazelas 

típicas daquele cenário, possuem defesas específicas às pragas, sobrevivendo bem em tempos de 

epidemias. Assim, quando se inserem espécies, ditas exóticas, essas exóticas sem essas referências 

intrínsecas aos agentes patogênicos exógenos, terminam por demandar mais esforço no sentido do 

controle ou sucumbem. 

Motivos românticos de inspiração historicista 
ornam os planos da perspectiva paisagística de 

Stowe. No centro, o Arejador da Poesia Pastoral, 
Vale Grego. À direita, o Templo Gótico de 

Hawkwell Field. Abaixo, a Ponte Palladiana. 
Todos os elementos combinam-se a outros 

elementos bucólicos que muito convinham à 
inspiração e ao fervor romântico. 

 

  

 
Figura 4.13 – Stowe 

(Fonte http://panther.bsc.edu/~jtatter/walktour.html) 

 

 

 

 



132 
DE  ABORÍGENES  E  ALIENÍGENAS 

 

 
Paisagem com Enéas em Delos, Claude Lorrain, 1672. Óleo sobre tela. National Gallery, Londres. Pintura esta que serviu 

de inspiração para o tempietto de Stourhead. 
(Fonte http://www.kfki.hu/~arthp/art/c/claude/3/07delos.jpg ) 

 
O tempietto de Stourhead, imerso no bucolismo romântico das amplas perspectivas. 

(Fonte http://www.greatbuildings.com/buildings/Stourhead_Garden.html ) 

Figura 4.14 - Stourhead.  
(Por Henry Hoare II e Henry Flitcroft, em Stourton, Inglaterra, de 1741 a 1765) 
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Figura 4.15 - Stourhead (Cont.) 
(Fonte http://www.greatbuildings.com/buildings/Stourhead_Garden.html ) 
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Jardim balines. Hotel Bali Hyatt, Indonésia. É possível identificar as espécies? 

 

 
Figura 4.16 - Bali-Hyatt  

(Fonte http://bali.hyatt.com/dpsbl/hotel/tour2a.html) 
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Jardim balinês. Hotel Bali Hyatt, Indonésia. A interação de espaços tradicionais e ambientes modernos, é suficiente para 
criar, entre o exotismo de folhagens e texturas, uma aparência edênica do desejável. 

 

 
Figura 4.17 - Bali-Hyatt (Cont.) 

(Fonte http://bali.hyatt.com/dpsbl/hotel/tour2a.html ) 
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Em seu próprio sítio no Rio de Janeiro, Burle Marx teve a oportunidade de compor daquele que seria sei jeito especial de  
fazer paisagens: inserir ao máximo espécies nativas, uso extenso de  folha sobre flor e predomínio de cor e textura sobre 

perspectiva de gramados. Seu amor pela flora brasileira, levou-o a coletar, em muitas expedições vários espécimes 
desconhecidos que foram introduzidos no paisagismo ornamental no mundo inteiro. Destacou, particularmente, as bromélias 

como gênero de rara beleza. 

Figura 4.18 – Roberto Burle-Marx 
(Fonte  http://www.maria-brazil.org/sitio_roberto_burle_marx.htm ) 

Consequentemente podemos resumir os jardins contidos nestas duas categorias da seguinte 

forma: 

 Jardins formais (razão): Italianos Renascentistas, Franceses Barrocos, Ingleses Barrocos, 

Espanhóis dos Califados, Indianos Mughal, Islâmicos em geral, Chineses Ming e 

Contemporâneos Modernistas. 
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 Jardins informais (imaginação): Italianos Maneiristas, Franceses Rococós, Ingleses 

Românticos, Japoneses, Chineses clássicos, Bali e Burle Marx, o “cottage” (fig. 4.) Inglês 

e os Contemporâneos ecológicos.  

 
Figura 4.19 - O jardim de 'cottage'. 

Tipo de jardim campestre com forte inspiração na tradição rural. Jardim Botânico de Huntington, Austrália. 
(Fonte http://www.huntington.org/BotanicalDiv/HEHBotanicalHome.html ) 

Os quais, por sua vez, também podem ser sub-secionados em: 

 microescala – jardins domésticos, comerciais, de edificações públicas, pátios, praças, 

cemitérios, locais de diversão e demais espaços de escala afim, 

 macroescala – compreendendo todos aqueles com área superior a 1,5km²: parques, 

urbanização, revitalização de áreas degradadas, restauro e/ou recuperação de áreas 

destruídas e/ou degradadas como minas, jazidas de exploração e madeireiras, santuários 

ecológicos, resorts e áreas adjacentes do sistema viário. 

Aqui cabe salientar a separação entre preservação, recuperação e conservação do meio 

ambiente, feita por FRANCO que diz  

Preservação – também chamado de princípio da não-ação, isto é os ecossistemas 
deverão permanecer intactos pala ação humana e representam as áreas de reserva e 
bancos genéticos de interesse para vidas futuras... 
Recuperação – [...] aplica-se a áreas alteradas pela ação humana adotando-se, nesse 
caso e partir de um certo momento, o princípio da não-ação no sentido desse manter 
uma determinada área intocável, onde, em alguns casos, presta-se um serviço de 
“ajuda à natureza” no sentido de provocar ou acelerar determinados processos... 
Conservação – [...] pressupões o usufruto de recursos naturais pelo homem na linha 
de mínimo risco, isto é, sem degradação do meio, e do mínimo gasto de energia 
(FRANCO, 2000, p.36).  

Assim, teríamos exemplo de jardim formal de microescala no Castelo de Windsor de 

macroescala em Versalhes; e jardim informal de microescala no Museu Gulbenkian de Lisboa e informal 

de macroescala no Palácio Imperial de Katsura, Kyoto, ou na cidade de Brasília. 
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Ainda é possível classificar os jardins por suas perspectivas mentais em Ocidentais (racionais) 

e Orientais (orgânicos). Usando a tipologia dos quatro tipos de temperamento de Jung (VON FRANZ, 

1975, p. 43) ainda temos: 

 Sensação ou percepção (racional, material, objeto, fatos, detalhes, estruturado) – Jardins de caráter 

detalhista e geométrico como nos jardins do Generalife de Granada (Figura 4.20). “Aqui tudo é tão 

refinado, tão sutil, tão harmonioso. Cada elemento individual do jardim cai inevitavelmente no lugar 

certo e, contudo, essa perfeição parece, ao mesmo tempo, não ter nada a ver com a intervenção das 

ferramentas dos jardins convencionais – cavadeira, podão ou tesourão” (BAZIN, 1991, p. 36). 

   
 

    
Al Qala Hamra ou Al-Hambra, "A Vermelha", em Granada. A excelência na recriação do jardim do paraíso é obra dos 

Násridas. Aqui se apresentam os jardins do Generalife, em que cada piscina é um dos quatro rios do paraíso. A excelência 
em geometria é a marca dos jardins Islâmicos 

Figura 4.20 – Al Qala-Hamra 
Fonte http://www.suite101.com/topic_page.cfm/4205/515 e http://www.geocities.com/SoHo/Gallery/5885/castella/fotos.htm  

 Pensamento (racional, impessoal, social, leveza, amplitude e comparações) – Jardins de 

caráter intimista, estruturados a partir de uma base despojada e simbólica como no pátio 
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central do Ryoan-ji (Figura 4.24), no precinto do templo Ginkaku-Ji (Figura 4.21) ou 

Daisen-in de Kyoto (Figura 4.22 e Figura 4.23). Esses jardins ‘secos’ japoneses “...são a 

emanação do pensamento zen, apurados em longas horas de meditação, de sua visão da 

‘não-ação’, de suas longas caminhadas no universo do silêncio e da liberação absoluta do 

espírito. Essas obras singulares representam a materialização dos pensamentos filosóficos 

transpostos para o domínio da estética” (HRDLIČKA, 1981, p. 65). Aqui cabem os jardins 

japoneses Zen, sempre tão carregados de fortes conotações simbólicas quanto os abstratos 

jardins Modernistas (algo de Mon Oncle)2, sempre tão carregados de forte ausência de 

simbologia. 

 Sentimento (irracional, pessoal, individual, profundidade, intensidade e totalidade) – Aqui 

se enquadram os jardins bucólicos carregados de evocação e lembranças históricas, 

referências à mitologia e à magia, como os jardins Maneiristas italianos e os Românticos 

ingleses. Também se enquadram os Jardins Tropicais contemporâneos. 

 Intuição (irracional, psíquico, imagem, expectativa, possibilidades, mutável) – Aqui se 

enquadram os jardins carregados de fantasia e onirismo, jardins feitos para o prazer e a 

diversão, como os jardins Barrocos franceses ou até mesmo os Renascentistas italianos. 

Ainda temos a classificação tradicional de modos e modelos de jardins na seguinte sequência. 

 

1.Antigos (Egípcio, Mesopotâmico, Grego e 

Romano) 

7.Rococó 

2.Islâmico 8.Romântico (paisagístico) 

3.Medieval 9.Clássico 

4.Renascentista 10.Moderno 

5.Maneirista 11.Tropical (Balinês, Havaiano, Burle Marx,) 

6.Barroco 12.Extremo Oriente (China e Japão); 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 NA – Filme de JacquesTati de forte crítica aos modelos e modos do funcionalismo Modernista 
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É possível que os grupos de pedra sejam memórias da paisagem natural das ilhas japonesas. Ryoan-ji, Nara. A ilha está ao 
largo de Honshu. 

 

O Mar de Areia de Prata e a Plataforma de Contemplação da Lua, Ginkaku-Ji, Japão. Período Edo. 

 
Figura 4.21– Essência do Japão. 

(Fonte http://academic.bowdoin.edu/zen/ ) 
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Figura 4.22 - Daisen-in 
Jardim 'seco' do Daisen-in. O degelo da neve permite apreciar melhor o significado dos desenhos feitos na areia. (Fonte 

http://bryant.ceat.okstate.edu/JAPAN.HTM ) 

 

 



142 
DE  ABORÍGENES  E  ALIENÍGENAS 

 

 

O aspecto mais notável parte sul do jardim é a rocha em forma de barco que parece flutuar na corrente do rio. Embora não 
haja dúvida de que a rocha foi escolhida por sua aparência de barco, a teoria que ela representa “um barco tesoureiro” é 

meramente conjectural. Essas pedras barco (o termo japonês é “funatsuki”), podem ser encontradas numa porção de jardins, 
inclusive no Palácio Ninomaru. 

   

 

 

O complexo de jardins Zen Budistas do Daisen-in, apresenta vários grupamentos de pedra (acima á esquerda e direita) 
organizados sem nenhuma 'espontaneidade artística' mas, ao contrário, com meticuloso e preciso cálculo que fazem dessas 
criações uma expressão de grande profundidade filosófica e sensibilidade ao pathos da natureza e da paisagem natural do 

Japão. A imagem acima, recria elementos da paisagem: ilhas, neve, mar, ondas...   

Figura 4.23 - Daisen-in (Cont.) 
(Fonte http://academic.bowdoin.edu/zen/ ) 
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No Ryoan, Nara, o formalismo do jardim Zen, não atende a uma função meramente estrutural, mas a um refinamento 
extremo onde forma e função transcendem a estética em busca de uma inspiração mais espiritual: o satori. A imagem à 

esquerda mostra uma recriação de como deve ter sido no sec. XVI. 

Figura 4.24 - Ryoan-ji. 
 (Fonte http://academic.bowdoin.edu/zen/) 
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A característica principal do Jardim Barroco é a dimensão, a teatralidade e o controle 
da natureza. Outra característica é [...] “é que eles não foram a criação da visão ou 
execução de um artista mas, ao invés, o resultado de um esforço coletivo, complexo e 
cuidadosamente afinado por muitos homens talentosos reunidos para transformar e 
moldar a natureza num aceitável mundo de arte” (ADAMS, 1979, p. 80). 

Para um monarca do porte de Luís XIV que se autodenominava de Sol nada parecia ser grande 

o suficiente, e Versalhes é a prova irrefutável desta vã glória. Frente à sacada de seu quarto se estendiam 

as imensas tapeçarias em par-terre colorido, ladeadas de orangeries. O amor à perspectiva criou os 

gigantescos planos radiais que manam desta sacada como raios de sol, e se irradiam através do parque, 

ligando-os a toda França. O poder estava firmado no Absolutismo e este se consolidava na criação de 

jardins que o representava. O uso insistente de estátuas e arquiteturas do passado é outro forte elemento 

do Barroco nos jardins, assim como a teatralidade de determinados cenários criados como teatros onde 

se desenrolavam os dramas e comédias do cotidiano sob as vistas do Rei-Sol: grutas com cenas 

completas esculpidas, que celebravam algum evento específico, lagos para nautomaquias, bosquetes 

como o le parc aux cerfs onde a elegante nobreza caçava cervas de outro tipo. Pouco a pouco, a expansão 

desses jardins engoliu as terras adjacentes.  

A sequência do desenvolvimento dos jardins de Versalhes está intimamente 
relacionada ao poder emergente do rei, seu conceito de monarquia e seus casos 
amorosos. Todas as três influências ocasionalmente se emaranharam na expansão e 
uso dos jardins para ampliar o poder das polícias reais ou celebrar uma conquista 
amorosa. O aumento do poder do rei pode ser mapeado através de um crescente 
número de acres de terra adicionados aos jardins e parques, no aumento anual do 
consumo diário de água para cada grupo de novas fontes ou medindo a extensão do 
jardim de fachada do próprio castelo, toda vez que Le Vau ou Hardouin-Mansart o 
ampliavam (Ibid. p. 86). 

O jardim Barroco é o epítome da subjugação da natureza às regras e ditames da arte. A 

eloquência da paisagem recriada segundo uma visão matemática racional, na qual o emprego da fantasia 

geométrica e histórica como forma de demonstração do poder do patrono, também cai sobre o próprio 

vegetal que é substituído por uma escultura quando não o é ele mesmo transformado em escultura 

(Figura 4.25). A ordem Absolutista invade o domínio da natureza e a subjuga através da arte. Le Nôtre 

- o mestre versátil - e Fouquet - o poderoso intendente - fazem de Versailles o emblema universal do 

controle da natureza para fins pessoais.  

ADAMS (1979) prossegue descrevendo as delícias dos jardins de Versailles: 

Ele havia avançado as linhas arquitetônicas do jardim Renascentista, o qual havia 
evoluído conscientemente por mais de duzentos anos, para uma definitiva forma de 
unidade espacial. A tranquilidade da ordem conforme refletida nas avenidas, paliçadas 
e bosquetes, no contraste de luz e sombra ladeando os caminhos, as fontes cintilantes 
e as tensões provocadas pelas súbitas surpresas ou vistas desintegrantes – tudo lançava 
um feitiço irresistível em suas criações. Ele empurrou o espaço visível com uma 
inexorável claridade, até os limites da perspectiva, chegando em sua imaginação, além 
do próprio olho, aos extremos da lógica nos distantes horizontes da arte do jardim 
(Ibid., p. 98). 

O estilo Versalhes como um estilo que delineia o poder constituído existe ainda hoje, é um estilo 

que sobreviveu a toda e qualquer demanda por novidades e passou imbatível através dos últimos séculos 

como a chave da representação do poder. Isso pode ser visto nos jardins que representam o poder oficial, 
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normalmente executados em edifícios governamentais ou simbólicos do poder econômico, como em 

Brasília e na Disneylândia.  

Na era dos shoppings, Versalhes fez o seu début nos claustros destas monstruosas e perversas 

catedrais do consumo, os pastos e suas casinhas de feira alegre, como fantasia de um não-lugar, onde o 

dia, as estações e as condições atmosféricas estão congelados permanentemente num lugar ideal parido 

do delírio de plástico e tecnologia 

Se em Versalhes a subjugação da natureza a uma ordem cerebral, intelectual, matemática e 

racional era a principal intenção proposital como forma de investidura pública do poder de Luís XIV, 

então a natureza subjugada pelo Absolutismo e pelo Humanismo tem sua forma alterada para um tipo 

de estrutura humanizada a despeito da arquitetura do vegetal. Assim, as árvores assumem formas 

bizarras para a natureza: cones, pirâmides, bolas, vasos, quadrados, cilindros, animais, arcos, colunas e 

esculturas complexas, tudo, enfim, exceto as formas das plantas (Figura 4.26). 

O artifício da poda recorta na vegetação, arcadas, nichos, com seu pedestal, capitéis e 
cornijas. As árvores, os arbustos, simulam os edifícios, ao passo que os canteiros 
enfeitam-se com tapetes de compartimentos mouriscos, arabescos, grotescos, rosetas, 
brasões e divisas. A natureza é completamente aniquilada, transformada em palácio 
verdejante que prolonga os edifícios de pedra (BALTRUŠAITIS, 1999, p. 203). 

Essa afetação faz o homem tornar as plantas em elementos brutos transformáveis, simples 

elementos plasmáveis, coisas. Aqui está a suma autenticação do poder do homem sobre a natureza e, 

quiçá, Deus. Ou como diz FRANKL (1986): 

Deus permaneceu o Compassivo, o Supremo Redentor que havia sido no século XVII, 
mas como Rei dos Reis ele agora vivia como um príncipe. Sua casa era um grande 
salão [...] o efervescente espírito, característico de um príncipe encontrou sua 
derradeira forma visível, mais notavelmente, na opulência e liberdade do ornamento. 
Considerando que esse ornamento espalhou-se, em toda sua compacta mundanidade, 
pelo espaço que abriga o Mais Santo Sacramento, compreendemos que Deus foi então 
tido como um imitador de Luís XIV (FRANKL, 1986, p. 180). 
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                                a                                                                          b  

 
c 

Figura 4.25 - Versailles. 
Grupos de estátuas em Versalhes: a avenida que leva ao Canal (a), a Fonte de Apolo (c) e Diana, próxima ao 

Grande Canal (b) 
(Fonte: http://www.a-castle-for-rent.com/versailles/ ). 
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Acima, o orangerie e, à direita, os fantásticos par-
terre que ladeiam a lateral de Versalhes. 

Tapeçarias filigranadas para a frente dos aposentos 
reais. 

(Fonte http://www.a-castle-for-
rent.com/versailles/) 

Contrastando o esplendor e grandiosidade 
das tapeçarias elaboradas, Versalhes também 
apresenta cenários bucólicos e misteriosos, 

para a Rainha Antoinette. 

(Fonte das imagens: http://www.a-castle-for-
rent.com/versailles/) 

Figura 4.26 - Versailles (Cont.) 

O século XX, com sua sobrecarga social, advinda da Revolução Industrial, encontra uma 

modificação nesta ordem criativa, a do desenvolvimento e crescimento urbano. O jardim passa a ser um 
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elemento privado e individual na grande maioria. A guerra de estilos entre William Robinson e Reginald 

Bloomfield, no fim do século XIX, entrou no século XX, ampliando-se para um conflito entre arquiteto 

e jardineiro. Conflito resolvido, em parte, pela regulamentação do paisagista como profissional, através 

da obra de Olmsted (Figura 4.27) e Downing, que viam a necessidade de um paisagismo adequadamente 

planejado para resistir às pressões do desenvolvimento. Apesar de efetiva desde 1850, a profissão só foi 

formalmente constituída nos Estados Unidos após 1899. Mas, não no Brasil. 

No entanto, dois arquitetos do século XX podem ser vistos como os pioneiros do paisagismo 

moderno: Frank Lloyd Wright e Richard Neutra. Ambos passaram parte de sua infância em fazendas.  

Wright, tirou força e inspiração do solo, do crescimento natural e do uso de materiais 
naturais. Sua contribuição para o paisagismo veio através de sua maior realização 
arquitetônica, a criação de um novo conceito de espaço, no qual os aposentos podiam 
se sobrepor e interpenetrar, tanto horizontal quanto verticalmente. Isso dá 
oportunidade aos sutis efeitos da iluminação natural e das vistas; por extensão, isso 
reduziu as barreiras entre a casa e o jardim (JOYCE, 1989, p. 164). 

Isso é maravilhosamente representado na sua Waterfalling House (Figura 4.28), ao passo que 

Neutra desenvolveu um estilo “desértico”, fundindo casa e paisagem com uma monumental recriação 

de sua memória afetiva dos lugares. Sua residência Kauffmann (Figura 4.29) “enfatiza o contraste entre 

a geometria pura e o mundo natural, e ao mesmo tempo expressa a unidade essencial do homem com 

aquele mundo” (Ibid., p. 165). Ou como ele mesmo diz: 

A Cascata é uma grande benção – uma das maiores bênçãos a serem experimentadas 
na terra. Creio que nada jamais ainda igualou a coordenação, a simpática expressão 
do grande princípio do repouso onde floresta e córrego e rocha e todos os elementos 
da estrutura estão combinados tão tranqüilamente que de fato não se escuta nenhum 
barulho embora a musica do córrego esteja ali. Porém, se escuta a Cascata como se 
escuta a quietude do campo...  

(ADAPTADO de http://www.gibson-design.com/sketch-kaufman.html) 
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Em Biltmore, os jardins de foram criados para a poderosa família Vanderbilt, tirando partido de todas as possibilidades que o 
local oferecia. Ele transcorre do orgânico ao formal de certas áreas sem nenhuma pretensão. 

(Fonte http://www.donniebarnes.com/gallery/biltmore1/aaq) 

The Conservatory  

 Cherry Hill 

Na concepção do Central Park em Nova Iorque, Olmstead fundiu a discreta elegância e o charmoso bucolismo do paisagismo 
inglês ao gosto pela grandiosidade das coisas, característico do universo norte-americano. 

Figura 4.27– Olmstead. 
(Fonte http://www.centralparknyc.org/virtualpark/photogallery/ ) 
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(Fonte http://www.gibson-design.com/sketch-kaufman.html) 

     

(Fonte http://www.delmars.com/flwtrip/fw1.htm) 

         

(Fonte http://www.cae.wisc.edu/~dustins//FLW.html) 

 
Figura 4.28– Frank Lloyd-Wright. 

Fallingwater House ou Kauffaman House. Penn. A perfeita fusão oriente/ocidente, rusticidade/tecnologia, homem/natureza, e 
praticidade aliada a um tremendo senso estético. 
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Na elegantíssima Kauffmann House, Filadélfia, Usa, Neutra demonstra a concepção de construção inserida na paisagem, não como 
elemento alheio ou aleatório a esta, mas como elemento intrínseco da própria paisagem. 

Figura 4.29 – Richard Neutra 
(Fonte http://www.rebeccasawyer.com ) 

Se até então prevalecia o jardim como manifestação de um paraíso, com a sociedade industrial 

e seu borbulhante crescimento urbano, ainda existia um repertório pronto a ser pilhado por uma 

sociedade, mais notável pelo seu ecletismo do que por seu espírito criativo. A partir de 1850 as cidades 

sentem necessidade de criar parques públicos, pois o jardim tinha de ser trazido à cidade para satisfazer 
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a ânsia das novas classes urbanas pelo mundo natural. A alternativa foi transportar as cidades para o 

campo, o que ocorreu no século XX com o início da era dos subúrbios. Os estilos variaram enormemente 

desde a recriação do bucolismo paisagístico inglês ao nacionalismo de Burle Marx, no Brasil, e Luís 

Barragán (Figura 4.30), no México. 

FRANKL explora bem o tema ao dizer que a arquitetura do século XIX em diante “é geralmente 

caracterizada pela impessoalidade de sua arquitetura; daí que não ter tido uma relação definida com 

nenhuma das polaridades. Permaneceu neutra” (FRANKL, 1986, p. 184)  

A impessoalidade das cidades leva a criação do não-lugar e da não-pessoa. “O proprietário de 

um apartamento habitava toda a parte de um chão, como seus inquilinos. Nesse e em todos os outros 

edifícios os ocupantes foram transientes ou vinham de uma classe social particular. Eles eram 

estratificados segundo suas posses financeiras [...] Esses edifícios não podem ser identificados com uma 

personalidade; eles pertencem a todos, e, consequentemente à ninguém” (Ibid. p. 182). Essa mesma 

arquitetura é transportada para o urbano, que se transforma numa gigantesca casa de cômodos-casa, com 

jardins urbanos tratados como jardim do jardim da casa-cidade. 

A afetação do poder e a impessoalidade do mesmo servem de deriva à criação do paisagismo 

urbano do século XX, calcado ainda nos moldes do Barroco de Luís XIV como representação pública 

do poder constituído.  

O ecletismo do pós-moderno, associado à vertigem e à voracidade do capitalismo e ao 

estressante cotidiano urbano, criaram as catedrais da religião substituta: o consumismo. O homem 

reduzido a um número de identidade perde a identidade e passa a fazer parte de uma imensa e impessoal 

cadeia global, torna-se inseto: pequeno, útil e esmagável. Esse mesmo homem encontra alívio para sua 

angústia existencial nos laboratórios de diversão, sejam os clássicos, como a Disneylândia, sejam os de 

moda, como Miami ou Milão, sendo arrastado e devorado financeiramente no onirismo e no êxtase da 

liberdade que não é e não há. 
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Casa Luna e a retomada da arquitetura tradicional espanhola. 
(Fonte http://pioneer.chula.ac.th/~yongyudh/barragan/barragan.html ) 

   

Los Clubes e a festa dos espaços abertos da edificação-escultura. 

     

Restauração da capela e convento das Capuchinas Sacramentarias del Purismo Corazón de Maria e Tlalpan, cidade do 
México, 1952-55 

(Fonte http://www.skewarch.com/architects/barragan/project.htm ) 

 
Figura 4.30 – Luiz Barragán. 
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44..33  DDoo  TTeemmppoo  PPaassssaaddoo  

Histórias do paisagismo no Brasil hão muitas, e muitas outras virão; assim como das várias 

visões e relações entre estrangeiros e locais, dos aqui primeiro aportados até a nós, hoje. Não me deterei 

na história propriamente dita, mas cabe um pequeno aporte sobre o homus brasiliensis e sua relação com 

a paisagem, mais distintamente no Nordeste litoral e, na medida do possível, particularmente, aqui no 

Rio Grande do Norte, para esboçar um perfil desse personagem e sua relação arquetípica com a 

paisagem. 

Nos primeiros tempos de existência como terra empossada pelo poder do império ultramarino 

lusitano, a costa brasileira foi bastante visitada pelos outros impérios europeus ultramarinos: França, 

Espanha e Holanda. Na grande maioria, estas expedições contavam com bons escrivães para fazer as 

crônicas descritivas das coisas aqui achadas. Estes relatórios, carregados de minúcias e detalhes, eram a 

chave mestra das expedições porque diziam exatamente o que se procurar e onde, qual o valor de cada 

coisa e quantidade. Ao passar do tempo, estes relatórios passam para o campo da descrição, aquando da 

posse reconhecida e ratificada, após os anos de querelas com a França Antártica de Francisco I, a Grã-

Hispania de Isabel, a Católica, e a Nova Holanda de Nassau.  

Essas novas crônicas serão feitas por um punhado de visitantes ilustres como: Fernão Cardim, 

André Thevet, Humboldt, Marcgraffe, Maximiliano da Prússia e os agentes da Missão Francesa. 

Evidentemente que os primeiros documentos são a carta de Caminha e o depoimento de Hans Staden. 

Dentre estes muitos e primeiros visitantes, estão Pedro de Magalhães de Gândavo e Gabriel Soares de 

Souza, tendo o primeiro aqui estado na década de 1560 e publicado seu relato em 1576, e o outro aqui 

nas décadas de 1570-80 e publicado seu relato em 1587. Desses diversos viajantes, interessa, afora estes 

dois, os pintores de Nassau, Frans Post e Albert Eckhout, por retratarem o que chamaram de “as 

maravilhas da paisagem” com tanto apuro e requinte, servindo estas pinturas, portanto, como documento 

pictórico tão importante quanto os documentos de relato. 

Aquando da época das Grandes Navegações, a Europa, recém saída dos jardins de clausura 

medievais, ensaiava os passos dos primeiros jardins italianos, criados para embelezar e humanizar os 

castrum dos duques e condes. Estes castrum, criados em pontos estrategicamente altos e alcantilados, 

com o intuito de controlar invasões e desinteligências entre vizinhos querelantes, dispunham-se em 

terrenos de difícil acesso, e extremamente acidentados. A ideia de aproveitar os acidentes topográficos 

para terraços de flores e folhas, acolitados por uma profusão de estátuas, fontes, esguichos e elementos 

arquitetônicos, tomava de empréstimo a noção poética que os artistas possuíam, na época, do que teria 

sido a Antiguidade Clássica. O paraíso () era o jardim grego, e, para a sociedade pós-

Decameron, a lembrança e a invocação deste paraíso ia além da necessidade estética, elas também 

evocavam o sentido de higienização e humanização racional das cidades. A Grande Peste e seu terrível 

saldo de mortos derribara os muros de algumas cidades e fizera os grandes potentados saírem de suas 

clausuras intramuros da esfera da urbe, em busca dos ares mais salutares do campo, gerando 
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posteriormente a grandeza da arquitetura Palladiana, a drenagem e sanitarização dos canais e pântanos 

(as maremas) do Norte da Itália, e a nova urbanização de cidades modelo, como a Florença dos Medici 

e a Gênova e a Milão dos Sforza.  

Nestes 1500, a Europa fervilhava com o início da Renascença e a sua reconstrução urbana. Os 

grandes centros fervilhavam de vida e as Navegações traziam os relatos e as provas cintilantes das 

riquezas e maravilhas do Oriente, já descritas por Marco Polo. Lisboa era um grande e importante centro 

urbano, e Portugal, devido sua posição de centro comanditário das ditas Navegações, encabeçava um 

tipo de cosmopolitismo raro no restante da Europa (salvo, é claro, Gênova e Veneza), cosmopolitismo 

este que misturava especiarias com tecidos exóticos, aromas e cores fulgurantes com sons e visões de 

mundos estranhos, distantes e semi-míticos. Mundos só divisados nos relatos de viajantes, contistas, 

fabulistas e comerciantes. Não é de estranhar, portanto, que a tomada de posse de um território fora das 

rotas de interesse econômico tradicionais, tenha inicialmente provocado um certo alvoroço, logo seguido 

de uma certa decepção.  

Havia um impasse no ar: os jardins italianos, povoados de gentes e festas não dispunham de 

tanta riqueza de plantas, utilizavam, sim, a verve criativa dos artistas jardineiros, para misturar e 

combinar os mesmos elementos vegetais, fazendo surgir interessantes resultados. Na Ibéria, os séculos 

dos califados Omíada e Násrida haviam criado um ideal de jardins, com uma surpreendente riqueza para 

a época: a profusão de plantas exóticas com suas cores e aromas, o desenho matematicamente intricado 

de arabescos e simetria regular, respondiam ao horror vacui da arte oriental e a um tipo de ideal 

humanista e enlevo transcendental, onde aos prazeres da mente se juntavam os do corpo. Os exóticos 

jardins do Generalife de Granada tiveram sua resposta nos jardins do Castelo de S. Jorge de Lisboa e 

nos jardins do claustro do Mosteiro da Batalha. Deste modo, as gentes aqui primeiro aportadas tiveram 

uma reação curiosa: espanto e decepção. Espanto pela grandiosidade da paisagem e decepção pela 

desolação da inexistência do fervilhar urbano. 

A paisagem desolada e erma de gentes e urbes, mas de bons ares e encantos mil, encheu os olhos 

dos visitantes: palmas, areias brancas infindas, vegetação lustrosa de múltiplas texturas e de muitas 

flores e cores a encher a vista, uma abundância e diversidade de matizes de verdes, desconhecida pelos 

europeus, motivou uma busca não só pelo pau-brasil, mas igualmente por uma grandeza vegetal que 

passou a ser regularmente importada para enfeitar os palácios e festas das cortes da Europa: abacaxis, 

coquinhos, amêndoas de cajus, orquídeas, samambaias, maracujás, paus e ervas aromáticas, assim como 

os gentios e as araras. Em Bueno (1998) a personagem Jean Ango, o futuro visconde de Dieppe, 

 mandou construir uma belíssima mansão, toda feita de jacarandá e pau-brasil. Essa 
casa, palco de festas memoráveis frequentadas por príncipes e reis, por bispos e 
ministros (entre os quais o rei da França, Francisco I, e os príncipes da família Medici), 
vivia repleta de indígenas e de animais vindo do Brasil (p. 101). 

Nos relatos dos viajantes, dentre as frutas tidas como as mais curiosas e admiráveis estavam o 

caju, o ananás, a pacova e a sapucaia, que para Gândavo “são as que os portugueses têm entre si em 

mais estima, e as melhores da terra.” (1995, p.71). 



156 
DE  ABORÍGENES  E  ALIENÍGENAS 

 

Gabriel S. Souza (2000), ao descrever o milho, diz “Dá-se outro mantimento, em todo o Brasil, 

natural da mesma terra, a que os índios chamam de ubatim, que é o milho-da-Guiné, que em Portugal 

chamam de zaburro” (p. 143). E segue numa descrição minuciosa da morfologia da planta, das diversas 

espécies e do plantio, testemunhando entre os índios o consórcio leguminosa/gramíneas, 

leguminosa/eufórbia: “Este milho se planta por entre a mandioca e por entre as canas novas de açúcar, 

e colhe-se a novidade aos três meses, uma em agosto e outra em janeiro” (Ibid., p. 143). Consórcio este 

que associa e facilita a percolação e vascularização do solo efetuado pelas raízes de gramíneas (cana e 

milho) com um potencial nitrogenação efetuado pela euphorbia (mandioca). O autor faz ainda a crônica 

dos diversos feijões e amendoins tornando-os assim brasileiros, “porque é coisa que se não sabe haver 

senão no Brasil” (Ibid., p 145), sem esquecer das pimentas, dando uma especial atenção à “cumari, que 

é bravia e nasce pelos matos, campos e pelas roças, [...] e é mais gostosa do que todas” (Ibid., p. 145). 

E abre um capítulo dedicado ao caju, pois “demos o primeiro lugar e capítulo por si aos cajueiros, pois 

é uma árvore de muita estima” (Ibid., p. 145), e segue descrevendo-o sem esquecer uma menção à 

utilização outra que não a de conforto, pois ao dizer que “a sombra desta árvore é muito fria e fresca” 

(Ibid., p. 145), refere-se ao encanto da sombra fresca agradável num clima quente e úmido. E depois 

trata dos mamões, tidos como brasileiros: mangabas e umbus, palmas de diversos tipos, frutos rasteiros, 

costeiros, medicinais e arbóreos. Não esquece do algodão, chamado pelos índios de mandiim e nem das 

ornamentais, particularmente o camará ou cambará (cidreira), nem das madeiras olentes: Anhaibataã, 

Jacarandá, Jucuriaçu, Mucetaíba, Ubirataia e Entagapena, esta a qual, segundo ele, “cheira muito bem, 

de que se fazem contas muito cortesãs” (Ibid., p. 183). 

Na década de 1570, Jean de Léry (1980), descrevendo o povo aqui encontrado, relata, para seu 

espanto, que, “atribuem esses selvagens maior importância à natureza e à fertilidade da terra do que nós 

ao poder e à providencia divina” (p. 170), observando cuidadosamente as diferenças de identidade com 

a natureza. Descreve igualmente as diversas madeiras de uso, sem nomear, entretanto, “uma árvore que 

dá bonita madeira, e a qual rescende verdadeiro aroma de rosas frescas quando lavrada ou trabalhada 

pelos marceneiros” (Ibid., p. 172). Mais uma vez cita-se a sapucaia e o exotismo de seus frutos ao dizer 

que “Um certo Pedro Bourdon, excelente torneiro, fez, quando estávamos no Brasil, lindos vasos e 

outros utensílios tanto com os frutos [...] como com madeiras de cor, tendo presenteado a Villegagnon 

com alguns deles” (Ibid., p. 173). Recita observações elogiosas sobres as bananas pacovas, algodão e 

ananases. Ressalva que “o mastique é tirado de pequenos arbustos indígenas, os quais juntamente com 

uma infinidade de outras ervas e flores odoríferas espalham pela terra suaves aromas” (Ibid., p. 176). E 

após relatar os feijões, favas e amendoins exalta a paisagem, maravilhado, dizendo,  

Por isso, quando a imagem desse novo mundo, que Deus me permitiu ver, se apresenta 
a meus olhos, quando revejo assim a bondade do ar, a abundância de animais, a 
variedade de aves, a formosura das árvores e plantas, a excelência das frutas e em 
geral as riquezas que embelezam essa terra do Brasil, logo me acode a exclamação do 
profeta no salmo 104:  

Senhor Deus, como tuas obras diversas 
São maravilhosas em todo o Universo; 
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Como tudo fizeste com grande sabedoria! 
Em suma, a terra está cheia de tua magnificência (Ibid., p. 181). 

Na década de 1580, Fernão Cardim diz que  

O clima do Brasil geralmente he temperado de bons, delicados e salutíferos ares, 
donde os homens vivem muito até noventa, cento e mais annos, e a terra he cheia de 
velhos; geralmente não tem frios, nem calmas, ainda que no Rio de Janeiro até São 
Vicente há frios, e calmas, mas não muito grandes; os céos são muito puros e claros, 
principalmente de noite; a lua he muito prejudicial à saude, e corrompe muito as 
cousas; as manhãs são salutíferas, tem pouco de crepusculos, assi matutinos, como 
vespertinos, porque, em sendo manhã, logo sae osol, e em se pondo logo anoitece. 
...Os mantimentos e aguas são geralmente sadios, e de facil digestão (Ibid., p. 25). 

Sobre o clima, abundam as descrições várias e sucintas, carregadas de maravilhamento, como a 

de Binot Goneville, em 1505, se referindo ao Brasil como um “formoso país, terra fértil em frutos, aves, 

e animais, e o mar piscoso, sendo as espécies dessemelhantes das da Europa” (RIBEIRO, 1992, p. 81).  

O próprio Caminha diz que [...] “a terra em sí é de muitos bons ares, assim frios e 
temperados, como os de Entre Doiro e Minho, porque neste tempo de agora os 
achávamos como os de lá [...] Águas são muitas e infindas. E em tal maneira é graciosa 
que, querendo-a a proveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem” (Ibid., p. 
91). 

Vespucio ainda aventa mais ao dizer que  

os ares aí são temperados e bons; e, pelo que pude deduzir de suas narrações, não há 
pestes nem doenças provenientes da corrupção do ar, e, se não morrem de morte 
violenta, vivem larga vida; segundo creio, porque sempre aí predominam os ventos 
austrais, e principalmente o que denominamos euro ou aquilão [...] O céu e os ares, 
na maior parte do ano, são serenos, repassados de densos vapores. Chove aí a miúdo, 
e dura a chuva três a quatro horas, e como nímbulos se vai (LÉRY, 1980, p. 104). 

E não se poupa ao maravilhamento quando descreve a paisagem, dizendo que “todas as árvores 

são odoríferas, e produzem gomas ou óleos, ou algum outro licor, cujas propriedades todas, se fossem 

conhecidas, não duvido que andaríamos todos sãos” (Ibid., p. 105). 

O curioso destas descrições não é a surpresa que atingiu os visitantes nos idos tempos, mas a 

surpresa que nos atinge nos vivos tempos, quando, ao ler tais relatos, desconhecemos como Brasil aquilo 

que assim é descrito, tão e tantas foram as mazelas às quais se submeteu esta terra, tornando-se, portanto, 

desconhecida tanto de si mesma quanto de nós.  

Nicolas Barré, em 1556, diz ser o Brasil uma terra  

banhada por lindos rios de águas doces, as mais puras que já vi. O ar é temperado, 
tendendo mais para o calor que para o frio. Seu verão é no mês de dezembro, quando 
o sol vem ao seu Trópico, e que lhes está para Zênite. Durante todo o tempo que o sol 
se aproxima deles, à noite; eles têm chuva e tempestade durante três horas: o resto do 
tempo que o sol se retira em seu equinócio e em seu Trópico de Câncer, o tempo é 
(como eles dizem) o melhor do mundo. Isso quanto à fertilidade da terra, salubridade 
e disposição do ar (Ibid., p. 110). 

Gândavo também, ao descrever minuciosamente as delícias da terra, não esquece de falar dos 

vapores advindos das chuvas, do tempo tão certo como separado em estações, e comenta que... 

é esta terra muito salutífera e de bons ares, onde as pessoas se acham bem dispostas e 
vivem muitos anos, principalmente os velhos têm melhor disposição e parecem que 
tornam a renovar, e por isso alguns se não querem tornar às suas pátrias, temendo que 
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nelas se ofereça a morte mais cedo. Os ares pela manhã são frescos e sadios... Esta 
terra é muito fértil e viçosa, toda coberta de altíssimos e frondosos arvoredos, 
permanece sempre a verdura nela inverno e verão isto causa chover-lhe muitas vezes 
e não haver frio que ofenda ao que produz a terra. Há por baixo destes arvoredos 
grande mato e muito basto e de tal maneira está escuro e serrado em partes que nunca 
participa o chão da quentura nem da claridade do sol, e assim está sempre úmido e 
manando água de si. As águas que na terra se bebem são muito sadias e saborosas, por 
mais que se beba não prejudica a saúde da pessoa, a mais dela se torna logo a suar e 
fica o corpo desaliviado e são. Finalmente que esta terra tão deleitosa e temperada que 
nunca nela se sente frio nem quentura sobeja (GÂNDAVO, 1995, p. 18-19). 

E prossegue se comprazendo com o deliciamento das vistas, ao descrever a terra nova: 

Esta Província é à vista muito deliciosa e fresca em grande maneira: toda está vestida 
de muito alto e espesso arvoredo, regada com as águas de muitas e muito preciosas 
ribeiras de que abundantemente participa toda a terra, onde permanece sempre a 
verdura com aquela temperança da primavera que cá nos oferece Abril e Maio. E isto 
causa não haver lá frios, nem ruínas de inverno que ofendam as suas plantas, como cá 
ofendem as nossas. Enfim que assim se houve a Natureza com todas as coisas desta 
Província, e de tal maneira se comediu na temperança dos ares, que nunca nela se 
sente frio nem quentura excessiva (Ibid., p. 54). 

Gabriel Soares de Souza (2000), ao descrever o que em futuro a cidade de Natal será, já não 

demonstra um entusiasmo similar, descrevendo suas andanças no que seria, possivelmente, o trecho do 

Rio Ceará-Mirim ao Potengi. E assim relata que 

Deste Rio Pequeno ao outro Rio Grande são três léguas, o qual está em altura de cinco 
graus e ¼; neste Rio Grande podem entrar muitos navios de todo o porte, porque tem 
a barra funda de dezoito até seis braças, e entra-se nele como pelo arrecife de 
Pernambuco, por ser da mesma feição. Tem este Rio um baixo à entrada da banda do 
norte (Redinha?), onde corre água muito à vazante e tem dentro algumas ilhas de 
mangues (Gamboas?), pelo qual vão barcos por ele acima quinze ou vinte léguas de 
vem de muito longe. Esta terra do Rio Grande é muito sofrível para este rio haver de 
se povoar, em o qual se metem muitas ribeiras em que se podem fazer engenhos de 
açúcar pelo sertão. Neste rio há muito pau-de-tinta, onde os franceses o vão carregar 
muitas vezes (p. 12). 

Curiosamente, Soares se refere às terras daqui (RN) como sendo sofríveis para o trato. Estaria 

ele, portanto, referindo-se ao grande sertão, tão embora sem as veredas tropicais, ou meramente ao 

conjunto de gamboas, dunas, mangues e igapós do Rio Grande? Mas é de um grande flamor ao clamar 

com tanta admiração sobre as nossas “auroras” tropicais, ao dizer que “em todo o tempo do ano, quando 

chove, fazem os céus da Bahia as mais formosas mostras de nuvens de mil cores e grande resplendor, 

que se nunca viram em outra parte, o que causa admiração” (Ibid., p. 95). 

Em Fernão Cardim, o tratado descritivo não foge à regra dos demais, e descreve igualmente as 

mesmas plantas, inserindo de maneira mais sistemática uma fieira de plantas e frutos aprazíveis e edíveis 

ao homem. Do caju, chamado de acajú3, a mangaba, araçá, umbu, sapucaia, araticum e, pela primeira 

vez, a jabuticaba. Das ervas de mezinha, paus de obra e medicinais. E descreve uma árvore, 

que dá em campos e sertão da Bahia em lugares aonde não há agua; he muito grande 
e larga, nos ramos tem huns buracos de comprimento de hum braço que estão cheios 
de agua que não transborda nem no inverno, nem no verão, nem se sabe donde vem 
esta agua, e quer della bebão muitos, quer poucos, sempre está em o mesmo ser, e assi 

                                                      
3 N.A. - A etimologia da palavra vem de (a)ca (chrifre) ajú = ayú (o pomo amarelo), provavelmente fazendo referência à 
castanha do cajú em forma de unha ou corno. 
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serve não sòmente de fonte mas ainda de hum grande Rio caudal (CARDIM, 1980, p. 
40). 

A qual deve ser o umari (Geoffraea spinosa, Jacq.), outrora tão fácil de ser encontrada no nosso 

sertão, a ponto de render nome a uma localidade: Umarizal - o lugar dos umaris. Pena que tenha de ter 

se tornado somente um nome sem nenhum significado. 

A missão de reconhecimento empreendida por Maurício de Nassau aquando da sua passagem 

por Pernambuco foi a de levantar todos os dados referentes à paisagem, topografia, sistemas e biotas da 

Capitania de Pernambuco. Os pintores Albert Eckhout e Frans Post foram “os fotógrafos” da expedição, 

utilizando o verismo pictórico para descrever aquilo que o Conde não tinha a oportunidade de ver, 

fazendo nascer assim, uma brilhante iconografia paisagística e naturalista dos primeiros anos do Brasil 

(Figura 4.31). 

 

Figura 4.31 - Mamoeiro, Albert Eckhout. 
In História Naturalis Brasiliae – 1648. 

(Fonte http://www.recife.pe.gov.br/cidade/projetos/recifec/holanda/holanda5.html ) 

Em soma, nestes tratados e descrições detalhadas das riquezas do Brasil, encomendadas pela 

Corte, havia um senso de organizar a despesa e a despensa: o que explorar, o que extrair ou o que 

cultivar, para exportação. À exceção das madeiras nobres, que foram desaparecendo gradualmente, as 

árvores de fruto e de outros usos foram deixadas à parte, por não terem ainda definidas a sua importância 

econômica. O ananás logo passará das tapeçarias de Albert Eckhout para os campos do Havaí; assim 

como a Bougainvillea, que sairá do Nordeste para o Taiti, na missão de James Cook.  

Um dos quadros mais interessantes há decerto de ser o “Dança dos Tarairiú”, de Eckhout 

(Figura 4.32), em que se retrata um grupo de índios, ditos Tarairiú (ou Tapuia), dançando 

freneticamente numa paisagem de primevo parecer. No canto superior esquerdo do quadro deita-se um 

galho de cajueiro com umas frutas pendendo sobre a cabeça de uma índia; e no canto inferior direito, ao 
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fundo, muito iluminadamente, quase resplandecendo, brilha, em tons esverdeados, a Fortaleza dos Reis 

Magos. 

 
Figura 4.32 – Dança dos Tarairiú. Albert Eckhout, óleo. 

Infelizmente as cores não correspondem ao original, que são mais vivas e de verdes mais intensos. Mas ainda assim, são 
perceptíveis os cajus, no canto superior direito. 

(Fonte http://www.pitoresco.com.br/pitoresco/brasil/eckhout/eckhout.htm) 

Lamentavelmente, as reproduções existentes não mostram o quadro por inteiro, detendo-se 

somente nas figuras nuas. Ao se vê-lo em diagonal, apresenta uma associação deveras singular entre a 

Fortaleza e o caju. Fruto que tanta atenção chamou a Thevét, Gândavo, Souza, Cardim e Staden, mas 

que, quiçá por um lapso ou desgosto, escapuliu a Sergio Buarque de Holanda. Foram igualmente 

retratados por Zacharia Wagener, conforme pode ser visto na prancha. Assim, Gândavo (1995), fala do 

caju como: 

Outra fruta se cria numas árvores grandes, estas se não plantam, nascem pelo mato 
muitas; esta fruta depois de madura é muito amarela: são como peros repinaldos e 
compridos, chamam-lhe Cajus, têm muito sumo, e cria-se na ponta desta fruta de fora 
um caroço como castanha, e nasce diante da mesma fruta, o qual tem a casca mais 
amargosa que fel, e se tocarem com ela nos beiços dura muito aquele amargor e faz 
empolar toda a boca; pelo contrário este caroço assado, é muito mais gostoso que 
amêndoa; são de sua natureza muito quentes em extremo. Há na terra tantos destes 
caroços que os medem em alqueires (p. 22). 

A descrição de SOARES é tanto mais minuciosa quanto deliciosa, descrevendo a planta, o fruto 

e as maravilhas que dela se podem extrair. De tanto encanto e tanto mimo, o autor menciona que “A 

sombra destas árvores é muito fresca e fria, o fruto formosíssimo” (SOUZA, 2000, p. 147), expressando 

assim o bem querer das coisas da Natureza que aprazem e satisfazem à natureza do humano. E de quanto 

em tanto associa a madeira à figueira, as folhas à cidreira e a flor ao sabugueiro, tornando-o assim, numa 

espécie de espécime paradisíaco, um misto de coisas boas e edíveis. 
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Se para Souza continha o caju tantas e quantas virtudes, assim aprouve igualmente a Gândavo 

(1995) descrever a sumarenta e exótica fruta (e fruteira) com menos verve, mas nem tanto assim 

destituída de encantos tais. Destarte: 

Há outra fruta que nasce pelo mato em árvores tamanhas como pereiras ou macieiras: 
a qual é de feição de peros repinaldos, e muito amarela. A esta fruta chamam cajus: 
tem muito sumo, e come-se pela calma para refrescar, porque é ela de sua natureza 
muito fria, e de maravilha faz mal, ainda que se desmandem nela. Na ponta de cada 
pomo destes se cria um caroço tamanho como castanha, de feição da fava: o qual nasce 
primeiro, e vem diante da mesma fruta como flor; a casca dele é muito amargosa em 
extremo, e o miolo assado é muito quente de sua propriedade e mais gostoso que a 
amêndoa (1995, p. 70). 

Assim vê-se que o fruto da pintura de Eckhout e Wagener (Figura 4.33), ignata de HOLANDA, 

era já aloado a bom bastante pelos alentos de atentos passantes.  

 
Figura 4.33 - Cajus. Zacharia Wagener. 

(Fonte http://www.recife.pe.gov.br/cidade/projetos/recifec/holanda/holanda4.html) 

E da paisagem cantada e (desen)cantada por uns e por outros, registros há e de tal precisão que 

se desejando podem-se achar de hoje as faces e feições da mesma, sem que se precise tanto indene 

esforço para, pondo-se a revés do tempo, situar a alma em tais cantos. Assim de Frans Post dimanam 

quadros fabulosos derivados do Forte Ceulen no Rio Grande, datado de 28-8-1638 (Figura 4.34): 

Fluvius Grandis, gravado em cobre e pintado a mão por Gaspar Barléu, 1647; e Castel Eülen aen Rio 

Grande, guache de Thiery. Nestes, à exceção do dito Forte, a paisagem é apresentada como o era já: 

dunas, gamboas e igapós vegetados e praias alvacentas de areia fina sob um céu holandês, levemente 

melancólico e brumoso, baixo o esplendor do sol sub-equatorial. 
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Figura 4.34 – Forte de Ceulen, Frans Post. 

Aqui encontramos, graças ao preciosismo estilístico do pintor, as possíveis localizações das atuais áreas mostradas 

Ao espanto dos aborígenes, ao ver em tantas formas e texturas dos e nos humanos, tão 

engalanados e diferentes, ajunta-se o espanto admirado pelas suas técnicas e utensílios, tão diversos e 

surpreendentes. Mal sabiam que o espanto seria maior ainda ao descobrirem nos dizeres e fazeres destes 

e doutros que aqui aportaram tantas e tamanhas cruezas e vilezas de ação, que de ação ficaram sem. Até 

se recomporem em seu natural e perceberem o que isto queria dizer, já tanto se tinha levado de madeiras 

nobres e pobres, de bichos e outras cousas que aqui havia, que de sua paisagem, dita edênica, já não 

mais se parecia tal de tão perdida e perecida que estava. Fez-se mister duas cousas: uma de defesa e 

outra de salvação, e empreendem com tamanha garra as guerras de revide, que bem não fora as traições 

e negociações, se estariam bem melhor do que ficaram depois.  

Cria-se à guisa e porfia dos d’além mar uma outra Cruzada, essa bem menos santa e à santidades 

dada, donde emerge à força e à lassidão do tórrido trópico uma raça mestiça de sangue e de ideias e 

ideais mestiça. Destes arranchos e arranjos arranca-se fora tal ingenuidade do éden e seus edenitas e 

adamitas, e se a mete no mundo das pequenas e mesquinhas cousas tão europeias, tão cristãs e tão judias. 

Do amante da natureza natural (natura naturans) rebrota o indeciso amante da natureza desnaturada e 
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desnutrida, aquele que um dia a amou e que então a ama, mas não sabe ou não pode mais como continuar 

a amá-la. 

Se são fortes a nos vencer e assim pensam, porque então, nós vencidos e derribado e arrancados 

à força de nossas tradições e atrações não hemos igualmente de assomar e assumir tais modos e 

maneiras? Se é pau o que querem e se de pau vivem e se fartam, porque não hemos nós de fartá-los a 

mais de paus? Se assim pensaram, assim o fizeram até, exângüe, a natureza se render na pobreza, 

carência e destituição de si mesma. Ao findo de tal obra, vão-se os finos de volta à sua terra e deixam 

enfim os grossos da terra à terra olhando o que não era de se olhar e vendo o que se não era de ver, o 

nada que tudo engolia e o tudo de que em nada se fazia: paus e pedras, bichos e plantas, terras e mares, 

rios e homens, tudo levado e lavado pela alvura dos mais alvos dos homens e das mais escuras das idéias. 

44..44  DDoo  NNããoo--TTeemmppoo  

Por ser o paisagismo brasileiro um elemento ainda incipiente no meio das ciências ditas urbanas, 

não há critério comum, norma comum ou senso comum do ser e do fazer. Essa ausência de identidade 

em comum com a realidade do meio-ambiente, em Natal, faz do paisagismo um elemento incorporado 

à linguagem urbana por força da lei e, portanto, incompreendido ou feito à moda ou tendência 

novidadeira. 

Acreditamos que essa incompreensão é muito antiga e está ligada aos dogmas 
antropocêntricos da cultura nordestina, com fortes raízes na tradição judaico-cristã, 
que provêm uma oposição natural entre a cidade (urbe) criada pelo homem (elemento 
civilizado) e aquilo que envolve a cidade, o campo (orbe), e que é representativo das 
forças externas à civilização. Aí se encontra o traço mais arquetípico de uma luta do 
homem contra a natureza, onde: […] “efeito cumulativo de tudo isso é enfatizar os 
aspectos destrutivos da natureza e de reforçar a atitude antropocêntrica e belicosa em 
relação ao mundo natural anunciado no mito do paraíso” (TURNER, 1990, p.42). 

A história das religiões no Ocidente, tão eivada está de dulcíssimas ilusões e amargas alusões à 

luta existente entre o homem e a natureza, que faz dessa natureza que alimenta, veste e protege o homem, 

a mesma natureza que o agride, assusta e eventualmente o destrói. Usados (et ab) para se livrar desse 

ambíguo e indeterminista contato foram os meios mais diversos: a separação do meio natural através de 

muros bem delimitados foi um deles, mas nenhum foi tão eficaz quanto a execração social criada pelo 

sistema de castas, onde o contato com o mundo natural era punido, pois, com um formal viés de evitação 

social e exclusão política por controle econômico. 

No Mundo Antigo, quase todas as civilizações evidenciaram essa maneira de ser através de mui 

elaborados programas de casta e divisão social, donde o homem que trabalhava no campo (trabalho 

“animal”), ou diretamente com a natureza, era visto como um subproduto social, não civilizado (externo 

a urbe), a despeito de toda a metafísica naturalista das mesmas. Esse tipo de pensamento iria perdurar 

até meados do século XX, apesar dos imensos esforços de naturalistas, enciclopedistas e livres 

pensadores europeus dos séculos XVIII e XIX. As pessoas que representavam o poder e a ele estavam 

adstritas ou agregadas, não tinham outra ligação que não a hedonista.  
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Hemos de convir que aqui se cabe dizer que a diferença entre cultura e civilização não é mera e 

impoluta discussão de academia entediada, mas de ideias e pensares de ser, pois que cultura vem do lat. 

colere, cultivar, dizendo com isso que é da cultura o que se cultiva ao tempo à porfia; advindo outrossim 

civilização do lat. civitá, com sentido de cidade mesmo, daquilo que é feito e próprio da cidade. Urbe et 

Orbis. 

O Mundo Antigo sabia disso. Mas faz-se mister à natureza ir, e se era de ir-se a ela, que se fosse 

essa via por vida, encanto ou magia. E vem de imémores tempos a memória do bicho escondido, à 

espreita, lá dentro de todos nós, da interação com essa força bestial infinda e até mesmo da epifania do 

divino por viés de seus sonhos e símbolos.  

Sói de ser esse pensar, satisfeito em sua lida, alimentado e perdurado até os meios idos do século 

XX, apesar de tantos e tão imensos esforços e empenhos de naturalistas, enciclopedistas e livres 

pensadores da Europa dos séculos precedentes. Àquelas pessoas que ao poder estavam adstritas, 

constritas, constrangidas ou agregadas, não lhes havia outra ligação que não a hedonista ou a epicurista. 

Essa mudança só viria movida pela necessidade de sobrevivência e reconstrução econômica e 

urbana da Europa do pós Guerra (1914-1918), onde o forçoso contato com a terra estimulou a 

jardinagem doméstica e o paisagismo de microescala, não só como lazer e terapia, mas antes como uma 

forma de diletantismo intelectual. Mas este é outro capítulo que cá não nos cabe falar, dando assim azo 

a que voltemos às casquinhas de noz e as visões dalém, das bandas do mar. 

Já na Idade Média, com a consequente fuga, morte e despovoação das cidades devido à crise da 

peste, homens e cidades, para sobreviverem, forçados foram a readquirir esse senso de partilha com os 

elementos naturais. A crise foi relatada de brilhante maneira por Giavanni Bocaccio, na introdução do 

seu Decamerone, que sombria e ricamente descreve a devastação de Florença: […] “a crueza do céu foi 

de tal monta e tanta, e quiçá também o tenha sido, em parte, a crueldade dos homens, que, no período 

que vai de março a julho, mais de 100 000 pessoas é certo que foram arrebatadas da vida, no circuito 

dos muros da cidade de Florença?” (BOCACCIO, 1981, p. 17) 

Aí se refere Bocaccio, ao senso da Divina Providência, depois desenvolvido e refinado 
pelo Calvinismo, em donde o homem da urbe, ao se contatar com uma natureza da 
orbe, de caráter selvagem e endiabrado, e seduzido a deixá-la invadir esse mesmo 
mundo humano, e nesse enlevado devaneio é fatalmente desviado do bom 
comportamento urbano para o doidejamento dos instintos da natureza e, portanto, 
punido é com a morte das cidades. 

Esse tipo de ocorrência deixa claro que a Peste Negra, mais que qualquer outro elemento, aliada 

ao firmado poder da Igreja Católica é o que determinará as regras canônicas do que é humano e inumano. 

É de se considerar que as leis sociais advêm das leis divinas e que a fatalidade ademais do seu próprio 

peso é de peso do destino. Destarte que as regras, estas mesmas, incorporadas aos códigos e leis clericais 

definirão os pensares e modos de comportamento entre Velho e o Novo Mundo, aquando de seus 

primeiros contatos e assentamentos, estabelecendo, quiçá, todas as doxas, do ortodoxo ao paradoxo, da 

cidade ao campo, da urbe a orbis, nas Américas.  
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A conquista das Américas está tão carregada de relatos de desatinada e desarrazoada destruição 

e devastação daquilo que é próprio da natureza, que, aos olhos nossos de hoje, se nos parece um horror 

sem conta e sem monta, que se tenha feito tanto a tão linda visão do paraíso. Aos Iberos que cá vieram 

às Américas, apesar do espanto dos daqui com estes, e o maravilhamento destoutros Iberos, com a 

riqueza e desenvolvimento das culturas e civilizações de uns e lindeza da paisagem e achamento de 

tantas maravilhas vegetais de outros, apesar de tudo isso, não lhes aprouve regra outra de lidar com esse 

Novo Mundo que não a de explorar-lhe até o fim toda e qualquer fonte produtora destas achadas e 

ambicionadas riquezas, fossem os paus, os metais preciosos ou o a costumeira servidão humana. 

Os sentimentos dos nobres e poviléus que cá aportaram não parece ter sido tão nobres e sensíveis 

assim. É dito ter o poviléu lavado o sangue ruim da sífilis com o sangue bom das infantas índias virgens, 

assim como o sifilítico Cortez ter ordenado a destruição de Tenochtitlán, posto não conseguir dormir 

por saber haver cidade mais bela que sua sombria e mal cheirosa Toledo. À refém dos infelizes, acorre 

Frei Bartolomé de Las Casas, que relata as malvadezas e sádicas tiranias dos poviléus aos índios, ao 

passo que nós, cá do Brasil, nem a tanto se foi nesta época pois que se era de ir depois. 

No Brasil, os relatos dos primeiros períodos de colônia deixam muito a claro um tipo de ironia, 

em que o mito do “em se plantando tudo dá” do jardim edênico não só era uma propaganda (um 

merchandising, diríamos hoje) dos reinóis, para cá atrair residentes, mas também um rol de cousas que 

se podiam comerciar infindamente, pois que o infinito era palavra e pensar gratos ao conhecimento 

d’antanho. Ironia é aquela donde o pau-brasil que de tão explorado foi quase ao extermínio e da 

paisagem que de mexida, remexida e transtornada em campos de monocultura experimental, sem 

nenhum esforço de reposição de perdas e danos, obrou-se-lhe um tremendo fracasso econômico. E 

quedou-se a natureza muda e quase morta à espreita do findo infindo. Nada se lhe obrou de novo e houve 

então de dar-se-lhe novamente o homem aquilo que achava esse, fosse dela. Alguns lhe deixaram à 

Providência e outros tentaram refá-la à porfia. A grandeza do sertão foi-se ao léu e sem mais matas 

enveredou, nem tão tropical assim, na secura da caatinga. O de hoje Parque da Tijuca no Rio de Janeiro, 

que nos idos de 1900 era cafezal, passa a Parque projetado e executado em laboriosa artesania, coisa 

rara aqui, tão de costume ao improviso! 

A tradição do cultivo dos jardins na Europa obedece a um padrão criativo, em donde o domínio 

e controle absoluto da natureza, domada e ordenada segundo um eixo racional e formal, são vistos na 

Renascença italiana, no Barroco francês e no Classicismo inglês.  

Tradição esta que chega a Portugal através dos toques adicionais de labirintos formais e jogos 

de água de quintas e palácios, e, que soem de vir aos bocados ao Brasil de forma incipiente, e tão somente 

em quintas e sombreados sobrados, das grandes cidades e das casas de fazenda. Esta mesma tradição 

europeia desprecia as qualidades de adaptação e inclinação às regras naturais tão faladas, sonhadas e 

admiradas das Cipango e Cochinchina, e descai sobre os arabescos maometanos dos jardins das Malabar, 

Coxim, Camorim, Coromandel portuguesas quinhentistas e seiscentistas, onde a paisagem criada não 

passa de um aprimoramento da existente. É de se ver onde isso iria dar! 
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A evolução dos jardins na Ibéria, derivada dos formais jardins dos paraísos Mesopotâmico e 

Bizantino, e adequando-se à secura do Ibero meridião, em aproveitando a água ao máximo, seja em 

pátios e fontes ou chafarizes e piscinas, é levada pela cultura Islâmica, aquando do Califado de Córdoba, 

ao seu apogeu, e funde-se em mesma estima às mais remotas e distantes regiões do universo Islâmico, 

inclusive Índia, onde os jardins formais utilizaram em abundância os intricados arabescos feitos à 

materiais preciosos, ademais de fontes, esguichos, repuxos e um sem fim de plantas floríferas e 

odoríferas para atender as exigências da beleza, dos ricos e dos poderosos. E é da Índia portuguesa e do 

contato com a Ásia Menor que retorna a Ibéria a influência de jardins rendilhados nos califados de 

Córdoba e Granada – as mouras – e enriquecidos de cores e aromas tão caros ao Portugal Barroco. 

Não é coisa de causar espanto, portanto, que os jardins de Bom Jesus de Braga e do Marques da 

Fronteira, em Benfica, este carregado que está de azulejaria e aqueloutro de tantas estátuas e escadarias 

imponentes, hajam cá servido de modelos par Bom Jesus de Matosinhos dum lado e a Quinta da Boa 

Vista doutro. 

Os esforços hodiernos em pegar de volta, através de gentes afras e ameríndias, uma certa 

dignidade no trato com as coisas da natureza, ainda que ligados à noção do “Bom Selvagem”, não 

elimina a situação de nostálgica memória do Brasil colônia, baseada e danada nos princípios de Divina 

Providencia, da ambiguidade Urbe et Orbis e da lenda do “em se plantando tudo dá” da carta de 

Caminha. 

A História da relação do homem com a natureza, no Rio Grande do Norte, está tão carregada 

destes mitos e preconceitos quanto as demais porções daquilo que era colônia, acrescida que é ainda dos 

preconceitos e abusos contra a natureza e das coisas e seres desta, e associados que estão estes ao 

pensamento estético judaico-cristão e Agostiniano, que dominavam então, o recém implantado sistema 

colonial de castas.  

A tradição do campo local recomenda com muita verve e vivacidade que se exclua ou 

domestique com toda a plenitude a natureza e suas coisas, como expediente para manter o controle 

social. O chão de terra batida em que o solo é calcado e recalcado até estar compactado e 

impermeabilizado oculta um horror ancestral a bactérias, micróbios, bichinhos e pequenos animais 

reguladores da sanidade do solo, o que faz da natureza dessa tradição e vicissitude uma aguda e doentia 

nosofobia críptica (medo patológico de adoecer o que leva a pessoa a se tratar contra doenças 

imaginárias. Os sintomas normalmente são de uma obsessão histérica pela limpeza e pela pasteurização 

do cotidiano). A casa recuada e apartada do cenário natural, com seu entorno desprovido de qualquer 

alento vegetal, refaz à força da imagem medieval da proteção e privacidade dos fossos protetivos, o mito 

dos castelos defendidos, contra, quiçá, Lampião lá e a cidade sitiada cá. Lá, o chão cru! Cá, o cimento 

nu!  

Assim sendo, a subjugação e exclusão social da pirâmide colonial estabeleceram um silente e 

íntimo codex ambientalis, em que determinados vegetais assim como castas sociais inferiores (por tão 

próximas da natureza), ao pressuporem uma memória afetiva aliada à pobreza e a carência de recursos, 
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soeu de serem daí tratadas com desdém e hostilidade como indicadores de uma história indigna ou 

desmerecida de apreciação. Assim houve por bem de determinar-se um comportamento de exclusão de 

umas determinadas espécies vegetais ditas “pobres”, em detrimento de outras ditas “nobres”.  

As pessoas que ocupam cargos na administração ou gerência de cousas públicas ou aquelas que 

dispõem de recursos econômicos com poder real de eficazmente exercer o controle da paisagem de 

Natal, particularmente aquelas advindas destas tribos sociais da Orbis medieval, de mente média e 

medieva, e tendo pouca ou nenhuma memória afetiva com a Urbe pós-industrial que administram ou 

controlam (seja em público ou na privacidade de suas vidas), além da ausência de preparo ou 

conhecimento na área de paisagismo urbano, têm um comportamento destrutivo e meticulosamente 

orientado para a exclusão ou erradicação de qualquer vestígio da história da paisagem local, para 

incorporar à essa mesma história a sua história pessoal de supressão, preconceito e carência de esplendor 

tropical. Como houvéramos, pois, de esquecer que na linha de pétrea aridez do baixo Equador o 

esplendor vegetal está contido não no baço verdume de cipós e lianas, mas em seu agudo silvo de silêncio 

e mormaço? 

Os efeitos? Houve de sê-los vistos nas comemorações dos 400 anos da cidade do Natal, 

tomando-se como exemplo os bairros de Petrópolis, Tirol e Cidade Alta, em que a originalidade do 

traçado inicial foi substituída pela busca de uma estética da supressão e controle. Plantas qual soldados 

perfilados prestam, incontinentes, continência à uma abstração urbana, quiçá à espera da Parusia do 

poder. Daí se hemos de considerar as condições ambientais e climáticas dos últimos anos, apresenta-se-

nos uma aparência de ausência, anomia ou desconhecimento de valores de conforto térmico para uma 

cidade com um crescimento urbano veloz, descontrolado e igualmente anômico a leis e códigos; senão 

como justificar o crescente abate da cúpula vegetal que uma vez tornava a cidade mais amena nos meses 

mais quentes? Quiçá, uma das justificativas esteja no amor, quase idólatra, a Miami e suas coisas, Las 

Vegas e suas coisas, Milão e suas coisas, mesmo sabendo que a cópia não faz o original! As 

consequências, que são muitas, podem alcançar níveis ainda mais surpreendentes, se considerarmos seus 

efeitos sobre a salubridade de forma geral. 

A ausência de compromisso e obediência às normas regulamentares, a anomia com a política 

ambiental ou a ausência de convivência com um meio ambiente mais bem estruturado, dão azo as 

tiranias estéticas onde predomina um padrão de construção da paisagem, alheio à escolas ou correntes 

conhecidas, técnicas específicas de adequação do manejo do vegetal ou relação com a ecologia da 

cidade. 

Essa mesma falta de identidade com o ambiente, com suas raízes bastante fincadas na crise de 

identidade social e ausência de memória afetiva com a paisagem, criam uma estética baseada numa 

imitação, num pastiche grosseiro, parvo e antitético daquilo que é visto como a síntese da evolução 

arquitetônica e urbanística do Ocidente nestes tempos tão apocalípticos: a arquitetura cenográfica. A 

arquitetura que cria monstruosos ambientes ingentes, descartáveis e assépticos e cuja inebriante 

indulgência para, pari passu, um estado infindo de permanente mutação da paisagem urbana, ademais 
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de um desassossegado apego ao novidadeiro e ao fugaz, coisas estas que são tão indiferentes ao 

apagamento da memória afetiva de uns, ao apagamento do objeto de memória de outros e o caos 

ambiental que a si segue.  

O kitsch bizarro da arquitetura fantasiosa de Las Vegas (a Disneylândia dos adultos), ou o 

pseudo tudo de Miami ou os invulgares exotismos intelectuais e de utilíssima futilidade das UDs anuais 

de Milão, são pois as atuais fontes de informação, inspiração e regras de etiqueta urbana para cá; a 

quintessência inspiratória e expiatória para a criação de cenários pasteurizados ao plástico e às imitações 

transitórias de materiais, glamurizados ao néon e ao neo-qualquer-coisa, expropriados de sua 

autenticidade ou globalizados, são ressumadas neste não-ser para atender as exigências (e a sede de 

consumo de espaço) de um tipo de classe social mais ligada ao efêmero, posto que para si própria, sem 

uma memória merecedora de resguardo, de uma classe turística asséptica em sua indiferença, nédia em 

sua ingênua e luzidia face polida à loções protetoras, bronzeadoras, maquiadoras e humanamente 

indenes à própria indiferença do caos que a si segue-se.  

Pode-se, pois, dizer que é uma delícia a edilícia explosão do passageiro e do efêmero que sói de 

sê-lo. É o não-porvir, posto que já se foi. É a nova barbárie ou como diz POINTING, “Esses 

desenvolvimentos são vistos em sua forma mais extensa no turismo do Terceiro Mundo, onde os hotéis 

de luxo são servidos pelos habitantes locais, mas trazem muito poucos benefícios para a economia local” 

(POINTING, 1991, p. 541). 

Que estética dirige e orienta, pois, a criação dos espaços vazios na urbe? Nem platônica, proto-

platônica, neo-platônica, pós-platônica ou transplatônica. Que estética orienta a retirada da cúpula 

vegetal, exatamente quando se discute a importância das mesmas? Agostiniana, Aquiniana, 

Haussmanniana? Que estética subjaz no inconsciente que recria e se brinda com hostil ostentação o 

ambiente da secura na urbe economicamente deletéria e humanamente abusada? Que estética dirige e 

orienta a degradação ambiental com fins a agradar usuários efêmeros? Schoppenhauer ou Nietsche? Que 

estética se esconde na nova ordem, onde a contumácia da destruição transforma-se em dogmática e 

enigmática norma?  

Natal, com seus planos de “cidade verde”, passou da experiência urbana semi-rural para o salto 

qualitativo e quantitativo de cidade-pólo-turístico, seja lá o que isto vem a significar. O que em meados 

do século XX foi considerado ideal em paisagismo urbano, com grandes alamedas sombreadas a 

Haussmann e tão acarinhadas pelo urbanismo internacional com grandes canteiros centrais, onde se 

pressupunha o cultivo de plantas ornamentais, passou para um minguante espetáculo de sombrio 

despovoamento vegetal, acalentado pela mimesis de uma estética misteriosa e desconhecida (Figura 

4.35). 

Projetar jardins modernos para os Trópicos, nem sempre é fácil - as plantas tropicais 
têm um jeito de parecerem antiquadas. Muitos dos jovens e brilhantes arquitetos 
gostam de competir com os trabalhos de Louis Barragan ou Richard Méier, mas as 
'paisagens de pradaria' desse estilo 'minimalista' tem uma aparência triste nos 
Trópicos. Formas claras e sobressalentes e coberturas de vidro, podem ser práticas 
para climas temperados onde a luz do sol é muitas vezes um artigo raro, mas em 
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qualquer parte equatorial elas deixam as pessoas ensopadas de suor e queimadas de 
sol antes de chegarem à porta de entrada (WIJAYA, 1999, p. 40). 

 

Tanto o Atheneum, (acima) quanto a casa Grotta (abaixo) são exemplos da edificação-escultura, ideal para lugares 
que neva. Paisagem recuada, edificação em primeiro plano, ou melhor, num único plano (o dela), se aquece ao sol 

de Indiana e New Jersey. Eis o paisagismo de pradaria. 

 
Figura 4.35 – Richard Meier 

(Fonte http://www.geocities.com/arquique/meier/meierta.html ) 

As podas efetuadas recentemente lembram muito distintamente o Barroco absolutista francês: 

plantas domadas e ferozmente modificadas para se adequarem à autenticação do poder constituído e 

estabelecido. O poder que estende a arquitetura palaciana à paisagem. 

A usar o conceito de Frankl (1986) de imagem vemos: “Ver arquitetura significa juntar numa 

única imagem mental, as séries de imagens tridimensionalmente interpretadas que nos são apresentadas 

à medida que caminhamos nos espaços interiores e em torno de sua concha exterior. Quando falo de 

imagem arquitetônica, quero dizer com isso uma única imagem mental” (p. 142). Assim ele estabelece 

do século XIX em diante como uma fase que começa com um “um retorno decidido a uma imagem 

única [...] A visão frontal e o achatamento tonal predominam novamente. A sombra pesada e profunda 

não é desprezada de todo; ela ocorre nas colunatas em contraste ao delicado relevo do resto do exterior” 

(Idem, p. 155). E prossegue sobre imagens dizendo que “A quarta fase começa friamente com um 

retorno ao conceito de imagem única” (Ibid. p. 156). 
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No traço urbano original a intenção era a de recriar a imagem dos jardins franceses fin-de-siécle, 

no furor da moda, com todo o significado simbólico do plano do novo plano de Paris, que já tinha 

incendiado as mentes europeias. Vide o Ringstrasse de Viena ou a Barcelona de Cerdá. Agora 

contemplamos melancolicamente as metáforas do apocalipse, como vertigem do fim, nas alamedas 

destruídas, nas copas desfeitas de sua grandiosidade e resumidas a uma única e merencória imagem 

achatada e sem grandeza, exceto o grandeur do insignificante.  

Troncos uma vez poderosos, confeccionados em décadas pela natureza para sustentar e apoiar 

o peso e a estrutura arquitetônica de magníficas cúpulas vegetais, sustentam agora uma minguada e 

inexpressiva copa encarcerada em esferas, calotas e cubos de topiaria ou em um desalentado alfabeto 

arbóreo, já parva, tola e inteiramente despojada de seu uso e significado original. Aos contrastes de cores 

houve-se por bem de os tornarem manchados de uma enfermiça e insípida monocromia de infindas 

fileiras de bromélias, durantas e ixoras a perder de vista. À sombra refrescante e gratificatória houve-

se por bem, de a substituir por uma extasiante, tórrida e cegante luminosidade esparramada ao léu, posto 

que propiciada pela defloração das copas ou supressão dos indivíduos. Aos arabescos das tapeçarias 

barrocas houve-se por bem de metamorfosear tal formosura em simplórias e grotescas cópias de panos 

de prato bordados em ponto-de-cruz, meras toalhinhas de banheiro bordadas em ponto russo, deitadas 

ao chão e cabendo-lhes, destarte, desta arte, somente a cria de insossos capachos “modernísticos” e 

minimalistas sem nenhuma qualidade estética, estilística, artística ou equilíbrio de composição que 

houvera por bem de transmitir a ideia de grandiosidade e portento como sói de ser ao estabelecimento e 

a propaganda do status do poder. 

O que isto quer dizer, não se sabe. Se para toda arquitetura é de existir um significado que 

interprete o patrono que a comissiona, para a arquitetura paisagística da Natal de hoje o significado 

existe como obra de um patronato endoidecido ou doidivanas, danada que está de mil misturas tão kitsch 

e tão enigmáticas, só podendo, pois, ser obra de um poder eivado de memórias afetivas, evitadas e 

resguardadas em silente angústia, supressão da mesma ou afastamento e alheamento do não-humano (as 

vezes até mesmo do humano).  

Uma mistura de Barroco e Modernismo internacional? Uma coisa que, de um lado, estabelece 

uma função simbólica, uma intenção proposital carregada de conotações da perversidade do poder, e de 

outro, uma autenticação da baixa estima coletiva, quando copia modelos alheios ao meio ambiente, que 

por sua vez são recopiados de si mesmos, para ingenuamente tentarem enfeitiçar com encantos vis a 

turbulenta e devastadora turba anônima de turistas? Que vã glória! Gentes que frequentam o lugar em 

busca de prazeres nem tão abstratos assim, ou de satisfazer curiosidades sobre frutos e frutas nem tão 

vegetais assim. 

Poder-se-ia aventar a hipótese de uma loucura coletiva, posto que o sacrifício da sobrevivência 

quando exposta, assim, ao perigo pela estética é decerto um tipo de loucura. Seria essa loucura produto 

de um superaquecimento do juízo desse coletivo ou somente produto do exibicionismo de um coletivo 
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metido? Nunca saberemos. Portanto, a quem a nova paisagem de Natal quer agradar? Aos que ficam ou, 

em vão, aos que se vão?  

Quiçá, o afã e o ufanismo exagerados, ambos crias perversas e pervertidas da miragem 

capitalista, não tenham sido os vilões destes novos Luís XIV locais! Quiçá, a falta ou supressão da 

memória afetiva dos lugares e a Síndrome do Butim, tão a gosto do poder de súbito, não tenham afetado 

o senso de valores! 

Ai de nós! Pois, é certo e darei provas de que estas gentes de cá, tomadas que foram de um tal e 

súbito furor de destruição, rendendo-se às tiranias das modas danaram-se casa afora, armadas de um 

mau humor desagradado e com a carantonha envaidecida e risonha deitaram-se a cortar paus e plantas 

e a cimentar o chão como se disso dependesse suas merencórias existências. E soeu de ocorrer que 

nessas andanças destruidoras, ao se lhes deparar um impedimento qualquer, sujeitavam-se a esgueirar-

se furtivamente de suas casas, na calada da noite e envenenavam, anelavam ou estiolavam os paus de 

tal modo que esses deitavam a morrer.  

Ai delas! E deu-se que essas sem bocas ou pernas, para gritar ou correr, quedaram-se mudas e 

imóveis vendo as desgraceiras que delas se faziam, enquanto seus pedaços iam sendo arrancados sem 

dó nem piedade e jogados ao léu como lenha imprestável. Por tanto que se fez isso que ocorreu de logo 

depois deitaram-se essas gentes também a caírem mortas. 

Daí que cá deitamos nós a pensar que se hemos de considerar a ligeireza com que as ditaduras 

da moda soem de destruir as coisas da terra de que delas precisamos, e que vivem aprisionadas no meio 

do ambiente desta urbe hemos igualmente, pois, de considerar a mesmíssima ligeireza com que iremos 

nos destruir. Assim posto, cá me dito se até o ano de 2012 de Nosso Senhor, conforme ou não as 

profecias Maias, ainda hemos de estar vivos e bem pensantes ou hemos, ao contrário, de ver essa cidade 

desabitada, morta ou miniaturada em fantasmagoria de desilusão e pesar. Ou como se bem diz, tantos 

serão os mortos que poucos haverão para se os lamentar e enterrar. 

Assim, andemos pois a ver as coisas da terra e dos paus desta! Como são estes paus, seus 

tamanhos e texturas, finuras e grossuras, cores e formas, como se comportam e a refém de que nos serve 

sua existência. 
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Cremos ser essencial uma abordagem concisa acerca dos fenômenos que envolvem os vegetais 

superiores, para que estes sejam compreendidos e esclarecidos, dentro de suas especificidades e 

idiossincrasias, não somente no mundo natural mas igualmente no âmbito deste trabalho (que é sobre o 

desnaturado), sem no entanto termos a intenção de escrever livro ou tratado seja de botânica, 

fitogeografia ou ecologia. 

Cabe-nos fornecer, ao leitor não familiarizado com a linguagem utilizada, informação 

suficiente, para que este acompanhe sem muitas perdas o rumo de nossa investigação e possa entender 

a validade das diretrizes acerca de meio ambiente e, particularmente, árvores, de maneira geral, que 

serão apresentadas mais adiante, neste trabalho. 

Assim sendo, fez-se mister, para a compreensão da árvore e sua razão de ser, explorar os 

seguintes assuntos: meio ambiente e seus principais fatores (climáticos, edáficos e morfogenéticos); 

distribuição fitogeográfica dos vegetais; árvores e seus principais tópicos (estrutura, morfologia, com 

eventuais elementos de taxonomia e nomenclatura); e, por fim, as podas, que estão relacionadas 

diretamente à finalidade deste trabalho.  

Portanto, essa relação será mais que suficiente para que se passe a explicar o que sucede quando 

o tratamento da paisagem é inversamente proporcional às suas necessidades, e o que isto proporciona 

como retorno, particularmente quando este retorno propõe um determinado tipo de inferência à 

salubridade urbana e à saúde humana. 

Desse modo estruturamos algumas definições básicas que contribuem para o entendimento do 

tema 

55..11  MMeeiioo  AAmmbbiieennttee  ((EEccoossssiisstteemmaa))  

Tanto em HOLANDA ao dizer que meio ambiente é “o conjunto de condições naturais e de 

influências que atuam sobre os organismos vivos e os seres humanos” (HOLANDA, 1999, p. 1310), 

quanto em RIZZINI, ao dizer que Ambiente é “a soma das forças da natureza circunjacente que atuam 

sobre os seres vivos” (RIZZINI, 1997, p. 7), temos a noção de que meio ambiente é aquele espaço inerte 

(abiótico) em que esse e os organismos vivos que nele vivem estão inseparavelmente ligados e 

interagindo entre si. Para ODUM, ademais desta interatividade, “Qualquer unidade que inclua a 

totalidade dos organismos (i.e., a “comunidade”) de uma área determinada interagindo com o ambiente 

físico por forma a que uma corrente de energia conduza a uma estrutura trófica, a uma diversidade 

biótica e a ciclos de materiais (i.e., troca de materiais entre as partes vivas e não vivas) claramente 

definidos dentro do sistema é um sistema ecológico ou ecossistema” (ODUM, 1971, p. 11). 

Ainda em ODUM temos que um ecossistema, sob o ponto de vista trófico (do gr. trophein = 

alimentar), possui dois componentes, um autotrófico (que se alimenta a si mesmo) e outro heterotrófico 

(que é alimentado por outro), e além dos seguintes elementos: 

a) substâncias inorgânicas (gases e elementos sutis) envolvidas nos ciclos de materiais; 
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b) compostos orgânicos (proteínas, lipídios, etc.) que ligam o biótico e o abiótico; 

c) regime climático; 

d) produtores, organismos autotróficos capazes de elaborar alimentos a partir de substâncias 

inorgânicas simples; 

e) macroconsumidores ou fagotrófos (do gr. phagein = comer + trophos = desenvolver, nutrir) 

i. e., organismos heterotróficos que ingerem outros organismos ou matéria orgânica em 

particular; 

f) microconsumidores, saprótrofos (do gr. saprein = decompor) ou osmótrofos (do gr. osmo 

= para passar através da membrana), “organismos heterotróficos, sobretudo bactérias e 

fungos, que fazem a demolição dos compostos complexos dos protoplasmas mortos, 

absorvem alguns dos produtos da decomposição e libertam nutrientes inorgânicos 

susceptíveis de utilização pelos produtores, bem como substâncias orgânicas que podem 

proporcionar fontes de energia ou podem ser inibidoras ou estimulantes para outros 

componentes básicos do sistema” (Ibid., p. 12). 

Wiegart e Owens (1970, apud RIZZINI, 1997) subdividem os heterotróficos em duas categorias 

úteis: biófagos (organismos que consomem outros organismos vivos) e saprófagos (organismos que se 

alimentam de matéria orgânica morta). ODUM ainda se refere às propriedades de um ecossistema, a 

partir do ponto de vista funcional, nos seguintes termos: (1) circuitos de energia; (2) cadeias alimentares; 

(3) diversidade de padrões no tempo e no espaço; (4) ciclos nutritivos (biogeoquímicos); (5) 

desenvolvimento e evolução; e (6) controle (cibernética). E define ecossistema como “a unidade 

funcional básica, uma vez que inclui tanto organismos (comunidades bióticas) como o ambiente 

abiótico, cada um deles influenciando as propriedades do outro, sendo ambos necessários para a 

conservação da vida tal como existe na Terra” (ODUM, p. 12). 

Faz-se necessário acrescentar um pequeno glossário de termos aliados à Ecologia e Meio 

Ambiente para esclarecer a que este trabalho se propõe:  

 Ambiente, meio ou meio ambiente – conforme citado por RIZZINI é “o conjunto das forças 

e condições naturais que operam numa determinada região ou localidade” (RIZZINI, 1997, 

p. 9). A usar uma linguagem arquitetônica poder-se-ia dizer que equivale a uma cidade. 

 Habitat – é uma parte do ambiente em estreita relação com os organismos que ali vivem. 

Do lat. habitare –morar, o habitat caracteriza o local onde o aquele vegetal mora, habita. É 

o “endereço” de qualquer planta. Quando o habitat é [] “muito reduzido e caracterizado por 

condições ambientais particulares, que o distinguem do meio onde está situado, recebe a 

denominação de micro-habitat” (Ibid., p. 9). Aqui a equivalência seria a de um edifício 

dentro desta cidade vegetal imaginária. 

 Biótopo ou nicho – (do gr. topos = ‘lugar’, ‘localidade’ donde, lugar da vida) é a menor 

unidade de “habitação” dentro do meio. É “um termo com maior âmbito que inclui, não 

apenas o espaço físico ocupado por um organismo, mas também o seu papel funcional na 
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comunidade [...] e sua posição nos gradientes ambientais de temperatura, umidade, PH, solo 

e outras condições de existência” (ODUM, 1971, p. 375). O equivalente a um apartamento 

de um edifício para RIZZINI, e um apartamento e “profissão” para ODUM.  

 Biocenose – é a comunidade de seres vivos que “moram” em dado habitat. Para RIZZINI, 

se a comunidade for vegetal vale chamar-se lhe de fitocenose (do gr. phytos = planta). Seria 

grosseiramente o condomínio do edifício vegetal. 

 Substrato – é “a parte do habitat onde está fixado um vegetal qualquer” (RIZZINI, 1997, p. 

10). 

 Estação – é o ponto geográfico onde se colheu uma planta. 

 Comunidade – é um grupo organizado de plantas e animais. 

 Formação – “é um grande tipo de vegetação do ponto de vista fisionômico: cerrado, mata, 

floresta pluvial, etc.” (Ibid., p. 10). 

É possível que ao longo desta investigação as palavras ecossistema, ambiente e meio ambiente 

venham a ser usadas intercaladas e indiscriminadamente, posto que de certa maneira todas têm e 

expressam uma relação muito próxima. Portanto, para evitar cesuras ou censuras posteriores, usaremos 

ecossistema quando nos referirmos à natureza da relação entre os seres vivos, ambiente quando nos 

referirmos à natureza das relações do homem para com o meio natural e meio ambiente quando me 

referir à natureza das relações do meio natural para com o homem. É possível que seja usado tanto 

ecossistema quanto meio ambiente para expressar as condições morfogenéticas e climáticas, deixando 

ambiente adstrito exclusivamente para as relações urbanas e de metamorfose do entorno do ser humano, 

com suas modificações expressivas. 

No tocante ao meio ambiente, existem diversos fatores que contribuem para a sua existência e 

desenvolvimento, sendo os principais: climáticos, edáficos (relativos ao solo) e morfogenéticos 

(relacionados à forma e estrutura do vegetal). Portanto, passemos agora a uma caracterização destes 

fatores, para que se compreenda um pouco mais sobre a complexidade destes e suas interações. 

Fatores Climáticos 

5.1.1 Radiação solar 

Também chamada de luz, é o fator climático fundamental, porque todos os demais fatores 

dependem dele e tem marcada influência sobre as funções e estruturas das plantas superiores. Ainda em 

RIZZINI, lê-se que são empregados os seguintes instrumentos para medir a energia enviada pelo sol e 

suas variantes: 

 Radiação direta – actinômetro (leitura imediata) e actinógrafo (registrador). Do gr. aktis, 

aktînos = ‘raio’, ‘radiação’). O actinômetro indica a intensidade de radiação num dado 

momento e é medido em “cal./cm²/min., uma unidade internacional, dita também langley 

(ly): a energia que incide durante 1/min. sobre uma superfície” (Ibid., p. 16). 

 Radiação difusa – Piranômetro.  
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 Radiação total – Pireliômetro, radiômetro e solarímetro. 

 Insolação – Heliógrafo. 

 Luz (parte visível) – Fotômetro. 

Da radiação que nos atinge diretamente, podemos inferir duas: a radiação direta, como sendo 

aquela que nos atinge como tal, e a difusa, como sendo aquela que é dispersa pelas gotículas de água e 

moléculas de gás, presentes na atmosfera. Para RIZZINI, a radiação difusa nos alcança, em dias claros, 

em apenas cerca de 10-15% de seu total, ao passo que em dias encobertos alcança a marca dos 100%. 

A radiação ainda deve ser considerada sob o ponto de vista de: intensidade, que é a quantidade 

de energia enviada pelo Sol, considerados o tempo e área, e duração ou insolação como o tempo durante 

o qual o Sol brilha, e que pode ser registrada numa escala que vai de 0 a 10. Ela ainda pode ser sujeita a 

dois tipos de variação: astronômica e meteorológica. 

Devido a especificidade de sua forma arredondada, o planeta Terra incorre numa variação de 

recepção de radiação, com raios mais curtos e mais ou menos perpendiculares sobre a área equatorial e 

mais longos e oblíquos à medida que se afastam em direção aos polos, o que torna as zonas equatoriais 

naturalmente mais carregadas de radiação. Nossa posição, a 5°45’12” S, caracteriza a nossa zona como 

sendo subequatorial, e não tropical, como é comum de se dizer.  

RIZZINI considera que a intensidade de radiação solar é bem maior nas faixas temperadas do 

que nas tropicais. Diz que as razões residem “nas impurezas atmosféricas, vulgares nos trópicos e 

capazes de exercerem manifesto papel atenuador da radiação. São elas: pó e fumaça das queimadas em 

suspensão no ar, faixas de nuvens e vapor d’água suspenso na atmosfera” (Ibid., p. 17). Supõe-se que o 

campo magnético da Terra, com polaridade negativa ao Sul e positiva ao Norte, faz com que toda e 

qualquer impureza “escorregue” de qualquer latitude em direção ao Sul, como água derramada sobre 

uma redoma de vidro, justificando o porquê do buraco na camada de ozônio ser presente no Polo Sul e 

não, ou também, no Polo Norte. 

Assim, considera-se como constante solar o valor aproximado de 2 cal./cm²/min para a radiação 

solar ao dar entrada no limite superior da atmosfera. Ao atravessar a massa inferior ela sofre uma série 

de perdas, graças a ação dos agentes poluidores, difundindo e absorvendo parte desta. 

Considera-se importante a relação água atmosférica x radiação solar – seja sob forma gasosa 

(vapor) ou condensada (nuvens e nevoeiro). Forte nebulosidade, como é comum nos trópicos úmidos, 

condiciona uma grande redução na radiação solar, devido a poder de reflexão das nuvens em até 75% 

da luz que sobre elas incide. “O vapor d’água apresenta manifesta interferência em relação à atividade 

actínica e, dada a sua constante presença, não pode ser ignorado” (Ibid., p. 18). Devido a esta 

característica, as nuvens funcionam como bloqueador solar, estabelecendo uma relação onde, em tempo 

limpo,  

a umidade relativa do ar decresce acentuada e rapidamente à medida que a temperatura 
do ar sobe por influência da crescente intensidade actínica; por outro lado, a 
possibilidade de formarem-se nuvens baixas aumenta se a umidade cresce formando 
nuvens que irão agir como refletores da radiação. [...] Donde conclui-se que quanto 
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menor a umidade relativa do ar tanto maior a intensidade da radiação solar (Ibid., p. 
18). 

Resumidamente, isto quer dizer que os aspectos proporcionados pela atmosfera e suas 

características básicas em relação à radiação e os aspectos polarizantes do campo magnético 

determinam, em parte, o aspecto de “escudo” ao qual estamos sujeitos. Num ecossistema complexo, 

estas interações são fundamentais para a salubridade humana. Num ecossistema urbano, as variantes são 

ainda maiores, visto que temos de considerar superfícies de reflexão e deflexão da luz solar, bem como 

a existência e uso de materiais inertes e com forte capacidade de retenção de radiação calórica, 

perfazendo um total de incidentes de percurso nesta relação. 

Portanto, segundo o nível de tolerância à luz, as plantas são divididas em dois grupos: as 

heliófitas e as ciófitas, sendo as heliófitas (do gr. hélios – sol) as que se desenvolvem e suportam 

exposição total à luz; e ciófitas as que exigem sombra com mais ou menos intensidade. As plantas 

também são designadas, concomitantemente, de tolerantes ou intolerantes. 

O autor é contundente ao afirmar que “o aquecimento da superfície do solo pela radiação solar 

depende da natureza da cobertura vegetal” (Ibid., p. 22). Isto é uma excelente avaliação da criação de 

calor no meio urbano, necessitando uma meditação por parte de cada indivíduo, a fim de conseguir uma 

mediação entre o que é bom para o que é urbano e para o que está no urbano. 

5.1.2 Temperatura 

A temperatura “é um fator básico na distribuição das floras [...] Cada espécie possui uma 

temperatura mínima, abaixo da qual não cresce; uma temperatura máxima, acima da qual suspende suas 

atividades vitais; e uma temperatura ótima, em torno da qual se verifica o melhor desenvolvimento” 

(Ibid., p. 22). 

Assim, as plantas são divididas, quanto à tolerância ou exigência térmica, em: megatérmicas 

(que suportam altas temperaturas), mesotérmicas (que crescem em temperaturas intermediárias) e 

microtérmicas (habitantes das regiões frias). 

A temperatura tem forte influência na característica da paisagem, muitas vezes operando como 

um fator fenotípico da mesma. Um caso a se ver é o da Caatinga, que pode muito bem ser explicada pela 

etimologia da palavra. 

Essa é composta por dois radicais: caa e tinga, onde tinga, do tupi ting, significa branco, e caá, 

planta, vegetação, com o significado de planta branca, vegetação seca. Essa é a explicação em voga, 

mas existe uma outra mais incidente. Para os aborígenes, a palavra caá não era aplicada a todo vegetal, 

mas somente àqueles que possuíam clorofila, portanto a determinados grupos de plantas como as de 

folhagem esbranquiçada, variegada ou colorida, fungos, albinas, determinadas bromélias (gênero 

Rypsalis) e determinadas algas. Toda a planta que tivesse o verdume da clorofila presente era caá, 

determinando, portanto, o caá como uma espécie de clorosfera, ou biota onde predomina a clorofila. 

Ora, se a clorosfera é ou está ting (branca, isto é, desprovida de clorofila), caatinga portanto é o 
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momento ou estado em que a clorosfera está desprovida de clorofila, característica básica da temporada 

de estio onde o calor intenso faz a vegetação dominante economizar energia, hibernando e 

conseqüentemente despojando-se de seu dossel arbóreo e emprestando à paisagem a brancura 

característica. Muito a propósito, seria conveniente fazer recordar que a nossa seca é um período hibernal 

símile ao período hibernal das regiões temperadas. A diferença do processo está no meio ambiente que 

comporta tal atitude, apesar do propósito ser o mesmo: controle da evapotranspiração por economia. 

Para nossa cultura, soa estranho dizer que nossa estação seca tem as mesmas características morfológicas 

e estruturais da estação seca das paisagens alpinas de cartão postal.  

5.1.3 Precipitação 

A queda d’água processa-se sob forma líquida (chuva e orvalho) ou sólida (neve, granizo, etc.). 

O orvalho é bastante copioso nas regiões secas e com estações secas, durante as épocas sem 

chuva. Contribui para a economia d’água das plantas molhando-as, reduz a transpiração no início da 

manhã ao evaporar-se das folhas e ajuda a superar o déficit local quando é absorvido pelas plantas à 

noite, intensificando o crescimento. “Sob o nome de precipitação oculta, considera-se a condensação 

noturna de água sobre a folhagem das árvores florestais, a qual goteja e escorre pelo tronco, 

incorporando-se à economia da mata” (RIZZINI, 1997, p. 25). 

O mais importante, no entanto, é a precipitação que procede das chuvas e que se mede através 

de pluviômetros. Desta, uma parte evapora, inclusive a porção interceptada pela copa das árvores, outra 

escorre para rios e lagos, e uma terceira penetra no solo, parte que é a utilizada pelas plantas (Figura 

5.1). 

 
Figura 5.1 – Ciclo da água 

(Fonte http://www.geocities.com/Athens/Forum/5265/Ciclo.htm) 

Nos trópicos, “as estações do ano, fora dos tratos sob influência direta do oceano e da altitude, 

subdividem-se em estação chuvosa (ou pluviosa) e estação seca” (Ibid., p. 28). Considera-se dois tipos 

de estação seca: uma sem influência, que é a meteorológica, e outra dita ecológica, com marcada 

influência sobre a vegetação, que sofre suspensão de suas atividades até a total perda da folhagem.  
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É de se considerar que a água que chega ao solo carrega gases, óxido de nitrogênio produzido 

pelas descargas elétricas e que irá formar o ácido nítrico, um dos grandes fatores de intemperização e 

formação de solo novo, e nitratos que irão aumentar a capacidade nutritiva do substrato. À parte sua 

existência útil, a água da chuva também concorre para violenta erosão particularmente em tratos 

desnudos.  

A propósito das águas pluviais, vale ressaltar a sistemática empregada pela natureza como forma 

de economia de recursos, através da reincorporação de nutrientes ao solo, particularmente por 

intermédio da dosagem de cátions nas águas pluviais. Assim, “verificou-se que sódio, cálcio e potássio, 

sobretudo os dois últimos, são sempre veiculados pela água da chuva [...] Desta forma, as precipitações, 

além do papel fundamental que desempenham no balanço hídrico das plantas, fazem retornar ao meio 

edáfico quantidades importantes de nutrientes, interferindo, igualmente, na nutrição mineral dos 

vegetais de maneira direta e peculiar” (Ibid., p. 66). 

Os elementos minerais que estão presentes nas águas das chuvas e que são, posteriormente, 

recolhidos sob o manto arbóreo, procedem da “lixiviação de poeiras e impurezas atmosféricas nelas 

depositadas e de produtos de esfoliação cortical (ramos) e cuticular (folhas)” (Ibid., p. 67). Ele também 

concorda que haja a possibilidade de uma genuína pluvio-lixiviação, através da retirada de sais das 

folhas por dissolução, apesar de que esta pluvio-lixiviação não conduz a uma redução expressiva do teor 

de K e Ca nas folhas das árvores, pois “haveria uma reposição automática e imediata” (Ibid., p. 67). 

Hoje se distingue “secreção (eliminação de produtos orgânicos de assimilação) de recreção 

(eliminação de elementos minerais)” (Ibid., p. 67), tendo este último, segundo ARENS, um mecanismo 

especial de recreção denominado de secreção cuticular. Ele refere-se a este mecanismo colocando que 

“Arens e outros consideram que sais minerais podem ser excretados através da cutícula, onde se 

depositam até a chuva, ou o orvalho carreá-los. Isso sucederia sobretudo em plantas adultas e idosas” 

(ARENS, apud RIZZINI, 1997, p. 67). 

Isto quer dizer que a secreção cuticular apoia-se “num mecanismo lógico de eliminação dos 

excessos de nutrientes absorvidos pelos vegetais” (RIZZINI, 1997, p. 68). Se bem que a solução no solo 

seja muito diluída, “o volume tomado pelas raízes para atender às necessidades metabólicas e às perdas 

transpiratórias há de ser, necessariamente, demasiado grande” (Ibid., p. 68). Ao atingir o solo, esta 

porção de água é evaporada pela ação dos agentes climáticos, restando os sais minerais. Assim, a 

excreção através da cutícula faz com que o vegetal elimine o excesso de sais e o devolva ao solo num 

ciclo ininterrupto, o qual adicionado aos elementos procedentes da atmosfera e da desagregação cortical, 

eliminariam a possibilidade de empobrecimento do substrato edáfico.  

Em síntese, “a lavagem das partes aéreas dos vegetais pelas águas pluviais, ao invés de ser uma 

causa de empobrecimento da vegetação, é antes um fator de enriquecimento por representar uma fonte 

de nutrientes. E mais, contrariando muitas opiniões acerca da lixiviação dos solos pelas chuvas, vê-se 

que estas introduzem naqueles, boas quotas de elementos biógenos” (Ibid., p. 68). 
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Este quadro acerca da reciclagem dos elementos minerais através da excreção cuticular, 

dissolução e disseminação de sais através de águas atmosféricas, pode ser exemplificado através de 

epífitas, musgos arbóreos e terrestres e alguns tipos de liquens. No caso das epífitas, podem ser citadas 

as bromélias, orquídeas e samambaias, que vivem penduradas nos ramos altos das florestas tropicais, 

bebendo do vapor exalado pela floresta, que as brinda com uma completa refeição de minerais 

dissolvidos pela excreção das folhas das árvores hospedeiras, sem que isso interfira no metabolismo das 

mesmas. 

RIZZINI, portanto, conclui que: 

 o próprio ar cede minerais ao solo através da lavagem de partículas em suspensão; 

 a folhagem e os troncos aumentam o teor precedente do ar, quanto ao K e ao Ca; 

 o Na praticamente não sofre incremento sob as árvores; 

 as porções arrastadas pela lavagem da parte aérea das arvores é duas a oito vezes maior do 

que a parte cedida pelo ar livre, nos casos do K e do Ca; 

 diferentes árvores enriquecem a água em proporções diversas e a mesma árvore exibe 

desempenho variado conforme a localidade; 

 as quantidades lançadas no solo florestal não são, de maneira alguma, desprezíveis e têm, 

certamente, sua importância na reincorporação de nutrientes, favorecendo ou intensificando 

o ciclo da matéria; 

 este mecanismo não pode ser ignorado na Ecologia, sobretudo quando, conforme já se fez 

notar, as mais vigorosas florestas tropicais vivem em substratos quimicamente pobres e à 

custa de seus próprios detritos. É bem de ver que os solos pobres em Ca, como os do cerrado, 

a manutenção do teor deste mineral devia derivar de um mecanismo acessório de 

reincorporação (Ibid., p. 70). 

5.1.4 Umidade atmosférica 

Considera-se a umidade relativa – que é a que interessa aqui – como a quantidade de água 

atmosférica “expressa como percentagem da quantidade que o ar poderia conter em estado de saturação 

na temperatura ambiente (ou qualquer temperatura desejada)” (Ibid., p. 30). Ora, se o aumento da 

temperatura diminui a umidade relativa do ar, pode-se dizer que sempre que esta aumentar “acarretará 

um incremento da transpiração, o que equivale a dizer da perda de água, cujas consequências serão o 

fechamento dos estômatos ou a murcha progressiva” (Ibid., p. 31). 

A relação entre o vegetal e a umidade relativa tem como principal agente o fenômeno conhecido 

como evapotranspiração. Sendo essa a soma da evaporação + transpiração. a evaporação é a 

transformação da água do solo, cursos hídricos, lagos, reservatórios e mares em vapor. A transpiração é 

o “suor” dos vegetais: as plantas retiram água do solo (necessária para o transporte de sais minerais 

extraídos do solo e a glicose formada pela fotossíntese) através de suas raízes e cede (através da 
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superfície foliar) parte dessa água para a atmosfera, sob forma de vapor. Assim, a soma da evaporação 

mais a transpiração é chamada de evapotranspiração.  

Numa situação normal, a água fica retida nas folhas graças a recursos de adaptação tais como 

pelos e cera (queratina). Exemplo expressivo de presença de queratina na área foliar é o oitizeiro 

(Mochilea tomentosa) que “cola” particulados aerossóis em sua superfície e depois os descarta, 

tornando-a um excelentíssimo exemplar de limpeza aérea. No caso de pelos temos como exemplo as 

gramas exóticas que no processo de adaptação às condições de umidade relativa do ar mais seca, recobre-

se de pelos para reter melhor as gotículas de água (Figura 5.2). O cacto é uma adaptação extrema, tanto 

possui queratina sob a capa de celulose da casca, como a parte aérea transformada em espinhos, para 

evitar perda de água. Daí que determinadas espécies ganham pelos, espinhos ou uma espessa camada de 

queratina, como adaptação a climas mais secos que o de origem. 

 
Figura 5.2– Retenção da água na superfície foliar. 

(Fonte http://darwin.futuro.usp.br/plantas/16bio.pdf) 

Como as plantas normalmente transpiram durante o curso do dia, é natural que nesse processo 

haja perda de água por transpiração, que depois é reposta a medida em que as raízes devolvem esse 

montante, via capilaridade. Conforme Pedrazzi (2003) essa evapotranspiração pode ser: 

 Evapotranspiração potencial é a máxima evapotranspiração que ocorreria se o solo 

dispusesse de suprimento de água, suficiente. 

 Evapotranspiração real ou efetiva é a perda d´água por evaporação ou transpiração, nas 

condições reinantes (atmosféricas e de umidade do solo). Nos períodos de deficiência 

de chuva em que os solos tornam-se mais secos, a evapotranspiração real é sempre 

menor do que a potencial. 

 Perda por evaporação (ou por transpiração) é a quantidade de água evaporada por 

unidade de área horizontal durante um certo intervalo de tempo. 

 Intensidade de evaporação (ou de transpiração) é a velocidade com que se processam 

as perdas por evaporação. Pode ser expressa em mm/hora ou em mm/dia. . 

http://www.facens.br/site/alunos/download/hidrologia/pedrazzi_cap5_evapotranspiracao.doc. 
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A evapotranspiração ainda pode depender de vários fatores que de alguma forma alteram sua 

ação e potencial: 

 Grau de umidade relativa do ar 

O grau de umidade relativa do ar atmosférico é a relação entre a quantidade de vapor de água aí 

presente e a quantidade de vapor de água no mesmo volume de ar se estivesse saturado de umidade. 

Essa grandeza é expressa em porcentagem. Quanto maior for a quantidade de vapor de água no ar 

atmosférico, tanto maior o grau de umidade e menor a intensidade de evaporação (Figura 5.3). 

 Temperatura 

A elevação da temperatura tem influência direta na evaporação porque eleva o valor da pressão 

de saturação do vapor de água, permitindo que maiores quantidades de vapor de água possam estar 

presentes no mesmo volume de ar, para o estado de saturação. 

 Vento 

O vento atua no fenômeno da evaporação renovando o ar em contato com as massas de água ou 

com a vegetação, afastando do local as massas de ar que já tenham grau de umidade elevado. 

 Radiação Solar 

O calor radiante fornecido pelo Sol constitui a energia motora para o próprio ciclo hidrológico. 

 Pressão barométrica 

A influência da pressão barométrica é pequena, só sendo apreciada para grandes variações de 

altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão barométrica e maior a intensidade de evaporação. 

 Outros fatores  

Além desses fatores, pode-se citar as influências inerentes à superfície evaporante, a saber: 

tamanho da superfície evaporante, estado da área vizinha, salinidade da água, umidade do solo, 

composição e textura do solo, etc. 

(PEDRAZZI, 2003, http://www.facens.br/site/alunos/download/hidrologia/pedrazzi_cap5_evapotranspiracao.doc) 

 
Figura 5.3 – Umidade relativa do ar e transpiração. 

(Fonte http://darwin.futuro.usp.br/plantas/16bio.pdf) 

Assim, temos que a água que circulou o vegetal até suas folhas e devido os fatores climáticos 

externos a ela, perde água para o ar de entorno através da película superficial de suas folhas. Se o ar 

estiver muito seco a perda de água é mais rápida e intensa, sendo o contrário em ar mais úmido. Como 

elemento de contribuição a essa perda está o vento, que resseca a superfície foliar evaporando a 
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transpiração do vegetal (Figura 5.4). Portanto, não é difícil compreender que determinadas espécies 

vegetais se ressintam em ambientes cuja umidade não é adequada a seu desenvolvimento, e estejam 

permanentemente secas, estioladas ou de aspecto morboso. Muitas vezes o crescimento do vegetal sofre 

alterações morfológicas de adaptação, como as gramas exóticas, coníferas e determinadas folhagens de 

florestas tropicais úmidas colocadas em ambientes abertos a sol pleno (em Natal). 

 
Figura 5.4 – Ação do vento. 

(Fonte http://darwin.futuro.usp.br/plantas/16bio.pdf) 

Devido a evapotranspiração, muitas plantas têm a ação morfológica modificada para adaptação, 

com ação mais intensa na área e superfície foliar. Plantas de lugares muito secos têm caracteristicamente 

folhas compostas para evitar a perda de água. Como exemplo pode se citar a algarobeira (Prosopis 

ruscifolia) e a jurema (gênero Mimosa), ambas adaptadas à secura do semiárido nordestino, e cujos 

folíolos são extremamente pequenos, reduzindo a perda de água em razão da área foliar ser quase que 

insignificante (Figura 5.5).  

 
Figura 5.5 – Superfície foliar e transpiração. 
(Fonte http://darwin.futuro.usp.br/plantas/16bio.pdf) 

Em contrapartida, causam problemas em atmosferas mais úmidas, partindo-se em pedaços 

graças ao encharcamento de tronco e caules grandemente vascularizados e porosos. Plantas da floresta 

úmida, por sua contraparte, têm área foliar muito grande, com espécies de aspecto extravagante. Mas 

essa imensidão reside no ambiente competitivo do sub-dossel tropical em que a água das chuvas alcança 

o chão de maneira descontínua. Portanto, essa área foliar tem uma relação direta com a lâmina máxima 

para coletar luz solar (para a fotossíntese) e água da chuva comme il faut. 
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No semiárido nordestino despontam dois indivíduos arbóreos notáveis pelo seu verdor 

permanente e que possuem área foliar de dimensões razoáveis, mesmo em época de seca que são o 

juazeiro (Zizyphus joazeiro) e a oiticica (Licania rígida). Como folhas de demissões razoáveis 

conseguem sobreviver à seca é uma questão de raciocínio simples: raízes pivotantes poderosas alcançam 

o limiar dos freáticos. Muitas vezes grandes porções de água são levadas por essas plantas à superfície, 

devido o calor intenso, e ao final do dia o restante é disperso na atmosfera circundante em forma de 

borrifo de gotículas.  

Considerando a importância do vegetal para o equilíbrio da umidade do ar, corre-se o risco de 

comprometer essa mesma umidade quando a superfície foliar de uma determinada área é excluída ou 

diminuída drasticamente. Quanto menor o dossel maior será a área de perda da água do solo por mera 

evaporação, o que gera ar mais seco com mais transpiração da vegetação restante, e assim por diante, 

num ciclo vicioso e letal para o vegetal. Consideremos, portanto, os benefícios que trazem um vegetal, 

conforme mostrado na Figura 5.6. 

RAÍZES

ESTABILIZAM O SOLO, IMPEDEM A EROSÃO

A EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

DAS FOLHAS REFRESCA O AR 

AO REDOR 

FOLHAS 

FILTRAM PERIGOSOS 

POLUENTES DO AR 

RAMOS E FOLHAS 

FORNECEM SOMBRA E REDUZEM 

A VELOCIDADE DO VENTO 

FOLHAS, RAMOS E GRAVETOS

ABSORVEM O SOM E BLOQUEIAM A 

CHUVA QUE CAUSA EROSÃO 

RAÍZES, FOLHAS E TRONCO

FORNECEM HÁBITAT PARA AVES, 

ANIMAIS E INSETOS 

Figura 5.6 – A evapotranspiração numa árvore e suas utilidades. 
(Fonte http://eetd.lbl.gov/HeatIsland/Vegetation/Evapotranspiration.html). 

5.1.5 Vento 

A influência do vento na vegetação está sobretudo adstrita à disseminação e propagação das 

espécies, por intermédio das sementes aladas que são por ele transportadas. Outrossim, podem se 

considerar como fatores de importância no tocante aos ventos; sua ação modeladora dos vegetais, 

particularmente os indivíduos isolados ou de confronto com frentes eólicas (vegetação de “testada” em 

dunas, pioneiras com frente a barlavento, a sota-vento, etc.), sua ação abrasiva ao, carregado de 
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partículas minúsculas, polir e deformar vegetais; e seu poder erosivo, especialmente em solos 

desprovidos de cobertura vegetal condizente. 

Também exerce influência sobre temperatura e evaporação, daí o poder ativo sobre o conteúdo 

hídrico do solo e a transpiração, no qual o aumento da velocidade do vento é diretamente proporcional 

ao incremento da transpiração do vegetal. 

55..22  ÍÍnnddiicceess  cclliimmááttiiccooss  

Índices climáticos são “relações numéricas estabelecidas entre alguns fatores climáticos básicos, 

cujo objetivo é exprimir, de maneira sintética, características de alcance ecológico referentes ao clima; 

permitem facilmente comparar duas ou mais localidades (estações) e, ainda, caracterizar, de algum 

modo, áreas vegetacionais” (Ibid., p. 33). 

Como são muitos foram tomados de empréstimo os índices citados por RIZZINI, para 

economizar o uso de fundamentos irrelevantes ou desnecessários. Temos então: 

 Índice de umidade – ou quociente higrométrico de Transeau: o quociente da divisão da 

precipitação pela evaporação, expresso em mm, durante o mesmo lapso de tempo. 

 Fator de chuva – de Lang: o quociente da divisão da precipitação pela temperatura. 

 Déficit de saturação. 

 Amplitude térmica. 

 Índice xerotérmico de Bagnouls & Gaussen, que maneja vários fatores secundários 

atenuantes da seca. 

 Índice higrotérmico.  

RIZZINI distingue ainda alguns padrões climáticos-vegetacionais, em que as condições edáficas 

são rigorosamente levadas em conta; são eles: 

 Padrão xérico (gr. xero –seco) – com relação Precipitação/Evaporação (P/E) sempre menor 

que 1,0, i.e., a evaporação é maior que a precipitação. Corresponde à Caatinga; 

 Padrão mésico – em que a relação P/E (precipitação/evaporação) é sempre maior que 1,0 

(até 4,4), com pluviosidade superior à evaporação. Corresponde à vegetação do Cerrado e 

Mata Pluvial; 

 Padrão subxérico – em que a relação P/E é semelhante à mésica, apesar de um pouco mais 

baixa. Corresponde aos solos argilosos muito compactados ou arenosos rasos, incapazes de 

retenção hídrica. Campo-Limpo; 

 Padrão litorâneo – com relação de P/E semelhante à anterior, mas com solos arenosos, 

profundos e porosos, ricos em água. Restinga. 

55..33  FFaattoorreess  EEddááffiiccooss  ((ddoo  ggrr..  ééddaapphhooss  ––  ssoolloo,,  ffuunnddaammeennttaall))  

Considera-se como solo “a camada superficial da crosta terrestre resultante da ação conjunta do 

clima, plantas, animais e minerais, e onde os vegetais fixam-se e nutrem-se” (Ibid., p. 43). ODUM 
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considera que o solo não é somente um fator do ambiente dos organismos, mas também o resultado 

líquido da ação do clima e dos organismos, especialmente da vegetação sobre o material originário. 

“Assim o solo é composto de um material orgânico no qual organismos e os respectivos produtos se 

encontram misturados com partículas finamente divididas do material originário, ou rocha mãe, 

modificado” (ODUM, 1971, p. 205). 

5.3.1 Formação 

Os solos formam-se a partir da meteorização, ou desagregação de rochas originárias, ditas mãe, 

ocasionada pelas forças fisio-químicas do tempo. A rocha mãe, ao submeter-se aos efeitos de contração 

(frio) e dilatação (calor) causados pelas temperaturas diárias ao longo do tempo, cria fissuras e parte-se. 

Em rochas grandes esse processo causa escamação conhecida por folhelho, que são camadas de 

tamanhos diversos em processo de desagregação. Estas partes separadas, por sua vez, criam novas 

fissuras e partem-se outra vez, e assim sucessivamente, até decompor-se em pedras, seixos, cascalho e 

areia. Durante o processo de decomposição, vão se ajuntar a esse material, organismos diversos, a partir 

de elementos simples, como bactérias, até elementos mais complexos, como fungos e liquens, que se 

ajuntam no processo de meterorização formador do solo. Esses organismos também, a seu tempo, 

morrem e decompõem-se, incorporando-se à mistura de detritos formadores do solo. Sobre esta camada, 

firme e boa retentora de água, germinam plantas maiores, e assim sucessivamente, até atingir o aspecto 

vegetativo que conhecemos (Figura 5.7). O tempo de duração de um processo desses é muito longo 

para a escala humana, mas rápido para o tempo terrestre. Assim, solo é  

a parte ativa do substrato, onde múltiplos processos biológicos se desenrolam; é, por 
assim dizer, um complexo organismo vivo, que cresce e mantém-se por si mesmo. 
Mas, temos ai um equilíbrio delicado, instável, pouco apto a tolerar interferências 
externas. O solo silvestre é um sistema estanque, fechado, onde as condições de luz, 
umidade, ar e calor são aproximadamente constantes. Prolongada seca ou remoção da 
cobertura vegetal, p.ex., desde logo mudam o quadro completamente, graças ao 
rompimento do frágil equilíbrio biótico-mineral descrito acima (RIZZINI, 1997, p. 
47). 

 
Figura 5.7– Formação dos solos  

(Fonte http://www.cnpab.embrapa.br/servicos/baby/solo.html) 
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5.3.2 Camadas 

O solo tem camadas caracterizadas pela designação de horizontes (Figura 5.8), cujo conjunto 

constitui o perfil. 

 
Figura 5.8 – Horizontes do solo. 

(Fonte http://nesoil.com/properties/horizons/sld005.htm) 

Esses horizontes podem ser divididos em:  

 Horizonte biogênico ou O – é o horizonte onde se encontram os detritos vegetais (Figura 

5.9); 

 
Figura 5.9– Horizonte O  

(Fonte http://nesoil.com/properties/horizons/sld005.htm) 

 Horizonte A, ou Horizonte de formação e também dito eluvial, porque dele migram 

elementos – é o horizonte onde se processa a mistura de matéria orgânica (Figura 5.10). 

Lê-se em ODUM que o Horizonte A “é composto por corpo de plantas e de animais que 

estão a ser reduzido a material orgânico finamente dividido pelo processo conhecido por 

humificação [...] Num solo maduro este horizonte é usualmente subdividido em camadas 
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distintas representando estádios conhecidos de humificação” (ODUM, 1971, p. 295). Estas 

camadas são designadas (a partir da superfície) por folhada (às vezes subdividida em folha 

propriamente dita, camada humífera e terra vegetal), húmus e zona lixiviada de cor clara. 

 
Figura 5.10 – Horizonte A  

(Fonte http://nesoil.com/properties/horizons/sld005.htm) 

 Horizonte E – Horizonte mineral que tem como principal característica a perda de silicato 

de argila, ferro ou alumínio ou uma combinação desses, deixando uma concentração de 

partículas de areia e silte. Exibe obliteração de toda ou grande parte da estrutura da rocha 

original. É um horizonte mineral na parte superior do solo e apresenta-se tipicamente 

somente em áreas florestadas e subjaz aos horizontes A ou O. É um horizonte lixiviado e 

de cor clara (Figura 5.11). Um Horizonte E é mais comumente diferenciado de um 

Horizonte B, subjacente na mesma sequência, por uma cor de valor mais alto, baixa 

saturação cromática ou ambos, textura áspera ou uma combinação dessas propriedades. Em 

alguns solos a cor do horizonte E é aquela das partículas de areia e silte, mas em muitos 

solos, camadas de óxido de ferro ou outros compostos mascaram a cor das partículas 

fundamentais. Um horizonte E é mais comumente diferenciado de um horizonte A acima, 

pela sua cor mais clara. Esse horizonte geralmente contém menos matéria orgânica do que 

o horizonte A. Um horizonte E encontra-se comumente mais próximo à superfície abaixo 

de um horizonte O ou A e acima do B, mas o símbolo E pode ser usado para horizontes 

eluviais que estão dentro ou entre partes do horizonte B, ou que se estendem a profundidades 

maiores do que as da observação normal, se o horizonte for pedogênico.  
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Figura 5.11 – Horizonte E. 

(Fonte http://nesoil.com/properties/horizons/sld005.htm) 

 Horizonte B, ou Horizonte de acumulação e também dito iluvial – é o horizonte que 

recebe a carga migratória dos materiais do horizonte anterior (Figura 5.12). Este é composto 

de “solo mineral em que os compostos orgânicos foram convertidos pelos decompositores 

em compostos inorgânicos pelo processo de mineralização e completamente misturados 

com o material originário finamente dividido” (ODUM, 1971, p. 206). 

 
Figura 5.12 – Horizonte B. 

(Fonte http://nesoil.com/properties/horizons/sld005.htm) 

 
Figura 5.13 – Horizonte B (Cont.). 

(Fonte http://nesoil.com/properties/horizons/sld005.htm) 
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 Horizonte C, ou petrogênico – é o horizonte constituído pelo material original mais ou 

menos intacto (Figura 5.14) cujo “material originário pode representar a formação 

mineral original (rocha mãe) que é desagregada no local ou pode ter sido transportada 

para o local por gravidade (depósito coluvial), pela água (depósito aluvial), pelos 

glaciares (depósito glaciário), ou pelo vento (depósito eólico ou “loess”)” (idem. p. 

206). 

 
Figura 5.14 – Horizonte C. 

(Fonte http://nesoil.com/properties/horizons/sld005.htm) 

 Horizonte R ou rocha mãe, não intemperizada (Figura 5.15).  

 
Figura 5.15 – Horizonte R. 

(Fonte http://nesoil.com/properties/horizons/sld005.htm) 

Aparentemente, essa descrição de horizontes parece desnecessária, sobretudo se analisarmos a 

paisagem pelo ponto de vista humano; mas, como dissemos, aparentemente, pois nossa situação, e para 

a presente investigação, faz-se necessário esse tipo de análise visto fornecer uma base descritiva para 

compreender os processos de desagregação da paisagem urbana pela atividade humana. A falta de 

conhecimento destes pequenos detalhes é talvez o maior vilão deste tipo de situação a que se encontra 

sujeita a paisagem em sua modificação forçada. Os horizontes servem para definir que tipos de 

elementos orgânicos irão se desenvolver, porque é neles que se situam os vegetais de acordo com suas 

especificidades. 
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5.3.3 Fração Mineral 

A qualidade e fertilidade do solo dependem da proporção e distribuição de três tipos de 

partículas minerais básicas: areia, limo ou silte e argila, que são produtos da desintegração das rochas 

pela intemperização, microrganismos e raízes. À análise destes componentes dá-se o nome de textura 

do solo. A argila, às vezes chamada de limo (que é outro elemento), é talvez a textura mais importante, 

em vista de seu estado coloidal [segundo o AURÉLIO coloidal vem de cola + oide – “corpo que não se 

cristaliza, ou só se cristaliza muito, muito dificilmente, e que, em dissolução, se difunde com lentidão 

extrema” (HOLANDA, 1999, p. 503)], que faculta a propriedade de absorver cátions e ânions, e de reter 

bases e águas, além de fornecer vários dos principais nutrientes para os vegetais. Isso ocorre em duas 

fases:  

a. as partículas de argila dotadas de carga elétrica negativa (ânions) atraem nutrientes com 

carga positiva (cátions) que existem na água do solo (hidrogênio, cálcio, potássio e 

magnésio) e que ficam “colados” na superfície de cada partícula sem serem levados pela 

água da chuva.  

b. em seguida, estes materiais são passados para as raízes das plantas, conforme a 

necessidade das mesmas. A isto dá-se o nome de Capacidade de Troca de Cátions, ou 

CTC, (a capacidade de um solo ceder nutrientes às plantas). 

Assim, sabemos que “ao lado deste coloide mineral, há os coloides orgânicos derivados do 

húmus, e que ampliam tais propriedades; ambos dão origem ao chamado complexo argilo-húmico” 

(RIZZINI, 1997, p. 51). Observa-se, entretanto, que além de serem mais ricas (tipo montmorilinita) ou 

mais pobres (caulinitas), a fertilidade dependerá em grande parte da produção de matéria orgânica, 

particularmente em países tropicais. Solos muito carregados de argila são chamados de solos pesados, 

podendo se tornarem pegajosos se encharcados ou duros e compactados se secos. 

A areia é formada por restos de rochas meteorizadas, quase sempre resistentes à intemperização. 

A areia, não tem a mesma capacidade da argila de armazenar e ceder nutrientes às plantas. Em geral, o 

solo arenoso é solto, sendo considerado solo leve, pois sua porosidade permite uma fácil penetração da 

água, retendo melhor a umidade em áreas secas por guardar água abaixo da superfície. Assim, temos as 

partículas da seguinte maneira: 

 Areia : Partículas de areia são grandes o bastante para ranger uma contra a outra e podem 

ser detectadas a olho nu. A areia não mostra nenhuma viscosidade ou plasticidade quando 

úmida.  

 Silte: Os grãos não podem ser detectados pelo toque, mas sua presença dá ao solo uma 

sensação de maciez e brandura e é somente ligeiramente viscoso. 

 Argila: Uma característica da argila é a viscosidade. Se a amostra de solo for viscosa e 

plástica quando úmida (ou dura e barrenta quando seca) indica um alto conteúdo de argila. 
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Note que um volume de matéria altamente orgânica tende a alisar o solo e pode influenciar 

a sensação da argila. 

A distinção entre um horizonte mineral e um horizonte orgânico é feito pelo volume de matéria 

orgânica. Camadas que contêm >20% de carbono orgânico e não ficam hidrossaturados por períodos 

além de poucos dias são classificados como material de solo orgânico. Se uma camada permanecer 

saturada por um período maior, é considerado material de solo orgânico se tiver:  

a)12 % de carbono orgânico e nenhuma argila, ou  

b) 18 % de carbono orgânico e >= 60 % de argila, ou c) 12 - 18 % de carbono orgânico e 0 - 60 

% de argila.  

A textura normalmente é classificada de acordo com as dimensões de suas partículas, medidas 

em milímetros, conforme mostrado no Quadro 5.1 e Quadro 5.2: 

Quadro 5.1 Classes de partículas. 

TEXTURA TAMANHO DA PARTÍCULA (em µ) 

Argila <0.002 

Silte 0.002 µ - 0.05 µ 

Areia fina 0.05 µ - 0.01 µ 

Areia média 0.1 µ – 0.5 µ 

Areia grossa 0.5 µ - 1.0 mm 

Areia muito grossa 1.0 mm – 2.0 mm 

Cascalho 2.0 mm – 762.0 mm 

Seixo  >762.0 mm 

Quadro 5.2 - Distribuição do tamanho dos poros em diferentes texturas de solos 

Solos diferentes em textura Volume do poro [%] Macroporos [%] Poros de tamanho médio 
[%] 

Solos arenosos  46 (+/- 10) 30 (+/- 10) 7 (+/- 5) 

Solos siltosos  47 (+/- 9) 15 (+/- 10) 15 (+/- 7) 

Solos argilosos  50 (+/- 15) 8 (+/- 5) 10 (+/- 5) 

Solos orgânicos  85 (+/- 10) 25 (+/- 10) 40 (+/- 10) 

(Fonte SCHEFFER et al., 1989) 

Em geral, solos asperamente texturizados permitem rápida infiltração por causa da 

predominância de poros grandes, ao passo que a taxa de infiltração em solos finamente texturizados é 

menor por causa da predominância de microporos. Outros fatores tais como a compactação do solo, 

práticas de gerenciamento, vegetação e saturação do solo, também têm impacto significativo na 

infiltração e tem de ser considerados (Quadro 5.3). 
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Quadro 5.3– Particulas do Solo 

TEXTURA DO SOLO AREIA SILTE ARGILA 

Tamanho (mm): 0.05 -2 0.002 – 0.05 < 0.002 

 

 
  

Macroporos: +++ ++ (+) 

Poros médios: ++ ++ ++ 

Microporos: (+) ++ +++ 

Percolação:  

Lixiviação: 

 

 
 

(Fonte http://www.soils.wisc.edu/courses/SS325/morphology.htm) 

A textura do solo tem impacto sobre a temperatura do solo. Solos finamente texturizados retém 

mais água do que solos asperamente texturizados o que, considerando as diferenças na capacidade de 

calor específica, resulta em resposta lenta de aquecimento em solos finamente texturizados quando 

comparado a solos asperamente texturizados. 

Outro fator a ser considerado é o efeito de que com a diminuição do tamanho da partícula a área 

de superfície aumenta. Muitas propriedades químicas e biológicas das partículas do solo são funções do 

tamanho da partícula e, portanto, da área de superfície. Por exemplo, a absorção de cátions (nutrientes) 

ou a atividade microbiológica dependem da área de superfície. 

Depreendemos portanto algumas conclusões: 1. Os solos mais produtivos e fáceis de manejar 

são os que contêm cerca de 20% de argila, 5% de matéria orgânica e 75% de areia. Os solos arenosos 

têm maior resistência à erosão pluvial e menos resistência à erosão eólica, em razão inversa aos solos 

argilosos, carecendo portanto de mais proteção contra a erosão eólica. 

5.3.4 Água  

A água desempenha um importante papel na estrutura dos solos, visto sua presença na formação 

e constituição dos coloides responsáveis pela composição daqueles, formação e alimentação dos lençóis 

freáticos e capacidade de retenção e transporte de elementos nutrientes e umidificantes essenciais para 

os vegetais. 

 A água é retirada pelo calor e sobe à atmosfera condensando-se nas camadas mais altas, que 

são mais frias, e retornando em forma de chuva, granizo ou neve. Ao cair, parte desta água é vaporizada 



195 
DO  MEIO  AMBIENTE 

 

e sequer chega ao solo; parte é retida na folhagem das plantas; parte cai sobre elementos construídos e 

escorre para o solo; e parte chega ao solo ou nele penetra ou escorre rumo aos riachos.  

Para a parte que penetra no solo são vários os destinos; pode ser retirada pelo solo, pode se 

distribuir pela superfície para novo ciclo e, ainda pode ir para o lençol freático e nele permanecer 

armazenada, se não for utilizada pelos vegetais, embora nem toda água armazenada seja utilizada pelos 

vegetais. Assim, conforme RIZZINI (1977, p. 52-52), pode-se classificar a água no solo como:  

 água combinada - ou aquela “que faz parte das moléculas dos compostos químicos (e.g., 

óxidos hidratados) e que não pode ser retirada senão por meio de altas temperaturas”; 

 água higroscópica - ou aquela “permanece aderente às partículas edáficas de maneira firme, 

e só se extrai com dificuldade (conquanto possa ser evaporada)”; 

 água gravitacional - que é a água que “proveniente da chuva, realiza o trajeto desde a 

superfície até o lençol freático, percolando lentamente e molhando a terra”;  

 água capilar - que é a água “que fica retida, após a passagem gravitacional, nos pequenos 

espaços existentes entre as partículas do solo e na superfície das próprias partículas, 

formando uma como película. Tal líquido permanece à disposição das raízes”. 

Vista sob este ângulo, sabemos que a água que está no solo determina, de acordo com o tipo de 

solo, o comportamento das plantas e o tipo de paisagem. Para o autor, existem dois dados de grande 

relevância para a avaliação dos limites superior e inferior da água no solo que pode ser utilizada pelas 

plantas. Um deles é a capacidade capilar (ou de campo), que “é a quantidade de água que o solo retém 

depois que a água gravitacional percolou inteiramente [...] É o limite superior da água utilizável ou 

disponível” (Ibid., p. 53). O outro é a percentagem de murcha, que é “a quantidade de água que 

permanece no solo quando se instala o murchamento definitivo, expressa em percentagem [...] constitui 

valioso dado ecológico, indicando o ponto em que o solo está fisiologicamente seco [...] é o limite 

inferior da água utilizável” (Ibid., p. 54). 

Existe uma infinidade de variáveis acerca da relação solo-planta que não são definidas 

exclusivamente pela capacidade de retenção da água pelo solo. Pelo autor, sabemos que o metabolismo 

e crescimento dos vegetais são influenciados por déficits d’água, além da resposta do vegetal ser 

“controlada diretamente pelo balanço interno da água e apenas indiretamente pela quantidade de água 

edáfica. Ora, o balanço d’água depende das intensidades relativas de transpiração e da absorção; logo, 

depende, realmente, de um complexo fatorial planta-solo-clima” (Ibid., p. 55). 

Podemos ver os solos como uma mistura de elementos, em que as proporções destes definirão 

os tipos daqueles. Assim, em cada 100 partes de solo podem existir 75 partes de areia, 20 de argila e 

outras 5 de matéria orgânica. Se predominar a areia, o solo é arenoso, se predominar a argila, é argiloso; 

e, se predominarem areias e argilas em quantidades iguais, é areno-argiloso. Conforme a predominância 

do elemento teremos: uma textura grossa para um solo com predominância de areia (com grão de 10 a 

100 vezes maior que o maior grão de argila), uma textura fina para um solo com predominância de argila 

e uma textura média para um solo areno-argiloso. 
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A maneira como os grãos de areia, argila e silte se unem com a matéria orgânica possui 

diferenças. Eles podem estar soltos, grudados entre si ou colados por intermédio de substâncias 

orgânicas, formando pequenos torrões chamados de grumos. Estes grumos se ajuntam deixando 

pequenos espaços entre si, espaços estes que formam pequenos canais (poros), por onde circulam ar e 

água e onde se espalham e se aprofundam as raízes dos vegetais. No solo, a água usa os poros maiores 

para se movimentar e os pequenos para ficar armazenada, penetrando lentamente até se espalhar também 

para os lados, umedecendo uma área maior de terreno. Daí um solo com muitos grumos ser um solo 

onde a água se distribui melhor. 

A velocidade de penetração da água no solo e a facilidade com que o mesmo se deixará ser 

infiltrado dependerão de uma série de fatores entre os quais: textura e estrutura do solo, tipo de cobertura 

vegetal que o protege, quantidade de matéria orgânica presente na parte mais superficial do solo que 

reunida forma os torrões. 

A dificuldade de infiltração das águas das chuvas dependerá em grande parte da textura do solo. 

Os solos argilosos são os mais difíceis por serem menos permeáveis, retardando a infiltração. A água 

retida na superfície, caso o terreno seja inclinado, escorrerá por este, e ao ganhar velocidade e energia 

no caminho, principiará a levar pedaços do solo iniciando o processo conhecido como erosão. E é essa 

dificuldade de infiltração característica dos solos argilosos o que o torna tão úmido. No caso dos solos 

arenosos, dá-se o processo inverso, uma vez que a infiltração é rápida e não retém água suficiente. Entre 

estes dois existe uma infinidade de variações de solos de textura média. Mas, seja como for, a capacidade 

de infiltração da água, sua velocidade de penetração e capacidade de armazenagem, podem aumentar se 

o solo for protegido com uma camada de matéria orgânica contra a evapotranspiração. 

A água é mantida como um filme superficial que adere às superfícies impregnadas das partículas 

individuais do solo e como cunhas capilares em pequenos espaços (até 50 m) entre as partículas do 

solo. Graças o fato das pequenas partículas terem uma taxa área/volume de superfície maior, e mais 

pequenos espaços entre elas, os solos argilosos retêm mais água do que os solos arenosos (Figura 5.16). 

 
Figura 5.16 – Tamanho de partícula do solo e capacidade de água.  

(Fonte ARMS & CAMP). 
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A água é mantida como um filme superficial que adere às superfícies impregnadas das partículas 

individuais do solo e como cunhas capilares em pequenos espaços (até 50 m) entre as partículas do 

solo. Graças o fato das pequenas partículas terem uma taxa área/volume de superfície maior, e mais 

pequenos espaços entre elas, os solos argilosos retêm mais água do que os solos arenosos (Fonte ARMS 

& CAMP). 

Um ponto muito importante a se observar é a qualidade do solo, se este é raso ou profundo. Esta 

qualidade depende da espessura, que é medida desde a superfície, utilizada pelo vegetal, até a rocha-

mãe. Esta pode estar a até 3m de profundidade, caracterizando o solo como profundo, contra os 50cm 

dos solos rasos.  

Depois de infiltrada, a água passa a ocupar os poros do solo até ocupar todos os espaços vazios, 

o que caracteriza a saturação. A partir deste momento a água passa a descer para as áreas mais profundas 

pela ação da gravidade. Quando cessam a chuva ou rega, a água principia a descer através dos 

macroporos, ficando, entretanto, retida entre os microporos que é a reserva para os vegetais. Uma 

pequena parte dessa água formará os tecidos das plantas e a maior parte será transformada em vapor. 

Cerca de três dias após este processo a água pára de descer, fazendo com que os microporos voltem a 

ser ocupados pelo ar. Essa quantidade de retenção de água é chamada de capacidade de campo de solo. 

Nos solos orgânicos ou com textura argilosa, a capacidade de campo é maior que nos solos arenosos ou 

sem matéria orgânica.  

Com o passar do tempo o solo começa a secar. A água evapora através da superfície e é 

consumida pelas plantas. A umidade, então diminuída, restringe a água, e esta fica tão presa ao solo que 

as raízes não conseguem mais absorvê-la. As plantas começam então a murchar. É o ponto de murcha. 

Assim podemos dizer que água disponível é aquela armazenada no solo, entre sua capacidade de campo 

e o ponto de murcha. 

A quantidade de água que o solo fornece às plantas não depende exclusivamente da dimensão 

das quedas de chuva e sua distribuição ao longo do ano, mas igualmente das qualidades físicas do solo, 

isto é: as dimensões das partículas de terra. Para RIZZINI, nas regiões úmidas, o solo “é tanto mais 

úmido quanto mais elevada a capacidade de campo: os substratos arenosos e rochosos permeáveis, são 

de índole seca; os solos argilosos, ao contrário, mostram-se úmidos” (Ibid., p.57), ao passo que nas 

regiões secas, “dá-se o oposto: as chuvas são poucas e molham apenas as camadas superiores, pelo que 

a água penetra mais fundamente quanto menor é a capacidade em reter água do solo; os argilosos são os 

mais secos neste caso” (Ibid., p. 57). 

Daí não surpreender que o hábito radicular das plantas esteja em íntima conexão com a 

profundidade do solo e a quantidade de chuvas. Os solos que recebem água de chuva o suficiente para 

molhá-los permitem que as plantas lancem raízes profundas (solos de cerrados acima), ocorrendo, 

consequentemente, uma estratificação que reduz a competição entre as espécies e propicia uma ocupação 

mais diversificada. Nos solos “rasos e/ou chuvas escassas (caatinga, campo) obrigam a enraizamento 

superficial” (Ibid., p. 57). 
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5.3.5 Ar 

O ar é vital para as formas de vida existentes (à exceção dos organismos anaeróbios), o que 

inclui os vegetais. O sistema radicular das plantas sofre a influência da textura do solo para seu 

crescimento, pois que os micro e macroporos é que serão os responsáveis pela aeração das raízes e seus 

emissores. Em RIZZINI, isso se torna patente, quando se diz que “sua importância reside em ser o 

veículo do oxigênio, que as raízes necessitam como todos os seres vivos. Assim, a penetração do raizame 

esta na dependência da quota vital de oxigênio que o substrato contenha na direção da profundidade” 

(Ibid., p. 57). 

5.3.6 Matéria orgânica 

Para o autor, matéria orgânica vem a ser “o componente da máxima importância, que, pelo 

estado coloidal, apresenta elevada capacidade de retenção de água (superior à da argila) e de bases” 

(Ibid., p. 58). É considerado como matéria orgânica o húmus, que vem a ser o resultado da decomposição 

dos restos e resíduos vegetais. Normalmente amorfa, negra, finamente dividida e misturada com 

partículas minerais do material originário das rochas, o húmus possui uma complexa composição que 

termina em mineralização, nas camadas inferiores do perfil pedológico, convertendo-se posteriormente 

em CO2 e minerais – que são os minerais aproveitados pelas plantas. Apesar de o húmus ser formado, 

em boa parte, pelas partes aéreas da plantas (cascas, folhas, etc.), ele, em grande parte, tem origem na 

decomposição de raízes, e um pouco dos restos dos organismos do solo.  

nos solos de vegetação baixa, em climas não constantemente quentes, o humo 
acumula-se (como se vê nas montanhas tropicais), porque os restos se decompõem 
depressa, em vista de serem sobretudo finas raízes; aqui a mineralização é lenta e o 
negro humo desce pelo perfil abaixo. Muito diversa é a condição das florestas, nas 
quais as raízes são mais grossas e o volume de detritos enorme; a humificação é lenta 
e a mineralização rápida, razão pelo qual não há acumulação de humo e, sim, de restos 
organizados no chão florestal (Ibid., p. 59). 

5.3.7 Organismos 

Os componentes das micro fauna e flora do solo, além de numerosos, têm grande importância 

na formação do solo. Entre as plantas ocorrem bactérias, algas clorofiladas e fungos reunidos aos órgãos 

subterrâneos dos vegetais superiores (rizóides, raízes e rizomas). Entre os animais: protozoários, 

nematódeos, insetos aracnídeos, miriápodes, anelídeos e pequenos e vertebrados escavadores. 

Para o autor, as influências exercidas por estes seres vivos são:  

mecânicas, através da intensa movimentação misturam os vários elementos, 
homogeneizando o meio; físicas, facilitando a aeração e melhorando a estrutura do 
solo, dando-lhe agregação mediante cimentação das partículas; bioquímica, 
decompondo os detritos organizados, transformando substâncias químicas e 
sintetizando novas, fixando o nitrogênio do ar, etc.; biológicas, interferindo na 
composição da flora e da fauna (Ibid., p. 60). 

Esses mesmos seres também são responsáveis pela automanutenção da vegetação conforme as 

condições sejam favoráveis a humificação e mineralização (Figura 5.17). 
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Figura 5.17 - Estrutura do solo.  

Organismos vivos contribuem para a decomposição da rocha em partículas mais finas. Eles também adicionam matéria 
orgânica e arejam a mistura ao crescerem e escavarem através dela. Solo arável produtivo possui muitos tipos diferentes de 

organismos. O subsolo consiste em grande parte de partículas de rocha e contém poucos organismos (Fonte ARMS & 
CAMP). 

Compreende-se, portanto, que esse ciclo de auto regeneração supõe uma reutilização dos 

elementos vegetais por si mesmos. As folhas caem, decompõem-se em minerais e nutrientes, que são, 

por sua vez, reabsorvidos pela própria planta (salvo a lignina), voltando a cair e assim sucessivamente, 

num ciclo ininterrupto, a menos que condições adversas detenham esse processo, tais como 

condicionantes climáticas e a ação predatória do homem, ao romper o equilíbrio biótico (queimadas, 

desflorestamento, etc.). 

os seres heterotróficos, naturalmente, são agentes transformadores, que levam os 
tecidos vegetais lançados ao meio até o nível de substâncias químicas (a fração 
resistente ajuda a constituir o substrato). Os seres autotróficos são agentes formadores 
em virtude da assimilação clorofiliana e tem o poder de fornecer mais ao solo do que 
dele extrair; do mesmo passo que retiram quantidades pequenas ou moderadas de sais 
minerais, devolvem porções maiores de lignina, celulose, açúcares, proteínas, amilo, 
etc., à custa dos quais operam os saprófitos (Ibid., p. 61). 

Daí saber-se da importância do cultivo de leguminosas, que através das nodosidades peculiares 

de suas raízes em consórcio com as bactérias de gênero Rhizobium, criam, fixam ou elaboram o 

nitrogênio do solo. Os consórcios de leguminosas com outras famílias de vegetais asseguram portanto 



200 
DO  MEIO  AMBIENTE 

 

uma boa mineralização, aeração e enriquecimento do solo. O exemplo mais conhecido de consórcio no 

Nordeste é o de milho e feijão, uma Leguminosa e uma Gramínea. 

5.3.8 Fatores Morfogenéticos 

São chamados de morfogenéticos os fatores relacionados às forças da natureza e que 

influenciam a forma e estrutura dos vegetais. A palavra em si é muito precisa ao encerrar dois radicais 

gregos: morpho + gene; resultando numa combinação inspiradora: nascimento da forma, i.e., causas que 

atuam sobre a forma das coisas. Se para Pierre Teilhard de Chardin “uma verdade vista uma vez, mesmo 

por uma única mente, sempre termina impondo-se a si mesma na totalidade da consciência humana” 

(SASPORTAS, 1989, p. 61), Ruppert Sheldrake diz algo parecido com sua teoria dos campos 

morfogenéticos. Segundo ele, “há campos organizadores invisíveis (que ele chama de campos 

morfogenéticos) que ligam entre si os membros de uma espécie. Sempre que um membro de uma espécie 

aprende algo, o campo morfogenético dessa espécie se modifica, tornando possível que outros de seus 

membros acompanhem esse aprendizado” (IDEM, p. 61). Estes fatores morfogenéticos são, portanto, as 

condições de clima e solo capazes de modificarem ou estabelecerem a organização dos vegetais e, 

conforme o enunciado, tratarem das causas e da origem da forma dos mesmos.  

Num ambiente natural, os seres vivos têm suas formas estabelecidas pelo padrão genético 

(genótipo), distinguindo um ser do outro por intermédio de suas adaptações às circunstâncias ambientais. 

Mas, às vezes, ocorrem alterações (fenótipos) provocadas por fatores externos ao genótipo, alterações 

que, ao longo do tempo, se inserem fixamente no genótipo, criando modificações. Isso se apresenta de 

maneira mais óbvia em algumas plantas superespecializadas, cuja forma ao ser modificada para se 

adequar às circunstâncias ambientais as levaram a uma dramática adaptação, como o caso dos cactos.  

Podemos, assim, depreender dois grupos de fases apensos ao desenvolvimento do vegetal: 1. 

“crescimento, caracterizado por processos de divisão e ampliação das células, que resultam no aumento 

das dimensões e do peso das plantas; e 2. [...] diferenciação, o conjunto das modificações irreversíveis 

e semi-irreversíveis que podem ocorrer nas paredes, protoplasto e inclusões das células ainda 

indiferenciadas, dando origem às sucessivas mudanças do organismo vegetal no curso de sua formação 

ou desenvolvimento. Compreende-se que as células meristemáticas, localizadas nos pontos de 

crescimento, são praticamente iguais; por outro lado, a planta não é homogênea, muito embora suas 

partes altamente dessemelhantes originem-se todas, da atividade reprodutiva dos meristemas” 

(RIZZINI, 1997, p. 211).  

Ele coloca de maneira precisa o modo como isso ocorre. Ao descrever plantas de crescimento 

rápido, nota que este é acompanhado de escassa diferenciação, exibindo:  

folhas finas, entrenós longos, elevado conteúdo de umidade, caule frágil, raízes pouco 
desenvolvidas, óleos essenciais e gomas em quantidade mínima (produtos de 
diferenciação); tais plantas resistem mal ao calor e à seca e são fáceis de achar na 
sombra da mata. Se seu crescimento for paralisado por carência de água, sem que haja 
redução na fotossíntese, os açúcares (antes usados no crescimento) acumulam-se e 
tornam-se matéria-prima para uma diferenciação mais intensa. Nestas condições, 



201 
DO  MEIO  AMBIENTE 

 

folhas e caules passam a ser mais lenhosos, visto que as paredes celulares engrossam 
e lignificam-se parcialmente; a cutícula amplia-se; mais goma, resina ou látex ou óleo 
essencial, conforme a índole da espécie, deposita-se. Tal planta mostrará raízes bem 
mais copiosas e longas e será mais resistente ao calor e à seca. [...] O crescimento e a 
diferenciação correlacionam-se negativamente, visto ambos dependerem dos produtos 
da fotossíntese. Na natureza estão em equilíbrio – o crescimento prevalece sob 
condições favoráveis e a diferenciação sempre que as condições (exceto o suprimento 
de produtos fossintetizados) se tornarem sub-ótimas para o primeiro, isto é, 
ligeiramente desfavoráveis. Aí os hidratos de carbono acumulam-se e vão servir às 
edificações parietais das células. É justamente nesse equilíbrio que os chamados 
fatores morfogenéticos atuam modificando a forma. Se os açúcares são os materiais 
de construção, as forças do ambiente são os agentes estimuladores e edificadores; sem 
eles, os glicídios depositam-se simplesmente. [...] Compreende-se porque nas regiões 
florestadas predomine amplamente o crescimento, utilizando os carboidratos tão 
depressa de modo a gerar plantas algo suculentas, moles ou relativamente 
indiferenciadas. E porque nas regiões mais ou menos secas e ensolaradas prevaleça a 
diferenciação, dando origem a vegetais menores, porém altamente diferenciados 
(folhas crassas, rígidas, pilosas, cerosas, súber espesso, sistemas radiculares enormes 
e variados, etc.). E, ainda, que o sombreamento tenha efeitos semelhantes aos 
primeiros apontados, mitigando a diferenciação – exaltada pela exposição ao sol 
(Ibid., p. 212). 

Em suma, os vegetais, apesar de apresentarem específicas características genotípicas e 

dependerem dos fatores edáficos e climáticos para seu desenvolvimento, de acordo com estes mesmo 

fatores podem sofrer modificações tão consideráveis a ponto de inserirem consistências fenotípicas em 

seu conteúdo e, assim, alterando sua forma. Os fatores climáticos são de extrema importância na 

consecução de seu intento existencial, tornado os vegetais vulneráveis às modificações, sejam estas 

naturais ou provocadas. Acerca disso, ele depõe que “da ascensão do sol durante o curso do dia resultam: 

aumento da intensidade luminosa (mais energia), da temperatura (mais calor), da evaporação (menos 

água) e diminuição da umidade relativa; a seu turno, menos água na atmosfera incrementa a intensidade 

da radiação solar” (Ibid., p. 213). 

5.3.9 Radiação Solar 

Os organismos vegetais não só demandam como precisam como da radiação solar e da radiação 

térmica de ondas longas dimanadas de objetos próximos para realizar a fotossíntese. Da radiação solar, 

sabemos que parte dela é reduzida ao entrar na atmosfera (cerca de 60%), passando ainda por outra 

redução ao atravessar nuvens, água e vegetação.  

A radiação que penetra na atmosfera é atenuada exponencialmente pelos gases e pelo 
pó da atmosfera, embora em grau variável consoante a frequência ou comprimento de 
onda. A radiação ultravioleta de onda curta, inferior a 0,3, é abruptamente detida 
pela camada de ozono (sic) da atmosfera exterior (a cerca de 25 km de altitude), o que 
é favorável, uma vez que esta radiação é letal para o protoplasma a ela exposto. A 
energia da radiação que chega à superfície da Terra num dia claro é composta 
aproximadamente por 10 por cento de ultravioleta, 45 por cento de luz visível e 45 
por cento de infravermelho [...] A radiação visível é a menos atenuada ao atravessar 
uma camada densa de nuvens e de água, o que significa que a fotossíntese (limitada 
ao intervalo visível) pode prosseguir em dias nublados e a certa profundidade em água 
límpida. A vegetação absorve fortemente os comprimentos de onda visíveis azul e 
vermelho, menos fortemente o verde, muito fracamente os infravermelhos próximos 
e fortemente os infravermelhos longínquos [...] As bandas de luz azul e vermelha 
(0,4 –0,5 e 0,6 – 0,7 respectivamente) são especialmente absorvidas pela 
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clorofila e a energia térmica infravermelha longínqua e absorvida pela água das folhas 
e pelo vapor da água que as rodeia (ODUM, 1971, p. 61). 

A literatura nessa área inscreve os efeitos da radiação solar como promotores de cinco efeitos 

específicos: 

 alongamento das células; 

 espessamento das paredes celulares; 

 produção de pigmentos; 

 divisão celular; 

 produção de açúcares “tanto maior quanto mais intensa é a iluminação; sobe a pressão 

osmótica proporcionalmente e cresce a polimerização, dando amilo e glicídios parietais (já 

que o excesso não pode ser transformado em constituintes vivos)” (RIZZINI, 1997, p. 213). 

Como o alongamento celular e espessamento parietal pedem luz mais forte, esses cinco efeitos 

combinam-se sobre a célula, produzindo efeitos morfogenéticos nos seguintes setores orgânicos: 

 desenvolvimento do sistema radicular; 

 diferenciação da paliçada; 

 desenvolvimento dos tecidos mecânicos; 

 produção de pigmentos; 

 produção de matéria organizada. 

Evidentemente, o complexo ambiental (água, umidade, etc.) pode influir a mais ou a menos 

sobre estes processos, modificando a ação exercida pela radiação tanto na forma quanto nas funções dos 

vegetais. O autor também cita como paradigmas desta relação luz/sombra-vegetal, os seguintes 

caracteres:  

raízes mais numerosas e longas; caules mais grossos e curtos, visto que os nós 
caracteristicamente se encurtam; folhas mis espessas e mais duras; nervuras mais 
numerosas, salientes, ramificadas e rígidas; indumento piloso acentuado; acúleos e 
espinhos mais desenvolvidos (quase sempre existentes somente à luz); colorações 
vivas, a vermelha quase só aparece ao sol; epiderme, cutícula, esclerênquima, 
colênquima e súber mais volumosos e grossos; lignificação, suberização e cutinização 
notavelmente mais precoces e intensas; parênquimas reduzidos, em parte 
esclerosados; hipoderme não raro presente; xilema mais amplo e robusto; espaços 
intercelulares reduzidos; estômatos mais copiosos; paliçada foliar só existe 
praticamente ao sol, podendo ocorrer também na face inferior se esta receber 
iluminação, geralmente com 2-3 camadas celulares; estrutura secundária precoce e 
mais ativa; amilo e cristais mais abundantes (Ibid., p. 214). 

Com relação à radiação solar sobre os vegetais, ele classifica os vegetais, mui apropriadamente, 

conforme a morfologia, como esclerófilos e ciófilos (Do gr. esklero = rígido, duro e skio= sombra + 

phyllon = folha ou tribo), a saber, vegetais que medram à luz solar e vegetais que medram à sombra, 

originando escleromorfia e ciomorfia como a própria e específica essencialidade dos vegetais.  

Já em vegetais cuja morfologia depende da radiação solar, são estes tidos como heliófilos ou 

heliomorfos (Do gr. helios = sol). E no caso de vegetais cuja “condição oposta, da qual resultam folhas 

macias e finas [...] pode-se chamar ciomorfismo; e às estruturas correspondentes, ciomórficas, 

tipificadas por paredes celulares delgadas. Aqui predominam os parênquimas e escassa diferenciação” 
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(Ibid., p. 214). Consequentemente, é destacada uma relevante comparação entre ramos de luz e de 

sombra, apresentando os ramos de luz como: 

 células epidérmicas mais compridas radialmente e cujas paredes externas são mais espessas; 

 córtex mais espesso, do qual várias camadas externas são formadas de células paliçadicas – 

ca. três vezes mais alongadas radialmente do que nos ramos de sombra; 

 faixa de fibras esclerenquimatosas, situada entre o córtex e a medula, cujas paredes são 

notavelmente mais grossas e lignificadas; 

 lenho secundário muito precoce e robusto (na sombra, o câmbio é tardio e lento); 

 medula com células externas providas de paredes espessas e esclerosadas. Vê-se que a 

lignificação (esclerênquima e lenho) é nitidamente mais precoce e intensa ao sol; que a 

cutinização também o é; e que alongamento das células corticais – gerando parênquima 

paliçadiforme – só é encontrado sob exposição total (Ibid., p. 217). 

Isso também é visto nas folhas que apresentam deformações específicas, as quais: “são, em 

geral, menores, mais coriáceas, mais espessas, com menor número de dentes providos de espinhos e 

com uma linha cartilaginosa sobressaindo no bordo do limbo” (Ibid., p.219). 

O efeito da radiação solar é essencial para a regulagem da produção de clorofila, formação de 

substâncias hormonais do crescimento e, conforme a umidade relativa, abertura dos estômatos (que 

permitem a transpiração e retroalimentação do sistema ao qual pertence o vegetal). Também atua sobre 

a forma das folhas, a produção de glicídios, “regulando a síntese dos fatores de crescimento e a relação 

que existe entre tais fatores e os que regem o crescimento do caule” (Ibid., p. 223) (Quadro 5.4). 

Quadro 5.4- Resumo dos efeitos da Radiação Ultravioleta Solar nas plantas  

CARACTERÍSTICA DAS PLANTAS  AUMENTO DE RUV 

Fotossíntese  Diminui em muitas plantas 

Condução foliar Sem efeito em muitas plantas 

Eficiência do uso da água Diminui na maioria das plantas 

Produção de matéria seca e grãos Diminui em muitas plantas 

Área foliar Diminui em muitas plantas 

Peso foliar específico Aumenta em muitas plantas 

Maturação de grãos Sem efeito 

Floração Pode inibir ou estimular a floração em algumas plantas 

Diferenças interespecíficas As espécies podem variar em grau de resposta 

Diferenças intraespecíficas Resposta varia entre culturas 

Estresse da seca As plantas se tornam menos sensíveis a UV, mas não toleram a seca 

Evidentemente, a água é um fator que contribui à morfogênese vegetal em combinação com a 

luz e a radiação, por isso que em “regiões fortemente iluminadas e de atmosfera geralmente seca, a 

fotossíntese é intensificada sempre que haja bom suprimento de água edáfica. Um déficit hídrico 

‘normal’ ocorre, o qual dificulta a polimerização dos açúcares e determina fortes concentrações nos 

líquidos celulares” (Ibid., p. 223). O autor também refere-se a dupla ação da luz sobre a morfogênese, 
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onde de um lado age a ação quantitativa da nutrição mediante a fotossíntese e ampliada pelo ambiente 

favorável e do outro em que “os hidratos de carbono, por si só, nada criam; é necessário um poderoso 

estímulo morfogenético através de uma ação qualitativa – para que aqueles sejam transformados em 

substâncias parietais e devidamente transformados em substancias celulares” (Ibid., p. 223). 

E ainda detalha a relação das funções orgânicas e fatores ambientais que participam do 

desenvolvimento da esclerofilia, conforme a presença da água em: 

 Esclerofilia microfila – Água como fator limitante. Existente nas xerófitas: plantas que 

vivem em lugares secos durante certo tempo do ano. Desertos, semidesertos, estepes, 

caatinga, etc. 

 Esclerofilia macrofila – Água não constitui fator limitante, apesar de algum déficit na 

estação seca. Savanas arborizadas, restingas, caatingas da Amazônia, florestas esclerófilas. 

Nestas “a queda foliar depende da intensidade da época seca. Estas são compostas de 

mesófitos: plantas que habitam estações providas de água” (Ibid., p. 225). 

Conforme esta relação, a água é excluída como fator de gênese dos caracteres xerofíticos e 

xeromórficos da vegetação esclerófila, tornando a radiação solar responsável por estes. A água tem papel 

de agente modificador ou subsidiário da ação morfogenética da luz. 

5.3.10 Umidade atmosférica 

A umidade atmosférica totalmente saturada ou insaturada não existe na natureza, sendo ela de 

caráter variável conforme as habilitações do ciclo solar diário, alternando saturação e insaturação 

conforme o período do mesmo. Concordamos com RIZZINI quando ele afirma que “o ar seco atua sobre 

a organização vegetal no mesmo sentido da luz e que, facilitando a passagem desta, lhe acentua os 

efeitos: são fatores sinérgicos. Por sua vez, o ar úmido atua de modo semelhante ao da radiação fraca; 

ao demais, ele interfere fortemente, conforme vimos, com a passagem desta, absorvendo-a parcialmente 

e reduzindo-lhe a intensidade” (Ibid., p. 227). O que equivale dizer que a relação da umidade com a 

radiação tem uma proporcionalidade específica, relacionada com sombra e não-sombra, onde à sombra 

opera-se uma óbvia intensidade de umidade, ao passo que à luz direta efetua-se uma redução da umidade, 

podendo portanto dizer-se que a umidade é relativa à radiação, i.e., quanto menor a exposição à radiação 

maior a umidade e vice-versa. 

5.3.11 Água edáfica 

Para RIZZINI, a água edáfica, isto é, a água contida no solo, não tem notória ação própria sobre 

a morfogênese; ela modifica a forma e a estrutura dos vegetais, embora “não a determine em escala 

ecologicamente significativa” (RIZZINI, 1997, p. 228). 

Isto quer dizer que a cota de água do solo tem influência sobre as dimensões e quantidade de 

células num vegetal a ela exposta. Sua carência é que resulta numa série de características específicas, 

tais como: diminuição da superfície foliar, “tornando as células menores e as paredes mais grossas; 
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nessas condições ocorre a concentração de estômatos, pelos e elementos mecânicos, ressaltando-os por 

unidade de área” (Ibid., p. 228). A abundância leva ao efeito contrário com folhas maiores, mais grossas 

e coriáceas, com sombra e escassez de pouca significância nos demais processos. 

Para o autor, os diferenciais de água edáfica influenciam igualmente o sistema radicular, com 

maior crescimento para a exposição à luz solar e com o sombreamento como fator de redução da 

borracha (sic) no vegetal, “ao ponto de mascarar outros fatores; à água do solo baixa, ao contrário, eleva 

visivelmente a percentagem de borracha” (Ibid., p. 229). Mais uma vez a carência hídrica ressalta as 

heliomorfoses, reduzindo as dimensões e aumentando o espessamento celular, com a seca como fator 

subsidiário e reforçando a ação da luz quando esta ocorrer.  

Em regiões com regime de secas intermitentes, surgem dois tipos de vegetação heliomórfica, 

conforme a capacidade de acumulação de água no substrato edáfico. Nos solos rasos (campos e 

caatinga), a dessecação sob forte insolação reduz o tamanho da vegetação e da folhagem, exemplificado 

pelo caso das mimosas de folhas miúdas para economizar água sob a tensão da evaporação. No caso dos 

solos profundos (savanas e cerrados), graças ao regime de acúmulo de água, a vegetação é alta e de 

folhagem grande.  

Para ele, a “participação da água do solo processa-se no sentido de desenvolver a microfilia (e 

nanismo) quando é deficiente, e macrofilia, quando é suficiente” (Ibid., p. 230). Destarte, as plantas 

podem apresentar-se como: heliófilas ou ciófilas e xerófilas ou mesófilas, com combinações entre os 

fatores geracionais. Assim temos: 

 Campo limpo – heliófitos xerófitos; 

 Cerrado – heliófitos mesófitos; 

 Mata – heliófitos mesófilos; 

 Submata – ciófito mesófilos. 

Comprova-se assim, que o xeromorfismo ou xerofitismo das plantas não se deve exclusivamente 

ao regime de águas, conforme se pensa, mas antes à radiação solar, uma vez que a água não influencia 

a morfogênese, apesar de participar da xerofilia e da mesofilia. 

5.3.12 Temperatura 

RIZZINI faz observações sobre vegetais de regimes frios (tundra, Alpes, etc.) em que a 

temperatura é fator específico de modificações morfogênicas: estômatos e pêlos mais abundantes; súber 

mais precoce; vasos lenhosos menos numerosos e mais estreitos e paliçada mais desenvolvida. 

Igualmente, cita a fotossíntese como sendo mais intensa às grandes altitudes, com acumulação da quota 

de glicídios.  

Embora as baixas temperaturas noturnas alternando com altas temperaturas diurnas 
tenham, no caso, acentuada ação morfogenética, a intensa radiação solar também 
participa desta [...] À ação conjunta dos dois fatores ecológicos sobre a acumulação 
de glicídios e ao estímulo próprio de ambos deve-se a maior parte das modificações 
de forma e estrutura: nanismo, espessamento foliar, desenvolvimento dos órgãos 



206 
DO  MEIO  AMBIENTE 

 

subterrâneos, abundância de estômatos e pelos, pigmentação antociânica 
incrementada, engrossamento das paredes celulares, diferenciação do parênquima 
paliçádico (Ibid., p. 232). 

Devemos ver que os antocianos são pigmentos que conferem às flores e outros órgãos e partes 

das plantas as colorações roxa, violácea, azul e vermelha e que se localizam sobretudo nas porções 

exteriores dos tecidos, caracterizando-se por ser solúvel na água e, pois, dissolverem-se no líquido 

intracelular. “Os matizes dos antocianos dependem da reação do meio, e sua composição química 

engloba uma ou duas moléculas de açúcar visto serem glicosídios” (HOLANDA, 1999, p. 155). 

Destes antocianos destacamos a antocianina [do gr. Antós = ‘flor’ + kyan(o)- kýanos, ou e 

kyanós, é, ón.] El. Comp. = ‘esmalte’; ‘azul’; ‘de cor azul’, com os pigmentos azuis e vermelhos; 

clorofila [Do gr. Chlorós, á, ón.] El. Comp. = ‘esverdeado’; ‘verde’ + phýllon (folha), com as variações 

de verdes e o caroteno (do lat. Carota, ‘cenoura’, + eno.) com as variações de amarelo. 

ODUM também apresenta a temperatura como de importância básica no desenvolvimento dos 

sistemas e seus componentes, o que lhes empresta a feição característica, mas como fator limitante de 

certa importância. Nas comparações efetuadas, outra vez se refere às plantas de regimes frios como 

ponto de experimentos. Dá à temperatura um efeito estimulante, tornado-a assim em princípio ecológico 

definido. E constata isso ao dizer que “organismos que estão normalmente sujeitos a temperaturas 

variáveis na natureza (como na maior parte das regiões temperadas) tendem a ficar deprimidos, inibidos 

ou mais lentos a uma temperatura constante” (ODUM, 1971, p. 187). 

55..44  NNuuttrriieenntteess  

Há uma indiscutível concordância acerca do papel desempenhado pelos nutrientes na 

morfogênese vegetal. Sem dúvida que a carência ou excesso (em particular aquando das convivências 

com vegetais ornamentais) de nutrientes, sejam estes em grupo, como no caso das misturas e preparados 

químicos, ou isolados, como nos processos de calagem, modificam sumamente a feição dos vegetais 

tratados, influenciando sobremaneira a morfologia dos mesmos.  

Neste caso, é de se notar os nutrientes conforme agrupados em macronutrientes (os que são 

absorvidos em maior escala pelas plantas) e micronutrientes (que são absorvidos em menor escala). O 

carbono, o oxigênio e o hidrogênio, responsáveis por quase 95% do peso de matéria seca dos vegetais, 

advém da água e do ar, que entram na composição dos vegetais por via do solo e do ar, de onde provêm. 

5.4.1 Macronutrientes 

No primeiro grupo estão os conhecidos N-P-K das indústrias de jardinagem: nitrogênio (N), 

fósforo (P) e potássio (K), além do magnésio, enxofre e cálcio. No segundo agrupamento estão o boro, 

o cloro, o ferro, o cobre, o sódio, o manganês, o zinco, o silício, o molibdênio e o vanádio (Quadro 5.5). 

A seguir, numa ordem estabelecida pela botânica erudita (não-hierárquica), teremos então os 

seguintes nutrientes e suas características: 
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1. Nitrogênio (N) – a clorofila se forma sob a presença do nitrogênio, e a clorofila fabrica os 

alimentos que as plantas necessitam a partir da fotossíntese: a absorção e transmutação do gás 

carbônico, donde conclui-se ser este mineral o responsável pelo verdume e viço (i.e. tamanho 

das folhas, intensidade de floração e formação de sementes) dos vegetais. É o nutriente mais 

necessitado, apesar de que, em presença de excesso do mesmo, os vegetais se deprimam e 

tombem, ou cresçam muito e disponham de pouca frutificação. Na maioria das vezes, o 

nitrogênio é absorvido do ar pelas plantas mediante ajuda de algas e bactérias, em particular. 

Estas bactérias, normalmente associadas às raízes de leguminosas e de algumas gramíneas de 

tipo nodular (do gênero Rhizobium), necessitam dos produtos formados pela fotossíntese e do 

estímulo de fungos existentes no solo. Este tipo de relação tem uma base factual empírica no 

emprego de consórcio no meio rural, onde milho (uma gramínea) é consorciado ao feijão (uma 

leguminosa), o que garante uma boa fixação de nitrogênio no solo. 

Há de considerar que se os vegetais absorvem o nitrogênio pelas raízes, as árvores, por 

conseguinte, vão absorvê-lo a uma certa profundidade. Isso implica, portanto, que é preciso haver uma 

considerável quantidade de nitrogênio disponível a certa profundidade para que as árvores tenham bom 

desempenho.  

é manifesto o progressivo decrescimento dos teores de N, da superfície para a 
profundidade, atingindo valores mais ou menos constantes a certo nível. Parece que 
temos aí uma lei universal – segundo a qual, em formações vegetais tão distintas 
ecológica, morfológica, sociológica e florísticamente, como sejam mata pluvial, 
cerrado, campo e restinga, mas que dispões de água suficiente pelo menos no período 
de crescimento, há quotas aproximadamente iguais de N disponível junto às raízes 
absorventes (RIZZINI, 1997, p. 238). 

2. Fósforo (Pl) – O fósforo também participa no processo da fotossíntese, estando presente na 

fabricação de proteínas e incrementando o crescimento das raízes. 

3. Potássio (K) – o potássio é tido como responsável pelo fortalecimento das plantas através do 

espessamento das paredes de alguns órgãos das plantas, funcionando como controlador de 

enfermidades vegetais. É o nutriente que dá qualidade aos produtos agrícolas, favorecendo o 

crescimento, espessura e resistência de fibras, resistência dos colmos, e potência aos frutos. A 

carência de potássio gera manchas brancas ou amarelas nas folhas, ressecamento das margens 

e caules finos e fracos. 

4. Magnésio (Mg) – Um dos componentes da clorofila, o magnésio auxilia o fósforo a se 

movimentar dentro da planta na realização da fotossíntese, sem o qual a planta não produz 

açúcares, óleos ou gorduras. 

5. Enxofre (S) – o enxofre, existente no solo a partir da decomposição da matéria orgânica pelos 

microorganismos e através da queda da chuva, onde ele existe dissolvido no ar, é essencial para 

a formação das proteínas vegetais, sem as quais o vegetal não existiria. 
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6. Cálcio (Ca) – a presença do cálcio no solo advém da decomposição dos vegetais e é um 

importante elemento neutralizador da acidez dos solos. Sua ausência ou carência diminui o ritmo 

de crescimento da planta, causando atrofia de seus componentes e não-frutificação. 

Quadro 5.5 – Macro nutrientes  

ELEMENTO FÓRMULA 
ABSORVIDA 

Concentração 
(em unidades 

relativas) 

PAPEL DENTRO DA 
PLANTA 

SINTOMAS DE 
DEFICIÊNCIA 

 

NITROGÊNIO NO3, NH4+ 15 Formação de proteínas & 
acido nucléico, clorofila e 

alguns hormônios 

Moderado: folhas mais 
velhas; talos e veias 

amarelas ou avermelhadas. 
Grave: atrofia. 

POTÁSSIO K+ 5 Importante na formação de 
membranas; abertura dos 

estomas; equilíbrio 
osmótico; ativa muitas 

enzimas. 

Clorose mosqueada e 
pontos desbotados a partir 

de folhas mais velhas; 
enfraquecimento dos talos. 

FÓSFORO H2PO4
¯ 2 Formação de componentes 

dos ácidos nucléicos, ATP, 
fosfolipídios, açúcares 
ativados, coenzimas 

Vários, geral; cor escura; 
perda de folhas mais velhas; 

murcha; maturação lenta. 

CÁLCIO CA2+ 3 Componente da lamela 
média entre as paredes 

celulares; liga ácido oxálico 
e outros produtos residuais 

como sais insolúveis; função 
da membrana. 

Morte do meristema; 
divisão celular anormal; 

tecidos deformados, quebra 
da estrutura da membrana. 

ENXOFRE SO4
2¯ 1 Componente de alguns 

aminoácidos e coenzima A 
Clorose, enfraquecimento 

das raízes. 

MAGNÉSIO Mg2+  Componente da clorofila; co-
fator de muitas enzimas 

metabólicas. 

Clorose, surgindo, a 
principio, em folhas mais 

velhas. 

 

5.4.2 Micronutrientes 

Os micronutrientes estão subdivididos em duas categorias:  

a) essenciais (boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco) e   

b) funcionais (sódio, vanádio, cobalto e silício).  

De uma maneira mais genérica, os micronutrientes atuam nos vegetais de modo similar aos 

macronutrientes, contribuindo para o transporte de alimentos (boro), formação da clorofila e absorção 

do gás carbônico (manganês), resistência às doenças (ferro) é essencial para as bactérias viventes em 

raízes de leguminosas. Sua carência ou excesso causa alterações na formação e crescimento dos vegetais, 

sendo portanto muito importante as dosagens utilizadas (quando em forma de adubos) (Quadro 5.5). 
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Quadro 5.6 – Micro nutrientes 

ELEMENTO FÓRMULA 
ABSORVIDA 

Concentração
(em unidades 

relativas) 

PAPEL DENTRO DA 
PLANTA 

SINTOMAS DE 
DEFICIÊNCIA 

FERRO Fe3+ 0.1 Requerido para produção de 
clorofila; parte dos 

citocromas e ferrodixinas e 
algumas enzimas 

Clorose, aparecendo 
primeiro em folhas mais 

jovens. 

BORO HB407
¯ 0.05 Síntese do ácido nucléico; 

germinação do pólen; 
transporte do carboidrato. 

Vários; folhas escurecidas; 
malformações; inibição da 

divisão celular e 
florescimento; morte do 

meristema. 

ZINCO Zn2+ 0.001 Síntese do triptofano; 
componente de algumas 

enzimas. 

Folhas pequenas e 
pregueadas; entrenós 

curtos. 

MANGANÊS Mn2+ 0.01 Ativa enzimas do ciclo do 
ácido cítrico; fragmenta a 

água durante a fotossíntese. 

Clorose mosqueada. 

CLORO Cl¯  Fragmenta a água durante a 
fotossíntese. 

Folhas pequenas e murchas 
com clorose e pontos 

desbotados; crescimento 
lento, raízes espessas e 

atrofiadas. 

COBRE Cu2+ 0.0003 Componente da oxidase do 
citocroma (respiração), 

carboxilase d do bifosfato 
ribulose (fotossíntese). 

Folhas escuras e 
deformadas com pontos 

desbotados. 

NÍQUEL Ni2+  Co-fator da enzima urease; 
requerido para absorção do 

fero. 

 

(Fonte ARMS & CAMP, 1995, p. 949) 

É de se considerar que os vegetais, independentes do PH e outros fatores símiles, estão 

capacitados naturalmente para se adaptarem às agruras e dificuldades das deficiências nutricionais, 

graças ao “ajustamento dos organismos aos fatores do meio e à ação seletiva das privações” (IDEM, p. 

244). 

55..55  CCoommppaacciiddaaddee  ddoo  ssoolloo  

Para o autor, a compacidade do solo tem uma certa importância na morfogênese vegetal, a partir 

de uma série de experiências realizadas com um determinado espécime, o qual, submetido a condições 

específicas, originou a criação de xilopódios, i.e., nódulos radiculares inchados, semelhantes a 

tubérculos. De fato, vegetais ao crescerem em solos compactados realizam modificações nas raízes para 

se adaptarem a este fator, inclinando seu ângulo no sentido horizontal. Assim, ele conclui que “o peculiar 

tubérculo lenhoso-gemífero, xilopódio, origina-se da extrema compacidade do substrato onde a planta 

cresce. Conseqüentemente, encontramos aí uma condição edáfica que atua como fator morfogenético” 

(Ibid., p. 249). 
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55..66  FFoottooppeerriiooddiissmmoo  

O fotoperiodismo é a propriedade que possuem as plantas de adaptação às variações e 

diferenciações dos períodos de iluminação. Em RIZZINI, o fotoperiodismo interfere, nas espécies 

sensíveis, com a dispersão e a migração, visto que a reprodução se mostra primariamente afetada por 

um foto período inadequado. Para ele o fotoperiodismo é mais um fator regente da distribuição das 

comunidades ou das espécies que as compõem, tendo papel secundário na morfogenética. 

55..77  AAvvaalliiaaççããoo  ddaa  PPaaiissaaggeemm  

A seguir a linha de investigação de ODUM e RIZZINI, conclui-se, do acima descrito, que o 

fator morfogenético mais importante é a radiação solar, muito embora, para que os vegetais tenham 

sucesso em sua carreira reprodutiva e existencial, necessitem dos outros fatores, sem os quais a radiação 

seria tão somente um ator do tempo. RIZZINI depõe que, ecologicamente, a água, a temperatura e o 

fotoperiodismo têm o papel corológico de distribuição das comunidades, mas concorda que o papel 

morfogenético “pertence basicamente à radiação solar, muito embora correlacionado com o suprimento 

de água edáfica, com o estado higrométrico do ar e, finalmente, com a temperatura – tendo sido 

destacada a interação dos fatores ambientais” (Ibid., p. 251). 

A concordar com ODUM, consideramos a radiação solar de primeira importância na construção 

dos vegetais, secundada pela água, temperatura e umidade atmosférica diferenciação dos modelos e 

distribuição fitogeográfica. 

Ainda deveríamos acrescentar a classificação ecológica feita por RIZZINI para os hábitats 

vegetais, baseados na predominância de fatores morfogenéticos. Assim temos: 

 HELIÓFITOS E CIÓFITOS – sendo heliófitas as plantas que se desenvolvem ao sol e 

não suportam sombra, e ciófilas as que se desenvolvem à sombra. Uma das diferenciações 

é a quantidade de clorofila nas heliófilas que é a mesma sob quaisquer intensidades, ao passo 

que nas ciófilas a proporção aumenta à medida que decresce a intensidade luminosa do sol. 

As ciófilas, exibem tecidos mecânicos pouco desenvolvidos, com paredes celulares 

delgadas, raízes igualmente delgadas e resistência à esclerofilia, que é característica das 

heliófilas.  

a. XERÓFITOS E MESÓFITOS (Figura 5.18) – sendo as xerófitas (do gr. xero = seco, que 

está em xerox) plantas com anatomia e fisiologia destinadas funcionalmente a restringir a 

transpiração, e que  

habitam um ambiente seco, pelo menos durante um período bem determinado. Neste 
período, tal planta sofre real tensão d’água e, portanto, há de exibir um, ou alguns, de 
vários mecanismos para resistir à seca. Se houver estação seca bem definida, mas o 
solo reservar água (cerrado), então o meio não é seco e as plantas não são xerófilas. 
Se chover durante seis meses e o solo for arenoso e raso (campo), então haverá seca 
(Ibid., p. 269). 
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Figura 5.18 – Coroa-de-frade.  

Exemplar xerófito da caatinga. (Foto de João Vital Evangelista Souto) 

Assim podemos dizer que xerófitas são plantas que podem resistir à seca, apresentando ou não 

esclerofilia. As xerófitas ainda podem se dividir em: 

 Anuais – plantas que medram nos períodos de chuva, completando um ciclo 

vegetativo inteiro num curto espaço de tempo. 

 Suculentas – plantas que armazenam água, podendo sobreviver à seca 

incólumes com aspecto fisionômico peculiar: apesar da água de reserva poder 

estar em qualquer parte do vegetal (cf. o baobá Adansonia digitata com água 

de reserva no tronco), o mais comum é as folhas que são grossas, macias e 

aquosas. Devido sua diversidade anatômico-fisiológica, as suculentas ainda 

podem ser suculentas xerófilas (desertos e caatingas), mesófilas (floresta 

atlântica) ou halófilas (praias e áreas salinas), conforme o ambientem em que 

vivem. 

b. ESCLERÓFILAS – plantas com grande desenvolvimento dos tecidos mecânicos ou de 

sustentação, aspecto lenhoso e folhagem dura, rígida, cerícea, pilosa, etc. e raízes 

grandemente ramificadas. Estas esclerófilas ainda podem ser subdivididas em  

(i) Microfila – onde predominam o raquitismo, a espinescência e a afilia, quando 

não predominam folhas miúdas. 

(ii) Macrofila – onde surgem veloz alongamento radicular, sistemas radiculares 

extensos, redução da transpiração, posicionamento vertical das folhas, redução 

estacional da superfície de transpiração. 

c. CADUCIFÓLIAS (Figura 5.19) - plantas com amplo espectro de adaptação à seca.  

Diferentes das anteriores, embora também decíduas, são os xerófitos destituídos de 
adaptações morfológicas reforçadas e cuja folhagem, ao contrário, é delicada. 
Vivendo com freqüência em solos rasos e secos e em climas dotados de precipitações 
escassas ou irregulares – antes exibem adaptações funcionais. Uma delas é a grande 
velocidade estomática, que lhes permite eficiente regulação da transpiração sempre 
que haja déficit hídrico. Outra é a rapidez com que emitem folhas novas e florescem 
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quando as chuvas aparecem. [...] Porém, mais característica deste grupo é a 
deciduidade ramular e foliar: ao entrar a usualmente prolongada seca, árvores 
(pequenas) e arbustos deixam cair a folhagem anotina (do ano em curso). Assim, 
permanecem meses e meses, como se estivessem mortos. À primeira chuva, rebrotam 
com o máximo vigor. É o que sucede com a maior parte da vegetação lenhosa da 
caatinga nordestina (Ibid., p. 279) 

 
Figura 5.19 – Paisagem da caatinga. 

(Foto João Vital Evangelista de Souto). 

Já as mesófitas são “plantas que crescem em ambientes mais ou menos úmidos – isto é, nos 

quais a água não se constitui um fator limitante nem tão pouco existe em excesso” (Ibid., p. 280). E 

podem ser, segundo RIZZINI, estruturalmente:  

 mesófitos ciomórficos (cuja organização deve-se à evolução dirigida por baixas 

intensidades actínicas em regiões dotadas de ar úmido),  

 mesófitos heliomórficos (desenvolvidos sob plena radiação solar) com dois segmentos:  

 mesófilos heliófilos vulgares (que inclui plantas ruderais e daninhas em geral e plantas 

cultivadas, cuja esclerofilia é atenuada pelo curto ciclo vital, intensidade luminosa 

mediana ou motivos constitucionais), e 

 mesófilos esclerófilos (desenvolvidos em áreas de radiação muito intensa e atmosfera 

seca). 

d. HIDRÓFITOS E HELÓFITOS – sendo hidrófitas as plantas aquáticas, podendo ser: 

natantes ou flutuantes (situadas na superfície da água, sem contato com um substrato sólido), 

suspensas (suspensas no interior da água, sem contato com o fundo) submersas ou fixas (no 

interior da água, mas presas ao fundo) (Figura 5.20) e natantes e fixadas (como o primeiro 

grupo, mas fixadas no substrato) (RIZZINI),ao passo que as helófitas (plantas anfíbias) 

relacionam-se com hidrófitas típicas com metade abaixo d’água e a outra metade a pleno 

sol. 
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Figura 5.20 – Mangues em lagoas costeiras. 

(Foto João Vital Evangelista de Souto) 

e. HALÓFITAS – são vegetais que habitam em águas ou terras carregadas de cloreto de sódio 

(Figura 5.21). 

 
Figura 5.21 – Vegetação espontânea à beira-mar. 

(Foto João Vital Evangelista de Souto) 

f. EPÍFITAS – são plantas que vivem apoiadas sobre árvores e arbustos. 
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55..88  DDiissttrriibbuuiiççããoo  FFiittooggeeooggrrááffiiccaa  DDooss  VVeeggeettaaiiss  

Por essa pesquisa não ser um tratado de botânica ou fitogeografia, não sentimos a obrigação de 

aprofundar os quadros específicos destes assuntos, exceto naquilo em que consideramos ser necessário 

fazer-se luz, para melhor compreender-se os aspectos da área de estudo.  

Apesar da grande quantidade de trabalhos efetuados sobre a distribuição dos vegetais no Brasil, 

tomamos de empréstimo a divisão conciliada por RIZZINI, uma vez que se apresenta à nossa finalidade, 

mais completa e menos complexa que outras distribuições de símile valor. No entanto, tomamos 

igualmente de empréstimo, como curiosidade, a lírica e mitológica classificação de Martius o qual (junto 

a Spix) realizou grandes viagens exploratórias pelos interiores e sertões do Brasil no século XIX, ou 

seja: 

 Dryas ou dríades (ninfa dos bosques) – floresta Atlântica 

 Hamadryas ou hamadríades (ninfa dos carvalhos) – caatinga 

 Nayas ou náiades (ninfa das águas) – floresta Amazônica 

 Napaea ou napéias (ninfa dos prados) – pinheiral 

 Oreas ou oréades (ninfa das montanhas) – planalto central 

 Vagae extrabrasiliensis – dispersas e cosmopolitas. 

No tocante à classificação de RIZZINI, some a lírica mitológica e transparece uma claridez 

elucidativa daquilo em que baseamos os aspectos fitogeográficos da cidade de Natal, para que melhor 

se possa entender o que significa, em termos de ecologia, o conflito existente entre a estética da 

supressão e a natura naturans. Ainda mais que a área de estudo, devido à sua especificidade urbana, 

tem caráter fitocosmopolita com uma mescla de vegetações de diversas procedências, conforme o caráter 

estético da época, em que se cultivam determinadas exóticas de gosto dominante, logo substituídas por 

outras exóticas, e assim por diante, fazendo com que a raridade de uniformidade caracterizante da 

vegetação, numa área, faça com que esta distribuição seja vista mais como um mosaico do que como 

um quadro inteiro.  

a expressão complexo vegetacional designa um conjunto de diversas comunidades, 
dispostas em mosaico, que ocorrem numa mesma área ecologicamente diversificada; 
dentro de um mesmo clima geral, variam mais, naturalmente, as condições edáficas, 
ensejando a colonização por formações diversas. Quase sempre há, nos complexos, 
um tipo dominante ou proeminente em cujo interior se espalham vários outros 
subordinados ou secundários; aquele serve para caracterizar o conjunto. P. ex., quando 
falamos em cerrado ou em caatinga, não estamos afirmando que sejam as únicas 
formações existentes em suas áreas ou em qualquer lugar; na verdade, estamos 
indicando que a savana e o scrub xerófilo são os tipos mais importantes, porém, 
entremeados de vários outros em mosaico (Ibid., p. 311). 

Assim, para RIZZINI, distribuem-se as unidades fitogeográficas do Brasil: 

 Conjuntos vegetacionais homogêneos. 

a) Floresta amazônica 

b) Floresta atlântica 
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 Conjuntos vegetacionais heterogêneos 

a) Com tipos próprios de vegetação 

 Complexo do cerrado 

 Complexo da caatinga 

b) Sem tipos próprios de vegetação 

 Complexo dos cocais 

 Complexo do pantanal 

 Complexo da restinga 

 Complexo do pinheiral 

 Grupamentos especiais 

 Campos do Alto Rio Branco.  

O autor ainda indica como fator demarcante das vegetações, as correlações bioclimáticas, em 

que a distribuição faz-se de acordo com o clima específico de cada região ou área fitogeográfica, tendo 

assim as seguintes áreas com o seu percentual de participação dos complexos vegetacionais nas áreas 

climáticas: 

 Áreas permanentemente úmidas – sem estação seca, como ocorre nos Campos de planície 

Rio-Grandense (100%) e Pinheiral (95%). 

 Áreas úmidas – Curta estação seca meteorológica com bastante água edáfica, como seja 

Floresta Amazônica (89%) e Restinga (64%). 

 Áreas estacionalmente úmidas – estação seca ecológica, regular, com compensação 

edáfica, conforme acontece no Cerrado (71%), Floresta Atlântica (68%) e Cocais (50%). 

 Áreas subárido-áridas – longa estação seca, irregular, sem compensação edáfica, 

característico da Caatinga (68%). 

Destes dados de RIZZINI, destacamos dois complexos por estarem ligados à área de estudo, 

i.e., os Complexos da Caatinga e Restinga, não nos aprofundando em demasia nos demais grupamentos, 

posto serem estes de pouca utilidade para o nosso estudo. Comparativamente, seria importante destacar 

alguns aspectos no tocante ao Parque das Dunas, tido como Mata Atlântica, quando de fato trata-se de 

Mata Dunar, ou de Tabuleiros, de caráter misto: matas úmidas de restinga e tabuleiros secos. Vejamos 

em como situam-se estas referidas especificações fitogeográficas: 

5.8.1 Floresta Mata Atlântica 

Floresta Pluvial da Cordilheira Marítima (inexistente em Natal). Principais formações: floresta 

pluvial baixo montana, floresta pluvial montana, floresta mesófila, scrub e campo (Figura 5.22). 
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Figura 5.22 – Mata Atlântica. 

(Foto João Vital Evangelista de Souto) 

5.8.2 Complexo da Restinga 

Flora cosmopolita tropical, halófila e xerófila, e flora atlântica sobre areias recentes 

justamarítimas. Principais formações: floresta paludosa, floresta esclerófila, scrub (capoeira) lenhoso, 

scrub suculento, floresta pluvial; comunidades halófilas, xerófilas, hidrófilas e litófilas. O scrub 

corresponde ao thicket, que é uma floresta com menos de 7m de altura, de formação arbórea baixa ou 

arbustiva, apesar de fechada. Pode ser perenifólia (rochas marítimas) ou decídua (sertão). 

Na confecção das florestas, apesar do aspecto de imutabilidade e perenidade, a natureza age 

através de um veículo chamado de sucessão. Ele diz que quando 

examinamos uma floresta pluvial, é fácil ganharmos a impressão de que ela é madura 
e estável. Sabemos que o seu solo se mantém mediante um sistema de 
automanutenção, podendo jazer sobre a areia infértil. É notório que o número de 
plântulas é muito grande; arvorezinhas de vários tamanhos, não faltam; caída uma 
árvore adulta, logo outra ocupa o lugar deixado vazio. Por outro lado, ninguém ignora 
que, destruído um trato de mata, se o terreno for abandonado não ficará desnudado: 
instala-se nele a chamada capoeira; e que esta se vai transformando em capoeirão, tipo 
que lembra já uma floresta. 

Aí temos três fatos importantes quanto ao desenvolvimento da vegetação: 

1. Numerosas vegetações tendem a mudar, ao longo do tempo, progredindo desde 
tipos mais simples (comunidades de vegetais pequenos) na direção de tipos mais 
complexos (comunidades de vegetais maiores). A esta alteração chama-se sucessão; 
e a cada série de comunidades encadeada denomina-se sere. 
2. Ao cabo de um período naturalmente muito longo, a sere termina alcançando um 
estado de relativa estabilidade e permanência, dito clímax: a comunidade final, 
estável, chama-se climática (é o caso da floresta pluvial); [...] mas a palavra clímax 
pode designar a própria comunidade final. 
3.Assim, as vegetações evoluem como tudo o mais, dando diferentes produtos de 
conformidade com o meio, envolvendo a dispersão e a migração (Ibid., p. 343). 
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Assim, a Floresta Atlântica e o Complexo da Restinga têm em comum a fisionomia externa, 

com as texturas, os verdes e volumes, numa rápida vista d’olhos, símiles. Mas isto não sustenta um 

escrutínio mais intenso, posto que os verdes sinalizam, antes de tudo, as diferenças de tonalidades com 

tons escuros de azuis para a Floresta Atlântica e tons claros de cinza e amarelo para a Restinga. O dossel 

de uma é superior ao de outra com bastante vegetação aérea para a Atlântica em detrimento da Restinga. 

As texturas aveludadas e volumetrias agigantadas da primeira se antepõem aos acetinados e volumetrias 

médias da segunda, o que não quer dizer que não se encontrem espécimes de uma na outra, assim como 

volumetrias, texturas e cores idem. Ocorre, no entanto, que é a quantidade de espécimes conformando 

tais aspectos que fazem de uma um Complexo Atlântico e outra um Complexo de Restinga. 

Assim sendo, nos conformaremos em explorar a natureza e aspectos da Floresta de Tabuleiro e 

do Complexo da Restinga, ambos bem situados na região da Grande Natal e portanto compreendidas na 

área de estudo. 

5.8.3 Floresta de Tabuleiros 

Para RIZZINI, trata-se do terceiro grande corpo florestal do Brasil. Situada em faixa litorânea 

por dentro das areias quaternárias que suportam a restinga, tem aspecto plano ou suavemente ondulado. 

O nome tabuleiro vem da topografia, ao passo que a geologia a chama de Formação Barreiras. Os solos 

são pobres, apresentando-se com dois latosolos: um, argiloso-arenoso, de cor amarela, com floresta 

menos vigorosa; e outro, argiloso, de cor vermelha, com floresta magna. A vegetação de grande porte 

situa-se num patamar de até 30m, distribuída em estratos de 25-30m para as emergentes, 15-20m para 

arbóreo inferior, um arbustivo alto, um arbustivo baixo e um apenas arbustivo (Figura 5.23). 

 
Figura 5.23 – Mata Dunar mista de Tabuleiro. 

(Foto João Vital Evangelista de Souto) 

A submata inclui cipós e palmeiras, com poucas epífitas e orquídeas, escassos musgos e liquens, 

aráceas e polipodiáceas em moderação, alguns tipos de bromélias mescladas a cactos. O volume e a 
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densidade da mata se antepõem aos da Mata Atlântica, muito mais densa e difícil de percurso. Outra 

característica é a esclerofilia acompanhada de macrofilia e escleroxilia (lenho duro). A Mata dos 

Tabuleiros, ao contrário da Atlântica, está em permanente e completa exposição aos raios do sol, devido 

à sua topografia plana e/ou baixo perfil vegetacional. 

5.8.4 Restinga e Litoral 

A palavra restinga é empregada em três sentidos: 

 Para designar todas as formações vegetais que cobrem as areias; 

 Para designar a paisagem formada pelo areal justamarítimo com sua vegetação global; 

 Para indicar a vegetação lenhosa e densa da parte interna, plana (RIZZINI). 

A formação deste tipo de vegetação depende em parte da maneira como as intempéries agem 

sobre o material de origem marinha que aflora nas praias e “caminha” para dentro do litoral, formando 

a natureza do substrato (Figura 5.24).  

 
Figura 5.24 – Restinga. 

(Foto João Vital Evangelista de Souto). 

Moles rochosas emersas, batidas pelas ondas, e a plataforma continental, submersas, 
ambas de natureza cristalina com pequenas exceções, constituem a fonte de cascalho 
e da areia; o movimento contínuo das águas e as correntes marítimas reduzem o 
feldspato e a mica a uma sorte de lodo, do mesmo passo que libertam as partículas de 
quartzo convertendo-as em areia. [...] Os blocos maiores (cascalho) permanecem in 
loco, sofrendo subsequente ataque pelo mesmo agente. A areia e as partículas mais 
finas (limo e argila) deixam-se conduzir para outros lugares. Suavizada a força da 
correnteza, deposita-se a areia na ordem de tamanho das partículas e formam-se as 
praias arenosas; as partículas mais finas demoram mais tempo em suspensão e acabam 
sedimentando em lugares tranquilos. Isto pode acontecer à profundidade, bem como 
na superfície, em enseadas calmas nos estuários dos rios e junto à margem de lagoas 
e de ilhas dentro destas. Aí tais elementos (ditos limos e argila) dão origem a 
sedimentações lamacentas próprias dos mangues. Da praia, a areia é transportada pelo 
vento para o interior, de modo contínuo; frequentemente, logo após ter sido expelida 
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pelo mar, seca e é soprada contra pequenas elevações já existentes, vindo a formar as 
dunas. [...] As dunas estão sujeitas a frequentes alterações de forma e posição, na 
dependência dos ventos dominantes; uma duna pode deslocar-se 8-10 m num ano, e 
as vezes obstrui uma rodovia ou ferrovia; pouco sofre a vegetação com essas 
migrações. Depois dessas dunas móveis ocorrem amplas áreas nas quais as dunas já 
estão fixadas pela vegetação; temos aí comumente as grandes planícies arenosas com 
vegetação arbóreo-arbustiva (Ibid., p. 531). 

O litoral, por sua vez, está dividido em: Litoral rochoso, Litoral arenoso, e Litoral limoso, sendo 

de interesse para o nosso estudo o litoral arenoso e o limoso.  

5.8.5 Litoral Rochoso 

Esse tipo de litoral, salvo raras exceções, não é encontrado com grande expressividade no NE, 

e particularmente em Natal. As formações rochosas encontradas de Ponta Negra à Praia do Forte são 

topos de restos “fósseis” de sedimentação de óxido férrico primitivo que modelaram esse litoral em 

grandes cadeias de arenito ferruginoso. Os bancos chatos, chamados popularmente de banco de coral, 

pouco têm a ver com os corais verdadeiros, sendo em sua grande maioria formados de arenitos, com 

coberta de esqueletos calcários de cracas (Balanus tintinabulum) e outros pequenos crustáceos que ali 

depositam suas carcaças. Ademais, as rochas aqui encontradas são de pequena monta, a grande maioria 

aflorante e já desgastada pelas intempéries milenares, estando alguns trechos com o formato tabular, 

característico das praias do Meio e do Forte; enquanto que outras apresentam estruturas mais compactas 

à visão, mas igualmente desgastadas pela ação do mar, com buracos e cavernas em toda a sua extensão, 

algumas rochas já com grandes fraturas e fissuras como do Pontal do Morcego à praia do Pinto (dita 

Miami), a partir da qual estas rochas férricas se apresentam como molhes naturais encolhidos e 

desgastados. 

5.8.6 Litoral Arenoso 

Do litoral arenoso muito pode dizer-se uma vez que é o formato de litoral mais conhecido no 

entorno da cidade de Natal. Este tipo de litoral pode ser, conforme RIZZINI, dividido em: praia, 

anteduna e duna, sendo: 

1) Praia – a parte mais próxima ao mar e que portanto sofre inundações diárias pelo 

movimento das marés, tendo poucas plantas instaladas, exceto algas e alguns líquens. 

2) Anteduna – “é a faixa entre o limite da maré alta de o início das dunas” (Ibid., p. 533). 

Eventualmente coberta pelo mar, esta faixa tem areias salgadas, não somente pelas 

inundações ocasionais das marés, mas igualmente pelo borrifo, dito “maresia”, que 

umedece e salga a areia. Aí surgem halófitas, reptantes, suculentas e capins. Poderíamos 

citar a salsa-da-praia (Ipomea pes-caprae) e os capins Panicum racemosum e Paspalum 

vaginatum. 

3) Duna – das antedunas em diante se formam morros de areia, mais conhecidos como 

dunas. Estas, se formam a partir de porções das areias secas, que são levadas pelas brisas 
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marinhas para o interior do continente. À noite, os ventos que sopram do continente 

para a praia não conseguem levá-las de volta à praia, uma vez que estando estas areias 

molhadas e umedecidas pelo sereno se tornam pesadas o suficiente para impedir o vento 

de levá-las. É uma zona rica em água subterrânea. As dunas, por sua vez, são divididas 

em: 

a) Móveis e semifixas – são dunas despidas de vegetação ou de vegetação escassa 

o suficiente para permitir que os ventos fortes as movam (Figura 5.25). Para 

RIZZINI estas são formações dunares que “raramente não existem, começando 

a restinga propriamente dita pelas dunas fixas” (Ibid., p. 534). Estas dunas são 

muito ricas em vegetação nativa espontânea, apresentando formações de tufos 

vegetacionais bastante peculiares, o que inclui cactáceas, gramíneas e 

bromélias. RIZZIINI cita, das cactáceas, o Cardeiro baboso (Pilosocereus 

arrabidae) e o Mandacaru (Cereus pernambucensis); dos capins, o Capim 

gengibre (Paspalum maritimum), a Grama da praia (Stenotaphrum 

secundatum), o Feijão da praia (Vigna luteola), a Comandaíba (Sophora 

tomentosa) e o Carrapicho (Cenchrus racemosum); a Poaia ou Ipecacuanha 

branca (Hybanthus ipecacuanha), a Coirama branca (Kalanchoe brasiliensis) e 

a Bromelia antiacantha, entre outras. 

 
Figura 5.25 – Duna móvel. 

(Foto João Vital Evangelista de Souto) 

b) Fixas (Figura 5.26) – são dunas que se seguem às anteriores, mas desta vez, 

cobertas de vegetação quase sempre compacta. Algumas chegam a ter pequenas 

lagoas em seu interior (Genipabu) assim como são comuns planícies onduladas. 

Diz o autor que “esta faixa arenosa chega a medir 10 km de largura em certos 

tratos e sustenta vegetação luxuriante” (Ibid., p. 536). A vegetação destas dunas 

pode ir do thicket a floresta. Portanto, 
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no Nordeste, a voz tabuleiro denota significação diversa quanto à vegetação. 
Geologicamente, é o mesmo da Bahia e Espírito Santo, constituído da Formação 
Barreiras; nestes Estados, o tabuleiro caracteriza-se por grande floresta pluvial, em 
vias de extinção mas ainda presente sob a forma de imponentes manchas. No 
Nordeste, sobretudo no Rio Grande do Norte e Ceará, os tabuleiros são considerados 
até certo ponto semelhantes aos cerrados centrais (Tavares, 1960), que cita: A. 
occidentalis, Hancornia speciosa, Curatella americana e Andira humilis; as três 
primeiras não são peculiares ao cerrado e acham-se realmente no litoral arenoso [...] 
Em Natal, entre o tabuleiro e a praia erguem-se dunas que atingem 80-90 m (Tavares, 
APUD RIZZINI) e estão cobertas de vegetação arbustivo-arbórea. Entre elas, há vales 
providos de verdadeira floresta do tipo costeiro, podendo chegar a 10 m de altura; o 
ator citado concorda em que essa mata é a extensão final da floresta atl6antica. 
Provavelmente, opina Tavares, a mata existia antes das dunas, que se formaram 
soterrando parte dela, pois a areia é móvel e seca, não oferecendo condições para 
sustentar uma floresta recém-formada sobre (o que não aconteceria mesmo) (Ibid., p. 
539). 

 
Figura 5.26 – Duna fixada com vegetação de tabuleiro. 

(Foto João Vital Evangelista de Souto) 

5.8.7 Litoral limoso 

Do litoral limoso diz-se que são as faixas litorâneas, geralmente orientadas às lagoas e brejos 

litorâneos, assim como às bocas e estuários fluviais, em que o mar interage intensamente com estas 

águas doces e a elas se mescla. A natureza destes litorais é, portanto, específica, em que a rica lama 

trazida pelos rios deposita-se em seu fundo e margens (dificilmente passando ao mar à exceção dos 

períodos de cheias), e aí fixa-se entre o fluxo e refluxo das marés que a salga, dando condições a 

existência de vegetação bastante especializada: os mangues. Ademais desta inconstância das águas 

“estão dois fatores do ambiente que limitam e especializam a vegetação do mangue: o conteúdo salino 

e a carência de oxigênio” (Ibid., p. 551). 

Por sua vez, a vegetação, “é uma espécie de floresta densa e pobre, na qual várias árvores 

possuem raízes adventícias irradiantes do centro do tronco, que o firmam como aros de roda, metidas 

na lama” (Ibid., p. 553). Os vegetais que aí se desenvolvem são poucos, devido as características do 

ambiente, estando dominantes o Mangue vermelho (Rizophora mangle Linn.), a Mangue Canoé 

(Avicennia nitida Jacq.) o Mangue branco (Langucularia racemosa) o Araticum (Anona crassiflora 

Mart.) e diversos tipos de aráceas (Alocasia e Philodendron, particularmente).  



222 
DO  MEIO  AMBIENTE 

 

Diz o autor que “é igualmente típica dos manguezais uma multidão de crustáceos variados, que 

vivem na lama e sobre as árvores, os quais estão sempre em agitada atividade; sobressaem aí o peludo 

caranguejo de comer e o belo goiamum, azul e limpo, pois, prefere lugares mais arenosos e secos. Não 

há vegetação baixa sobre a lama, que se mostra tal qual é” (Ibid., p. 553).  

Considera-se que os manguezais possuem igualmente uma forte influência na propagação 

populacional dos peixes costeiros, que aí desovam, aproveitando-se das águas mornas e rasas das 

margens destes. Para ODUM, “tem-se demonstrado que os detritos de folhas dos mangues constituem 

para os seres aquáticos, uma das principais fontes de energia” (ODUM, 1971, p. 551). Considera-se 

igualmente que a devastação dos mangues tem afetado sobremaneira a população piscosa da região, 

merecendo uma pesquisa mais aprofundada. Ainda é dito que “os mangroves tendem para o aterramento 

gradual com eliminação da água salgada e transformação da lama mole em lama dura e, finalmente, solo 

no sentido biopedológico da palavra. Esta sucessão de fases no meio físico acompanha-se de várias 

etapas na evolução da vegetação até alcançar o estado florestal. Isolado do mar, lavada a lama pela água 

pluvial, o mangue revela-se solo fértil para cultivar a bananeira e o coqueiro” (RIZZINI, 1997, p. 554). 

A partir dessa explanação e a propósito da denominação de Mata Atlântica para a mata do 

Parque das Dunas, cremos que, torna-se claro que a Mata Atlântica existiu, i. e., não existe mais; 

portanto, podemos dizer que no referido Parque não há Mata Atlântica. Alguns autores gostam de citar 

o Parque das Dunas como sendo uma Mata Atlântica residual, o que também não a caracteriza como tal. 

Cremos que aos autores faltou uma observação assaz fugidia: a iconografia dos primeiros anos da 

colonização. Aquando da passagem de Franz Post por estas paragens, pintou este, em 1638, o quadro 

‘Forte Ceulen no Rio Grande’, tomando como ponto de observação o arrecife da boca do Rio Potengi e 

olhando para a paisagem, onde hoje se estende Natal. Aos pintores de Nassau, a precisão e a veracidade 

dos temas pintados eram os pontos mais importantes, e Post não detratou estes pontos em nenhum 

momento, retratando a paisagem tal e qual se encontrava. Nesta vê-se, nas dunas lisas do plano de fundo, 

à esquerda, o que é hoje a Ladeira do Sol e o Morro de Mãe Luisa. À direita vê-se claramente o estuário 

do rio com os mangues, e, no centro, o morro do Centro com a inclinação do que é atualmente a Av. 

Junqueira Aires. Neste ponto, e sobre a cidade, não se encontra nenhuma referência pictórica à Mata 

Atlântica, estando as dunas revestidas de uma mata rala nas bordas, e mais espessa em seu interior (ver 

cap. 3).  

Considera-se que a grande porção vegetal a ocupar espaço nestas matas mistas de dunas é uma 

porção helioxerófita, caducifolia com grandes apresentações de mirtáceas, bromélias, cactáceas e 

leguminosas casalpinoidea (com ocasionais exemplares de mimosoides, como a Calliandra). A presença 

abundante de pioneiras [Embaúba (Cecropia adenopus Mart.), Carrapateira (Ricinus comunis Linn.), 

Jurubeba (Solanum paniculatum Linn.) e Xanana (Turnera ulmifolia Linn.)] e cosmopolitas [Jacarandá-

mimoso (Jacaranda mimosaefolia), mulungu (Erythrina mulungu) e a orquídea Catléia (Cattleia sp.)], 

ocorre em associação a nativas da caatinga. Também não é infreqüente a presença de espécies de outros 
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sistemas, cuja presença só pode ser explicada por migração de conduto animal, como no caso da 

Gameleira (Ficus doliaria Mart.).  

O mesmo autor, coloca em evidência as suculentas Alteranthera maritima, Philoxerus 

portucaloides, a Beldroega da praia (Sesuvium portulacastrum), Scaevola plumieri, Acicarpha 

spathulata e as Ipomea littoralis e a Salsa-da-praia (Ipomea pes-caprae).  

No entanto, a distribuição mais característica está entre:  

 Palmas: Macaúba (Bactris globosa Gaert.), Tucum bravo (Astrocarium vulgare 

Mart.), Atitara (Desmoncus setosus Mart.) e Catolé (Syagrus comosa Mart.);  

 Mirtáceas: Pitanga (Egenia uniflora Linn.), Ubaia (Eugenia uvalha Camb.), 

Grumixama (Eugenia brasiliensis Lam.), Guabiraba (Eugenia sp.), Camboim 

(Eugenia crenata Vell.);  

 Bignonias: Caroba (Jacaranda brasiliana Pers.), Ipê roxo (Tabebuia avellanedae 

Lor.), Ipê rosa (Tabebuia impetiginosa ), Ipê amarelo (Tabebuia serratifolia 

Nicholson), Cipó de fogo (Pyrostegia iginea Presl.), Pente de Macaco (Bignonia 

echinata Jacq.);  

 Típicas: Jenipapo bravo (Tocoyena guianensis Schum.), Sapucaia (Lecythis pisonis 

Cam.), Mangabeira (Hancornia speciosa Muell.), Mão-de-vaca (Bauhinia sp.), 

Maçaranduba (Mailkara triflora Chev.) e Embaúba (Cecropia adenopus Mart.).  

Não é rara a ocorrência de nobres sertanejas: Juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.), Oiticica 

(Licania rigida Benth.), Catingueira (Cesalpinia pyramidalis Tull.), Catanduba (Piptadenia 

moniliformis Benth.), Imburana (Bursera leptophloeos Engl.), Pereiro (Aspidosperma pirifolium Mart.), 

Jatobá (Hymenaea courbaril Linn.), Mororó (Bauhinia forficata Link.), além dos mais prosaicos: 

Xiquexique (Pilocereus setosus Guerke), Mandacaru (Cereus jamacaru P.DC.) e Coroa-de-frade 

(Melocactus depressus Hook). 

Também ocorre um sem número de espécies de pequeníssimo porte mas de invulgar existência, 

graças ou ao seu exotismo ou aos seus requisitos ecológicos. São as lianas (Physalis), as forrações que 

fixam o piso da anteduna (Mimosa), orquídeas (Oncidium, Cattleya) e aráceas. Portanto, podemos 

concluir que a vegetação dominante das dunas da cidade de Natal está inclusa na classe de Floresta 

Pluvial dos Tabuleiros. 

Uma vez tendo caracterizado o meio ambiente de Natal, poderemos agora olhar o mesmo meio 

a partir do indivíduo, isto é, a árvore per se. 

55..99  ÁÁrrvvoorreess  

As árvores são os vegetais superiores por excelência. Definidas como “toda planta que produz 

um tronco principal, encimado por ramificações laterais que formam uma copa ou então simplesmente 

um conjunto de grandes folhas, distingue-se do arbusto por ter altura normalmente superior a 5 metros 

e tronco único, não ramificado desde a base” (MARCHIORI, 1995, p. 92). RIZZINI concorda em que 
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esta é “um vegetal lenhoso dotado de tronco indiviso”, e dá a este “uma altura mínima de 6 m, que 

Aubréville fixa em 7 m.” (RIZZINI, 1997, p. 305). Em alguns casos o mesmo indivíduo pode apresentar-

se com tamanhos e formatos diferentes, podendo ser chamado de árvore num caso, e arbusto noutro 

(conforme a perturbação sofrida). 

Para nosso estudo, consideramos somente a parte da morfologia externa, uma vez que sendo 

essa a parte mais visível do vegetal é, portanto, a que nos dará respostas mais imediatas e tangíveis no 

tocante a sua situação real nas áreas de estudo.  

Cremos inicialmente que a natureza das árvores é efetivamente ligada à natuta naturan da 

ecologia e, por este motivo, ligada à natureza da economia. Compreendemos que o radical eco, 

encontrado nas palavras economia e ecologia, possui significado especial. Assim, vemos em 

HOLANDA o significado de eco como: Eco-¹ [Do gr. oîkos, ou] El. Comp. = ‘casa’, ‘domicílio’, 

‘habitat’, ‘meio ambiente’: ecologia. [Equiv. : -ec(o)-¹, -eco², -óico¹: zoécio, meteco (< gr.), monóico.] 

(HOLANDA, 1999, p. 715). 

De maneira igualmente evidente, passamos a compreender que a casa e/ou local em que 

residimos tornar-se-ia uma referência imediata à natureza que nos cerca, uma vez que essa seria a nossa 

habitação por excelência, no universo. A partir do momento em que essa (a natureza) não mais existe 

deixa, por conseguinte, de existir igualmente a nossa residência, tornando-nos, portanto, “sem-tetos” 

naturais.  

Ocorre que a natureza funciona através de um sistema econômico similar aos sistemas 

financeiros conhecidos das sociedades urbanas atuas (que advieram da observação dos ciclos sazonais 

e de tudo que esses forneciam com as trocas de subsistência). Cada elemento vegetal possui sua 

propriedade e motivo de ser e estar naquele lugar determinado, sem os quais (propriedade e motivo) a 

natureza teria caráter caótico e entrópico. Nenhum indivíduo vegetal tem uma folha a mais ou a menos 

da sua necessidade e de sua economia de recursos intrínsecas. Esses elementos são feitos a partir da 

síntese de muitas substâncias brutas que são elaboradas para o crescimento e propagação daquela planta, 

exigindo da mesma um trabalho e esforço intensos e determinados.  

No decorrer da evolução, os vegetais optaram pela economia de recursos, para não 

desperdiçarem energia desnecessariamente e, assim, poderem dar continuidade à espécie de modo 

eficiente. Quando ocorre uma perda de elementos, na natureza circundante, o vegetal se habilita à 

sobrevivência através de mecanismos de defesa, gerados por essa economia de recursos e redução de 

gastos energéticos. Assim, podemos citar como exemplos os folíolos de algumas leguminosas e os 

espinhos das cactáceas, que demonstram de maneira muito clara a economia de recursos e gastos 

metabólicos em relação às perdas líquidas em ambiente altamente xérico.  

A relação existente entre os diversos componentes de uma árvore é parte desta economia: 

nenhuma árvore criaria um tronco espesso como suporte para uma copa insignificante, pois seria uma 

perda energética altíssima, o mesmo valendo para o inverso, i.e., um tronco insignificante para uma copa 

imensa, uma vez que a relação tronco/copa é uma das relações de economia de recursos mais bem 
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realizadas na engenharia natural. Essa relação define os parâmetros arbóreos de todos os espécimes 

naturais, mesmo as palmas, cuja aparente relação anômala entre o longo estipe§§ e a estreita copa, têm 

uma relação de economia; assim, Imburanas de tronco espesso e ramagem indisciplinada e minguada, 

guardam uma mesma relação volumétrica entre tronco/copa e economia de recursos como forma de 

adaptação ao meio. 

Outras formas de economia de recurso não são tão óbvias, como no caso da Cecropia 

(Embaúba), que utiliza o recurso de associar-se às formigas de gênero Azteca, para evitar ataques à sua 

frágil e delicada estrutura. Na forma florestal, “as árvores geralmente produzem tronco mais reto, com 

copa alta e de menor volume. A forma vegetal é vantajosa para a utilização da madeira, por estimular a 

produção de troncos mais longos e cilíndricos, além de uma menor quantidade de defeitos nos mesmos 

(nós, por exemplo)” (MARCHIORI, 1995, p. 82). 

Não é comum à natureza dos vegetais, particularmente os superiores, modificações em sua 

estrutura morfológica sem outro motivo que não a ameaça à sua sobrevivência. A ideia filosófica 

ocidental de que os vegetais tenham sido inventados por uma divindade antropomorfizada e caprichosa, 

como recurso de sobrevivência exclusiva à raça humana, é um tremendo erro que na grande maioria das 

vezes vem a ser destrutivo. Essa situação termina por gerar uma crescente e insidiosa demanda cada vez 

maior, por recursos provenientes do reino vegetal, indiferente ao esgotamento sem reposições favoráveis 

à sua estrutura particular, e com efeitos irreversíveis em termos de perda energética para a vegetação, 

transformando e mudando paisagens inteiras, em paisagens diversas da original. A associação entre 

humanos e vegetais não parece agora, num novo milênio, uma das associações mais felizes, podendo 

ser traduzida mais em termos de parasitismo de nossa parte do que sociedade ou simbiose.  

É comum no meio paisagístico urbano somarem-se às loucuras e delírios de topiarias tipo 

Disneylândia, a criação de híbridos e produtos teratológicos da engenharia genética, a erradicação de 

vegetais sem valor estético imediato (se bem que de relevante valor no equilíbrio dos sistemas) e sua 

substituição por vegetais exóticos, os quais muitas vezes fogem ao controle e, eventualmente, atingem 

proporções catastróficas. No cômputo final é de se dizer que a vaidade e arrogância humanas, neste 

último século, atingiram e degradaram (através de modificações forçadas) de tal maneira o mundo 

natural, que essas se tornaram uma ameaça à sobrevivência da própria humanidade.  

A fugaz e inconsistente felicidade que circunda como espetáculo, os que têm o poder de 

modificar através do conhecimento, o âmago da natureza para extrair benefícios alheios às necessidades 

das comunidades biológicas vivas, é uma das marcas mais evidentes das sociedades corporativas atuais 

na busca frenética de lucro, crendo que não serão afetados por essa destruição. As alegrias que brindam 

a nova ciência e os novos cientistas, particularmente geneticistas, engenheiros e botânicos agregados às 

grandes corporações, são alegrias pessoais e intransferíveis que não comunicam nada de interessante à 

raça humana em geral, exceto o detalhe imperceptível de ser cobaia de experimentos científicos. 

                                                      
§§ N.A. - estipe é o nome empregado para denominar o 'tronco' das palmeiras. 
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Mas para compreender isto vejamos o que vem a ser uma árvore na sua forma estrutural para 

refazer a leitura da destruição. Preferimos não incluir todas as partes do vegetal, uma vez que este é 

domínio da botânica pura, detendo-nos somente em sistema radicular, tronco, casca, ramificação, copa 

e gema dos Cormófitos arbóreos, assim denominados porque são vegetais que possuem côrmo (a parte 

aérea/haste e subterrânea/raiz). 

MARCHIORI classifica o porte das árvores em pequeno, médio e grande, estando o porte 

pequeno como inferior a 10 m de altura e com DAP (diâmetro à altura do peito) inferior a 15 cm; porte 

médio como estando entre 10 e 25 m de altura e DAP entre 15 e 50 cm; e porte grande como estando 

acima dos 50 m de altura e DAP de mais de 50 cm. 

5.9.1 Sistema Radicular 

O Sistema Radicular - é o sistema em torno da raiz, que cresce em sentido oposto ao do caule, 

servindo como provedor de nutrientes, reserva alimentícia e sustentação. Uma das principais 

características da raiz é ausência de folhas, flores e coloração verde (apesar de conforme a ocasião e 

graças aos plastídios, apresentar cor em presença da luz). Este Sistema, nas árvores, compreende a raiz 

principal, ou axial, e as raízes secundárias, podendo aparecer nas árvores como: 

 Raiz axial, quando tem eixo principal dominante; 

 Raiz ramificada, quando a principal logo se ramifica em primárias, e estas em secundárias, 

e assim por diante; 

 Raiz em cabeleira, quando esta fascicula-se em ramificações muito finas, como no caso do 

coqueiro; 

 Raiz adventícia, quando a raiz nasce num lugar não habitual, p.ex., a partir do tronco como 

no caso do mangue; 

 Raiz colunar, quando a raiz adventícia sofre uma modificação e, partindo verticalmente, lhe 

serve de apoio. 

Ainda podemos citar as fúlcreas, ou suportes que mantêm o vegetal suspenso, como no caso do 

Pandanus e os pneumatóforos, que são raízes com geotropismo negativo, isto é, elevam-se verticalmente 

com fins de arejamento, como no caso da Avecennia. 

Há de convir que, de maneira geral, o Sistema Radicular de uma árvore possui desenho estrutural 

aproximadamente similar ao da Ramagem. Isto é, o Sistema Radicular é um rebatimento aproximado 

da Ramagem, fazendo com que a copa tenha sua forma (globosa, cônica, calota, elipsoidal, etc.) 

reproduzida toscamente no sistema Radicular. O que é compreensível, porque onde está a máxima 

largura da copa estará a máxima largura da raiz (para produzir estabilidade no apoio volumétrico) e, 

conforme a altura, onde estiver a gema do ramo axial estará proporcionalmente a profundidade da coifa 

da raiz axial, daí possibilitando que as raízes também possam ser podadas (observando a devida 

proporção dos volumes copa/raiz), sem ônus para o metabolismo da árvore. 



227 
DO  MEIO  AMBIENTE 

 

Isso ocorre, porque que as raízes secundárias, especializadas em nutrição e sustentação, podem 

ser podadas sem comprometer o equilíbrio do vegetal, graças a raiz axial que o fixa (como uma 

fundação) em definitivo. Apesar disso, há autores que discordam deste ponto de vista, uma vez que 

alguns espécimes podem desenvolver raízes até duas ou três vezes mais largura que a copa, podendo ser 

apresentados como exemplos o gênero Delonix nas Leguminosas ou qualquer das Moráceas, que são 

vegetais com grande especialização em crescimento radicular lateral. No entanto, o que aqui queremos 

dizer é que há uma relação entre copa e raiz muito estreita. 

Á propósito disto, podemos citar o caso da Algarobeira (Prosopis Hassleri Harms.), planta 

nativa dos desertos de Peru e Sudão, que desenvolve profundas raízes axiais e primárias na busca de 

água, aí rara. Entretanto, aqui onde a umidade é maior e mais rente ao extrato superior do solo, esses 

indivíduos para economizar energia, criam raízes mais superficiais e espalhadas, ganham mais volume 

geral e, sem a fixação profunda garantida para o volume alterado da parte aérea, se rendem ao peso e 

caem. 

5.9.2 Sistema Caulinar 

Tronco  ou caule 

 arbóreo, quando lenhoso, grosso, maciço, com mais de 5 m de altura.  

 arbustivo, quando lenhoso, com ramificação desde a base e com menos de 5 m de altura.  

 herbáceo, quando não lenhoso, flexível e verde. 

Conforme a ramificação pode ser (Figura 5.27): 

 monopodial, quando predomina sempre o mesmo eixo. 

 simpodial, quando o eixo principal se compõe de vários sistemas. 

 dicásio, quando os ramos secundários ultrapassam os primeiros. 

 
Monopódio              Simpódio                                      Dicásio 

Figura 5.27 – Tipos de ramificação. 
(Fonte http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/ge02/02.gif) 
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O tronco é composto de anéis concêntricos de células formando várias camadas. O câmbio é a 

camada que mais produz células que, adiante, irão formar as camadas de xilema e floema, camadas estas 

formadoras do sistema de vasos condutores de alimentos. 

Os sais minerais, absorvidos do solo e dissolvidos em água, são conduzidos (seiva bruta) através 

do xilema, desde a raiz até às folhas, onde se transformam em carboidratos. Esses (seiva elaborada), 

por sua vez, são então transportados para baixo, através do floema, alimentando o resto da árvore e de 

volta à raiz. Isto é realizado através de vasos transversos que cruzam os anéis de células (Figura 5.28). 

Durâmen Alburno Casca 
 

Floema vivo 

Periderme 

Câmbio da casca 

Câmbio 
vascular 

Casca 

Durâmen 

 

A 

 

B 
Figura 5.28 - Secções de tronco de árvore.  

Transversal (A), mostrando as partes componentes e (B), mostrando a diferença nos tipos de madeira. (Fontes: A Fonte 
http://www.ualr.edu/~botany/trunk.jpg e B http://www.howe.k12.ok.us/~jimaskew/botring.htm). 

1. Durâmen ou cerne - xilema que se preencheu de matéria orgânica, tamponando-a e tornando-

se escuro. É o pilar central que apóia a árvore. Embora morto, ele nem se decompõe nem perde a força 

enquanto as camadas externas estiverem intactas. Um composto de fibras celulósicas ocas e parecidas a 

agulhas, mantidas juntas por intermédio de uma cola química chamada de lignina, é de muitas formas 

tão forte quanto o aço. Uma peça de 12” de comprimento por 1” x 2” em secção cruzada e posta em pé, 

pode agüentar um peso de vinte toneladas! 

2. A casca interna - ou “floema”, é o conduto através do qual o alimento é passado para o resto 

da árvore. Ela vive somente um curto período de tempo, depois more e vira casca tornando-se a parte 

protetora da casca externa. 

3. A camada de células do câmbio - é parte de crescimento do tronco. Ela produz anualmente 

nova casca e nova madeira em reposta aos hormônios que descem pelo floema com alimento, 

provenientes das folhas. Esses hormônios, chamados de “auxinas”, estimulam o crescimento nas células. 

As auxinas são produzidas pelos brotos foliares nos terminais dos ramos logo que estes começam a 

crescer. 
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4. Alburno - é o duto da árvore que serve para o movimento da água em direção às folhas. O 

alburno é uma Madeira nova. A medida em que novos anéis de alburno são acrescentados, as células 

internas perdem sua vitalidade e tornam-se durâmen. O floema ativo serve para o transporte de alimento. 

5. A casca externa é uma proteção da árvore contra o mundo externo. Continuamente renovada 

a partir de dentro, ela ajuda a manter a umidade da chuva do lado de fora e a impedir que a árvore perca 

umidade quando está seco. Ela a isola do frio e calor e a precavêm contra insetos inimigos. 

Quando morrem as células do xilema, passam estas a fazer parte do anel de células que formam 

o cerne (durâmen) da árvore, ao passo que as células mortas do floema vão formar o ritidoma, ou casca. 

Compreende-se por caule simpódico o caule em que desde cedo encerra-se a atividade da gema terminal, 

desenvolvendo-se a partir daí somente os ramos laterais, como nas árvores comuns; e monopódico, o 

caule cujo eixo principal cresce lançando ramos laterais, como nas coníferas. 

MARCHIORI salienta que: “quando o tronco é analisado em seu comprimento, três padrões 

básicos podem ser observados: fuste reto, tortuoso e inclinado” (IDEM, p. 83). Sendo fuste o nome 

genérico da parte vegetativa entre a raiz e o início da ramificação. A grande maioria das espécies 

apresenta tronco reto, visto ser a forma mais adequada à sustentação da copa. Por sua vez o fuste tortuoso 

“é característica frequente em árvores do cerrado e em outras formas de vegetação florestal aberta” 

(Ibid., p. 83). Podemos citar, para nossa compreensão, as Juremas e as Imburanas. E o inclinado medra 

mais à beira dos cursos hídricos. 

A secção do tronco é normalmente circular, mas pode também ser irregular, acanalado (como 

em algumas Mirtáceas), achatado ou lobulado (como no facheiro – Cereus squamosus Guerk). 

A existência do tronco, ademais de sua evidente função de sustentação, está diretamente 

relacionada às trocas vitais com o ambiente, uma vez que por ele circulam os nutrientes e a água, 

essenciais para a existência da árvore. Não nos cabe descrever exaustivamente a fisiologia anatômica 

do tronco, mas cabe deixar claro que alterações efetuadas no tronco são invariavelmente 

comprometedoras para a saúde do vegetal, uma vez que o deixa exposto às fitopatologias. 

Nas secções abertas no tronco, durante as podas, expõe-se em corte perpendicular todo o sistema 

interno, por onde fluem os elementos essenciais à sua sobrevivência. Assim, os feixes lenhosos e a 

medula, uma vez exposta às intempéries, e ainda exsudando os ricos nutrientes, não somente sofrem 

considerável perda nutricional como igual desidratação, promovendo ambiente acolhedor para germes 

e parasitas diversos, que aí se instalam. Alguns destes logram entrar na árvore através do sistema 

circulatório, definindo a posteriori, uma infecção generalizada e consequente morte (Figura 5.29) 
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Figura 5.29 – Uma experiência de anelamento. 
(A) A casca, que inclui o floema, é removida num anel completo em torno da árvore. (B) Um fluido açucarado exsuda do 

floema acima da faixa anelada, mas as folhas permanecem verdes durante um tempo, pois são abastecidas de água através do 
xilema intacto. (C) A murcha e morte das folhas assinalam a morte das raízes por inanição, uma vez estando isoladas do 

alimento normalmente fornecido pelo floema.  

 Casca 

“compreende o conjunto do tronco, galhos e raízes, situados externamente ao câmbio vascular. 

Sob o ponto de vista anatômico, a casca de uma árvore adulta consiste de duas regiões distintas: casca 

viva ou interna e casca morta ou ritidoma” (Ibid., p. 84). 

A casca interna consiste, de fora para dentro: 

 Colênquima cortical, de células alongadas e membranas espessadas nos vértices e 

ângulos; 

 Parênquima cortical, feito de células de delicadas membranas, com cloroplastos e 

grandes vacúolos, tendo entre si os meatos e com estômatos aeríferos; 

 Endoderme ou bainha amilífera, pouco diferenciada e rica em grãos de amido. 

Por sua vez, o ritidoma “distingue-se por também incluir tecidos peridérmicos, gerados por 

sucessivas camadas de câmbio suberógeno (felogênio). A separação entre estas duas camadas é em geral 

bastante nítida e deve-se à inexistência de células vivas no ritidoma, em consequência do isolamento 

exercido pelo súber, da camada peridérmica mais interna” (Ibid., p. 84). Consideremos que o súber seja 

o tecido formado por células mortas e impregnadas de suberina, que é impermeável; cortiça. 

A casca marca igualmente as árvores através de sua apresentação mais evidente: a aparência. 

As cascas podem se apresentar nos seguintes padrões: lisa, áspera, fissurada, com placas retangulares, 

irregulares ou tiras. 

A casca lisa, de suave toque, é mormente encontrada em Mirtáceas (Eugenia, Myrciaria), 

Litráceas (Lagerstroemia) e Leguminosas (Cesalpinea). 

A casca áspera, apesar de rugosa e irregular, não apresenta fendas, como na Albizzia. 

 



231 
DO  MEIO  AMBIENTE 

 

a casca fissurada é muito frequente em árvores florestais. A formação de fendas, no 
ritidoma deve-se às tensões geradas pelo crescimento secundário, que exerce uma 
força centrífuga sobre os tecidos situados externamente ao câmbio vascular. 
Manifestada na forma de tração tangencial sobre o ritidoma, este se rompe, anulando 
temporariamente o esforço. Isto acontece, porque este tecido compõe-se de células 
mortas, não sendo capaz de manter indefinidamente a integridade da casca (Ibid., p. 
85). 

 Ramificação 

É a parte do caule em que se abre a copa ramosa a partir do fuste. A exceção são as Palmae, 

cujo tronco (estipe) é indiviso e encimado por uma roseta de grandes folhas. 

na Araucaria angustifolia e outras numerosas coníferas, observa-se que o meristema 
apical do tronco apresenta crescimento indefinido. A dominância do meristema apical 
do tronco em relação aos ramos, caracteriza o padrão monopodial de crescimento (já 
descrito anteriormente). Forma-se, em consequência, um tronco retilíneo, que 
acumula anéis de crescimento sempre mais largos do que o verificado em qualquer 
dos ramos. [...] Em folhosas como o guapuruvu (Schizolobium parahyba), a 
dominância do meristema apical do tronco mantém-se normalmente por muitos anos, 
produzindo um fuste reto e longo. Quando este meristema perde a primazia para os 
ramos laterais, o crescimento beneficia a ramificação e expansão da copa [...] Este 
fenômeno é comum na fase jovem de árvores florestais como a canjerana (Cabralea 
canjerana), o cedro (Cedrela fissilis) e a caroba (Jacaranda micrantha) (Ibid., p. 
88). 

Segundo o autor, a forma da ramificação é digna de nota, destacando-se os seguintes tipos: 

ascendente, pendente, horizontal, vertical e fastigiada. A ascendente é a forma de ramificação da maioria 

das árvores nativas como o Freijó (Cordia alliodora Cham.). A pendente manifesta-se nos ramos mais 

finos, como na Aroeira (Schinus terebenthifolius Raddi). A horizontal é um tanto incomum e pode ser 

exemplificada pelo Sombreiro-de-praia ou Castanhola (Terminalia catappa Linn.).  

A ramificação verticilada caracteriza-se pela inserção dos ramos em verticilos 
regulares, ao longo do comprimento do tronco (Araucaria heterophylla, A. bidwillii, 
A. angustifolia) [...] A ramificação fastigiada, por sua vez, caracteriza-se pelo 
crescimento dos ramos paralelamente ao tronco, à semelhança de um feixe [...] 
Encontra-se no cipreste-italiano (Cupressus sempervivens) e em alguns álamos 
(Populus nigra) (Ibid., p. 99). 

 Copa 

É necessariamente onde está contida uma das partes mais importantes da função vegetativa da 

árvore, uma vez que nela se desenrolam as principais atividades aéreas: síntese da clorofila, trocas 

gasosas, eliminação do excesso de água (transpiração), fabricação de açúcares e captação de nutrientes 

contidos no ar. 

Afora estas realizações, a copa também marca a característica de cada gênero de árvore, por 

intermédio de sua arquitetura. Sendo arquitetura da árvore a estrutura aérea formada pelos ramos e 

seus componentes (folhas e flores), que dá o formato específico de cada vegetal. O modo de distribuição 

e cor das folhas é uma importante marca desta arquitetura. Da mesma maneira que identificamos, pela 

estrutura, uma edificação de outra, (p. e.: um galpão de shopping de uma residência), identificamos um 

estilo de outro através das volumetrias (p. e., a verticalidade gótica da grandiosidade barroca). Até 
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mesmo a tonalidade ou cor pode ser importante para a identificação de uma edificação (vermelho para 

bombeiros, branco para hospitais). Desse modo, compreendemos que, na economia de recursos da 

natureza, esta arquitetura tem a ver com a necessidade de cada vegetal em particular, apresentando suas 

formas otimizadas para cada situação, criando perceptíveis diferenciações para a mesma espécie, 

conforme a região e meio ambiente, assim como uma residência na África Equatorial é diferente de uma 

residência na Tundra Siberiana ou Groelândia. 

Esta arquitetura é o produto de muito tempo de especialização e adaptação da espécie ao meio, 

sendo a maior causa do enriquecimento das formas vegetais. Sua estrutura aérea tem função, não de 

embelezar (exceto para nossa visão estética), mas de funcionar como tração fazendo com que as ramas 

se tonem fixas através do entrelaçamento dos ramos. Funciona igual a uma treliça espacial que sustenta 

a coberta das edificações de um galpão. Dela advém as formas especiais, através das quais podemos 

classificar e organizar os vegetais arbóreos em grupos ou indivíduos distintos. 

Para MARCHIORI, tais formas podem ser: taça (Araucaria), cônica (Pinus), estreito-cônica 

(Cryptomeria), umbeliforme (Prosopis), colunar (Cupressus), corimbiforme (Schizolobium), pendente 

(Salix), globosa (Tipuana), elíptica (Cordia) e estratificada (Terminalia). 

Os formatos usados para a classificação das espécies estudadas são:  

 globoso ou “esférico” como no oiti (Mochilea tomentosa);  

 o estratificado como na castanhola (Terminalia catappa Linn.); 

 o cônico (elíptica, para MARCHIORI) como no jambo (Eugenia malaccensis Linn.); 

 calota (conforme adição nossa) como no Flamboyant (Delonix regia Linn.), e 

 irregular. 

Estas formas, em alguns casos, mal podem ser distinguidas, uma vez que a copa original foi 

substituída por deformações intencionais, provindas de podas incorretas e sucessivas e tornando o 

vegetal uma aberração. Em alguns casos, o indivíduo encontra-se tão deformado pelas podas, que 

apresenta sinais evidentes de um metabolismo alterado  

Na grande maioria das vezes essas podas estão adstritas ao rarefeito universo da estética de 

jardins, sem apresentar qualquer relação com o vegetal em si. Estética essa que muitas vezes oculta ou 

disfarça os meio-abates ou remoções completas de copas, em sua quase grande maioria, alheia às 

necessidades urbanas de conforto.  

Por uma questão de simplificação, conforme analisado no capítulo 6, adotamos as formas mais 

básicas, i.e, esférico cônico e “calota” e irregular ou “amorfo”, logrando criar um emblema para 

visualização das podas na área de estudo, conforme mostrado na Figura 5.30. 
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Figura 5.30 – Diagrama de formas de copa. 
(Desenhos do autor) 

 Gema (broto)  

É o rudimento da haste aérea protegida por pequenas folhas, chamadas de catáfilos. Compõe-se 

esta de um ápice vegetativo, rudimentos foliares e rudimentos caulinares (Figura 5.31). Cada parte, por 

sua vez, tem uma função específica com variados modos de interpretação pelo vegetal (Quadro 5.7). 
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Broto 
terminal 

Broto 
auxiliar ou 
lateral 

Broto floral 

Cicatriz 
foliar 

Entrenó  

Nó 

Lenticela

Anéis de 
crescimento 

 
Figura 5.31 – Secção de ramo com seus componentes. 

(Fonte http://generalhorticulture.tamu.edu/h202/labs/lab2/stemm.html ) 

Quadro 5.7 – Do broto ou gema  

Broto ou gema 
terminal 

Um broto na ponta de um ramo responsável pelo crescimento terminal. 

Broto auxiliar ou 
lateral 

Brotos ao longo do eixo de um ramo; ao crescerem e formarem o ramo tornam-se brotos 
terminais. 

Broto floral Um broto que contém o meristema floral, o qual se desenvolverá em flores.  
Cicatriz foliar Uma cicatriz que marca o antigo ponto de inserção de uma folha ou pecíolo no ramo. 

Nó Parte de um ramo que marca o ponto de inserção de folhas, brotos e outros ramos. 
Entrenó A parte do ramo entre os nós.

Lenticela Áreas ásperas dos ramos (e algumas frutas,como a maçã) onde células frouxamente 
reunidas se alongam desde o córtex, atravessando a epiderme rompida; elas funcionam 
como poros de respiração nas trocas gasosas.

Anéis de 
crescimento 

Cicatrizes escamosas do broto, provenientes do último broto terminal. Podem ser usados 
para datar os ramos.

Broto ou gema Um ramo não-desenvolvido e não-alongado, composto de um curto eixo com entrenós 
comprimidos, um ápice meristemático e flores e/ou folhas primordiais. 
(Fonte http://generalhorticulture.tamu.edu/h202/labs/lab2/stemm.html ) 

A função da gema é dar prosseguimento ao crescimento do vegetal, sendo, portanto, muito 

importante à sua existência. A gema terminal, já que está situada no ápice do eixo principal da árvore, é 

a gema que dará crescimento vertical a esta. Uma vez removida, essa gema não rebrotará novamente, 

mas dará nascimento a duas novas gemas que surgirão em forquilha e com um giro transverso para as 

laterais. Este desvio de crescimento da vertical para as laterais obedece a um padrão fractal. Isto é, em 

cada parte secionada de um vegetal, se originarão outras duas, abertas em ângulo de 90° para as laterais. 

Numa fase de corte posterior estas, por sua vez, se subdividirão em quatro partes com ângulos similares, 
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dois para cada lado, e assim sucessivamente, em progressão aritmética, até que os novos rebrotos 

completem uma invaginação e toquem o fuste do vegetal. O que era uma árvore é, agora, uma arboreta. 

Daí a importância dada à existência da gema apical, para que a arquitetura da árvore exista e se 

realize. A experiência tem demonstrado que a amputação da gema apical, além do aspecto esdrúxulo 

que empresta à arquitetura do vegetal, exibe rapidamente os sintomas de empobrecimento qualitativo 

até à depauperação do potencial metabólico do vegetal, terminando em exaustão e esgotamento de sua 

capacidade de defesa. 

Não é raro árvores que apresentam deformações na estrutura externa, devido a excessiva 

exposição à radiação UV-B. No mais das vezes, os fustes desses indivíduos apresentam espessamento 

exagerado das paredes externas com a apresentação de grandes bolhas lenhosas, com aspecto de grossas 

lágrimas de vela. Noutras, a repetição incessante de podas num mesmo indivíduo também pode gerar 

grandes perdas de nutrientes e água, terminando por levar o vegetal a uma debilitação e posterior morte.  

Vejamos, portanto, a questão das podas efetuadas nos bairros de Tirol, Petrópolis e Cidade Alta 

e a situação apresentada pelas mesmas, no tocante à qualidade de vida e sua relação com a cidade 

saudável. 

  



 

 

6 DAS CONDICIONANTES  AMBIENTAIS 

Ou das Coisas que Bem Fariam em Estar Como São, Pois deixando de 
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Do Caos emana a Terra, ‘o verdadeiro alicerce de tudo isto’. O universo é divido em Érebo, 

surgido do caos subterrâneo; e Céu, emanado da Terra. Assim conta-nos Hesíodo em sua Teogonia. Esta 

Terra para Hesíodo é chamada de Gaea ou Ge, no grego clássico. No Egito (Figura 6.1), vamos 

encontrar Geb, a Terra, se bem que visto como um homem, afastado de Nut (o céu) por Shu (o 

firmamento).  

 
Figura 6.1- Shu separa Geb de Nut. (Livro dos Mortos, cap. 17). 

(Fonte http://goo.gl/rzMg5u). 

Aqui temos a noção figurada da Terra como parte de um plano maior. O ato de devorar o sol ao 

entardecer e pari-lo ao amanhecer, identifica a mensagem como uma marcação dos ciclos sazonais além 

de realçar o caráter nutricional do firmamento do qual fazemos parte. 

Se para os egípcios a Terra era vista como um ser macho e procriador do Céu (Nut), para os 

gregos era uma mulher com poderes partenogenéticos, mãe do Céu, de Eros (que podemos ver como 

força magnética), das ninfas (espíritos ou energias especiais) e irmã de Érebo e Noite. 

Nos termos desta coleta chegamos a compreender o universo como o Caos com forma, mas 

ainda Caos, seja qual for a aparência de ordem mecânica que possa ter este universo. Para Hesíodo tudo 

vinha do átomo e a ele retornava. Gaea, Gea ou Gaia tornou-se portanto o emblema de Lovelock e sua 

Hipótese Gaia.  

Em Lovelock (apud SAHTOURIS, 1991) tudo está intrinsecamente entrelaçado e inter-

relacionado num sistema complexo e delicado de trocas energéticas. As cadeias alimentares definem os 

sistemas ecológicos e estes definem o equilíbrio geral. Da bactéria ao homem, da alga unicelular a 

orquídea, tudo está relacionado. Nenhum ser vivo está só ou desvinculado, tudo pertence ao todo. 

Mesmo os aspectos aparentemente inertes da paisagem têm vida e se movem nessa dança de relações: 

uma montanha degrada em solo, que por sua vez se degrada em micro e macronutrientes que irão 

alimentar ervas. Estas também irão alimentar pequenos roedores; que alimentarão omnívoros maiores; 
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que alimentarão grandes carniceiros; que alimentarão bactérias saprófagas que realimentarão o solo com 

os restos digeridos, e assim por diante.  

Esta relação na cadeia alimentar é um detalhe entre tantos outros que delineiam nosso lugar 

numa natureza complexa. O clima depende de fatores ambientais, que depende da atuação de suas 

espécies. Muitas vezes o desaparecimento de uma espécie pode, eventualmente, ocasionar o 

desmantelamento da cadeia de relações em que esta está inserida, fazendo com que o equilíbrio se perca. 

Assim, ao desaparecer um determinado tipo de cobra, a população de sapos aumentará, predando um 

maior número de insetos. Com a diminuição de insetos, diminuirá igualmente a polinização de 

determinadas plantas que deixarão de se multiplicar. No devido tempo a planta desaparecerá e o solo 

começará a se esgotar pela exposição às intempéries. Em algum momento o microclima será afetado o 

qual por sua vez afetará o clima geral, e assim por diante. Como na Teoria do Caos, Geb não fecundará 

mais a Nut. O ciclo se interrompe e a multiplicação se encera. Inicia-se a jornada para o Érebo. 

Como espécie dominante da cadeia alimentar, o ser humano ocupa uma posição importante 

graças a sua epidêmica dispersão no globo, poder de decisão e ferramentas de construção e 

desconstrução. Pequenos agrupamentos rurais fazem melhor uso destes itens do que agrupamentos 

urbanos maiores que dependem de lideranças abstratas e abstraídas destas relações ecológicas. 

Agrupamentos menores tem mais convivência com o universo natural do qual dependem, e perfazem as 

trocas com o meio em três níveis de compreensão: o imediato, o mnemônico e o afetivo. No nível 

imediato estão as trocas físicas, diretas, sem intermediários; no mnemônico, a relação com os elementos 

conhecidos e desconhecidos é estabelecida pela memória viva dos ensinamentos apreendidos de geração 

a geração; e, no afetivo, as relações existem através do espírito das coisas. Nas sociedades urbanas 

pragmáticas retém-se somente o nível imediato, com as trocas socializadas pelo consumo inerte. 

Portanto em seu vão afã, o humano se tornou tirano entre os tiranos na relação com a natureza 

(e da relação consigo), uma vez que esta foi-lhe cedida como elemento de posse e usufruto 

incondicionais. A crença na Providência, a fé nos milagres, o sonho da Cocanha, a tremenda fé na própria 

imunidade às desgraças, aliados ao forte laissez faire do pragmatismo consumista contemporâneo, 

criaram um ser filosófico imune aos avisos naturais, mesmo os mais óbvios e espetaculares, de que algo 

não está bem. Assim, criou-se um ser humano de espírito indiferente e ganancioso, sempre à espreita de 

um bom bode expiatório. 

“Cocanha” é uma terra que existe no fabulário medieval do Sec. XIII (Figura 6.2), e avança 

pelos outros séculos no restante da Europa e chega ao Brasil através da Terra de São Saruê. Essa terra 

estranha causava estranheza pois, 

para poder público, aquela sociedade era potencialmente problemática por 
desconhecer qualquer forma de autoridade. Para o clero, católico ou protestante, 
aquela terra sensual e irreligiosa exemplificava o lado negativo da natureza humana. 
Para a burguesia dinâmica e ambiciosa, aquele país de vadios e preguiçosos poderia 
exercer uma influência nefasta nos espíritos simples de artesãos e camponeses 
(FRANCO JUNIOR, 1988, p. 11). 
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As três categorias sociais estão presentes aqui.   

    
    
    
    
    
    

    
    

 
    

    

O funcionário público, 
caneta e tinteiro à

cintura e livro ao lado   

O camponês dormindo  
sobre seu mangual   

O soldado com lança e  
luvas jazendo inúteis  

ao seu lado.   

O ovo corre meio comido; cascas  
vazias são simbólicas, no mundo  
Bruegheliano, da esterilidade  
espiritual.

Um viajante chega a Luikkerland, abrindo  
seu caminho através de uma montanha de  

pudim... que ele come!   

Um ganso devidamente
assado deita-se-numa salva, 

pronto para ser comido  

 
Figura 6.2 - Terra da Cocanha. 

Pieter Brueghel, O Velho. 1567. Óleo sobre madeira. Alte Pinakothek. Munique. (Fonte http://goo.gl/Hh5Ko6 ) 

Dos diversos textos, nenhum é mais sintomático da “Cocanhice” brasileira do que a paródia 

alemã da Cocanha. 

Mas também lá é preciso saber se proteger, 
Manter-se afastado de tudo o que é razoável. 
Quem usar de raciocínio e de esperteza 
Não terá a amizade de ninguém naquela terra. 
 
Quem gosta de trabalhar com as mãos 
Está proibido de fazê-lo na Cocanha. 
Quem gosta de cultura e perfeição 
É expulso do país. 
 
Quem é imprestável e não quer aprender nada, 
Recebe ali grandes honras. 
Quando o mais preguiçoso de todos é reconhecido, 



240 
DAS  CONDICIONANTES  AMBIENTAIS 

 

Torna-se rei do país. 
 
Quem é desorganizado, rude e louco, 
Grosseiro e insensato o tempo todo, 
É feito príncipe naquele país. 
Quem gosta de empanturrar-se com lingüiça de fígado 
É nomeado cavaleiro. 
 
Quem é glutão e não se preocupa com nada 
A não ser comer, beber e dormir muito, 
Torna-se barão naquela terra. 
Quem é idiota e não sabe fazer nada 
É nobre naquela região (IDEM, p.83). 

Se tomássemos as mitologias grega e egípcia como parâmetro de uma metáfora, chegaríamos a 

surpreendentes conclusões: se por um lado Gaea é a mãe de tudo o que conhecemos como natureza (mar, 

montanhas, espíritos naturais, etc.), por outro é irmã da Noite e do Érebo, o que a torna uma personagem 

de formidável força graças as alianças familiares. Uma matriarca com poderes executivos. A considerar-

se o caráter social das personagens na dramaturgia grega, teríamos um postulado em que a uma família 

com sua ordem desestabilizada por forças externas a si, estas mesmas forças externas haveriam 

inevitavelmente de sofrer os efeitos da Nêmesis. Isto é, vendetta! A tomar Gaea como matriarca de uma 

fratria específica e vendo esta, sua mesma fratria despojada e fora de ordem, é de se esperar uma 

Nêmeses similar.  

O que não surpreende, uma vez que a considerar os aspectos da natureza como um todo, e o que 

a esta tem sido feito em forma de lesões, alguns dos quais irreparáveis, podemos aventar que a vendetta, 

tem origem em regiões bem mais próximas do nosso cotidiano e realidade do que nossa fé e crenças 

filosóficas levam a crer. 

Em Natal, os parâmetros que regulam o ambiente natural têm sido modificados para se 

enquadrar nas expectativas econômicas advindas do turismo, uma vez que é uma cidade cuja vida 

econômica apoia-se no funcionalismo público, na produção de serviços e no setor terciário que se reflete 

nas modalidades de crescimento urbano. Os objetivos dos órgãos públicos que regulam e transitam em 

torno dos aspectos do meio ambiente urbano (SEMSUR, IDEMA), são bastante alheios aos fatos e 

necessidades reais, chegando mesmo a serem de caráter surreal. 

A insistência na “americanização” e “europeização” (entendidas como imitação/cópia de 

modelos paisagísticos adotados nos EUA e Europa que, por sua vez, não são a solução) da paisagem 

natural urbana, tem criado monstruosidades e exotismos de relevantes desproporções: a degradação do 

dossel arbóreo para se adequar à estética dos jardins europeus (o padrão 3x4, e que vã tentativa!), a 

inadequação de espécimes seja pelo aspecto, custo ou ecologia do vegetal (bambu e tuia nos jardins 

particulares, a mistura de xerófitas com hidrófitas, canteiros florais de petúnias, zínias, celósias e 

verbenas, que são vegetais de clima temperado, no sistema viário de um ambiente tropical) e a aposta 

nos bordados descontextualizados, tem contribuído em muito para as modificações climáticas aqui 

efetuadas ao longo dos últimos anos.  
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À esta remoção vegetal, acrescem-se a impermeabilização das áreas públicas e (particularmente) 

privadas; a coberta da malha urbana feita de materiais inertes e de caráter calorífero (cerâmicas de 

revestimento, asfalto, pedra, etc.) com grande aumento do albedo; e a modificação e/ou adaptação do 

Plano Diretor que permite usar, à l´aise, o solo urbano, à despeito do caráter intrínseco de cada área.  

66..11  DDoo  AAllbbeeddoo  

O "albedo" ou refletividade, é coeficiente da quantidade de luz refletida por um material para a 

quantidade de luz derramada sobre ele. No caso da pavimentação, um baixo albedo sugere que mais luz 

solar é absorvida pela mesma. Assim, essa luz solar é convertida em energia térmica e a área torna-se 

mais quente.  

Materiais escuros absorvem mais calor do sol – como bem sabe as pessoas que usam camisetas 

pretas em dias ensolarados. Superfícies negras expostas ao sol podem se tornar até 40°C mais quentes 

do que superfícies refletivas brancas. Como ruas e estacionamentos são frequentemente pavimentados 

de concreto asfáltico negro (comumente chamado de asfalto) e outros materiais que absorvem a maior 

parte da luz solar que incide sobre eles, essa energia é convertida em energia térmica e tais locais tornam-

se quentes, aquecendo o ar em torno dele e contribuindo enormemente para o efeito da “ilha de calor”. 

Pisos com albedos mais altos refletem menos energia e, portanto, são mais frescos. Pisos com 

albedos mais baixos sugerem que mais luz solar é absorvida. As superfícies recém pavimentadas têm 

um albedo de cerca de 0.04, por causa do asfalto (betume) que reveste o agregado. Um pavimento de 

concreto típico tem o volume de cerca de 85% em agregado mineral contra 15% de asfalto. Em cinco 

anos os albedos aumentam até um valor insignificante de 0.12 porque o asfalto se desgasta revelando 

parte do agregado (adaptado do HIG, http://eetd.lbl.gov/HeatIsland ). 

LOMBARDO (1985) ao verificar a situação da criação de Ilhas de Calor (IC) em São Paulo, 

estimou o ganho calórico em áreas poucos vegetadas como impactante, considerando a formação das 

ilhas de calor como decorrência não apenas da impermeabilização de solos urbanos, mas igualmente da 

degradação das áreas verdes. 

Como resultado, verificou-se que as temperaturas mais elevadas estão associadas a 
áreas de maior concentração de edifícios e indústrias, e as mais baixas a bairros com 
maior concentração de áreas verdes, como é o caso de bairros residenciais, parques e 
a serra da Cantareira, onde as mais baixas temperaturas se associam à concentração 
de vegetação e às condições topográficas. [...] A intensidade maior da temperatura na 
cidade ocorre em concentração de área construída. Em parques ou reservatórios, as 
temperaturas são menores, enquanto em áreas industriais, conjuntos residenciais com 
alto índice de concentração de concreto, áreas comerciais ou áreas centrais expressam 
valores de temperatura mais elevada (p. 212-213). 

Em Natal a situação não é muito diferente, uma vez que a cidade tem sofrido uma dramática 

alteração em seu ciclo natural, com a impermeabilização das áreas urbanas, decrescimento do dossel 

arbóreo e o permanente uso de “recapeamento” asfáltico em vias públicas de interesse econômico, 

fazendo com que algumas vias tenham uma espessura bastante aumentada. 
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A sintomática perseguição ao vegetal por razões estéticas e propagandísticas, tem gerado 

“bolhas térmicas” em diversos pontos da cidade. Na grande maioria dos casos a situação estende-se ao 

interior dos lotes onde surgem grotescos jardins miniatura quando não da sua impermeabilização total. 

Insidiosamente, o sol tem contribuído de maneira paralela ao comportamento humano, 

ampliando seu espectro de RUV incidente e criando sensações desconfortáveis aos humanos, animais e 

plantas que sentem e ressentem das mesmas. 

Acrescente-se a isso o uso intermitente de fachadas cegas e o uso indiscriminado de vidros, 

metais e/ou superfícies metalizadas, cerâmicas reluzentes e pintura branca em quase todas as superfícies 

disponíveis, aumentando a quantidade de lux no ar circundante. Assim temos calor, radiação e 

luminância em ascensão. 

Na Figura 6.3 vemos o albedo nos diversos materiais e ambientes urbanos, e na Erro! Fonte de 

referência não encontrada. vemos os índices de albedo para diversas cobertas 

Teto Altamente 
Refletivo  
0.60 - 0.70 

 
Teto Corrugado 

0.10 - 0.15 

Tinta Colorida
0.15 - 0.35 

Asfalto
0.05 - 0.20 

Grama 
0.25 - 0.30 

Tinta Branca
0.50 - 0.90 

Piche & Piçarra 
0.30 - 0.18 

Tela 
Vermelha/Marrom 

0.10 - 0.35 

Árvores 
0.15 - 0.18 Tijolo/Pedra

0.20 - 0.40 

 
Figura 6.3– Gráfico dos tipos de albedos urbanos. 

(Fonte http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/urban/urban_heat_island.html ) 
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Tabela 6.1 - Características da Reflexão Solar em Telhas 

Materiais Refletância 
Solar 

Emitância de 
Infravermelho 

Elevação da 
Temperatura 

Índice de 
Refletância 

Solar 
Cerâmica vermelha 0.33 0.9 58 F 36 

Concreto vermelha 0.18 0.91 71 F 17 

Cimento sem tinta 0.25 0.9 65 F 25 

Concreto branca 0.72 0.9 21 F 90 

Concreto, revestimento bege claro 0.63 0.9 30 F 76 

Concreto, revestimento marrom 
claro 

0.42 0.9 50 F 48 

Concreto, revestimento malva 0.41 0.9 51 F 46 

Concreto, revestimento rosa & cinza 0.53 0.9  40 F 63 

Concreto, revestimento branco 0.72 0.9 20 F 92 

Fibro-cimento de cor terra 0.26 0.9 65 F 25 

Fibro-cimento, cor cinza-chumbo 0.25 0.9 65 F 25 

(Fonte http://eetd.lbl.gov/coolroof/tile.htm#tile) 

6.1.1 Refletância Solar 

Refletância solar (Tabela 6.1) é a fração da energia solar incidente que é refletida pela superfície 

em questão. A melhor técnica-padrão para sua determinação usa medidas espectrométricas com uma 

esfera integradora para determinar a refletância em cada comprimento de onda diferente. Em seguida, a 

refletância média é determinada através de um processo calculador que usa um espectro solar padrão. 

Esse método está documentado na ASTM (American Society for Testing and Materials – Sociedade 

Americana de Testes e Materiais) como Padrão E903 e E892. Quando esse dado não está disponível, 

são utilizadas outras medidas menos detalhadas. A refletância visível é algumas vezes medida pelos 

manufatores. Essa é a refletância da parte visual do espectro solar com comprimentos de onda de 400 a 

700 nanômetros (nm). Normalmente, a refletância visível está correlacionada a refletância solar, mas as 

duas quantidades não são iguais. Por exemplo, um bom revestimento branco com refletância solar de 

0.8 tem tipicamente uma refletância visível de cerca de 0.9. 

Usam-se equações de transferência, simples e básica, para estimar os picos de temperaturas em 

coberturas, baseados nas hipóteses a seguir. Picos de temperatura mais baixos na cobertura contribuem 

para menor estresse térmico e, ao contrário, levam a uma maior sobrevida das coberturas em alguns 

sistemas. Na verdade, estima-se e tabula-se as máximas elevações de temperatura acima da temperatura 

do ar ambiente. Para obter a máxima absoluta da temperatura de teto, adiciona-se a máxima elevação de 

temperatura na tabela, para sua estimativa de máxima temperatura do ar.  

As hipóteses são: 

A temperatura de cobertura máxima é determinada principalmente pela transferência de calor 

externa (como, por exemplo, numa cobertura isolada). Os efeitos da armazenagem de calor em 

coberturas são negligenciados (por exemplo, a armazenagem de calor numa cobertura de concreto, reduz 
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o pico das temperaturas de cobertura, mas a carga de compensação do ar condicionado tende a surgir 

nos à tarde, a medida em que o calor é liberado da armazenagem). 

O fluxo solar é Io = 1kW por metro quadrado de cobertura. 

A temperatura do céu é 10 C abaixo da temperatura do ar. 

O coeficiente de transferência de calor para o resfriamento radiativo infravermelho é de hr = 6.1 

W/(m2 C) vezes a emitância térmica (esse parâmetro é derivado da constante de Stefan-Boltzmann).  

A máxima elevação de temperatura de uma superfície negra exposta (refletância solar =0.05, 

emitância infravermelha = 0.90) é de 50 C. Esse número é baseado em observações, feitas por uma 

porção de observadores, da máxima elevação de temperatura em superfícies negras em pleno sol e com 

ventos de baixa velocidade. A incerteza nesse número é em torno de 30%. Essa suposição permite 

resolver matematicamente o coeficiente de transferência de calor para o resfriamento de cobertura por 

convecção, que se descobriu ser hc =12.4 W/(m2 C). Esse número está no limiar que se espera, se 

simplesmente se estimasse esse parâmetro a partir dos livros de engenharia sobre transferência de calor. 

A fraca dependência de temperatura desse parâmetro é consequentemente negligenciada. 

Com essas suposições, lê-se a equação de transferência de calor: (1-R)Io = (hc + hr) (max. elev. 

temp.) + hr (10 C), em que R é a refletância solar e 10 C é a depressão da temperatura do céu abaixo da 

temperatura do ar. Desse modo, a elevação de temperatura é encontrada ao resolver essa equação para 

cada material, usando os valores da refletância solar e da emitância infravermelha nas tabelas. 

6.1.2 Índice de Refletância Solar  

O índice de Refletância Solar (IRS) é uma medida da habilidade da cobertura em rejeitar o calor 

solar, conforme mostrado por uma pequena elevação da temperatura. É assim definido de modo que um 

negro padrão (refletância 0.05, emitância 0.90) seja 0 e um branco padrão (refletância 0.80, emitância 

0.90) seja 100. por exemplo, o negro padrão tem uma elevação de temperatura de 50 C (90 F) em pleno 

sol, e o branco padrão tem uma elevação de temperatura de 8.1 C (14.6 F). Uma vez calculada a máxima 

elevação de temperatura de um dado material, pode-se calcular o IRS interpolando-o entre os valores 

para o branco e o negro. 

Materiais com os mais altos valores de IRS são as escolhas mais frias para cobertura. Devido a 

maneira como o IRS é definido, materiais particularmente quentes podem até mesmo apresentar valores 

ligeiramente negativos e os materiais particularmente frios podem até mesmo exceder o valor 100 

(ADAPTADO de http://eetd.lbl.gov/coolroof/ref_01.htm). 

Não existe mais área residencial ou comercial, tudo é de uso misto, o que contribui ainda mais 

para a degradação ambiental e a fabricação de um ‘efeito estufa’ localizado. Esse tipo de urbanização 

excessiva termina por gerar as temíveis ‘ilhas de calor’ (ver Prancha 2.3). 

66..22  IIllhhaass  ddee  CCaalloorr  UUrrbbaannaa  

Mas o que vem a ser 'ilhas de calor’?  
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Nas áreas urbanas, as construções e superfícies pavimentadas substituíram 
gradativamente as paisagens naturais preexistentes. Como resultado, a energia solar é 
absorvida em ruas e tetos, fazendo com que a temperatura superficial das estruturas 
urbanas fique 50 - 70o F mais alta do que as temperaturas do ar ambiente (Taha, Akbari 
& Sailor 1992). A imagem abaixo mostra os valores de albedo para as várias 
superfícies urbanas, sendo albedo uma medida da quantidade de energia solar refletida 
pela superfície. Consequentemente, baixos albedos implicam em temperaturas 
superficiais mais altas posto que grandes quantidades de energia são absorvidas. A 
medida as superfícies em toda uma comunidade ou cidade tornam-se mais quentes, a 
temperatura total do ar ambiente aumenta. Esse fenômeno conhecido como ‘ilha de 
calor urbana’, pode elevar a temperatura numa cidade por cerca de 2 - 8°F (Oke, 1987/ 
Organização Mundial de Meteorologia 1984).  

(Fonte http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/urban/urban_heat_island.html) 

Tomando como exemplo um centro urbano densamente construído, afora os materiais utilizados 

nas construções, temos as alturas das edificações que normalmente geram sombra durante toda a parte 

luminosa do dia, podendo alcançar picos de temperaturas somente em torno do meio dia, deixando a 

área interna à sombra e com temperaturas relativamente mais baixas. Como a radiação solar não alcança 

os espaços inferiores com muita intensidade, ela atinge o solo de maneira difusa e muito diminuída, 

deixando para o topo da área a maior incidência de radiação (Figura 6.4). 

.  
Figura 6.4– Perfil de uma ilha de calor urbana. 

(Fontehttp://eetd.lbl.gov/HeatIsland/HighTemps/) 

O aquecimento efetivo pode, às vezes, sofrer uma alteração dramática. “Através da análise da 

relação entre variação de temperatura e índices de área construída, pode-se verificar coeficientes de 

correlação acima de 0.80, evidenciando que o fenômeno da ilha de calor tem menor intensidade em 

áreas com índices elevados de vegetação arbórea” (LOMBARDO, 1985, p. 219). 

Ora, com todos esses fatores em franca ascensão, tem-se um ambiente preparado para uma 

situação limite de conforto urbano. A análise de LOMBARDO para São Paulo reveste-se do mesmo 

valor para aqui, como para qualquer outra parte do mundo em que esteja ocorrendo o fenômeno. 

Dessa maneira, os dados encontrados comprovam a existência de uma alta correlação 
entre os tipos de uso do solo urbano e a variação de temperatura do ar. assim, as altas 
temperaturas são verificadas em áreas com crescimento vertical intenso e pouca 
quantidade de verde, principalmente nos espaços residenciais e industriais 
densamente ocupados. Em contrapartida, nas regiões com maior concentração de 
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espaços livres, com vegetação e nas proximidades ou junto aos reservatórios d’água, 
as temperaturas sofrem declínios acentuados (.) Portanto, a relação estreita entre 
ocupação do solo urbano e ilhas de calor, com suas variações espaciais, comprova a 
necessidade urgente de um planejamento do uso do solo, com a implantação de 
espaços verdes intersticiais na mancha urbana de S. Paulo, fundamentais para a 
melhoria do conforto térmico e, consequentemente, da qualidade de vida dos 
habitantes (idem, p. 214). 

Mais uma vez, em destaque, encontra-se a vegetação como promotora do conforto ambiental 

urbano e da dita qualidade de vida. Sem vegetação uma cidade perde inclusive seu encanto, destoando 

daquilo que é tido como indicador de salubridade, civilidade e decência. Ou, conforme a autora:  

Portanto, há uma necessidade crescente de elevar a proporção de áreas verdes nos 
interstícios da mancha urbana, principalmente nos bairros onde esse tipo de ocupação 
esteja mais ausente, para amenizar a variação de temperatura na cidade. A maior 
quantidade de vegetação implica a mudança do balanço de energia, devido à 
necessidade de as plantas absorverem o calor em função do processo de transpiração 
e fotossíntese (Ibid., p. 215). 

Analisando a Figura 6.5, vê-se o ar se elevando de uma área urbana com a subsequente 

formação de nuvens.  

 
Calor em Elevação e Formação de Nuvens como resultado do Efeito da Ilha de Calor Urbana. 

(Fonte http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NasaNews/2002/200206189415.html ) 

 
Os Ventos Interagem com a Convecção Induzida pelo Urbanismo para Produzir Chuva. Credito: Susan Gonnelli Byrne, 

Goddard TV Animation, NASA Goddard Space Flight Center 
Figura 6.5– Formação de Ilhas de Calor Urbanas 

(FONTE: http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NasaNews/2002/200206189415.html ) 
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As cidades tendem a ser de um a 10 graus mais quentes do que os subúrbios circunvizinhos e 

áreas rurais e o calor adicional pode desestabilizar a atmosfera e mudar a maneira como o ar circula em 

torno das cidades.  

Em sua grande maioria, durante os meses mais quentes, o calor adicional cria circulações de 

vento e elevação do ar que podem produzir ou aumentar as nuvens existentes. Sob as condições corretas, 

essas nuvens podem evoluir para produtoras de chuva ou tempestades. Suspeita-se que o ar que converge 

devido as superfícies urbanas de alturas variáveis, como edificações, também promove a elevação do ar 

necessária para produzir nuvens e chuva. Os ventos atmosféricos carregam nuvens de chuva que foram 

criadas e/ou ampliadas pelo ar em elevação acima de uma IC urbana. 

Usando o Radar de Precipitação TRMM (TRMM Precipitation Radar), Shepherd e 
colegas (NASA 2002) descobriram que taxas médias de chuva mensal dentre 30-60 
km (18 a 36 milhas) em ventos de descensão sobre as cidades eram, na média, cerca 
de 28% maiores do que nas regiões de ventos ascendentes. Em algumas cidades, a 
área de descensão exibia aumentos de até 51%. Também se descobriu que, em média, 
as taxas máximas de chuva nas regiões de descensão muitas vezes excediam os valores 
máximos nas regiões ascendentes em cerca de 48%-116%.  

(ADAPTADO de http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NasaNews/2002/200206189415.html ). 

Para a NASA, ao identificar mudanças nas precipitações ligadas às cidades e ao “inchaço 

urbano”, a pesquisa pode ajudar administradores da terra e engenheiros a não somente projetarem 

melhor os sistemas de drenagem e planejamentos para uso do solo, mas também a identificar as melhores 

áreas para a agricultura. A pesquisa também realça a necessidade de cientistas que se responsabilizem 

pelos impactos da urbanização, quando projetarem modelos de computador que prevejam o tempo ou 

predigam os climas regionais. 

Pode ocorrer que na área ao nível do solo, o calor gerado pela queima de combustíveis, emanado 

pelos corpos dos seres humanos e acumulado/refletido pelos materiais urbanos inertes, seja acumulado 

gerando as bolhas de ar quente, que expandem e ascendem. No entanto, como nessa área sobreaquecida 

não houve entrada de radiação solar direta, não houve geração ou contato de radiação. No centro dessas 

áreas é muito comum (ao menos nos centros urbanos tropicais) o sombreamento durante boa parte do 

dia, com disposição de ventos favoráveis e a manutenção de uma temperatura amena e estável.  

Essas IC não estão adstritas exclusivamente ao ambiente urbano construído, podendo ocorrer 

igualmente em ambientes não-urbanos. Fora essas IC, temos as 'Áreas de Intensificação de radiação 

ultravioleta' (AIRUV), que apesar do nome, não é sinônimo da primeira. As IC dependem não só dos 

materiais dispostos em sua área como também da qualidade e tipologia das edificações, ao passo que as 

AIRUV apresentam-se em espaços onde pode haver ou não IC, o que notabiliza a sua existência (Figura 

6.6 e Figura 6.7). 

Assim, em áreas (residenciais urbanas e suburbanas) com menor densidade de edificações 

encontramos a vemos mais áreas verdes com maior albedo, no entanto apesar dessas áreas não 

apresentarem IC apreciáveis ou notáveis, apresentam áreas fortemente abertas à exposição direta a 

radiação solar. Ela é particularmente comum em áreas onde predomina o estrato verde baixo (gramas, 
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forrações, ervas e arbustivas) não apresentando sombra suficiente para proteger áreas de risco como pele 

e olhos. É aqui que se insere a AIRUV.  

Assim, num centro urbano densamente edificado podemos ver a IC muito alta e uma IC 

relativamente fraca e/ou difusa. Em áreas residenciais pouco edificadas, ou muito edificadas, mas com 

bastantes interstícios verdes baixos, encontramos IC baixas ou inexistentes e AIRUV predominantes, 

com alta taxa de exposição. 

A erradicação do dossel arbóreo na área de estudo, terminou por mostrar essa possuir um caráter 

de “adequação” ao propósito estético/econômico: se, por um lado, a administração pública através de 

seus órgãos competentes (SEMSUR) destrói as copas para adequá-las a uma determinada estética, o que 

é fácil de verificar, particularmente em áreas livres de fiação ou qualquer outro empecilho urbano 

(padrão 2x3 e 3x4, i.e., 2 ou 3 de altura por 3 ou 4 de largura) e a Companhia de Serviços Elétricos 

(COSERN) adequa brutalmente (ver Cap. 7) o porte do vegetal às suas necessidades a despeito das 

necessidades do vegetal (o padrão ‘alfabético’), o cidadão comum, por outro lado, refaz as duas 

tendências de uma só vez e da pior maneira possível (padrão Disney), normalmente utilizando o serviço 

de pessoas que não são autorizadas, licenciadas e/ou cadastradas, que utilizam ferramentas e técnicas 

inadequadas. Mas que ao fim mostrará, independente do porvir das coisas, o padrão normativo 

apetecível ao paladar estético da classe média: as sombrinhas 3x4 ou a troca de espécies existentes por 

espécies mais adequadas ao sabor da moda. O incrível disso tudo, não é somente a erradicação de 

espécies já implantadas mas a deformação quase surreal de alguns indivíduos, que perdem o porte para 

se transformarem num bizarro pastiche. 

Perde o cidadão, pois sua relação com as condicionantes ambientais passa por uma severa 

modificação de padrão de qualidade, conforme podemos verificar num gráfico de possibilidades das 

diversas relações do humano com a radiação ultravioleta (Figura 6.8). 
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A - Na paisagem urbana onde predomina uma arborização adequada, a RUV é em parte refletida e em parte absorvida, 
gerando uma boa proteção. 

 

B - Na próxima situação, a rua torna-se desprotegida durante o período das podas, exibindo escassa ourara distribuição de 
sombra, e principiando a gerar as Áreas de Intensificação de Radiação Ultravioleta (AIRUV), apesar do interior do lote 

ainda apresentar um sombreamento adequado. 

 

C - Na situação seguinte, desaparece a arborização dentro do lote, permanecendo a da rua.. A RUV é refletida na rua, 
mas circula livremente dentro do lote.  

Figura 6.6 - Formação das Áreas de Intensificação de RUV.  
(Gráfico do autor). 

 

 



250 
DAS  CONDICIONANTES  AMBIENTAIS 

 

 

D – Na rua, a vegetação arbórea é substituída por vegetação de porte insignificante, gerando não somente calor, mas 
ampliando a quantidade de RUV livre, com pouca refletância e absorção. No interior do lote é comum a poda ornamental 

que adiciona energia irradiante ao efeito da formação da AIRUV. 

 

E – Na próxima etapa, desaparece não somente a arborização urbana como a do lote, tendo este último como expressão 
paisagística o uso de ervas e arbustivas ornamentais, forrações e gramados – (o “Jardim de Clínica”) – que atenua a 

radiação térmica mas permitem e acentuam a passagem livre, da RUV em humanos. 

 

F – No último estágio, a arborização some por completo, tanto da rua como do lote, favorecendo não somente a passagem 
da RUV como ampliando a termia ambiental. 

Figura 6.7 - Formação das Áreas de Intensificação de RUV (Cont.).  
(Gráfico do autor). 
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Figura 6.8 - Relação do Humano com as Áreas de Intensificação da RUV.  
(Gráfico do autor). 
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Assim temos preparado um cenário para uma Nêmeses natural. A quantidade de área exposta à 

radiação solar plena estende-se hoje a quase três quartos do total anteriormente arborizado. Em outras 

áreas da cidade, como no bairro do Alecrim, a exposição direta ao sol é plena, estando os transeuntes e 

usuários da área afeitos a dita exposição, sem trégua. 

66..33  DDee  aattmmoossffeerraass  ee  rraaddiiaaççõõeess  

A considerar Azulay (1997) temos zonas definidas na radiação com disponibilidade à vida e 

outras que não. Assim 

os raios ultravioleta são do tipo A (320-400 nm), B (290-320 nm) e C (200-290 nm); 
os últimos não atravessam a ionosfera, de modo que apenas os A e B atingem a pele 
do homem, provocando alterações benéficas e maléficas; estas últimas dependem de 
dois fatores básicos: a intensidade da radiação solar e a cor da pele. A intensidade é 
dada pela região geográfica, ou seja, está na dependência da latitude, pela exposição 
de áreas do corpo, de acordo com hábitos vestimentares e culturais e pela profissão 
(marinheiros, lavradores). A pele mais vulnerável é aquela que nunca se pigmenta, 
isto é, que apenas se torna eritematosa após exposição solar (p. 223).  

Considere-se que a palavra eritema tem origem no grego e significa ‘rubor’.  

As formas de energia que vem do espaço são muitas, dos raios cósmicos aos raios do sol, 

interessando-nos, entretanto, os raios solares que nos atingem diretamente. Na física quântica as menores 

porções, ou partículas, da matéria são chamadas de quanta, com o significado de ‘pacote’. Pacote de 

alguma coisa. Nas quatro forças fundamentais que sustentam o nosso universo conhecido estão: a força 

fraca, a força forte, o eletromagnetismo e a gravidade. Assim se para a gravidade temos o gráviton, na 

energia associada às ondas eletromagnéticas teremos o seu quanta correspondente no fóton. Estes 

(fótons) não têm massa e, “quando absorvidos, a energia se incorpora à matéria absorvente, exercendo 

assim o seu efeito, que guarda relação com a frequência e o comprimento de onda” (Ibid., p.284). 

O modo como isso ocorre é bastante preciso: 

As radiações de ondas inferiores a 10 nm geralmente ionizam as moléculas que a 
absorvem (removem elétrons), enquanto que as radiações com comprimento de onda 
superior a 10 nm têm a capacidade de excitar as moléculas que a absorvem. Em 
química molecular, a energia fotônica pode ser expressa em Kcalmol-1. Sabe-se que 
a maioria das reações fotoquímicas requer energia da ordem de 40 a 120 kcalmol-1 
(quilo caloria por molécula), o que demonstra a importância do espectro ultravioleta 
em patologia cutânea (Ibid., p.283). 

As radiações solares que chegam até nós, e que interessam nesta investigação, estão na faixa 

dos 290 a 700 nm, pois a camada de ozônio (O3) nos protege ao impedir a entrada da radiação UVC. 

Isto é, caso haja camada de ozônio (ionosfera). Para o autor, esta UVC, “constituem o chamado espectro 

fotobiológico responsável pela melanogênese, fotopercepção visual, fotossíntese e outras reações 

fotoquímicas de interesse biológico”. 

Diríamos que a terra está protegida por uma série de escudos mais ou menos etéreos, mas nem 

por isso menos consistentes. A atmosfera consiste, na verdade, de uma camada de gases variados que 

cobrem a superfície do globo, como uma folha de compensado retorcida. Devido a atração gravitacional 

da terra estes gases se organizaram em camadas de densidade variadas, conforme o grau de proximidade 
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do solo, ou seja, exosfera, ionosfera, estratosfera e troposfera (Figura 6.9) A composição, temperatura 

e propriedades físicas da atmosfera variam enormemente de acordo com a altura. 

 

TROPOSFERA 

 

ESTRATOSFERA 

 

MESOSFERA 

 

IONOSFERA 

 

EXOSFERA 

Figura 6.9 - Atmosferas  
(Fonte http://earthobservatory.nasa.gov/Library/Ozone/Anim/atmosphere_labels_30.mov ) 

 Exosfera – região rarefeita que inicia por volta dos 650 km e se dissolve no éter. Sua 

composição conta com o oxigênio atômico até 1000 km; o hélio e o hidrogênio até 2400 

km; e a partir daí só o hidrogênio; 

 Ionosfera – região onde se encontram as camadas condutoras de eletricidade e capazes de 

refletir ondas de rádio. Os meteoros ardem a 160 km e partículas cósmicas atravessam as 

linhas de força do campo magnético e criam as auroras. Esta possui estrutura altamente 
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susceptível à mudanças conforme influência dos ventos solares, correntes convergentes de 

outra partículas e radiações; 

 Estratosfera – vai de 16 km no equador até 11 km nas latitudes temperadas. A temperatura 

varia de dos constantes -56°C até 30 km subindo novamente na mesosfera. Uma das 

propriedades vitais da estratosfera é a presença do ozônio que funciona como escudo 

protetor de radiações de ondas curtas; 

 Troposfera – dentro desta delgada camada estão concentrados a maior parte do volume 

total da atmosfera bem como todos os fenômenos meteorológicos e vida terrestre, como a 

conhecemos. O limite superior chama-se de tropopausa e está a 11000 m acima da 

superfície, nas latitudes temperadas; sobre os trópicos é mais alta. A temperatura do ar decai 

uniformemente, à proporção que sobe em altura, até chegar à tropopausa. Daí em diante 

permanece constante na estratosfera. 

O ozônio (Figura 6.10) é um gás atmosférico azul-escuro, concentrado na estratosfera, na região 

situada entre 20 km e 40 km; da família do oxigênio, é resultado da dissociação dessas moléculas pela 

radiação proveniente do Sol. A radiação ultravioleta quebra a ligação molecular do oxigênio formando 

um O que reage com outra molécula de O2 produzindo o ozônio, ou O3. Os produtos desta dissociação 

se recombinam liberando calor. A diferença do Oxigênio para o Ozônio é que o primeiro tem duas 

moléculas e o segundo, três (Figura 6.11 e Figura 6.12). 

Estratosfera 
Mesosfera 

Troposfera 
Cam. Ozônio 

 
Figura 6.10 - Alturas relativas das camadas atmosféricas em relação ao ozônio. 

(Fonte http://goo.gl/LjqI8J) 

Outro processo de formação do ozônio ocorre na atmosfera inferior, onde químicos (emitidos 

pelos processos industriais, exaustão de veículos e outros produtos da combustão fóssil) formam o 

ozônio através de uma complexa série de reações. A medida em que as concentrações desses poluentes 

envolvidos na formação do ozônio (precursores do mesmo) aumentam com a industrialização e o tráfico 

de veículos, as concentrações de ozônio aumentam ao nível do chão, onde respiramos. 

Quando respiramos ar não-poluído, normalmente ingerimos cerca de 10 a 15 partes de ozônio 

por bilhões de partes de ar (10-15 ppb) entretanto, a poluição tem elevado os níveis do ozônio que 

respiramos. Medidas do ozônio superficial tem aumentado consideravelmente desde o princípio da 

Revolução Industrial, possivelmente cerca de 100-200 por cento em alguns locais no século passado 
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(Fishman et al. 1999). Em muitas regiões as concentrações de ozônio no verão e primavera atingem 

acima de 125 ppb durante episódios de calor excessivo e ar estagnado. A EPA, estabeleceu 80 ppb de 

exposição ao ozônio acima de oito horas, como a Qualidade do Ar Ambiente Nacional Padrão, mas 

reconhece a possibilidade de que exposição ao ozônio em níveis mais baixos durante vários anos pode 

enfraquecer significativamente a saúde humana, especialmente das crianças. 

Entre os efeitos mais notáveis estão: encurtamento da respiração, tosse seca ou dor ao inspirar 

profundamente, estreitamento do peito, zumbido, e algumas vezes até mesmo náusea. O ozônio reage 

com moléculas do revestimento de nossas vias aéreos. Os vínculos químicos rompem-se e se reformam 

de maneiras diferentes com a adição de átomos de oxigênio (o processo de oxidação) ao ozônio, e isso 

causa inflamação aguda. O revestimento de nossas vias aéreas perde alguma de suas habilidades em 

servir de barreira protetora contra os micróbios, químicos tóxicos e alergênicos. Nossas vias aéreas 

respondem, cobrindo as áreas afetadas com fluido e contraindo os músculos. A respiração torna-se mais 

difícil. 

  

Uma molécula de oxigênio é atingida por um fóton de UV, 

 
 

...fazendo com que essa dissocie-se em dois átomos simples. 

Figura 6.11 - Criação do Ozônio (O3). 
(Fonte http://earthobservatory.nasa.gov/Library/Ozone/ozone_2.html). 
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Um desses átomos simples agrega-se a uma outra molécula de oxigênio próxima 

 
...formando uma nova molécula de ozônio 

Figura 6.12 - Criação do Ozônio (O3 (Cont.) 
(Fonte http://earthobservatory.nasa.gov/Library/Ozone/ozone_2.html). 

O Instituto de Ciências da Saúde Ambiental (The National Institute of Environmental Health 

Sciences) - NIEHS - do Instituto Nacional da Saúde (National Institutes of Health), relata que ocorreu 

(em testes realizados sob controle) uma redução de 5% a 10% da capacidade pulmonar em voluntários 

empenhados em exercícios moderados durante 6 a.5 horas a exatamente 80 ppb (National Institutes of 

Health 2001), um nível comumente atingido durante a estação quente em muitas partes do mundo. O 

ozônio também aciona a asma e pode agravar outras enfermidades respiratórias tais como pneumonia e 

bronquite. As concentrações de ozônio podem tornar as pequenas faixas de músculos que ajudam a 

controlar a respiração, mais sensíveis ao ar seco, frio ou poeira, de modo que a exposição ao ozônio 

pode aumentar as respostas alérgicas à pessoas susceptíveis.  

Enquanto os efeitos de agudos episódios de exposição de curta duração ao ozônio são 

reversíveis, a resposta do corpo humano a exposição de longa duração pode não ser reversível. A 

exposição ao ozônio em níveis que encontramos comumente em muitas de nossas comunidades marcou 

permanentemente os pulmões de animais experimentais, causando enfraquecimento de longa duração 

da capacidade pulmonar, ou do volume de ar que pode ser expelido de pulmões plenamente inflados. O 

ozônio pode ter efeitos similares em pulmões humanos. Estudos feitos em animais também sugerem que 

o ozônio pode reduzir a habilidade do sistema imunológico humano para lutar contra infecções 

bacterianas no sistema respiratório. O dano que o ozônio causa às pessoas pode ocorrer sem qualquer 

sinal notável. Mesmo quando os sintomas iniciais aparecem, eles podem desaparecer enquanto o ozônio 
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continua a causar danos. Ao contrário do que se pensa, pessoas saudáveis podem esperar experimentar 

efeitos agudos, se bem que reversíveis, se praticarem exercícios regulares ao ar livre quando os níveis 

de ozônio estiverem altos. O NIEHS considera que tais pessoas são especialmente susceptíveis como 

grupo. 

A vulnerabilidade das crianças aos efeitos do ozônio provoca grande preocupação entre 

profissionais da saúde, pois além das defesas respiratórias da criança ainda não terem atingido sua plena 

capacitação, ela respira mais ar por quilo de peso corporal do que os adultos, de modo que ela termina 

ingerindo mais ozônio por quilo de corpo que adultos. As crianças também estão numa fase de rápido 

crescimento, suas taxas de metabolismo são mais altas do que as dos adultos e elas geralmente se 

exercitam mais ao ar livre. Segundo um recente estudo conduzido por pesquisadores da Escola de 

Medicina Keck da Universidade da Califórnia Sul com crianças do quarto grau, cada aumento de 20 ppb 

no ozônio está associado a um aumento de 63 % na taxa de ausência escolar por motivo de saúde. O 

mesmo aumento na concentração de ozônio está associado a 83 % de aumento em doenças respiratórias 

(Gilliland). Além disso, 20 ppb representa um aumento relativamente pequeno e comum na 

concentração de ozônio. (ADAPTADO da NASA http://goo.gl/zBQk1v). 

A seguir, vistas microscópicas do tecido pulmonar humano (epitélio, ou revestimento) 

mostrando danos causados pela exposição à níveis relativamente baixos de ozônio (Figura 6.13). Na 

imagem controlada do pulmão de uma pessoa exposta somente ao ar, os pequenos cílios que limpam os 

pulmões de mucosa, aparecem ao longo do alto da imagem numa fileira regular e arrumada. No pulmão 

exposto a 20 ppb de ozônio adicionado por ar quatro horas durante exercício moderado, aparecem muitos 

cílios faltando e outros deformados. Setas apontam os corpúsculos chamados de neutrófilos no pulmão 

exposto ao ozônio, cuja presença indica inflamação. 

    
Figura 6.13– Tecido pulmonar 

Saudável (a direita) e tecido pulmonar danificado pelo ozônio (esquerda). Aumento: x400. (Micrografia cortesia da 
Sociedade Americana Torácica (American Thoracic Society), de American Review of Respiratory Diseases, Vol. 148, 1993, 

Robert Aris et al., pp. 1368-1369.) (Fonte http://goo.gl/zBQk1v). 

Os cientistas comparam o efeito da exposição demasiada ao ozônio, ao envelhecimento precoce 

em nossos pulmões. O ozônio ao nível do chão pode afetar adversamente qualquer um. Ironicamente as 

pessoas que vivem em muitas áreas rurais sofrem de exposição demasiada ao ozônio mais do que as 
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pessoas que vivem nas cidades. Isso ocorre porque os níveis de ozônio são, em geral, mais altos nos 

ventos descendentes provenientes de fontes precursoras de ozônio e a distâncias de centenas ou até 

mesmo milhares de km, de modo que as concentrações de ozônio em áreas rurais podem ser mais altas 

do que em áreas urbanas. Os altos níveis de ozônio que agora são comuns em ventos descendentes nas 

cidades afetam adversamente a produtividade de algumas safras e até mesmo de espécies de plantas 

silvestres. Adicionalmente, a exposição demasiada ao ozônio pode compor efeitos a partir de outras 

condições que estressam plantas, como a seca. Reações que envolvem o ozônio também causam 

deterioração de equipamentos eletrônicos e materiais como borracha, plásticos, pinturas externas, papeis 

fotográficos e tecidos. 

O ozônio desempenha outros papéis no sistema climático da Terra. É um gás secundário do 

efeito estufa e contribui para a mudança do clima. Também está envolvido em reações químicas que 

produzem o radical hidroxila (OH), que desempenha importante papel na habilidade da atmosfera em 

limpar-se dos muitos químicos que consideramos poluentes. Ao mesmo tempo o próprio radical 

hidroxila é necessário para a formação do ozônio na atmosfera inferior. 

A química do ozônio à luz solar (fotoquímica) é um dos fenômenos mais complexos do mundo 

natural. Os efeitos do ozônio nos sistemas da Terra não são menos complexos. Eles desfiam nossa 

compreensão e ao mesmo tempo são muito importantes para que os entendamos. O ozônio afeta o bem 

estar e a saúde da agricultura e dos ecossistemas. 

A RUV que nos chega, advinda do espaço, promove uma seqüência de reações específicas tendo 

um lado benéfico na síntese da vitamina D, indispensável à formação dos ossos e um lado maléfico em 

aspectos concernentes à exposição direta e constante a ela. Estudos do IARC, INTERSUN e OMS, 

relacionam o excesso de RUV ao comprometimento do protoplasma, modificações no ADN, e afetação 

no desenvolvimento das plantas. 

Por diversos motivos a camada de ozônio está sofrendo uma gradual degradação no mundo e 

não somente na Antártida. Os CFC (clorofluorcarbonos) são apontados como os principais vilões deste 

processo de degradação, mas existe um outro componente ainda mais forte que é a radiação solar durante 

os períodos de explosões deste ou durante sua fase (ciclos) de mancha. Se somarmos à rarefação da 

camada de ozônio pelos processos humanos (CFC, bombas nucleares de altitude, nitratos, etc.) a causada 

pelo bombardeio das tempestades solares, temos um campo preparado para a entrada dos raios UV-A e 

UV-B. Especula-se que os raios UV-C, apesar de barrados pela atmosfera e pela magnetosfera, conforme 

determinadas condições atmosféricas, também possam penetrar livremente (Figura 6.14). 
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Uma molécula de ozônio é atingida por um átomo de Cl. 

                         

...que 'rouba' um átomo de oxigênio. 

                           

O átomo 'roubado' de oxigênio é levado pelo átomo de Cl. 

                         

...que o doa a outro átomo de oxigênio, formando nova molécula de oxigênio. 

Figura 6.14– Destruição do Ozônio (O3) 
(Fonte http://earthobservatory.nasa.gov/Library/Ozone/ozone_2.html) 
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Há evidência de que o quadro de RUV em Natal seja muito alto, apresentando índices anormais 

e inadequados à saúde humana. Portanto, faz-se necessário um pequeno aporte aos diversos tipos de 

RUV, particularmente a B. As medidas efetuadas pela NASA, de onde obtivemos o produto, são em 

TOMS, e dão o gradiente do quanto de RUV ao longo do ano. 

 

  A 

  B 
Figura 6.15– Gráfico de radiação UV no globo.  

A leitura é feita através do índice de UV em Joules/m2 (A) ou cJ/cm2 (B). 
(Fonte http://earthobservatory.nasa.gov/Observatory/Datasets/uv.toms.html). 

O Espectrômetro de Mapeamento do Ozônio Total da NASA (TOMS) fornece medições que 

possibilitam aos cientistas estimarem acuradamente quanto de radiação ultravioleta solar (290 a 320 nm) 

atinge a superfície da Terra. Muita exposição a essas ondas longas causa queimaduras na pele humana. 

A imagem artificialmente colorida (Figura 6.15) é de um mapa global, calculado em média a 

partir de instantâneos do TOMS coletadas todos os dias num período de um mês, mostrando onde mais 

ou menos radiação atinge a superfície. Pixels amarelos mostram os índices de radiação mais altos à 

superfície, com os tons vermelho e rosa como valores intermediários e o branco indicando pouca ou 

nenhuma exposição de UV. 

Os sensores do TOMS voam numa órbita polar, cruzando o equador todos os dias ao meio dia, 

permitindo que ele meça a quantidade total de ozônio tanto numa coluna de atmosfera quanto numa 

coberta de nuvens no globo inteiro. O ozônio e as nuvens absorvem a maior parte da luz ultravioleta que 

atravessa a atmosfera. O TOMS também mede a quantidade de radiação solar que escapa do topo da 

atmosfera. É a combinação dessas três medidas que permitem que os cientistas estimem com acuidade 

a quantidade de radiação UV que atinge a superfície da Terra. (ADAPTADO de http://goo.gl/NL8mLR) 

Assim, podemos dizer que todas as energias que se movem à velocidade da luz são referidas 

coletivamente como radiação eletromagnética ou "luz" (Figura 6.16) Vários tipos de luz diferem em 
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seus comprimentos de onda, frequência e energia; ondas de maior energia têm maior frequência e 

comprimentos de onda mais curtos. Pigmentos dentro da retina de nossos olhos absorvem comprimentos 

de onda de luz entre 400 nm - 700 nm, referidas coletivamente como 'luz visível'. Um "nm" (nanômetro) 

é um bilionésimo, ou 10e-9 de metro. 
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Figura 6.16– Gráfico de UV.  

Moléculas de ozônio e oxigênio estratosféricos absorvem 97-99% da luz ultravioleta de alta frequência do sol, uma luz com 
comprimento de onda entre 150 e 300 nm. A luz Ultravioleta-B (UVB) é uma seção do espectro, com comprimentos de onda 

entre 270 a 320 nm. (Fonte http://goo.gl/IWHZa0) 

A quantidade de UVB recebida por um local (Figura 6.17) depende grandemente de: 

 Latitude e elevação do local. - Nas regiões polares de altas latitudes a sol sempre está baixo 

no céu; porque a luz do sol atravessa mais atmosfera mais UVB é absorvido. Por esse motivo 

a média de exposição ao UVB nos polos é mais de mil vezes inferior a do equador.  

 Coberta de nuvens - a redução da exposição ao UVB depende da espessura da coberta. 

 Proximidade a uma área industrial - por causa da proteção oferecida pelo smog fotoquímico. 

Os processos industriais produzem ozônio, um dos componentes mais irritantes do smog, 

que absorve o UVB. Crê-se ser esse um dos principais motivos de que as significativas 

perdas de ozônio no hemisfério sul não tenham se espelhado no hemisfério norte. 
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Figura 6.17– Gráfico de elevação.  

Nele vemos os vários comprimentos de onda que são absorvidos pela atmosfera terrestre. 
(Fonte http://www.nas.nasa.gov/Services/Education/Resources/TeacherWork/Ozone/UV.radiation.html) 
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Com tais parâmetros, podemos inferir que um local em que a RUV tem livre penetração (devido 

a ausência de vegetação, presença de elementos com alta refletância, uso de elementos refletores) há 

uma probabilidade de que haja um igual aumento de problemas associados às altas taxas de RUV nos 

diversos seres afetados por essa RUV, tais como cataratas e cânceres diversos em humanos, alterações 

morfológicas e morfogenéticas em plantas e alterações nos ecossistemas. 

Partindo dessa premissa, analisamos inicialmente os dados gráficos coletados na NASA que 

mostram um aumento gradual das taxas de UV (em amarelo) num ano típico – 1979 – (Figura 6.18) e 

em seguida isolamos o mês mais evidente – Fevereiro – noutro diagrama para ilustrar o fato (Figura 

6.19 e Figura 6.20). Em seguida buscamos a confirmação numérica (quantitativa) dessas taxas (índices) 

no INPE, e associamos esses índices num gráfico em que são representados os meses mais evidentes 

com seus índices relativos. 

O índice do INPE é baseado em aferições efetuadas por sua base em Natal, através do medidor 

Brewer e fornece um índice numa escala que vai de 0 a 16. Considera-se, nessa escala que o melhor 

índice para a saúde humana esteja entre 5 e 8. Acreditamos que os gráficos a seguir sejam elucidativos 

da situação de Natal e do RN como um todo. Os gráficos foram criados cruzando as informações 

colhidas na NASA com os índices do INPE-RN 

Com isso pudemos visualizar o fenômeno e evidenciar uma situação anual típica para Natal e o 

RN, que mostra um gradual aumento desses índices (Figura 6.21).  
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Janeiro                                                                               FEVEREIRO 

                 
Março                                                                                Abril 

              
                                                Maio 

                 
Julho                                                                                  Agosto 

                 
Setembro                                                                             Outubro 

              
Novembro                                                                                   Dezembro 

Figura 6.18 - RUV global típica e mês crítico (1979) 

O mês de Junho não contém imagem 
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  1979                                                                                    1980 

                   
1981                                                                                   1982 

                   
   1983                                                                                    1984 

                    
1985                                                                                    1986 

               
1987                                                                               1988 

 

Figura 6.19 - RUV global típica e mês crítico (anual-fevereiro) 
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1989                                                                                      1990 

              
1991                                                                                   1992 

      
                                            1993 

 

Figura 6.20 - RUV global típica e mês crítico (anual-fevereiro). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Não houve programa espacial de Maio 

de 1993 a Julho de 1996 
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1997 – 11,14                                                                                 1988 – 9,66 

    
1999 – 9,55                                                                                      2000 – 9,32 

    
2001 – 11,26                                                                                       2002 – 10,00 

 
2003 

Figura 6.21 – RUV global típica e mês crítico (anual-fevereiro), com índices para Natal. 
(Imagens NASA – Fonte http://earthobservatory.nasa.gov/Observatory/Datasets/uv.toms.html) 

Os quadros gráficos apresentam um ano típico (1979), quando começa o programa espacial da 

NASA em busca de leituras precisas de quantificação dos fenômenos meteorológicos e depois apresenta 

um demonstrativo do mês mais ativo em radiação ultravioleta (fevereiro) ano a ano. Apesar da mancha 

de fevereiro de 2003 apresentar um aumento não só na intensidade mas igualmente na ampliação da 

área, os índices apresentam-se baixos. Isso se deve ao fato da coberta de nuvens nos verões dos últimos 
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três anos ter se apresentado muito espessa e intensa característica de verões chuvosos, interferindo nas 

medições efetuadas na área e apresentando como resultado uma aparente diminuição da entrada da RUV 

e mostrando índices que não refletem a realidade atmosférica (Quadro 6.1). 

Quadro 6.1 – Média Mensal de Cada Ano (RUV) 

1997 

Janeiro 12,03 

Fevereiro 12,84 

Março 13,33 

Abril 11,79 

Maio 10,44 

Junho 9,51 

Julho 8,29 

Agosto 10,35 

Setembro 11,12 

Outubro 11,49 

Novembro 11,36 

Dezembro Não tem 

MÉDIA ANUAL         11,14 

 
 

1998 

Janeiro 11,81 

Fevereiro 11,54 

Março 12,14 

Abril 10,84 

Maio 8,78 

Junho 7,52 

Julho 7,14 

Agosto 8,45 

Setembro 9,24 

Outubro 8,73 

Novembro 9,48 

Dezembro 10,26 

MÉDIA ANUAL        9,66 

 
 

1999 

Janeiro 10,08 

Fevereiro 9,98 

Março 11,21 

Abril 9,42 

Maio 8,15 

Junho 7,02 

Julho 6,94 

Agosto 10,52 

Setembro 10,53 

Outubro 10,43 

Novembro 11,07 

Dezembro 9,27 

MÉDIA ANUAL       9,55 

 
 

2000 

Janeiro 10,63 

Fevereiro 11,08 

Março 9,12 

Abril 9,41 

Maio 7,55 

Junho 6,53 

Julho 9,12 

Agosto 7,95 

Setembro 8,34 

Outubro 8,67 

Novembro 12,52 

Dezembro 10,95 

MÉDIA ANUAL          9,32 

 
 

2001 

Janeiro 11,02 

Fevereiro 12,06 

Março 13,72 

Abril 12,3 

Maio 10,98 

Junho 9,18 

Julho 9,92 

Agosto 11,23 

Setembro 11,53 

Outubro 11,12 

Novembro 11,26 

Dezembro 10,76 

MÉDIA ANUAL       11,26 

 

2002 

Janeiro 10,74 

Fevereiro 10,45 

Março 11,52 

Abril 10,77 

Maio 9,02 

Junho 8,62 

Julho 8,16 

Agosto 8,97 

Setembro 10,43 

Outubro 10,71 

Novembro 10,64 

Dezembro 9,72 

MÉDIA ANUAL        10,00 
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Figura 6.22– Gráfico da Curva de Índice de UV para Natal  
(Fonte INPE – Natal). 

A Figura 6.22, mostra claramente os índices de RUV para os meses dos anos em que foram 

efetuadas as medições. Considere-se, insistimos, os meses com chuva e densa coberta de nuvens, como 

é possível verificar nos meses de “inverno”, onde o decréscimo nos índices é notável. Depois, 

transponha-se esses índices para o verão e veremos verões chuvosos como no ano atípico de 201 para 

2002 e de 2002 para 2003, que apresentam índices similares aos dos mese4s de maio a agosto. 

Natal insere-se numa categoria especial, não somente por estar muito próxima ao equador (o 

que implica num local com radiação naturalmente mais intensa), mas igualmente por ter uma típica 

coberta de nuvens pouco acentuada que a caracteriza como uma cidade de intensa luminosidade, verões 

claros e ampla visualização que rendeu a cidade o malfadado epíteto de ser o ar mais limpo das 

Américas. Malfadado, porque deitada no berço esplêndido dessa premissa, dedica-se a destruir (por 

modismo, oportunismo, interesses diversos, cultura) aquilo que era a sua salvaguarda. 

Mas, para confirmar essa destruição passamos a constatar um passo-a-passo dessa atividade, 

nem tão bucólica assim, conferindo através de mapa de arborização a situação real da cidade no tocante 

às podas, conforme veremos no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 



 

 

7 DAS  PODAS 

Ou do Espanto Que Tiveram os Índios com a Gana dos Caraíbas por Seus Paus e 

os Espanto Dest’outros com o Que Agora Fazemos com Nossos Próprios Paus.! 
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Uma vez estudados os diversos atributos e características das árvores, em particular as formas e 

proporções, entraremos no estudo de podas e seus constituintes que são a base desta pesquisa, uma vez 

que é de sua contagem que virá nosso resultado. 

A etimologia da palavra vem do lat. putare, “cortar”, com referência ao corte ou apara de 

árvores. Lê-se no Dicionário Larousse (1988), “Ação de cortar metodicamente uma parte dos galhos, 

dos rebentos de uma árvore, de um arbusto, de uma cerca viva, etc., a fim de impor uma forma 

determinada às plantas, de controlar sua frutificação ou provocar o aparecimento de rebentos mais 

vigorosos” (LAROUSSE, vol. 7, 1988, p. 2580). 

A poda normalmente vista ou referida em tons grandemente impregnados de exageros (seja para 

bem ou mal conforme o serviço técnico ou empreendimento) é, na verdade, uma prática tão antiga 

quanto a domesticação dos alimentos. Conhecida por gregos (oliveira), romanos (videiras), maias 

(cacaueiros) ou chineses (cerejeiras) que já a praticavam, vicejou ao longo de mais de trinta séculos de 

culturas diversas, através de documentos escritos ou tradição oral. Ao contrário do que somos levados a 

crer, em vários casos ela é tão necessária quanto o nosso corte de cabelos ou unhas, não implicando 

somente na estética mas, em sua grande maioria, na profilaxia ou higiene do vegetal. 

77..11  DDaass  TTiippoollooggiiaass  CClláássssiiccaass  

Assim, temos que as podas efetuadas em árvores obedecem a um critério técnico bastante 

específico devido ao caráter, igualmente específico, de cada espécime. Portanto, não existe 

exclusivamente um único tipo de poda, mas vários entre os quais: 

 Crescimento – efetuada para incrementar o crescimento do indivíduo (i.e., a árvore); 

elimina-se a ramagem basal para favorecer a ramagem superior; 

 Folhação – específica para promover a folhagem do vegetal. Emprega-se normalmente em 

espécimes ornamentais cuja folhagem é o elemento principal; é efetuada nas hastes e botões 

florais; 

 Floração – efetuada para favorecer a floração. Bastante empregada em viveiros e canteiros 

de plantas anuais e de corte para comercialização. Normalmente envolve plantas herbáceas 

e/ou arbustivas, mas pode ser utilizada em plantas de grande porte para favorecer a florada 

quando necessário9. É efetuada a partir da exclusão de ramos e/ou galhos que não se situam 

na posição de florada; 

 Frutificação – comum em pomares e fazendas de produção de frutas e artigos hortícolas. 

Visa ampliar a produção de frutos com valor estritamente comercial; 

 Limpeza – efetuada para a limpeza e manutenção do vegetal. Implica na remoção de galhos 

secos ou mortos, assim como na efetivação de ações fitossanitárias, i.e., medidas profiláticas 

                                                      
9 N.A. – alguns lugares gostam de efetuar este tipo de poda em determinadas épocas do ano, por questões estéticas. 
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para a saúde do vegetal. No tratamento fitossanitário está incluída a remoção de fragmentos 

e restos de podas mal efetuadas, remoção de cupinzeiros ou outras manifestações de 

infestação parasitária, ramagem comprometida com a erva-de-passarinho* e a aplicação de 

medicamentos em áreas afetadas por fungos e bactérias diversas. 

 Estética – visa exclusivamente o embelezamento do vegetal. Com um longo histórico, a 

poda estética alcançou o seu apogeu nas topiarias barrocas, onde o vegetal era transformado 

em elemento arquitetônico. Atualmente é bastante utilizada em locais onde a temperatura 

média é muito baixa de moda a aliar a função estética à função de incremento da área de 

insolação, para aumentar a temperatura. Em outras latitudes a topiaria é efetuada para 

proteger o vegetal dos rigores do inverno ou ampliar o espaço de insolação para coletar o 

máximo que puder da radiação calórica do sol. 

No Plano Diretor de Arborização da cidade de Porto Alegre, os técnicos da SMAM postularam 

os seguintes tipos de poda, além dos já citados anteriormente: 

 Formação – para obter mudas com tamanho adequado ao meio urbano; 

 Compatibilização – para adaptar o vegetal aos equipamentos urbanos; 

 Limpeza – eliminação de ramos necrosados, lascados, quebrados, secos ou infestados; 

 Equilíbrio – dar estabilidade ao vegetal; 

 Correção – remoção de ramos que comprometem a harmonia do vegetal; 

 Regeneração – para renovar integralmente a copa, a partir das ramificações principais. 

No caso de Natal as podas efetuadas nos últimos anos (seja a doméstica ou pública) e, 

especificamente na área urbana, não tem nenhuma relação com as recentes práticas e desenvolvimentos 

no campo do conhecimento acerca de meio ambiente, estando em sua grande maioria adstritas 

exclusivamente à estética ou adaptação às necessidades técnicas de empresas públicas ou privadas 

(COSERN, DETRAN, SEMSUR, TELEMAR). A arborização urbana tem sido sistemática e 

metodicamente destituída de sua forma e função em busca de uma estética absolutamente absurda ou de 

uma adequação às funções urbanas (redes aéreas e subterrâneas). A relação tronco/copa, sendo ignorada 

de modo grosseiro e constante, marca a paisagem da urbe com um ar de desolação indisfarçada, fazendo 

da mesma paisagem um marco de devastação inquietante. 

As relações estéticas que permeiam as podas estão associadas a estética de lugares que possuem 

temperaturas baixas ou muito baixas, i.e., lugares em que é comum a ampliação da área de insolação 

para incrementar a temperatura média do microclima de entorno. Todas as árvores urbanas estão 

passando por um processo de transformação radical similar, onde impera uma padronização de tamanho, 

volume e altura de copa do indivíduo, seja qual for a espécie e o formato. O importante é que todas 

tenham a mesma altura e o mesmo formato de copa: invariavelmente globoso e de porte arbustivo. Assim 

                                                      
* N.A. – Erva-de-passarinho é o nome genérico para diversas plantas da família das Lorantáceas, que costumam parasitar 
árvores. Na grande maioria das vezes, até à morte! 
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sendo, desaparece junto à forma original, o conforto preconizado pelo uso de vegetação na cidade, ou 

seja, a amenização dos rigores e reveses do clima através da sombra. Atualmente a função da árvore na 

cidade de Natal não é propiciar sombra ou conforto climático – marca distintiva da qualidade de vida – 

mas de criar um ar “simpático e bonito” à urbe. Diríamos, bem. ‘Civilizado’! 

Resumindo, em Natal tem-se mostrado na prática que o vegetal só deve existir conquanto 

elemento estético, sem outro uso ou utilidade que não a estética e nada mais além da estética, ignorando 

as utilidades dele advindas (trocas gasosas com o meio ambiente, limpeza e regeneração do ar, 

alimentação, redução de temperatura, etc.). Mas que estética é esta? Conforme discutido anteriormente, 

é a estética do kitsch, a estética do imediato, a estética da moda e do fugaz! 

A situação do conforto dos habitantes e da saúde urbana não tem nenhuma localização neste 

espaço estético. Os problemas defrontados pelo habitante médio, aquele que anda e/ou trabalha nas ruas 

e alheio ou alienado do problema, não revelam nenhuma preocupação ou cuidado por parte dos 

patrocinadores da febre estética. A impressão é de que aos estetas e técnicos (?), pouco importa a cidade 

e seus habitantes, mas somente as tiranias da moda ou a grosseria das cópias de modelos importados, 

provavelmente americanos. Los Angeles? Las Vegas? Miami? Barcelona? Paris? (Figura 7.1). 

 

 

Num instante (acima) a Prefeitura pede para respeitar o verde e noutra (abaixo), ela mesma destrói o argumento do 
mesmo pedido e do tal verde. E a seguir cenas de particular ação 
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Figura 7.1 - O Irônico. 

(Foto João Vital Evangelista de Souto). 

O que se sabe é que aos efeitos deletérios da modificação vegetal em Natal agrega-se a estética 

do desfiguramento e/ou, conforme veremos mais adiante, a morte de seus habitantes. Não cremos que 

haja uma intencionalidade trágica por parte das pessoas que coordenam essa erradicação, mas que seja, 

sim, fruto da ignorância, da ganância, do orgulho desmesurado dos hiperlativos e eufemismos e da 

arrogância intelectual, características das mudanças socioeconômicas súbitas das classes emergentes.  

As podas efetuadas em Natal têm um aspecto anômalo e – conforme o prisma com que se as vê 

– desagradável, graças aos procedimentos empregados na execução das mesmas. Apesar das 

recomendações e padrões existentes na própria Municipalidade no tocante às podas, estas continuam a 

serem efetuadas de maneira tosca e grosseira e, em alguns casos, violenta. Os ramos são destroçados 

com cortes inadequados, o desbaste das copas superiores invariavelmente remove os ramos apicais (ou 

gemulares), e a privação da copa inferior termina por determinar no vegetal uma forma absolutamente 

grotesca. A deformação das copas vai a ponto de descaracterizar o indivíduo, não somente como 

espécime, mas igualmente como vegetal. A maioria apresenta um aspecto arbustivo e segue um padrão 

invariável de altura e largura de copa, ademais da forma que tem de ser rigorosamente esférica. Não está 

muito claro o que leva a Municipalidade, as empresas supracitadas e os habitantes a efetuarem este tipo 

de poda com tamanha fúria e contumácia. Mas é evidente que tem uma forte ligação com a 

“militarização” e subjugação da natureza às demandas pessoais: vegetais controlados e deformados para 

se encaixar numa estética paradoxal às necessidades do vegetal e dos habitantes da urbe, assim como 

um total alheamento e ignorância em relação a meio ambiente e estética urbana. Se a tentativa é copiar 
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modelos estrangeiros de cidades europeias e americanas, é uma tentativa fracassada já na ideia, uma vez 

que as diferenças de clima, habitat e cultura são imensas e gritantemente evidentes. 

A sequência de repetições consecutivas de podas nos mesmos indivíduos tem ocasionado a 

morte de alguns, uma vez que a repetição de cortes impede que o vegetal recupere seu metabolismo a 

tempo. Outros recebem podas com tanta frequência que sofrem os efeitos deletérios de excesso de 

exposição do tronco à radiação, apresentando um aspecto mórbido, de enrugamentos e espessamentos 

excessivos da casca.  

Em alguns casos a própria população cuida da remoção dos vegetais, uma vez que estes, segundo 

voz dos perpetradores, “sujam”. Já na mente de outros o vegetal é um convite e porta de entrada para 

animais selvagens e peçonhentos, abriga ladrões à espreita, esconde a fachada da casa, ou serve de 

desculpa para desafetos entre vizinhos. O fato é que a Municipalidade criou um ciclo vicioso e inumano 

na relação com a vegetação urbana, e já comprometeu de tal forma o pouco que restou, que dificilmente 

teremos alguma recuperação do que foi perdido, em tempo hábil. Nem árvores associadas à História da 

cidade foram poupadas à sanha devastadora dos órgãos encarregados das podas (Figura 7.2). 

Figura 7.2. – Mangueira removida. 
Essa mangueira foi plantada por Dr. Silvio Pedrosa, um representante da história da cidade. É perfeitamente notável a 

ausência de fitopatologias que justifiquem a sua remoção (Foto do Autor). 

Assim torna-se possível denominar esse comportamento de pavor pânico à vegetação, de 

dendrofobia! Uma anomalia visceral associada a uma cultura rural profundamente enraizada no 

inconsciente e aos preconceitos provenientes dessa mesma cultura com o “mato” e seus “bichos”. Há de 

convir que não é um comportamento generalizado, mas é muito comum entre determinados grupos 

sociais, particularmente entre os emergentes e os que têm raízes muito profundamente fincadas na 

cultura da coivara*.  

                                                      
* N.A. – pilhas de ramos e restos vegetais que são incinerados após a limpeza de uma área, na própria área. 
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Daí, termos reconhecido métodos não-aleatórios de poda que, por suas características, podem 

ser encontrados nos seguintes padrões: 

 padrão 3x4 – padrão em que as copas são posicionadas num corte de 3m de altura por 4m 

de largura, normalmente a cargo da Prefeitura; 

 padrão “alfabético” – em que as copas após as podas lembram letras do alfabeto, 

particularmente as letras Y, U, C, p, q, D e O, normalmente a cargo da COSERN; 

 e o padrão Disney – o padrão das topiarias “engraçadinhas”, a cargo da população. 

Portanto, para termos uma ideia mais precisa do nível de destroçamento, partimos pela contagem 

e estatística de uma determinada área para podermos determinar a ocorrência. Tomamos como base os 

bairros de Tirol, Petrópolis e Cidade Alta, todos situados na Zona Leste da cidade (Figura 7.3). A Zona 

Leste possui aproximadamente 210.000 m2 possui uma área verde significativa e algumas das praças 

mais antigas, dentre estas a André de Albuquerque, Augusto Severo e a João Maria. Também 

destroçadas pela Nova Estética. 

 A escolha da área foi realizada considerando que são os três bairros que melhor representam a 

porção social que econômica e socialmente tem poder de decisão política na administração e gerência 

dos assuntos públicos da cidade. É nesta área em que estão os principais escritórios de advocacia, 

clínicas, hospitais, monumentos arquitetônicos antigos, Prefeitura, principais praças (?) da cidade, 

condomínios de luxo e onde residem políticos, profissionais liberais de alçada superior (diretores de 

empresas diversas), intelectuais com atividade pública (jornalistas, professores, etc.) e onde se 

encontram as principais empresas de serviço público, portanto o lugar com maior poder de decisão na 

comunidade. 

Consequentemente, iniciamos a montagem de um mapa (ver Mapas de Arborização, no 

Apêndice) em que pudéssemos localizar as trilhas e ilhas de radiação. Primeiro era preciso localizar os 

espécimes vegetais: quais eram esses e quantos eram. Daí então, partimos para contar os vegetais nestes 

três bairros: rua a rua, indivíduo a indivíduo. O primeiro resultado foi o dos espécimes vegetais, que 

foram catalogados em ordem alfabética com o respectivo nome científico e, na medida do possível, com 

o nome do botânico que os classificou (Quadro 7.1). Deste foi possível obter igualmente, dados 

referentes a quantidade e percentual da origem das espécies utilizadas, i.e., Regionais, Nacionais e 

Exóticas. Depois os dados foram contabilizados para se obter um resultado percentual dos vegetais, por 

espécie e quantidade existentes (Tabela 7.1 e Tabela 7.2). O segundo resultado, foi a compilação desses 

dados em aplicativo CAD para uma melhor visualização. 

Entretanto, esses dados remontam a Março de 2002 sendo portanto, obsoletos, tanto em relação 

às quantidades quanto à diversidade. Durante o ano de 2002 a SEMSUR e particulares deram cabo de 

muitos indivíduos. Os motivos são os mais diversos, de uma simples remoção de um indivíduo “morto” 

(?) a rixas de vizinhança por causa da sombra. 
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Figura 7.3 - Mapa da cidade, com as áreas de pesquisa. 
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Quadro 7.1 – Classificação das Espécies 
NÚMERO NOME VULGAR ORIGEM NOME CIENTÍFICO 
01 Aleluia E Senna multijuga Rich. 
02 Algaroba E Prosopis hassleri Harms. 
03 Algodão-da-praia N Hibiscus tiliaceus L. 
04 Bauínia (mão-de-vaca) E Bauhinia variegata L. 
05 Brasileirinho E Erythrina indica picta ? 
06 Cajueiro R Anacardium occidentale L. 
07 Carolina N Adenanthera pavonina L. 
08 Carnaúba R Copernica cerifera Mart. 
09 Cassia-rosa E Cassia javanica Ried. 
10 Chichá N Sterculia apetala Jacq. 
11 Castanhola E Terminalia catappa L. 
12 Casuarina E Casuarina equisetifolia L. 
13 Seriguela N Spondias purpurea L. 
14 Chuva-de-ouro E Cassia fistula L. 
15 Craibeira N Tabebuia caraiba Bur. 
16 Embaúba N Cecropia adenopus Mart. 
17 Espinheira (espinélio) N Mimosa farnesiana L. 
18 Farinha-seca (carvoeiro) E Albizia lebbek.(L) Benth. 
19 Favinha E Peltophorum pterocarpum Taub.  
20 Figo-de-salão E Ficus benjamina L. 
21 Figueira E Ficus microcarpa L. 
22 Figueira (seringueira) E Ficus elastica Roxb. 
23 Flamboyant E Delonix regia Raf. 
24 Gameleira N Ficus cyclophylla  Miquel. 
25 Goiabeira E Psidium guajava L. 
26 Ipê-roxo N Tabebuia avellanedae Lor. 
27 Ipê-amarelo N Tabebuia chrysotricha Lor. 
28 Jambeiro E Eugenia malaccensis Linn. 
29 Jamelão (azeitona) N Eugenia jambolana Lam. 
30 Juazeiro R Zizyphus joazeiro Mart. 
31 Leucena E Leucena leucocephala.(Lam.) DeWit. 
32 Mangueira E Mangifera indica L. 
33 Mungubeira N Pachira aquática Aubl. 
34 Oitizeiro N Moquilea tomentosa Benth. 
35 Oiticica R Licania rigida Benth. 
36 Pau-brasil N Caesalpinia echinata Lam. 
37 Plumeria E Plumeria Alba L. 
38 Sombreiro N Clitoria racemosa Benth. 
39 Tamarindo E Tamarindus indica L. 
40 Tulipa-africana E Spathodea campanulata Taub. 
41 Umari-bravo R Calliandra spinosa Ducke. 

Código: E: exótica; N: nacional; R: regional. 

Transcrição das siglas de nomes de cientistas e botânicos estudiosos das plantas. 

Aubl.     Jean Baptiste Christophe Fusée Aublet 

Benth.   George Bentham 

Burr.     Karl Ewald Maximilian Burret 

Ducke   Adolfo Ducke 

Gris.     August Heinrich Rudolf Grisebach 

Jacq.     Nikolaus Joseph von Jacquin 

L.           Carolus Linnaeus (Carl von Linné) 

Lor.        Paul Günther Lorentz 

Mart.     Karl Friedrich Phillip von Martius 

Raf.        Constantine Samuel  Rafinesque 

Ried.      Riedley 

Roxb.     William Roxburgh 
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Lam.     Jean Baptiste Antoine Pierre Monnet  de 

Lamarck 

 

St. Hil.   Augustin François César Prouvençal de Saint 

Hilaire 

Taub.      Paul Hermann Wilhelm Taubert 

ÁREA  TOTAL (%) 

R 
3% 

N 
39% 

E 
58% 

CIDADE  ALTA (%) 

R 
1% 

N 
30%

E 
69% 

 
A                                                                      B 

PETRÓPOLIS (%) 
R 

10% 

N
39%

E 

51% 

TIROL (%) 

R 
0% 

N
40%

E 

60%

 
C                                                                      D 

Figura 7.4– Gráfico de origem das espécies 
(E – exótica; N – nacional; R – regional. 

Esse gráfico (Figura 7.4) é bastante elucidativo da frequência com que os modismos 

influenciam nas decisões urbanas. Para uma Cidade Alta (B) que provem do período colonial e hoje 

bastante destruído e mutilado por obras da Prefeitura em conjunto com lojistas em busca da fachada 

ideal, a quantidade de regionais é insignificante frente a quantidade de nacionais contra o montante de 

exóticas que supera as duas. Em Petrópolis (C) que tem sua urbanização acentuada nos anos 20 e 30 as 

regionais chegam apresentar uma certa expressão percentual, contra o montante de exóticas introduzidas 

muito recentemente, especialmente nas áreas de clínicas e hospitais por razões de mera estética. Em 

Tirol (D), que inicia sua urbanização por volta de meados dos anos 50, tem seu ápice nos anos 60 e 70 

com um pleno afastamento de regionais, e amplo predomínio de exóticas, mesmo sobre o montante de 

nacionais. 

Isso implica na detecção de um traço comportamental social em que na medida que o tempo 

passa, os “modismos de revista” e um tipo de revisionismo da paisagem com vistas a uma estética, 

afastam o uso de regionais e nacionais como espécies pouco apresentáveis, sem outra justificativa 

racional, inclusive por parte dos habitantes das áreas em questão. 
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Tabela 7.1 - Quantidade e Percentual de Espécies 

A – Área total B - Cidade Alta 
ESP. QUANT. % 

01 661 19,04% 

02 120 3,46% 

03 70 2,02% 

04 7 0,20% 

05 109 3,14% 

06 14 0,40% 

07 210 6,05% 

08 74 2,13% 

09 24 0,69% 

10 5 0,14% 

11 384 11,06% 

12 19 0,55% 

13 5 0,14% 

14 24 0,69% 

15 56 1,61% 

16 2 0,06% 

17 255 7,34% 

18 13 0,37% 

19 4 0,12% 

20 48 1,38% 

21 103 2,97% 

22 12 0,35% 

23 116 3,34% 

24 14 0,40% 

25 5 0,14% 

26 75 2,16% 

27 7 0,20% 

28 313 9,01% 

29 4 0,12% 

30 2 0,06% 

31 7 0,20% 

32 37 1,07% 

33 67 1,93% 

34 303 8,73% 

35 3 0,09% 

36 85 2,45% 

37 5 0,14% 

38 184 5,30% 

39 12 0,35% 

40 13 0,37% 

41 1 0,03% 

TOTAL 3472 100,00% 
 

ESP. QUANT. % 

01 89 24,25% 

02 5 1,36% 

03 5 1,36% 

04 1 0,27% 

05 9 2,45% 

06 2 0,54% 

07 68 18,53% 

08 3 0,82% 

09 7 1,91% 

11 55 14,99% 

14 1 0,27% 

15 3 0,82% 

17 2 0,54% 

21 38 10,35% 

23 1 0,27% 

25 1 0,27% 

26 4 1,09% 

28 37 10,08% 

31 1 0,27% 

32 5 1,36% 

33 1 0,27% 

34 13 3,54% 

36 10 2,72% 

38 5 1,36% 

39 1 0,27% 

TOTAL 367 100,00% 
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Tabela 7.2 - Quantidade e Percentual de Espécies (Cont.) 

C - Petrópolis D - Tirol 

ESP. QUANT. % 

1 103 12,58% 

2 25 3,05% 

3 3 0,37% 

5 18 2,20% 

6 8 0,98% 

7 44 5,37% 

8 71 8,67% 

9 6 0,73% 

10 2 0,24% 

11 75 9,16% 

12 1 0,12% 

13 2 0,24% 

14 3 0,37% 

15 6 0,73% 

17 59 7,20% 

20 17 2,08% 

21 51 6,23% 

23 32 3,91% 

24 6 0,73% 

25 1 0,12% 

26 14 1,71% 

28 68 8,30% 

29 2 0,24% 

31 1 0,12% 

32 8 0,98% 

33 2 0,24% 

34 118 14,41% 

35 3 0,37% 

36 19 1,59% 

38 43 5,25% 

40 8 0,98% 

TOTAL 819 100,00% 
 

ESP. QUANT. % 

01 469 20,52% 

02 90 3,94% 

03 62 2,71% 

04 6 0,26% 

05 82 3,59% 

06 4 0,17% 

07 98 4,29% 

09 11 0,48% 

10 3 0,13% 

11 254 11,11% 

12 18 0,79% 

13 3 0,13% 

14 20 0,87% 

15 47 2,06% 

16 2 0,09% 

17 194 8,49% 

18 13 0,57% 

19 4 0,17% 

20 31 1,36% 

21 14 0,61% 

22 12 0,52% 

23 83 3,63% 

24 8 0,35% 

25 3 0,13% 

26 57 2,49% 

27 7 0,31% 

28 208 9,10% 

29 2 0,09% 

30 2 0,09% 

31 5 0,22% 

32 24 1,05% 

33 64 2,80% 

34 172 7,52% 

36 56 2,45% 

37 5 0,22% 

38 136 5,95% 

39 11 0,48% 

40 5 0,22% 

41 1 0,04% 

TOTAL 2286 100% 
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Em seguida, temos os mapas de arborização por área com os números correspondentes às 

espécies e as letras correspondentes à situação em que se encontram as copas em relação às podas 

efetuadas. 

Entretanto, ao término da primeira contagem, verificamos que era muito difícil contabilizar o 

acidente, uma vez que a velocidade com que se processava a poda e/ou abate dos indivíduos era muito 

maior que o da contagem. Assim, quando terminávamos de contar uma rua, na volta esta já estava sendo 

modificada novamente. Não foi raro terminar a contagem e classificação de uma rua e no retorno 

constatar a falta de alguns indivíduos. Durante parte da coleta de dados pudemos apreciar os diversos 

métodos empregados para remoção de indivíduos adultos: anelamento superficial ou profundo do córtice 

(Figura 7.5) envenenamento por óleo queimado, rega das raízes superficiais com água fervente, 

envenenamento das raízes e até mesmo o abate lento e sistemático efetuado pelos cidadãos. A maioria 

age por conta própria e sem a devida autorização ou instrumentalização para isso.  

           

 

    

À esquerda o espinélio foi transformado numa escultura grotesca e à direita um oitizeiro. Ambas 
árvores foram descascadas perversamente para acelerar a sua morte. 

 

Figura 7.5-  Anelamentos. 
(Foto do Autor). 
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77..22  DDaa  MMeemmoorraabbíílliiaa  DDeessnnaattuurraaddaa  

Para isto fizemos uma contagem ignorando o prosseguimento e o ritmo de destruição, e 

registrando os dados referentes ao momento da contagem. É possível que posteriormente efetuemos 

nova contagem para comparar a velocidade e o ritmo, no tempo. 

Para a contagem das volumetrias usamos o procedimento de relacionar os volumes de tronco e 

copa, considerando que a estrutura de um tronco X relaciona-se diretamente com um volume de copa Y 

específico e tomando como parâmetro um indivíduo intacto de espécime. As relações entre tronco e 

copa são bastante precisas dentro da natureza e obedecem rigorosamente aos critérios de equilíbrio e 

economia de recursos, citados anteriormente. Assim as alterações efetuadas artificialmente nos vegetais 

em observação caracterizavam as alterações artificiais realizadas nesses indivíduos. 

Assim, a partir de espécimes intactos, contabilizamos o que foi encontrado usando os números 

para identificar o que restou do espécime, e não o contrário (ver Mapas de Poda, no Apêndice), 

utilizando os seguintes parâmetros: 

A. 1 /1 – é tão rara a ocorrência de árvores intactas na área de estudo que a contabilização 

destas chega a ser um verdadeiro espanto, levando à expectativa de que essas, em algum 

momento indefinido, também poderão ser destroçadas. A grande maioria delas se encontra 

em áreas onde o trânsito de visitantes à cidade é inexistente; 

B. 3 /4 – do montante total de copa foi removido somente um quarto, a qual conforme a área 

de amputação poderá ou não retomar a forma e crescimento; 

C. 2 /3 – na remoção deste terço, alguns espécimes sofrem danos intensos devido a remoção 

dos ramos gemulares (prática constante) na parte terminal da copa superior, prejudicando o 

posterior crescimento vertical; 

D. 1 /2 – parte deste tipo de poda situa-se em espécimes novos ou jovens, de poucos anos de 

existência e , portanto, ainda moldáveis e prestando-se bem ao papel de arboretas de “cartão 

postal”; 

E. 1 /3 – é a conformação mais empregada e em alguns lugares, como na Av. Floriano Peixoto, 

onde se removeu a copa inferior, chega a ser simpática. Mas na grande maioria das vezes os 

2 /3 removidos são o correspondente a copa superior deixando o vegetal com um aspecto 

achatado de “prato” ou “disco”; 

F. 1 /4 – está praticamente em todos os lugares, e aí o vegetal está tão descaracterizado que é 

difícil até mesmo identificar o espécime, tamanho o desgaste. Em alguns casos os vegetais 

foram podados com tamanha ferocidade que apesar de parecer ter 1/4 apresentam 

deformações em sua arquitetura que beiram o monstruoso e o degradante, graças as formas 

adquiridas. É tão usado quanto o E; 

G. 0 /0 – aqui nos encontramos no obscuro campo do bizarro e do grotesco. o vegetal foi 

totalmente destituído de sua arquitetura e muitas vezes tornava-se muito difícil, quando não 
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impossível, de identificar alguma forma. A remoção total da copa – salvo um ou outro ramo 

esquecido – termina por caracterizar o vegetal como algum tipo de escultura abstrata. 

REMOVIDA. 0 - Conforme indica a nomenclatura o indivíduo vegetal foi removido do seu 

local original, muitas vezes sem reposição, deixando uma lacuna na área verde. 

Considerando os tipos de copa temos a seguir, uma sequência de gráficos mostrando as variantes 

de poda em torno de um mesmo tipo de copa, i.e.: esférica (Figura 7.6), cônica (Figura 7.11) e calota 

(Figura 7.14). Também apresentamos alguns demonstrativos para cada tipo de arquitetura, ou seja: 

 para a esférica temos oiti (Figura 7.7), tento (Figura 7.8), gameleira (Figura 7.9) e 

espinélio (Figura 7.10);  

 para a cônica, temos o jambo (Figura 7.12) e a castanheira (Figura 7.13); 

 para a calota, temos o flamboyant (Figura 7.15). 

Isto é, uma árvore de copa esférica pode, dentro do âmbito da poda pretendida, sofrer uma série 

de alterações que variam conforme o projeto do mandante (SEMSUR, COSERN, particulares, etc.). 

Numa árvore esférica, portanto, que teve uma poda tipo C, o restante pode terminar deitado, em pé, em 

forma de prato, pizza, bola, bolo, caixinha de música, copo, taça ou outra bobagem qualquer. 

Nas figuras seguintes, são apresentados os diversos tipos de poda, efetuados no plano urbano da 

cidade. Evidentemente que existem outros modelos, mas aqui foram apresentados somente os mais 

usuais. No caso das copas irregulares ou ‘amorfa’, por serem muito semelhantes à copa esférica, não 

dispõem de gráfico próprio podendo ser lidas usando o critério para as esféricas (Figura 7.6).  
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7.2.1 Esférica 

 

 

 
Figura 7.6– Diagrama de Podas – Copa esférica 
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A                                                                                    B 

    

C                                                                                   D 

        

F                                                                                  G 

 

REM 

 
Figura 7.7 - Poda esférica – Oiti. 
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(Fotos João Evangelista de Souto). 

   

             A                                                                                         D 

   

E F 

 

F 

Nessa última figura é possível ver a tendência à arte abstrata, o que caracteriza essa poda como igualmente surreal.  

 
Figura 7.8 - Poda Esférica - Tento 
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(Fotos do autor). 

   

A                                                             B 

                    

C                                                           D 

                                          

F                                                           G 

Tanto por ser grandiosa como vistosa, a gameleira se permite uma visualização excelente do perverso 
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Figura 7.9 - Poda esférica – Gameleira 
(Fotos de João Vital Evangelista de Souto) 

 

   

D                                                                                  E 

   

F                                                                                   F 

Os espinélios têm copa dita amorfa ou anômala. Mas inserimos na categoria esférica, por terem sofrido uma modificação 
tão bizarra, que é quase impossível encontra-los em estado natural. Não existem espinélios A na cidade. O índice maior 
em copa está na categoria C. É perceptível no F, à direita, a militarização e condicionamento da paisagem à uma ordem 

bizarra. No D, a poda foi efetuada por particulares. 

 
Figura 7.10 - Poda esférica – Espinélio 

(Fotos do autor) 
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7.2.2 Cônica 

 

Figura 7.11 - Diagrama de Podas – Copa cônica 
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A                                                                      B 

                

D                                                                      E 

   

E                                                              F 

Figura 7.12 - Poda cônica – Jambeiro. 
É possível notar a incrível deformação na arquitetura dos indefesos indivíduos: desde os formatos mais bizarros aos mais 
perversos. É possível perceber que o D teve removido exatamente a metade de sua copa Note-se especialmente o F que 

lembra um grude de coco, ou melhor, um agrupamento desta guloseima! Isso é verdadeiramente bizarro! (Fotos do autor) 
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A                                                                                      B 

   

C                                                                                        D 

                              

E                                                                                           F 

   

G                                                                                         G 
Embora não sendo propriamente cônica (e, sim, estratificada), o jambeiro tem a copa mais furiosamente perseguida.  

Figura 7.13 - Poda Cônica – Castanheira. 
(Fotos João Evangelista de Souto) 
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7.2.3 “Calota” 

 

 

Figura 7.14 - Diagrama de Podas – Copa calota 
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A                                                                                      B 

   

 C                                                                                     E 

   

 F                                                                                     G 

 

G 

É perceptível o nivelamento dos flamboyants a um nível bastante próximo ao abate. No G é em área particular, o que bem 
exemplifica a identificação da cidade com essa anomalia. 

 
Figura 7.15 - Poda calota – Flamboyant 

(Fotos João Vital Evangelista de Souto). 
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Esses parâmetros não fornecem ou definem dados suficientes para mostrar as AIRUV, assim 

recorremos a uma média de diâmetros para identificar as áreas com maior potencial de exposição à 

radiação. Essas médias de diâmetro significam, na verdade, a projeção de sombra num zênite ideal ao 

meio-dia hipotético, considerando o montante de copa disponível sobre a área adjacente (ver Mapas de 

RUV no Apêndice).  

Muitas vezes essas sombras projetadas não correspondem estrita e necessariamente ao resultado 

das podas (Poda). É comum aberrações em que um indivíduo antigo de grande porte tenha uma poda 

(Poda) F, em que teoricamente o montante de copa tenha sido reduzido ¼ de seu volume original e 

consiga produzir um diâmetro de sombra ao equivalente de um indivíduo intacto. Assim, numa dada 

área onde um Oiti adulto que ostenta ¼ de copa restante (34F) consegue ter uma sombra projetada 

(Diâmetro) entre 7-9m, é possível encontrar outro Oiti com ¼ de copa restante e com sombra projetada 

(Diâmetro) entre 4-7m ou 2-4m. Em alguns casos a bizarria é tamanha que a deformação a que o 

indivíduo é submetido o descaracteriza tornando difícil acompanhar uma contagem mais precisa. Assim 

um Oiti adulto de copa esférica e plena de 12-15m de diâmetro pode ser podado somente em 1/3 de sua 

copa original e apresentar uma sombra projetada de somente 4-7m de diâmetro, o que quer dizer que o 

indivíduo foi transformado em coluna vertical com toda a copa restante sido removida.  

Deste montante de espécies as mais degradadas são aleluia, castanhola, flamboyant, jambo, oiti 

e espinheira. As aleluias normalmente têm a copa completamente removida ou são simplesmente 

transformadas em esferas. As castanholas, de formato normalmente piramidal, são invariavelmente 

destituídas de suas copas superiores, apresentando um formato de “prato”. Os flamboyants de 

característica copa chata e ampla tem a largura comprimida para o rebatimento do meio-fio da área em 

que se encontram. Os jambeiros de forma piramidal, são normalmente achatados no característico 

formato de “prato” chato. Os oitis têm deformações tão diversas e bizarras que as vezes dificulta 

identificar o vegetal e as espinheiras são comprimidas a uma esfera insignificante em relação à copa ou 

tronco, quando não são destituídas de um aspecto vegetal. 

Para os diâmetros (Diâmetro) optamos por um cálculo de área (m) médio em que os índices de 

valor apontam para uma estimativa aproximada de agrupamentos de indivíduos idênticos em suas 

diversas amostragens. Assim, temos os seguintes índices:  

 0 – invariavelmente correspondendo aquele indivíduo em que resta somente o tronco 

ou que é muito novo (muda) para expressar alguma coisa podendo ser encontrado nos 

níveis G (amputadas da copa) e A (quando novas). Não é raro encontrar esse tipo em 

espécimes que tiveram a copa podada de tal maneira que sobraram pedaços da copa 

original espalhada em tufos esparsos, não gerando nenhuma sombra; 

 0-02 – diâmetro mais comum em mudas ou jovens que apresentam copa ainda em 

formação ou deformação de poda, como é frequente nas Aleluias e Espinheiras jovens, 

ou em indivíduos que foram despojados de sua copa e apresentam um crescimento 

incipiente. Encontrado nos níveis A (novas) E e F quando em podas radicais;  
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 02-04 – diâmetro mais apreciado pela população. É usado em todos os indivíduos 

disponíveis, indiscriminada e independentemente de sua forma de copa (esférica, 

piramidal, calota, etc.), idade (jovem, madura ou adulta), situação (canteiro lateral ou 

central) ou interferência nos meios urbanos (rede elétrica, hidráulica, paredes, 

marquises, etc.). O padrão 4x4 (4 de altura por 4 de largura) tem um sentido muito mais 

ligado à estética do que a outro elemento específico e é exatamente o padrão que define 

o “bonitinho” cultural tão a gosto da população encontrada nas novas e jovens, em 

algumas quando maduras e em E, F e G quando antigas; 

 04-07 – diâmetro bastante encontrado e que indica a de transição entre o comum e o 

raro. Bastante encontrado, quiçá, como resultado do rebrotamento do padrão anterior. 

Muito comum entre os indivíduos maduros e adultos. Todos esses diâmetros, em sua 

grande maioria, têm uma relação discrepante entre eles e as podas. Esse, por exemplo, 

tanto pode configurar um indivíduo adulto com copa plena, mas sem o topo, como um 

indivíduo com copa bastante reduzida na horizontal, mas altura conservada. Encontrada 

em A e B quando novas e jovens C e D quando jovens e maduras e E e F quando antigas 

(ver Mapa de Idade, no Apêndice); 

 07-10 – diâmetro razoavelmente comum entre indivíduos maduros de crescimento 

acelerado (Moráceas em geral) e adultos. É mais frequente entre as podas B, C, D e E 

especialmente nas mais afastadas das zonas de interesse especulativo; 

 10-12 – diâmetro que inicia o campo da raridade. Os indivíduos com esse diâmetro de 

projeção de sombra estão mais localizados em Petrópolis e áreas reservadas do Tirol 

antigo. Encontrada nos níveis A e B quando jovens, C e D quando maduras e D e E 

quando antigas; 

 12-15 – diâmetro já bastante raro com alguns indivíduos em Petrópolis e raríssimos no 

Tirol antigo. As podas efetuadas nestes não ultrapassam o nível D nas antigas e maduras 

sendo dificilmente encontrada nas jovens, exceto as vigorosas; 

 15-. – aqui é o campo da raridade encontrando-se em alguns indivíduos específicos e 

somente em Petrópolis encontradas em A e B quando antigas ou maduras e eventuais C 

quando antigas. 

A análise desses diâmetros está compilada nas figuras a seguir. Os gráficos das figuras seguintes 

são o resultado da quantificação dos espécimes encontrados nas áreas estudadas, e refletem a situação 

em que se encontram esses espécimes no tocante à poda. As apresentações em quantitativos e 

percentuais referem-se ao montante de copa removida.  
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Gráfico 7-1 - Gráfico de copa – Área total 

Na área total (Gráfico 7-1) temos um quadro evidente da situação como um todo, com um 

predomínio do tipo A (22%) secundado pelos tipos E (19%) e F (19%) e seguido pelo D (11%), C 

(10%), G (8%), B (8%) e REMOVIDA (4%). Repetimos que o tipo A não significa um indivíduo 

intocado, mas um indivíduo com copa intacta quando novo (3 a 4 anos) ou copa em que a poda não 

atinge ¼ de remoção. Independente dos dados, conta também a desatualização para a presente data dos 

dados apresentados (contagem interrompida em Março de 2002), estando a situação bem pior e mais 

comprometida com o avanço da remoção da sombra na cidade, atualmente realizada com mais 

intensidade, descontrole e ausência de políticas urbanas eficazes. De REMOVIDA, com índice de 4%, 

desapareceram 131 que é um número respeitável a ser considerado. 
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Gráfico 7-2 - Gráfico de copa – Cidade Alta 

No gráfico da Cidade Alta (Gráfico 7-2), mostramos o significado das letras com os números 

que indicam a quantidade de copa que restou após a poda (A=1/1, B= ¾, C= 2/3, e assim por diante) 

para uma memorização dos gráficos restantes e, portanto, inferindo uma ideia do tanto de sombra que é 

projetada na área urbana de passeio (ruas e praças). Consideramos as variantes: idade, (que implica em 

tamanho significativo), estado (indivíduos doentes, mortos ou depauperados) e natureza específica 

(forma da copa, altura média e extensão média de copa), para podermos apontar um número que 

expressasse a grandeza e volume da obra empreendida pela sociedade como um todo, isto é, povo e 

representantes administrativos (seja no público, seja no privado). Devido a permanente modificação da 
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arborização urbana da Cidade Alta efetuada por todos (público e privado), o paisagismo já estava tão 

descaracterizado que tornou-se difícil fazer uma projeção para um futuro próximo. No entanto, ficou 

bastante evidente o predomínio do tipo F (28%) secundado pelo A (19%), que é expresso por indivíduos 

novos e de tamanho insignificante que substituíram, em sua grande maioria, os indivíduos existentes 

que foram removidos por razões estéticas (?). O tipo REMOVIDA, ostentou um índice de 4%, que é 

um número razoável, dada a dimensão da área. No computo geral a contagem foi de 15 indivíduos. 
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Gráfico 7-3 - Gráfico de copa – Petrópolis 

Conforme o resultado, pudemos ver uma predominância dos tipos A, E e F em quase todas as 

outras áreas, com exceção de Petrópolis (Gráfico 7-3) onde o E (13%) e F (14%) foram substituídos 

pelo tipo C (16%) o que tornou o bairro de Petrópolis aquele com a presença de melhor volume verde. 

Os números referentes ao A (28%) têm um aspecto enganoso, porque esses indivíduos não foram 

podados e são mostrados no gráfico como intactos mas, na verdade, são indivíduos novos com aspecto 

e porte insipientes, não dispondo de volume suficiente para suportar uma poda ou apresentar sombra de 

importância. Em sua grande maioria não ultrapassaram os 2m de altura (quando muito) e tinham uma 

idade aproximada entre 3 a 4 anos, apresentando em alguns casos aspecto raquítico ou insignificante. O 

tipo REMOVIDA ocupou um percentual de somente 3, com 21 indivíduos, o que é pequeno em relação 

ao tamanho e desempenho das outras áreas. 
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Gráfico 7-4 - Gráfico de copa – Tirol 
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O volume de A (21%) no bairro de Tirol (Gráfico 7-4) deveu-se a introdução de uma grande 

quantidade de pau-brasil, que leva um tempo considerável para apresentar copa relevante, uma vez que 

é lento seu crescimento. Nesse bairro, a substituição sistemática e contínua de espécies existentes 

(saudáveis em sua grande maioria) por outras, não utilizou método condizente com a situação crítica das 

condicionantes ambientais da cidade. A substituição foi efetivada com a simples remoção das espécies 

indesejadas e pronta substituição por mudas de porte ínfimo e que não possuem capacidade de construir 

sombra a curto prazo, implicando numa exposição forçada e excessiva às intempéries. O tipo 

REMOVIDA apresentou índice de 4% (95 indivíduos) o que representa um número bastante 

expressivo. 

77..33  DDaass  NNeeoo--TTiippoollooggiiaass  

Antes, consideremos a notabilidade de quatro expressões humanas bastante distintas, se bem 

que relacionadas entre si pela peculiaridade, a ver: o ridículo, o bizarro, o surreal e o perverso.  

 O ridículo é caracterizado por aquilo que é próprio para fazer rir, isto, é do latim ride, e é 

pautado pela ausência de seriedade da situação em se encontra. Portanto, tudo o que é feito, 

propositadamente ou não, e que leva ao riso é ridículo. E é do ridículo que se alimenta a 

teatralidade do palhaço ou anedotista, assim como o ridículo de pessoas comuns que se colocam 

situações em situações vexatórias por ignorância ou soberba. 

 O bizarro, como o ridículo, também induz ao riso, apesar de em sua origem significar um bom 

gosto afetado, uma janotice. Com um sentido predominante de extravagância o bizarro apela 

para extremos, e sua afetação perturbadora provoca um riso menos humorado e mais crítico. De 

uma certa forma o bizarro é um tipo de ridicularidade excêntrica e exagerada. 

 O surreal, ou fator estranheza, é aquele em que se força a probabilidade de ocorrência de uma 

determinada situação. Consequentemente é uma situação que namora a perversidade, por 

provocar incomodo psicológico de apreensão do fato em si. Isto é, quanto mais afastada a 

probabilidade de ocorrência de um determinado ocorrer, e tanto mais esse fato ocorre, mais 

estamos no campo do surreal, daquilo que só o inconsciente apreende através de uma 

determinada leitura simbólica.  

 A perversidade é caracterizada por uma má situação de prejuízo a outrem, uma maldade 

elevada a um grau de otimização e adquirida por uma elaborada resistência a sociabilidade como 

fruto de uma profunda introspecção em que se perde o amor às mesmas coisas vivas.  

Uma vez esboçadas essas expressões humanas, vejamos como essas se inserem no que 

compreendemos ser um novo elemento no currículo urbanístico de Natal. Compreendemos que o 

tratamento dado aos elementos naturais e ambientais não tem sido muito feliz e - nesta cidade - tem 

alcançado índices de absurdez que beiram o delírio, consequentemente, tal desvario pede uma nova 

avaliação, uma nova leitura (diríamos) desse modo de proceder.  
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Assim, como esse delírio não está contido nos padrões comuns e se transformou em algo 

inusitado e difundido, após várias tentativas de enquadrar as podas locais em algum método ou 

procedimento técnico reconhecido, além da dificuldade em encontrar um sistema universal onde isso 

pudesse se enquadrar, concluímos que Natal criou (inventou! por assim dizer) uma nova maneira de 

lidar com árvores e podas. A intelligenza local conseguiu inventar exatamente quatro novas formas de 

poda ainda não reconhecidas universalmente e sendo, portanto, exclusiva nesse tópico utópico. São as 

podas: ridícula, bizarra, surreal e perversa! 

 A poda ridícula – é aquela em que o vegetal é destituído de sua arquitetura característica e é 

transformado, isto é, ‘coisificado’, em volumes geométricos inexpressivos, fora da realidade 

funcional da árvore: cubos, bolas, pratos, guarda-chuvas, etc., e irrelevantes ao conforto 

ambiental urbano (Figura 7.16 e Figura 7.17); 

 A poda bizarra – é a “afetada”, em que a árvore é estraçalhada (seja de bons ou maus bofes 

por parte de quem o faz), na grande maioria das vezes de maneira aleatória e/ou maldosa. Parte 

das árvores que sofrem a poda bizarra, tornam-se membros de uma fraternidade terminal de 

vegetais em declínio. Todas têm invariavelmente removido o ramo gemular ou apical, 

apresentam fissuras, gretas e farpas, como carne dilacerada. Sua arquitetura sofre uma espécie 

de reforma afetada e extravagante, tornando-se um ser de transcendência kitsch (Figura 7.18 e 

Figura 7.19); 

 A poda surreal – evidencia-se a notável força exercida em destituir o vegetal de sua função 

vital e de sua arquitetura característica. Nessa, as árvores tornam-se absurdas e incompreensíveis 

à primeira vista. É comum ver árvores antigas de grande porte terem sua copa reduzida a uns 

metros (em alguns casos, centímetros) sobre um tronco portentoso, ou árvores com troncos 

imensos sustentando um único ramo secundário pendurado com toda a galharia para um só lado. 

Nesse tipo de poda espera-se a igual supressão dos ramos gemulares (da Figura 7.20 a Figura 

7.22); 

 Na poda perversa – o trabalho é realizado para colocar as pessoas diretamente expostas ao sol 

como em paradas e praças (prefeitura), ou para inviabilizar a presença de estranhos (ladrões, 

namorados, amantes, vizinhos, etc.) nas redondezas do imóvel (particular). Aqui se apresenta a 

perversidade em sua forma mais requintada, pois àquelas que não possuem a oportunidade de 

evitar essa situação são cozidas lentamente nas ruas e logradouros públicos sem remédio, uma 

vez que marquises, toldos e outros apetrechos urbanos de conforto, foram removidos e 

substituídos pelas fachadas cegas e imaculadas da nouvelle architecture e do novo paisagismo, 

dito de clínica. Mas nada transmite melhor a fúria perversa do que o anelamento de árvores, em 

que essas têm a casca removida e são deixadas a morrer lentamente de fome. Curiosamente não 

há um plano de Fome Zero para elas (da Figura 7.23 a Figura 7.26). 
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Às vezes o ridículo se presta ao papel de ironia, senão como explicar que frente a palavra bios (vida) e elfa (um elfo 
mulher) haja tanto contraste! 

   

Tanto o oiti (esquerda) quanto o espinélio (direita) foram transformados em pratinhos sugestivos, ornamento do ridículo. 

                                           

Nem o infeliz do oiti (esquerda) resistiu ao incrível tormento estético-anti-funcional da poda, que o transformou num 
prosaico pirulito. Assim como a figueira de Alice no País das Maravilhas (direita). 

 
Figura 7.16 - O ridículo. Ou das Ironias que se leem na paisagem 

(Fotos do autor). 
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É possível ver a deformação dos vegetais por amor à estética (?). Na figura à esquerda a figueira foi transformada numa 
meia esfera, ao passo que na figura à direita ela foi transformada num pratinho. Em ambos os casos o vegetal torna-se um 

mero ornamento sem nenhuma função de sombreamento, ademais da qualidade duvidosa da estética em questão. 

   

Na figura à esquerda a figueira foi transformada num tronco de cone e a da direita num paralelepípedo. Como isso pode 
inserir qualidade de vida à paisagem é um dos mistérios que pairam sobre o fanatismo histérico da estética paisagística 

local. 

   

Às vezes são trechos de rua inteiros. Temos de considerar que todas essas árvores estão em calçadas externas sendo, 
portanto, de domínio público. Não se tratam de indivíduos plantados em espaço privado e de domínio particular. O 

problema inicia-se coma desconsideração pelos temas legais: quem planta é proprietário com direitos sobre o vegetal, 
mesmo que esse esteja em espaço público. 

 
Figura 7.17 - O ridículo (Cont.). 

Ou das Ironias que se leem na paisagem (Fotos do autor). 
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À esquerda vê-se um espinélio de cerca de 30 anos reduzido a menor expressão de sua arquitetura minimalista e à direita 
outro espinélio tão danificado que o equilíbrio de volumes (tronco/copa) desaparece. 

                                                

Nessa figura vemos dois oitis transformados em “coisa” plástica. É quase impossível predizer que tipo de arquitetura é 
essa. 

               

Enquanto três castanholas dançam ao sabor do ritmo (tropi)caliente das motosserras, um ex-oitizeiro presta continência 
às Fúrias gregas reencarnadas. 

 
Figura 7.18 - O bizarro 

(Fotos do autor) 
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Tanto a figueira (esquerda) quanto a cássia (direita) ousam no bizarro: de um lado, o utilitarismo da figueira (onde está o 
resto da copa? – pergunta o tronco) e do outro, a estética da beleza-pura (magra e cheia de curvas). Ambas têm de aspecto 

tão absorvente e asséptico quanto uma máscara cirúrgica. 

   

Uma das figuras mais notáveis do bizarro, esse espinélio (esquerda) parece uma pessoa correndo com a cabeleira em 
chamas? Ou será mesmo uma árvore negra de penteado afro? Quem sabe quais eram as intenções da SEMSUR quando 

esculpiu essa obra gigante de tanto mau gosto. Compare-se a largura do tronco com o automóvel ao lado e tire uma ideia 
do quanto de copa existia nesse espécime. Depois calcule o quanto de sombra que foi removida para deleite dos novos 

doutores da estética urbana. Note acima o fio, calcule também se não haveria a possibilidade de coexistência pacifica dos 
dois elementos. Quanto ao Fícus elástica (direita), o aspecto é tanto mais horripilante quanto mais se pensa que volume 

deveria possuir, para ostentar tamanho tronco. 

 
Figura 7.19 - O bizarro (cont.) 

(Fotos do autor) 
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O surreal habita o hábitat com a desenvoltura de um connaisseur de ambientes infernais: bancos ao sol, quiçá, para 
churrasquinhos humanos! Praça Cívica. 

 

Aqui um banco ao sol para pessoas geladas na Praça André de Albuquerque. Portanto, admiramos o garbo e a intensa 
inteligência de quem fez praças para o não-uso das não-pessoas da não-cidade. 

 
Figura 7.20 - O surreal. 

(Fotos do autor) 
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À esquerda, vemos uma figueira reduzida a uma postura absurda em que ¼ de sua copa permanece pendurada para a rua, 
ao passo que à direita, uma parenta sua exibe uma forma entre um Giacometti e um Dali. 

 

   

À esquerda, um oitizeiro é retorcido para adaptar-se às exigências elétricas enquanto, à direita, uma infeliz cássia exibe 
um formato muito estranho às intenções da natureza. 

 

                              

À esquerda vemos um antigo oitizeiro reduzido a uma especulação filosófica: é um arbusto ao lado de uma casa de 
bonecas ou uma árvore esmagada por uma casinha de gigantes? Ao passo que a cássia (direita) também levanta suspeitas 

de que a natureza não iria criar um tronco tão espesso para volume de copa tão impressionantemente humilde. 

 
Figura 7.21 – O surreal (cont.) 

(Fotos do autor) 
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A mesmíssima árvore em diferentes momentos. À direita, um ano após e devidamente vestida para o verão. Essa 
mungubeira também tem problemas de perspectiva: é uma árvore grande numa paisagem de maquete ou uma árvore de 

maquete numa paisagem real? E bem à propósito, essa mungubeira é um dos ícones do surreal total, conhecida de todos. É 
impossível sua visão sem um riso. 

 
Figura 7.22 - O surreal (cont.) 

(Fotos do autor) 

 
Figura 7.23 - O perverso. 

Essa sim, é que é perversidade. Remove-se a sobra exatamente onde ela é mais necessária: na parada. Quiçá, tenha como 
propósito estimular um bronzeado espetacular! 

(Foto do autor) 
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PELO PÚBLICO. 

 

   

Ué! Cadê o banco? Se de um lado se remove a copa quando estão os bancos, já não se os tem mais pois que agora tem 
sombra. Dá para entender? Verificar na R. Seridó. (Fotos do autor) 

   

Ambas as imagens são do mesmo local e ângulo com a diferença de antes (2001) e depois da última passagem (2003) da 
Prefeitura pela Av. Floriano Peixoto (SEMSUR). 

(Foto João Vital Evangelista de Souto) 

 
Figura 7.24 - O perverso (cont.). 
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PELO PRIVADO 

      

Ambas podas foram feitas pela mesma pessoa nos dois lados da casa com a finalidade de espantar pessoas inconvenientes 
(ladrões à deriva, devassos no purgatório etc.). À esquerda, é uma Carolina e à direita, um sombreiro, valendo a pena 

salientar que uma das fachadas é para o poente (Foto do autor). 

      

Obras primas do desvelo ao urbano tanto o Oitizeiro removido ( à esquerda) quanto o Jambeiro (à direita) são sintomáticos 
da prevalência de gosto sobre o conforto. Ambas as edificações estão voltadas para o poente. Nesses dois casos 

prevalecem dois aspectos: à esquerda o amor a estética das paisagens polares e à direita o pânico fóbico às coisas da 
natureza. (Fotos do autor) 

 
Figura 7.25 - O perverso (cont.) 
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POR TODOS 

           

Essas imagens são mais eloqüentes. Simplesmente compare-se o tamanho da pessoa com o que restou de uma figueira 
muito antiga (à esquerda) ou do muro com os restos de um flamboyant (à direita). O importante é a exposição das 

fachadas para o poente, não importa a violência empregada 

PARA TODOS 

   

Nesses estacionamentos de um posto de combustível (esquerda) e supermercado (direita), houve-se por bem de 
acrescentar ao excesso de pavimentação a implementação de mórbidas esculturas de plantas vivas. A sombra é 

desnecessária. A importância está no que se vê. E como! 

(Foto do Autor) 

 
Figura 7.26 – O perverso (cont.) 

Nem a Universidade – O Templo do Saber –, exatamente aquela que deveria dar o melhor 

exemplo, escapou incólume a essa moda perversa e inconsequente. Os paisagistas (tão instantâneos 

quanto as sopas da Maggi) e urbanistas do plantão administrativo, deixaram o registro mais precioso e 

insidioso de sua cópia da cópia da cópia do que há de mais kitsch (e vulgar) na cidade, não somente em 

termos de “jardins de cemitério”, mas também na execução de vários indivíduos sadios para a criação 
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de uma paisagem lunar que, outrossim, poderia ser o exemplo para uma sociedade ignara de todo. Assim, 

com a mesma facilidade com que se corta o pescoço de uma galinha, se partem árvores sadias: sejam 

eucaliptos pela base ou carolinas pela tampa (Figura 7.27). Restou aos usuários do especialíssimo 

espaço acadêmico, a sorte de terem sido premiados com a obrigação de ferver o sangue e fritar a pele e 

o cérebro ao sol sem ter a que recorrer, exceto aos pés suados no trajeto forçado e diário pelo (hoje) 

Crematório do Saber. 

         

                                 a                                                                                     b 
Figura 7.27 - O Perverso Acadêmico. 

(Fotos do Autor) 

Após essa apresentação, restou-nos contabilizar a área através dos percentuais e quantitativos 

referentes ao montante de podas, do que restou dos indivíduos. Assim, conforme estruturado 

anteriormente, temos que para A uma copa inteira; para B o restante de ¾; para C o restante de 2/3; para 

D ½; e assim por diante. Com base nos dados coletados, criamos os gráficos seguintes para ter uma 

melhor visualização da situação, na época do levantamento, atualmente bem piorado. 
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Gráfico 7-5 - Gráfico de diâmetro – Área total 

No primeiro gráfico vemos (Gráfico 7-5) o montante de sombra projetada na área total, criando 

um perfil da formação das IRUV. O índice mais alto (25%) é de 02-04m em diâmetro na área. 

Considerando que a largura média de uma rua com calçadas e canteiro central atinge em torno de 16m, 

temos uma defasagem em cerca de 88% da sombra total na área, correspondente a 862 indivíduos de 
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um total de 3472, o que implica em insolação direta sem a proteção da sombra. No outro extremo temos 

somente 1% de sombra projetada com 15m ou mais o que implica num número insignificante em relação 

à área. 
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Gráfico 7-6 - Gráfico de diâmetro – Cidade Alta 

Para melhor localizar as áreas com mais densidade de sombra, dividimos a análise em cada 

bairro de modo a melhor interpretarmos o resultado do levantamento e indicar a área com maior 

probabilidade de máxima exposição.  

Na Cidade Alta (Gráfico 7-6) temos os índices mais altos em 25% e 23% respectivamente, que 

correspondem às sombras de 02-04 com 92 indivíduos e 04-07 com 85 indivíduos de um total de 177, 

contra somente 2% (7) de indivíduos com 15m ou mais. Considerando que uma boa sombra em vias 

públicas principia a partir dos 7m temos um montante de 280 indivíduos com boa capacidade de sombra 

contra 87, o que representa 76% da área com insuficiência de sombra.  
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Gráfico 7-7 - Gráfico de diâmetro – Petrópolis 

Na área de Petrópolis (Gráfico 7-7) o gráfico informa que os maiores percentuais são 23% (198) 

e 20% (161) com sombra de 02-04m a 04-07m respectivamente de um total de 819 indivíduos. A melhor 

sombra está representada em 2% da área com somente 13 indivíduos com 15m ou mais. Com sombra 

insuficiente temos 64% contra 36% de sombra desejável, o que é lamentável no entanto torna essa área 

mais protegida do que a anterior. 
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Tirol - Diâmetro
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Gráfico 7-8 - Gráfico de diâmetro – Tirol 

Em Tirol (Gráfico 7-8) a situação apresenta uma variação crescente onde os índices mais altos 

estão em 27% de 0-02m com 595 indivíduos, 25% de 02-04m com 579 indivíduos e 24% de 04-07m 

com 555 indivíduos perfazendo um total de 1729 indivíduos e equivalente a 76% do total da área com 

sombra insuficiente. O total de indivíduos é de 2286 o que significa uma perda considerável, uma vez 

que com boa sombra temos somente 418 indivíduos correspondentes a 18% da área. 

Insistimos em dizer que boa sombra não é a sombra que se lança imediatamente sobre a cabeça 

de um humano em zênite ideal, mas aquela que se projeta numa rua com a máxima de sombreamento 

durante a trajetória do sol ao longo do dia em ambos lados. Numa viela em que as paredes funcionam 

como sombreadores naturais devido a natureza da viela, a exposição à radiação fica restrita aos horários 

de pico, em torno do meio dia. Em ruas maiores onde a largura impossibilita as casas de projetarem a 

sombra totalmente, usam-se árvores de porte médio que soluciona o problema com sombras projetadas 

de 5m em diante, uma vez que o restante da sombra é complementado pelas fachadas das casas. Em 

avenidas e bulevares, particularmente aqueles com canteiro central, as larguras são muito grandes e 

qualquer indivíduo com menos de 7m torna a projeção da sombra insuficiente, particularmente em locais 

onde a radiação solar atinge índices muito altos (i.e., baixas latitudes a altitudes) como na zona 

equatorial.  

Pensa-se que indivíduos de grande porte com projeção de sombra de mais de 7m seja uma coisa 

de natureza invulgar, mas não é assim. O oitizeiro e a mungubeira são árvores que alcançam projeção 

de copa em até 17m ou mais, em indivíduos sadios e com mais de 40 anos. 

Os gráficos contavam uma história, mas não apresentavam um quadro vívido em que 

pudéssemos espelhar a realidade visível dessa contagem. Precisávamos de algo que pudesse 

expressivamente dimensionar se de fato ou não, haviam se criado as imaginárias IRUV em paralelo as 

IC (ver Mapa de RUV, no Apêndice). 

Desse modo, montamos mapas que auxiliassem essa localização. Na montagem dos mapas, 

criamos uma legenda colorida para verificarmos essas trilhas e ilhas e assim podermos identificar áreas 
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com potencial de insalubridade. Mas ocorreu um fato inesperado: as cores no mapa não correspondiam 

às expectativas!  

Voltamos à contagem e descobrimos que a contagem havia sido realizada considerando o 

volume de copa removido, e não o diâmetro restante e que seria o responsável pelas manchas de radiação 

ou sombra. Por exemplo, onde lê-se 38A/N, leia-se um Sombreiro de copa intacta mas novo, isto é, com 

poucos anos de vida, altura média de 80cm a 1,20m e copa entre 0-2m. (ver Mapa de Poda no Apêndice)  

Assim, no mapa aparecia a cor azul identificando essa área como potencialmente sombreada, 

quando na verdade essa era potencialmente instada a um alto nível de radiância e refletância e, logo, 

vermelha. Portanto, tivemos de criar outra leitura, baseada não no volume da poda, mas no diâmetro real 

de copa, i.e., o total de sombra projetado pelo vegetal, numa dada área e considerado o momento como 

o zênite por volta do meio-dia.  

Consequentemente, cada árvore foi ré-calculada, em termos de sombra projetada no solo abaixo 

dela e o resultado foi novamente implantado no SIG, onde as áreas foram refeitas utilizando cores 

quentes para áreas dinamizadas pela radiação e cores frias para áreas protegidas. Uma vez terminado o 

mapa, pudemos constatar havermos atingido a meta, e as trilhas e ilhas de radiação tornaram-se 

aparentes (ver Mapa de RUV no Apêndice). 

Pensamos em refazer os mapas um ano depois, mas infelizmente não houve tempo em 

disponibilidade para semelhante tarefa ficando, quem sabe, para outra ocasião. Tratar-se-ia de um 

diletantismo igualmente perverso?  

Não, pois a contemplação do tem sido feito nessa cidade é espantosamente ridícula e só necessita 

de uma moderada dose de cinismo e mau humor para apreciar as galerias cridas pela ganância e 

ignorância dos emergentes e submergentes locais: dos restos de pós-guerra, das paisagens mutantes 

(Figura 7.28) e das Vênus de madeira (Figura 7.29). Da autopsia de uma cidade morta? Ou biopsia de 

uma sociedade irresponsável e ignorante? No entanto foi possível fazer uma montagem comparativa de 

como se apreciam as árvores. 
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Figura 7.28 - Galeria do Tempo: Ontem. Hoje, Amanhã. 

(Fotos do Autor) 
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Figura 7.29 - Galeria das Vênus de madeira 

(Fotos do Autor) 
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Cremos que as legendas são suficientes para demonstrar a distribuição de podas pela área de 

estudo e para demonstrar as áreas tidas como potencialmente perigosas. No capítulo dedicado à saúde 

poderemos verificar o que esses mapas significam em termos de qualidade de vida humana. Não a noção 

de conforto como estética e pedantismo social, mas como salubridade. 

Vale lembrar que por ordem do Ministério Público a Prefeitura Municipal de Natal realizou o I 

CURSO DE MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA, de 03 a 07 de Junho de 2002 e ministrado 

pela SBAU (Sociedade Brasileira de Arborização Urbana) para toda e qualquer entidade, pública ou 

privada, que realiza obras em meio à paisagem urbana. Estiveram presentes SEMSUR, COSERN, 

UFRN, TELEMAR, NET e os hortos de Natal e Parnamirim. Nesse curso foram discutidos todos os 

assuntos pertinentes a arborização urbana, tipos de árvores, fisiologia vegetal, truques e macetes, 

ferramentas, procedimentos e aspectos legais. Só a COSERN, NET e horto de Parnamirim empenharam-

se em dar consequência ao curso. 

Em 15 de Outubro de 2002 fomos intimados pelo MM. Juiz de Direito da 1a. Vara da Fazenda 

Pública da Comarca de Natal a prestar esclarecimentos sobre as podas realizadas pela Prefeitura. 

Entregamos ao MM. Juiz um documento apresentando o decréscimo do dossel arbóreo e o incremento 

nos índices de câncer de pele. No momento foi discutida a questão da época correta para podas em geral, 

era durante o período de repouso (sic) destas. Subtende-se, no entanto, que período de repouso no reino 

vegetal, signifique que devido a fenômenos naturais e ambientais (secas, nevasca, invernada), as árvores 

hibernem para economizar recursos (perda de água e nutrientes). 

Entretanto, lamentavelmente não fomos informados nem em bibliografia especializada ou 

histórico de vida na área que essa esteja sujeita a secas e nevascas. Há uma remota possibilidade de que 

esses fenômenos possam ocorrer quando o globo terrestre vire de cabeça para baixo. Como andam as 

coisas, quiçá! 

Como ou porque a atitude persecutória às árvores logo após esse evento adquiriu um aspecto de 

fúria demente é um mistério insondável, e somente pertinente à rarefeitíssima esfera da estética do 

apocalipse. 

As árvores continuam sendo destruídas e removidas do mesmo modo.  
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8 DA  SAÚDE 

Ou de Como a Busca da Beleza Extrema Pode ser Extremamente Mortal  
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Neste capítulo, tratamos das questões que se relacionam à saúde humana naquilo que diz 

respeito às enfermidades produzidas pela exposição prolongada ao sol. Embora a questão principal seja 

as afecções cutâneas, achamos que existem outras situações que merecem uma pequena vista. Lida a 

saúde como um conceito e sendo esse de caráter prático e verdadeiro, é mérito fazer-se desse um tópico 

de defesa e proteção. 

88..11  DDeeffiinniiççõõeess  

O conceito de saúde conforme o Cândido de Figueiredo é o de “estado do que é são, ou de quem 

tem as funções orgânicas no seu estado normal” (FIGUEIREDO, 1911, p. 676). Para Caldas Aulete, 

saúde é o: “s.f. estado de uma pessoa cujas funções estão no seu estado normal ou se não acham 

perturbadas por doença alguma; vigor, qualidade do que é sadio ou são” (AULETE 5, 1958, p. 4582). 

No Larousse lê-se: “s.f. (Do lt. Salus, salutis.) 1. Estado do que é sadio, são: poupar a saúde. – 2. Estado 

habitual de equilíbrio do organismo: saúde delicada.” – 4. Na definição da Organização Mundial da 

Saúde: “estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de doença ou 

enfermidade” (LARROUSSE 7, 1988, p. 2928). No Novo Aurélio lê-se: “[Do lat. Salute, ‘salvação’, 

‘conservação da vida’.] S. f. 1. Estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham 

em situação normal; estado do que é sadio ou são” (HOLANDA, 1999, p. 1822).  

No entanto, durante a I Conferência Internacional sobre a Promoção da Saúde ocorrida no 

Canadá em 1986, foi criada a Carta de Ottawa e assinada por 38 países que enuncia o postulado de que 

“a paz, a educação, a habitação, a alimentação, a renda, um ecossistema estável, a conservação 

dos recursos, a justiça social e a equidade são requisitos fundamentais para a saúde” (apud 

MENDES, 1996, p. 237) 

Consequentemente, tendo uma clara referência do que vem a ser saúde, podemos inferir a noção 

de que qualquer distúrbio a esse estado pode ser classificado como doença ou enfermidade. Se o meio 

ambiente, ao ser danificado por diferentes motivos de (natureza estética, desafeto, propósito ou prática 

adaptatória – adaptação + predatória) afeta esse equilíbrio, podemos dizer que essas práticas são danosas 

ou malsãs. 

8.1.1 Relações da UV com a Saúde Humana 

A vida terrestre depende da energia radiante do sol. Aproximadamente 5% da radiação solar que 

atinge a Terra, é radiação ultravioleta (UVR), e a radiação solar é a principal fonte da exposição humana 

ao UVR. Antes do início desse século, o sol foi essencialmente a única fonte e UVR, mas com o advento 

de fontes artificiais a oportunidade de exposição adicional, aumentou.  

A UVR cobre os comprimentos de onde de 100 a 400 nm. Os efeitos biológicos da UVR variam 

enormemente como comprimento de onda; por convenção, o espectro ultravioleta foi posteriormente 

dividido em três regiões: UV-C (100-280 nm), UV-B (280-315 nm) e UV-A (315-400). 
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A UVR solar que atinge a superfície da terra abarca aproximadamente 95% UV-A e 5% UV-B: 

UV-C é completamente filtrada pela atmosfera terrestre. A quantidade de UVR solar medida à superfície 

da terra depende de uma porção de fatores que incluem: o ângulo do zênite solar (hora do dia, estação e 

latitude geográfica), ozônio estratosférico, poluentes atmosféricos, tempo, refletância do solo e altitude.  

A superfície da pele exposta é irradiada diferentemente, dependendo do comportamento social 

e cultural, vestimenta, posição do sol no céu e a posição relativa do corpo. A exposição das partes mais 

expostas da pele a UV-B, como o nariz, topo das orelhas e testa em relação àquelas menos expostas, tais 

como abaixo do queixo, normalmente abrange várias ordens de magnitude. A refletância do solo 

desempenha um importante papel na exposição do olho e de superfícies sombreadas da pele a UV-B, 

particularmente de superfícies altamente refletivas como a neve. 

Na fotobiologia cutânea, a exposição radiante é frequentemente expressa como “dose de 

exposição” em unidades de J/cm2 (ou J/m2). A “dose biologicamente eficaz'”, derivada da exposição 

radiante pesada por um espectro de ação, é expressa em unidades de J/cm2 (eficaz) ou como múltiplos 

da “dose eritematosa mínima” (DEM). Na fotobiologia celular, o termo “fluência” é muitas vezes usado 

incorretamente como equivalente à exposição radiante. 

A dose de exposição anual cumulativa de UVR solar varia enormemente entre os indivíduos 

numa dada população, dependendo em grande parte da ocupação e de atividades exercidas ao ar livre. 

Por exemplo, estimou-se que pessoas que trabalham em interiores nas latitudes médias (40o N - 60o N) 

recebem uma dose de exposição anual de UVR solar no rosto, cerca de 40-160 vezes da DEM, 

dependendo da propensão para atividades ao ar livre, ao passo que a dose de exposição solar anual para 

trabalhadores ao ar livre é tipicamente em torno de 250 vezes a DEM. Devido ter sido relatadas poucas 

medidas exatas de exposições pessoais, essas estimativas devem ser consideradas bastante aproximadas 

e sujeitas a diferenças em comportamento social e cultural, vestimenta, ocupação e atividades ao ar livre. 

Exposições cumulativas anuais ao ar livre podem ser aumentadas por exposições a fones artificiais a 

UVR. Por exemplo, o uso de recursos cosméticos de bronzeamento aumentou em popularidade nos anos 

80. A maioria dos usuários era de jovens mulheres, e a dose de exposição anual média é provavelmente 

de 20-30 vezes a da DEM. Os recursos usados atualmente emitem fundamentalmente a radiação UV-A; 

antes dos 80 as lâmpadas de bronzeamento emitiam maiores proporções de UV-B e UV-C.  

A UVR foi usada por várias décadas para tratar de doenças de pele, notavelmente a psoríase. 

Emprega-se uma variedade de fontes de UVR e quase todos emitem um amplo espectro de radiação. 

Uma típica dose numa única sessão de fototerapia pode estar entre 200 a 300 vezes a DEM.  

A UVR é usada em muitas indústrias diferentes, no entanto há uma escassez de dados no tocante 

à exposição humana a partir dessas aplicações, provavelmente porque as fontes de prática normal são 

bem compreendidas e espera-se que as doses de exposição sejam baixas. São comuns reações agudas 

entre soldadores que usam o arco elétrico. As equipes de auxiliares de hospitais que trabalham com 

equipamentos de fototerapia expostos, estão em risco potencial de uma superexposição a menos que 

sejam tomadas medidas protetoras. Indivíduos expostos à iluminação de lâmpadas fluorescentes podem 
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receber tipicamente doses de exposição anual de UVR que vão de 0 30 vezes a DEM, dependendo dos 

níveis de iluminância e se ou não essas lâmpadas estão abrigadas em difusores de plástico. Há um 

aumento no de lâmpadas de halógeno-tungstênio na iluminação geral, que também emitem UVR 

(ADAPTADO de IARC). 

Na remoção cuidadosa e implacável do dossel arbóreo a que vem sendo submetida a cidade de 

Natal, criam-se não somente ilhas de calor urbano, como também as Áreas de Intensificação de Radiação 

UV (AIRUV) que geram desconforto e afetam a saúde de diversas maneiras. Além disso, a ausência 

dessa coberta vegetal afeta a visão através do aumento da luminosidade e consequente exposição do 

olho a RUV, assim como às vias respiratórias, ao permitir a passagem direta e livre de variados 

particulados aerossóis. 

Portanto, temos três áreas que podem reivindicar afetação danosa: a área pneumatológica e as 

afeções respiratórias com origem nos diversos particulados aerossóis; a área oftalmológica através da 

exposição da retina e córnea ao excesso de luminosidade e RUV; e a dermatológica com os problemas 

acarretados pela super exposição à mesma RUV. Assim vejamos como funcionam, na saúde, esses três 

problemas. 

88..22  ÁÁrreeaa  PPnneeuummoollóóggiiccaa  

Na remoção das copas das árvores, desaparecem as folhas que funcionam como barreira contra 

os diversos particulados aerossóis, permitindo a passagem livre de tais particulados que podem ser 

absorvidos pelo trato respiratório sem grandes empecilhos.  

Nos vegetais superiores as folhas além das trocas gasosas também operam funções de trocas 

luminosas e calóricas (albedo), determinantes na umidade relativa e qualidade do ar e, grosso modo, são 

barreiras seletivas de particulados em suspensão. 

Citamos o caso do Oitízeiro (Mochilea tomentosa) cujas folhas impregnadas de queratina 

capturam e aprisionam diversos tipos de particulados aerossóis, criando uma fina película de impurezas 

que depois é liberada ao solo e aí sendo reaproveitadas num ciclo específico. Esse ciclo termina por 

tornar o vegetal como ideal para áreas geradoras de poluição aérea, uma vez que funciona como filtro. 

Esse não é um caso isolado, uma vez que todas as árvores com grande percentual de queratina 

nas folhas (ditas ceríceas) têm a mesma propriedade de retenção e/ou absorção de poluição aérea. 

Indicamos não somente o já citado Oitizeiro, mas igualmente a Gameleira (Fícus doliaria), como 

possíveis campeãs dessa atividade em detrimento de outras mais sensíveis, que normalmente sucumbem 

aos excessos, tais como coníferas, samambaias e avencas e diversas exóticas de altitudes superiores à 

local.  

Nas cidades e grandes centros essas barreiras têm o poder de minorar a absorção de particulados 

aerossóis, assim auxiliando na manutenção da qualidade do ar. Sua ausência ou diminuição (dependendo 

da situação de cada local) contribui para o aumento de concentrações desses particulados. Em teoria, 
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todo local de grande fluxo de trafego ou de grande descarga aérea deveria possuir barreiras arbóreas 

para minorar esse deleterismo. 

Na situação peculiar de Natal, sabemos que os ventos dominantes são Sudestes (Alísios) com 

trocas em março para os ventos Nordeste (Aracati). Seguindo o fluxo da dinâmica dos ventos vemos 

que esses ventos passam pela África e se despejam aqui. Durante a atual pesquisa encontramos os 

gráficos da NASA que mostram o caminho tomado pelos diversos aerossóis numa determinada corrente 

aérea em torno do Atlântico Sul: esse, parte de um ponto entre a Namíbia e o Congo, atravessa o Oceano 

e nos atinge em épocas específicas. 

Os cientistas usam dados do Total Ozone Mapping Spectrometer (Espectrômetro de 

mapeamento de ozônio total) - TOMS – da NASA (Figura 8.1), para medir a quantidade relativa de 

aerossóis – partículas sólidas ou líquidas em suspensão na atmosfera. Exemplos de tais aerossóis 

incluem poeira e cinzas vulcânica e fumaça. A imagem abaixo, colorida artificialmente, é um mapa de 

onde existem aerossóis que absorvem a radiação ultravioleta (RUV). Pixels marrons mostram altas 

concentrações de aerossóis, ao passo que os amarelos mostram baixas concentrações e as regiões em 

azul claro indicam pouco ou nenhum aerossol. 

 

Índice de Aerossol TOMS 

 
Figura 8.1 – índice de aerossóis em migração. 

(Fonte http://earthobservatory.nasa.gov/Observatory/Datasets/aerosol.toms.html ) 

O índice de aerossóis TOMS, está relacionado à profundidade ótica de aerossóis a qual, por sua 

vez, é uma medida do quanto de luz é impedido de atravessar uma coluna de atmosfera devida aos 

particulados transportados pelo ar (Os aerossóis tendem a absorver ou refletir a luz solar que chega, daí 

reduzindo a visibilidade e aumentando a profundidade ótica e o índice de aerossóis). Para plumas de 

aerossóis na altura mais comum de 3 km, um índice de aerossóis TOMS de menos de 0.1, indica um céu 

cristalino com máxima visibilidade, ao passo que um valor de 4 indica a presença de aerossóis tão densa 

que teríamos dificuldade de enxergar ao sol do meio dia (a relação entre índice de aerossóis e a 

profundidade ótica depende da altitude. Aerossóis em baixas altitudes têm um índice TOMS mais baixo 

do que uma profundidade ótica equivalente, em maiores altitudes).  
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(ADAPTADO de http://earthobservatory.nasa.gov/Observatory/Datasets/aerosol.toms.html ) 

Todo dia o TOMS mede a quantidade de radiação UV que é absorvida pela atmosfera e quanto 

é refletida de volta ao espaço. Os cientistas usam essas medidas diárias para estimar a localização e 

quantidade de aerossóis presentes na atmosfera da Terra inteira. 

Também usam dados do TOMS para medir a quantidade relativa de aerossóis - partículas 

líquidas ou sólidas suspensas na atmosfera. Exemplos de tais aerossóis incluem pó, cinzas vulcânicas e 

fumaça. Essa imagem colorida artificialmente é um mapa de onde há aerossóis que absorvem a radiação 

ultravioleta (UV). Pixels marrons mostram altas concentrações de aerossóis, ao passo que os amarelos 

mostram baixas concentrações de aerossóis, e as regiões em azul claro pouco ou nenhum aerossol. 

Ocorre que tais correntes aéreas vêm carregadas de particulados de origem alheia ao local de 

chegada e são determinados pelas velocidades dos ventos nessas épocas. Algumas são geradas no meio 

do oceano, o que equivale dizer que há possibilidade de nessas correntes estarem particulados de origem 

marinha (sais, microalgas, fitoplâncton, etc.), outras em solo firme e outras mistas (junção de 

particulados de terra misturados aos de origem marinha) (Figura 8.2). Por estar, mormente no campo 

da investigação, trata-se de uma teoria que pede experimento e verificação, para ter-se uma noção mais 

precisa da qualidade do ar que respiramos.  

OCEANOS

Fuligem & 
Fumaça 

SO2 de 
Vulcões 

Sal de Borrifo 
Marinho & Bolhas 
Rompidas 

Poeira Soprada 
por Ventos 
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Vulcões  

Queima de Biomassa & 
Combustíveis Fósseis 

Nuvens & 
Precipitação 

 
Figura 8.2 – Transporte de aerossóis. 

(Fonte NASA) 

Partículas aerossóis maiores de 1 micrômetro de tamanho são produzidas por poeiras formadas 

pelos ventos e sais marinhos vindos da espuma do mar e de bolhas partidas. Aerossóis menores de 1 

micrômetro de tamanho são na maior parte das vezes formadas por processos de condensação tais como, 

o gás dióxido de enxofre (SO2) liberado pelas erupções vulcânicas que se converte em partículas de 

sulfatos e pela formação de fuligem e fumaça durante os processos de queima. Após a formação, os 
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aerossóis são misturados e transportados pela dinâmica atmosférica e são principalmente removidas 

pelas nuvens e processos de precipitação (Figura 8.3). 

 

Profundidade Ótica dos Aerossóis
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Figura 8.3– Profundidade ótica de particulados aerossóis. 

(A imagem é cortesia de Reto Stockli, Earth Observatory, baseada em dados fornecidos pela Equipe Científica do MODIS, 
Centro Aero Espacial Goddard. Fonte http://earthobservatory.nasa.gov ) 

Os cientistas usam dados dos sensores do MODIS para medir o tamanho relativo de partículas 

aerossóis - partículas sólidas ou líquidas na atmosfera. Alguns aerossóis são de origem natural (tais 

como poeira, cinzas vulcânicas e sais marinhos) e alguns são produzidos por humanos (tais como fumaça 

de queimadas, industrias ou automóveis). Essa imagem artificialmente colorida é um mapa de onde 

existem aerossóis naturais (pixels verdes), poluição humana (pixels vermelhos) ou uma mistura de 

ambos (pixels marrom claro). Esse é um produto novo produzido exclusivamente pela equipe MODIS. 

Ao quantificar cuidadosamente quanto de luz solar visível e próxima ao infravermelho uma 

pluma de aerossol reflete de volta ao espaço, os cientistas podem estimar com exatidão o tamanho médio 

de partículas aerossóis individuais dentro da pluma. Partículas aerossóis de origem natural (tais como 

as poeiras sopradas pelo vento) tendem a ser maiores do que os aerossóis produzidos pelo homem, que 

tem origem em sua grande maioria no processo de combustão (de queimadas e fábricas) e, portanto, 

fragmentam-se em partículas menores. Os aerossóis são cientificamente importantes porque 

representam uma área de grande incerteza na compreensão e previsão de mudanças climáticas globais. 

Além disso, elas podem influenciar os padrões de chuva assim como causar problemas respiratórios nos 

humanos e animais. 

Todo dia no planeta inteiro, o MODIS mede a quantidade de luz infravermelha e visível que é 

absorvida na atmosfera e quanto é refletida para o espaço. Os cientistas usam essas medidas para 

estimarem a localização e tamanho das partículas aerossóis presentes na atmosfera. A imagem acima 

representa a distribuição do tamanho de partículas aerossóis no planeta Terra par o mês indicado.  

Esperamos que em algum momento adiante, possamos analisar o mistério da reincidência 

contumaz e periodicidade das enfermidades respiratórias que normalmente surgem nos momentos de 
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máxima dinâmica dos particulados aerossóis em difusão e migração, a partir da África Meridional e 

Centro do Brasil para Natal. 

88..33  ÁÁrreeaa  OOffttaallmmoollóóggiiccaa  

A expansão urbana e o desaparecimento gradual de cobertas verdes, tais como forrações, 

arbustivas e arbóreas e sua consequente substituição por elementos não somente edílicos como também 

por elementos de substituição, não só tem modificado a textura do solo como um todo, como também 

tem expandido a quantidade de lux na atmosfera. 

“Existe um nível cômodo de iluminação, relacionado especificamente com a natureza da tarefa 

visual; não existe uma receita simples para uma boa iluminação” (HOPKINSON, R. G., 

PETHERBRIDGE, P., 1986, p. 9), o que dificulta em muito a questão do quanto de lux é ou não 

potencialmente desagradável à vista em condições normais do cotidiano ao ar livre. Mas o que vem a 

ser lux?  

Para os autores “a energia radiante visível mede-se pelo ritmo de transferência de energia 

avaliada em termos de seu efeito sobre o sentido visual humano médio. Este fluxo luminoso exprime-se 

em lúmens” (Ibid., p. 11). A unidade de iluminação é o lúmen por metro quadrado (lm/m2) e é 

geralmente denominado lux (Ibid., p. 12). 

Tem sido habitual no UK e NW da Europa e em algumas outras regiões, basear os 
projetos de iluminação natural num céu fictício, que produz uma iluminação de 5000 
lux. Portanto, os fatores de Luz do Dia e os níveis de iluminação aconselhados são 
frequentemente relacionados através deste valor de 5000 lux, por vezes mencionados 
como “céu padrão”. Este valor de iluminação não representa uma média nem um 
mínimo, mas foi outrora estabelecido como um valor representativo (Ibid., p. 30). 

Os componentes neurológicos (esclera, coroide e retina) – convertem a energia da luz em 

impulsos elétricos para serem processados pelo cérebro. A radiação que atinge a retina é absorvida pelos 

fotopigmentos dos cones e bastonetes. 

Os bastonetes só contem um pigmento, a Rodopsina, que tem um pico de sensibilidade 
espectral em 507 nm. As características neurais dos bastonetes os tornam bastante 
sensíveis à luz. A sensação espectral é conhecida como Sensibilidade Escotópica. Os 
cones contem 3 fotopigmentos e são responsáveis pela visão da cor. Estão localizados 
na fóvea e são menos sensíveis à luz, com um pico de sensibilidade em 555nm. A 
sensação espectral e conhecida como Sensibilidade Fotótica. 

(Fonte http://www.rebuild.org/attachments/PDF/PositiveWhiteLight.pdf ) 

O regime de iluminação que interessa aqui vai dos níveis da luz das estrelas àquela típica dos 

espaços interiores. Cientistas da visão se referem a esse regime como “Mesopia”, porque presume-se 

que tanto os fotorreceptores dos cones quanto dos bastonetes estejam ativos. Apesar da baixa luminância 

desse regime ser geralmente aceite, não há um limite superior estabelecido. 

Ao passo que a visão mesópica começa em luminâncias de aproximadamente 10-3 cd/m2 

(equivalente a 49 lux), o nível de luminância onde ele termina depende em grande parte da extensão da 

composição espectral dos estímulos vistos, seus tamanhos e localização da retina. O nível de 3 cd/m2 

(14.600 lux) para o nível de luminância superior (da visão mesópica) citada muitas vezes é na melhor 
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das hipóteses, uma medida incipiente e aplica-se somente a certas condições experimentais. Em alguns 

casos, exige-se níveis de luminância de 30,000 cd/m2 (146.000 lux) para saturar o mecanismo dos 

bastonetes. (Fonte http://www.rebuild.org/attachments/PDF/PositiveWhiteLight.pdf ) 

A acuidade visual tem dois fatores determinantes que são objetivos e subjetivos. Entre os fatores 

objetivos estão: a) Tamanho – o tamanho dos objetos afeta o tamanho da imagem na retina; b) 

Luminância – a quantidade de luz quer atinge um objeto e é refletida de volta ao olho; Contraste – 

medida de luminância entre duas áreas adjacentes; e c) Tempo – a defasagem no processo eletroquímico 

causa diferenciais de exposição da imagem. Entre os subjetivos: a) Incapacidade de ofuscamento – luz 

b) extraviada produzida pelas imperfeições do olho, que reduz o contraste da imagem primária; c) 

Desconforto de ofuscamento – alto brilho ou brilho não-uniforme dentro do campo visual que causa 

dor, desconforto ou mudanças inadvertidas à adaptação ao escuro; e d) Adaptação ao escuro 

(branqueamento) – um processo durante o qual o olho se adapta a ambientes da alta luminância à baixa 

luminância. A completa adaptação ao escuro pode levar horas ou dias. Altas luminâncias momentâneas 

podem causas a redução ou perda da adaptação. Sob essas condições os bastonetes se comportam como 

se estivessem experimentando a luz, reduzindo a acuidade visual (ADAPTADO de 

http://www.rebuild.org/attachments/PDF/PositiveWhiteLight.pdf ). 

Considera-se que o melhor índice de lux para a visão humana ao ar livre é apontado como sendo 

de 14000 a 16000 unidades lux. Em medidas comuns efetuadas em Natal, a quantidade lux, ao ar livre 

tem se mostrado por volta dos 70000, mas não é incomum, medidas entre 100000 a 140000 lux no verão. 

A Figura 8.4, mostra como a visão se adequa aos diversos níveis de luminância tendo como limite de 

tolerância o ponto 4 que equivale a 100000 lux. 

Como a maioria dos materiais empregados nessa substituição (vidros, cerâmicas polidas, metais, 

tintas brancas, etc.) têm normalmente grande poder de refletância, conforme o dia e a coberta de nuvens, 

podem chegar a grandes concentrações de luminosidade.  

Durante os meses de verão, não somente as podas ampliam a luminosidade devido a ausência 

de barreiras ou elementos absorvedores do excesso de luz, como a Prefeitura costuma pintar de branco 

todo elemento urbano ao alcance. Essa estranha prática deve-se à ideia de que nos meses de verão, 

quando aumenta o afluxo de turistas à cidade, é obrigatório que esta apresente um aspecto de limpeza, 

o que dá origem a remoção do dossel arbóreo, evitando folhas que caem, padronizando a arquitetura das 

copas, movida pela ideia de uma forma mais “bela”, afora a pintura geral de meios fios, elementos de 

calçada, mobiliário e equipamento urbanos alcançáveis, além do fuste do que restou das árvores. O 

resultado, como é de se esperar, é não somente uma paisagem urbana rígida e áspera como também um 

incremento nos níveis de calor e luminosidade, essa a um gradiente cegante que torna a mera função de 

ver, olhar as coisas, um ato incômodo. 

A ação, portanto, deixa de ser agradável e necessária e gera, na maior parte das vezes, sensações 

dolorosas e sequelantes. Na continuidade dessa sobrexposição ao excesso de luminosidade e sua RUV, 

o olho tem a probabilidade de adquirir enfermidades típicas. 



327 
DA  SAÚDE 

 

Mas como funciona o mecanismo que pode eventualmente conduzir aos distúrbios da vista? 

Para compreender esse mecanismo precisamos, antes, conhecer um pouco mais acerca do olho em si. 

 
Figura 8.4- Limites de acuidade visual  

(Fonte htrtp://www.rebuild.org/attachments/PDF/PositiveWhiteLight.pdf ) 

De acordo com a IARC (International Agency for Research on Cancer - http://goo.gl/U3iGMo) 

- Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, 1994 o olho, também chamado de globo ocular 

(conhecido como ‘caroço do olho’), é uma esfera que se encaixa numa cavidade óssea chamada de ponte 

óssea. A porção superior dessa ponte óssea serve, não somente de proteção contra danos mecânicos 

(impactos, quedas, etc.), mas também na redução da luminosidade que atinge o olho, auxiliada por duas 

pálpebras. O globo ocular consiste de três camadas de tecido (Figura 8.5 e Figura 8.6): 
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O OLHO 

 
(a) CÓRNEA 

 
(b) HUMOR AQUOSO 

 
(c) ÍRIS 

 
(d) CRISTALINO 

 
(e) HUMOR VÍTREO 

 
(f) VASOS RETINAIS 

 
(g) RETINA 

 
(h) MÁCULA 

Figura 8.5 - Anatomia do olho  
(Fonte http://www.macula.org/anatomy/retinaframe.html ). 
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(i) CORÓIDE 

 
(j) ESCLERA 

 
(k) NERVO ÓTICO 

Figura 8.6 - Anatomia do Olho (Cont.). 
 (Fonte http://www.macula.org/anatomy/retinaframe.html ). 

 Uma camada protetora externa, a esclerótica e a córnea, que foca a imagem da vida sobre elementos 

fotorreceptores sensíveis à luz (cones para a visão diurna e bastonetes para a visão noturna); 

 Uma camada mediana composta de vasos sanguíneos, células de pigmento e fibras musculares 

chamada de úvea, íris anterior, corpo ciliar e coroide.  

A íris (Figura 8.5 c) é um diafragma de grande adaptabilidade, mudando o tamanho pupilar conforme o 

nível de luz ambiente e é formada basicamente de células pigmentadas de várias densidades, vasos sanguíneos e 

fibras musculares lisas (úvea) que são ligadas a parte anterior do corpo ciliar. As fibras do músculo liso formam o 

esfíncter e dilatador da pupila. 

Como parte da camada mediana que reveste a esclerótica (Figura 8.6 j), a coroide (Figura 8.6 i) consiste 

de uma trama de vasos sanguíneos, nervos e células de pigmento que contribuem para a nutrição da retina e dão 

apoio à função da retina (Figura 8.6 g). 

O cristalino (Figura 8.5 d) tem origem embriológicamente ectodérmica, e consiste de células alongadas, 

transparentes, acondicionadas ordenadamente e encerradas juntas numa capsula. Nele novas células são formadas 

constantemente no dito equador do cristalino e as células velhas são deslocadas para o centro do cristalino que está 

suspenso no corpo ciliar por intermédio de finos ligamentos, podendo mudar sua forma através da contração ou 

relaxamento dos músculos ciliares, mudança essa que fornece um poder de foco ao olho que, e que é chamada de 

acomodação, tornada possível pela elasticidade do cristalino novo. Ele não é vascularizado e obtém seus nutrientes 

a partir do fluido aquoso a sua frente e do corpo vítreo que preenche a cavidade posterior, atrás dele. As proteínas 

do cristalino, notavelmente, não podem ser renovadas e consequentemente acumulam lesões infligidas a ele pelo 

resto da vida. 
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 E uma camada interior - sensível à luz - chamada de retina (Figura 8.7), que é um circuito 

neural especial que sente e pré-processa a imagem visual antes de remeter a informação da 

imagem ao cérebro, através de um grande feixe de fibras nervosas chamada de lâmina cribosa. 

... e a RETINA 

 
A camada fotorreceptora é composta de células sensíveis à luz chamadas de bastonetes e cones. As imagens claras são 

convertidas em sinais eletroquímicos dentro dos fotorreceptores. 

 
Sob os fotorreceptores há uma camada escura chamada de epitélio 

de pigmento retinal ou (EPR). As células do EPR absorvem o 
excesso de luz e transportam oxigênio, nutrientes e resíduos 

celulares entre os fotorreceptores e a coroide. 

 
A membrana de Bruch separa os vasos sanguíneos da 

coroide, da camada RP.  

 
A coroide é a camada de vasos sanguíneos que fornecem oxigênio 

e nutrientes às camadas exteriores da retina. 
A esclera é a cobertura externa, fibrosa e branca do olho.

Figura 8.7-  Anatomia da Retina. 
(Fonte http://www.macula.org/anatomy/retinaframe.html ). 

Os fotorreceptores, cones e bastonetes da retina, constituem o principal receptor de luz com os 

bastonetes funcionando nos níveis de luz mais baixos (visão escotópica) e os cones operando em níveis 

mais altos de luz (visão fotóptica). Daí que o sistema de bastonetes promove a função da sensibilidade 
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retinal, ao passo que os cones fornecem a visão da cor, acuidade visual de alta resolução e percepção do 

movimento. O epitélio do pigmento retinal é essencial para a manutenção do metabolismo fotorreceptor 

inclusive o transporte, armazenagem e regeneração dos pigmentos visuais (IARC, 1994). 

O processo da visão é similar ao de uma câmera fotográfica: a luz atravessa o olho por um 

orifício chamado de pupila até atingir a retina que funciona como um filme de câmera. Assim como 

uma câmera, o olho também possui lentes ajustáveis (cristalino), que focalizam a imagem na retina a 

partir de diferentes distâncias, tendo os músculos ciliares do corpo ciliar controlando e ajustando o foco 

automaticamente. Por sua vez essa imagem é remetida ao cérebro através do nervo ótico. A íris, controla 

a quantidade de luz que entra, contraindo-se com muita luz e dilatando-se com pouca luz. Uma robusta 

lâmina, chamada de esclerótica, cobre a parte externa do olho, tendo à sua frente a córnea, que é uma 

porção transparente que permite a entrada da luz, como um filtro polarizador de câmera. Cobrindo a 

esclerótica há uma membrana mucosa transparente chamada de conjuntiva que reveste o interior das 

pálpebras (conjuntiva palpebral) e cobre a esclerótica (conjuntiva bulbar). Todo esse conjunto é nutrido 

pela camada vascular do olho, chamada coroide. O olho é preenchido por uma substância similar a um 

gel, chamada de humor vítreo, que fica entre ao cristalino (as lentes) e a retina. O cristalino, íris e 

córnea são nutridos por um fluido claro, chamado de humor aquoso, que se forma no corpo ciliar e 

preenche o espaço entre o cristalino e a córnea. Esse espaço é conhecido como câmara anterior. Esses 

fluidos vão do corpo ciliar à pupila e são absorvidos através de canais num ângulo da câmara anterior. 

O delicado equilíbrio da produção de humor aquoso e a absorção controlam a pressão dentro do olho.  

O modo como a qualidade da luz, i.e. o tipo de onda luminosa, age no olho e as reações que 

causa é que são importantes para esse estudo, pois indicam as fragilidades e potencialidades de distúrbios 

e enfermidades. Assim, vejamos como é essa relação luz/olho. 

A luz visível (400 –760 nm) que incide no olho é fortemente refratada pela córnea e depois 

transmitida através do humor aquoso na câmara anterior para o cristalino onde é refratada para ainda 

mais longe. Após a transmissão através da estrutura vítrea em forma de gel, ela finalmente atinge os 

receptores da retina, sensíveis à luz. São essas estruturas que são principalmente danificadas pelas 

radiações, visível e UV. As camadas neuronais realizam a complexa tarefa de processar informação. O 

principal sinal visual é transformado e basicamente transmitido ao córtex visual no cérebro, daí 

fornecendo a imagem vista pelo olho.  

A maior parte de UV que incide no olho é absorvido pela película de lágrima, córnea e cristalino. 

O cristalino e os tecidos da parte anterior do olho podem, contudo, ser expostos à UV em comprimentos 

de onda acima de 295 nm e a retina torna-se exposta à fração da UV-A incidente. Boether & Wolter, 

1962, (apud IARC, 1994) mediram a transmissão de UV, do direto ao espalhado, na córnea, humor 

aquoso, cristalino e humor vítreo em olhos humanos recém enucleados. A córnea absorveu todo UV em 

comprimentos de onda <300 nm, ao passo que acima de 300 nm parte do UV foi transmitido à córnea. 

Cerca de 60% de UV em 320 nm e 80% em 380 nm foi transmitido através da córnea. O humor aquoso 

transmitiu a maior parte do UV incidente (90 % de transmissão em 400 nm) sem nenhuma evidência de 
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espalhamento (IARC, 1994). Recentemente, Barker e Brainard (1993, apud IARC, 1994) 

quantificaram a mudança na transmitância de UV no cristalino humano idoso. Todos esses estudos 

mostraram claramente a constante diminuição na transmitância de UV em cristalinos idosos. No 

nascimento há uma pequena janela de transmissão à retina em 320 nm. Essa janela quase desaparece 

por volta da segunda década de vida, devido a um amarelecimento do cristalino humano relacionado à 

idade. Conforme mostrado na Figura 8.8, a absorção do cristalino é mais forte na faixa de 340 –380 

nm, com uma menor absorção na faixa de 310 –320 nm (Rosen, 1986; Barker e Brainard, 1993, apud 

IARC, 1994). O cristalino humano é único em conter um filtro absorvedor de UV (0-beta de 3-

hidroxicinurenina) que protege a retina (IARC, 1994). 

 
Figura 8.8– Gráfico do percentual de absorção da UV no olho. 

Esquema da absorção do UV pelo meio ocular. Os valores representam o percentual de UV incidentes na superfície da córnea 
que são absorvidos pelas várias camadas. De Sliney & Volbarscht, 1980, (apud IARC, 1994) e baseado em dados de Boettner 

& e Volter, 1962 (apud IARC, 1994) (Fonte: IARC, 1997 - http://goo.gl/U3iGMo). 

Entre adultos, somente quantidades extremamente pequenas de UV-A e UV-B em 

comprimentos de onda abaixo de 380 nm atingem a retina, por causa da absorção muito forte que é 

realizada pela córnea e cristalino. Menos de 1% da radiação abaixo dos 340 nm e 2% entre 340 e 360 

nm atinge a retina (Barker e Brainard, 1993, apud IARC, 1994). Mesmo no início da infância a 

transmitância espectral mais alta atinge cerca de 4% no UV-B e é geralmente na ordem de 1%. Contudo, 

por causa da atividade biológica dos comprimentos de onda mais curtos do UV-B, a importância 

biológica de pequena quantidade dessa radiação que atinge a retina não pode ser completamente 

negligenciada. A medida em que as crianças amadurecem, o UV é absorvido cada vez mais pela córnea 

e cristalino, e à proporção que atinge a retina diminui. Isso sugere, em primeiro lugar, que a exposição 

ao UV durante a infância pode ter mais importância do que a exposição ao UV durante a vida adulta, e 

em segundo lugar, que a exposição à radiação de comprimentos de onda maiores (i.e., a luz visível) pode 

ter mais importância na maturidade (Adaptado do IARC, 1994). A seguir as principais enfermidades 

tidas como sido causadas pela exposição aos RU. 
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8.3.1 Olho Externo 

 Fotoceratite – “queimadura” aguda da superfície da córnea resultante de uma 

exposição de curta duração a RUV, seguinte a exposição ao arco de soldador ou 

superfícies muito brilhantes ao ar livre (neve, areia, áreas pintadas de branco, etc.). Num 

horário em torno do meio dia, estima-se um prazo de 6 a 8 horas de exposição direta a 

areia para provocar a fotoceratite, e que se reduz a apenas uma hora na neve; 

 Fotoconjuntivite – igual a fotoceratite, mas com a “queima” dos tecidos da conjuntiva. 

Em ambos os casos os sintomas incluem sensação de ardume na área afetada, seguida 

de ofuscamento, dor e diminuição da vista, também apresentando aspecto de irritação; 

 Ceratopatia de gota (Degeneração esferoidal) – condição degenerativa que 

normalmente afeta ambos os olhos, de forma simétrica, e restrita à faixa Inter palpebral 

da córnea. É caracterizada pela deposição de material em forma de gotas esferoidais no 

estroma superficial da córnea, sendo provável que derive de uma mistura de proteínas 

alteradas do plasma, inclusive fibrinogênio, albumina e imunoglobulina. É possível que 

o dano seja causado por particulados de gelo, neve ou areia, soprados pelo vento e que 

causam inflamação com a consequente efusão de proteínas adicionais de plasma, 

provenientes dos vasos sanguíneos ou dos membros; 

 Pinguécula - degeneração graxo-fibrosa da conjuntiva Inter palpebral. As mudanças 

patológicas que ocorrem na pinguécula são similares a elastose actínica da pele, uma 

condição tida por estar ligada à exposição à luz do sol. Essa evidência indireta sugere 

que a exposição à luz solar pode ser um fator de risco para a pinguécula. Entres suas 

causas estão vapores tóxicos, particulados em suspensão (borrifo marinho carregado de 

partículas de sal, vento com areia fina em suspensão), dano à conjuntiva devido a 

insuficiência de umidade e lubrificação (lágrima) e exposição a RUV. Os crescimentos 

pioram com calor, secura, vento, poeira, fumaça e outros irritantes ambientais. 

Caracteriza-se por pequenos e elevados crescimentos na conjuntiva, podendo ser 

amarelos, cinza, brancos ou incolores e, às vezes, contendo cristais de cálcio. São 

encontrados quase sempre num lado do olho. Se a área estiver significativamente 

elevada ou tiver muitos cristais de cálcio a conjuntiva pode se tornar irritada pelo 

movimento da pálpebra ao friccionar a área afetada. Condições de secura nos olhos que 

pode incrementar a sensibilidade da relação conjuntiva-pálpebra resultando 

frequentemente num aumento da amarelidão da área e o surgimento de vasos irritados, 

como se tivesse areia nos olhos (Figura 8.9 a);  

 Pterígio - degeneração de forma triangular e processo hiperplástico no qual a conjuntiva 

bulbar ultrapassa os limites da córnea. Tanto o pterígio quanto a pinguécula são 

proliferações não-malignas de lento crescimento do tecido conectivo de causas e 
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sintomas similares, mas ao contrário da pinguécula, o pterígio é progressivo, podendo 

envolver ou atingir a córnea, e causar danos permanentes e escaras irreparáveis. Se for 

permitida crescer pode atingir a córnea (Figura 8.9 b). 

 

a b 

Figura 8.9 -  A pinguécula (A) e o pterígio (B). 
(Fonte – Ocular Times - http://www.geocities.com/ocular_times/ ) 

 Melanoma palpebral – Os três tipos mais comuns de câncer: basalioma, espinalioma e 

melanoma, afetam a pálpebra (Figura 8.10). Por ter a pálpebra inferior a pele mais fina do 

corpo e ser anatomicamente a mais exposta é, de fato, onde a maior parte destes cânceres 

está localizada. Ela é uma complexa estrutura em multicamadas que funcionam basicamente 

para a proteção do olho. Glândulas especializadas secretam óleo e lagrimas que protegem a 

córnea e o lubrificam. As lágrimas contêm imunoglobulinas cuja função é proteger 

imunológicamente o olho. Os cânceres de olho podem alterar sua função e estrutura e, se 

deixados sem tratamento, podem penetrar o olho e eventualmente a tingir o sistema nervoso 

 

a b 
Figura 8.10 – Basalioma de pálpebra (a) e o melanoma de conjuntiva (b). 

(Fonte http://www.intouchlive.com/journals/primary/p0105f.htm) 

8.3.2 Cristalino ou lentes (olho médio) 

 Catarata – opacidade do cristalino do olho. Apresenta-se em três tipos principais: a cortical, 

a nuclear e a subcapsular posterior. Quando a opacidade do cristalino interfere na visão, 

apresenta-se uma catarata clinicamente significativa. Se deixada sem tratamento, poderá 

progredir até a cegueira, sendo causa de metade da cegueira no mundo. 

O cristalino, conforme visto anteriormente, é a lente flexível que filtra a visão do mundo e dá o 

foco através de um processo em que os músculos alteram seu formato, para a adaptar a visão à distância 

do objeto focado. Ele compreende quatro principais seções: cápsula, epitélio, córtex e núcleo. Sendo 
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esses dois últimos, correspondentes aos períodos de crescimento e desenvolvimento. A medida em que 

o cristalino cresce, novas fibras proliferam a partir do epitélio e se depositam sobre as fibras mais velhas. 

 O núcleo é a porção central e dura, que se equipara às fibras mais velhas, assim como as fibras 

mais jovens e flexíveis representam o córtex externo. Na porção anterior do cristalino está uma camada 

única de células epiteliais que formam suas fibras. Na zona da borda periférica do cristalino (equador), 

essas células epiteliais se reproduzem e se alongam em direção aos polos posterior e anterior formando 

as fibras do cristalino, que são criadas a vida inteira.  

O cristalino é suspenso atrás da íris, por intermédio de centenas de fios estruturais chamados de 

zônulas. Essas, que são finas e delicadas fibrilas feitas de colágeno e mucopolissacarídeos, vão do 

equador do cristalino ao processo ciliar, e desempenham o papel funcional do processo de acomodação. 

O cristalino é avascular e se nutre dos humores vítreo e aquoso à frente e atrás.  

As três principais funções do cristalino são: 

 Auxiliar na refração, ou curvatura, da luz (que ao contrário da córnea que tem poder fixo, 

tem poder de aumentar o foco); 

 Acomodação: o modo como se curva para frente ou para trás para dar o foco aos objetos 

próximos ou distantes, num processo de relaxamento e contração das zônulas. Quando 

olhamos um objeto próximo os músculos do corpo ciliar se contraem fazendo as zônulas 

relaxarem, aliviando a tensão no cristalino que se curva para frente se tornando convexo e 

assim aumentando o poder de curvatura da luz. Com a idade essa flexibilidade se perde aos 

poucos, causando a presbiopia (vista cansada) além de se tornarem opacas ou nubladas, que 

é a catarata; 

 Filtrar e impedir que os raios ultravioletas atinjam o tecido retinal. É o efeito cumulativo da 

RUV no cristalino que causa a catarata. 

Quanto às modalidades as cataratas podem ser: 

 Nuclear – é a forma mais comum se formando com a idade, aparece no centro do 

cristalino e pode causar uma melhora na visão próxima a medida em que o cristalino 

espessa, mas que é de curta duração e desaparece a medida em que a catarata piora; 

 Cortical – forma de catarata mais associada a RUV; forma-se no cristalino 

estendendo gradualmente raios da periferia ao centro, criando uma aparência de 

raios de roda; 

 Subcapsular – aparece na parte posterior do cristalino e não produz sintomas até 

estar bem desenvolvida. 

 Síndrome de escamação – ou pseudoescamação da cápsula do cristalino é uma 

síndrome que consiste na deposição ou surgimento de material anormal em várias 

partes do olho anterior. Ela aparece como uma área redonda no centro da capsula 

anterior do cristalino, correspondente ao tamanho da pupila normal, na qual são 
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depositados flocos cinza-azulados. É cercada por uma zona clara, a qual por sua vez 

também é cercada por uma faixa periférica envolvente. Na borda da pupila, ela 

lembra uma “caspa”. Material similar é capturado nos poros da malha da trabécula 

e pode ser visto nos processos ciliares, na zônulas, que circundam os vasos da 

conjuntiva e nos tecidos retro-orbitais. É um material da membrana de 

embasamento, similar ao amilóide em alguns aspectos, apesar de alguns estudos 

histoquímicos não apoiarem essa identificação. É muito comum em locais de alta 

RUV. 

8.3.3 Coróide e Retina (olho interno) 

 Melanoma uveal – similar ao melanoma de pele, esse melanoma ocorre na região uveal do olho 

estando bastante associado a RUV. O defeito nessa condição é a falha em reparar o DNA após 

o dano causado pelo UV-B.; 

 Degeneração macular relacionada à idade - é uma das principais causas da cegueira no 

mundo industrializado. A perda visual pode ocorrer por causa do desenvolvimento da atrofia 

geográfica (perda dos segmentos retinais exteriores e do epitélio pigmentar da retina), a 

separação do epitélio pigmentar da retina ou neovascularização sub-retinal (degeneração 

macular exsudativa). Antes da perda visual, a degeneração macular caracteriza-se pela presença 

de drusen (lipofucsina e outros materiais depositados entre as células do epitélio pigmentar da 

retina e a membrana de Bruch, e aparecendo como nódulos amarelo-esbranquiçados com bordas 

distintas e indistintas no exame retinal).  

Há evidência de associação entre a degeneração macular e a exposição ao UV. Danos 

fotoquímicos à retina podem ocorrer devido a uma prolongada exposição à luz de alta intensidade.  

Não há gradiente de latitude da incidência de neoplasias oculares entre populações brancas, uns 

80% das quais são prováveis de serem melanomas. Não foi observado nenhum efeito nos locais de 

nascimento do sul dos EUA nos dois estudos descritivos efetuados lá que examinaram esse aspecto. 

Quatro estudos de caso controlado, do Canadá ocidental e Filipinas, São Francisco e Boston, 

forneceram informação sobre a associação entre a exposição à radiação solar e o melanoma ocular. 

Todos esses estudos demonstraram um risco crescente de melanoma ocular em pessoas de pele clara, 

olhos claros ou cabelos coloridos. Dois desses estudos compararam o efeito de locais de nascimento no 

sul dos EUA com nascimentos em outras partes dos EUA; foi observada uma diferença significativa no 

estudo da Filadélfia.  

Residências anteriores ao sul da latitude 400 N, foram positivamente associadas ao melanoma 

ocular no estudo de Boston mas não foram significativas no estudo de Filadélfia, após o controle para 

locais de nascimento ao sul. Embora várias atividades ao ar livre, tais como jardinagem e banho de sol 

tenham sido associadas ao melanoma ocular no estudo de Filadélfia, a participação de atividades ao ar 

livre não aumentou significativamente o risco em Boston ou São Francisco. 
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A falta de consistência dos resultados desses estudos torna difícil sua interpretação. 

88..44  ÁÁrreeaa  DDeerrmmaattoollóóggiiccaa  

Ao atingirem a pele, as radiações conforme são parcialmente refletidas, refratadas e, em parte, 

absorvidas, participando ativamente desses processos: 

 Na epiderme: a camada córnea, melanina, os esteroides, o ácido urocânico,  

 E, tanto na epiderme quanto na derme: os ácidos nucleicos (RNA, DNA) e as estruturas 

celulares, membrana citoplasmática, lisossomos e seus constituintes (AZULAY, 1997, p. 

284). 

Isto significa que a nossa pele é mais vulnerável aos raios solares, e particularmente a epiderme 

e derme, onde as lesões e comprometimentos podem ser mais danosos e permanentes. Daí que o autor 

confirma esta interação dizendo que “radiações de diferentes comprimentos de onda e, portanto de 

energia fotônica variada, atingem estas estruturas, sabendo-se que em nível molecular a estrutura que 

absorve este fóton chama-se cromóforo. O resultado da interação luz e matéria viva (pele), 

determinando efeitos nocivos, são as chamadas reações de fotossensibilidade em um sentido mais 

amplo” (Ibid., p. 265). 

8.4.1 Da Natureza da Pele 

Mas, e o que é a pele? Ela é simplesmente, o maior órgão do corpo humano, que protege os 

órgãos internos contra danos e bactérias, controla a perda de água e outros fluidos, regula a temperatura 

do corpo e o ajuda a se livrar do excesso de água e sais além de nos permitir sentir dor, sem a qual não 

teríamos informação suficiente sobre situações constrangedoras à saúde. 

Ela possui três principais camadas: epiderme, derme e subcútis (Figura 8.11). 

 Epiderme - ou camada mais externa, contém as células escamosas, células basais e melanócitos. 

Os melanócitos estão localizados na parte inferior da epiderme e produzem melanina, o 

pigmento que dá cor a pele. Algumas vezes, um ninho de melanócitos e tecidos circunvizinhos 

formam uma excrescência não-cancerígena chamada de verruga ou lunar. Ela também é 

chamada de nevo, e pode ser chata ou elevada, redonda ou oval e são muito pequenas. Em geral 

são inofensivos apesar de poderem se tornar um câncer; 

 Derme - contém o tecido conectivo, os vasos sanguíneos, vasos linfáticos, folículos pilosos e 

glândulas sebáceas e sudoríparas, tudo juntado por intermédio de uma proteína chamada de 

colágeno. O colágeno, feito pelas células da pele (chamadas de fibroblastos), é o que dá a pele 

a sua força e elasticidade; 

 Subcútis - a camada mais profunda da pele, junta-se à parte mais inferior da derme para formar 

uma rede de colágeno e células de gordura. A subcútis conserva o calor e ajuda a proteger os 

órgãos do corpo contra danos. 
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Figura 8.11– Esquema da pele humana, mostrando suas principais camadas. 

(Fonte: http://medi-smart.com/derm_anatomy.htm) 

No caso do presente estudo a parte mais importante é a epiderme, onde se processa o contato e 

trocas com o mundo externo. É nela que se efetua o contato direto com a RUV e onde ocorrem os 

processos mais evidentes de destruição cutânea. 

A epiderme é a camada mais superficial da pele, ela fornece a primeira barreira de proteção 

contra a invasão de substâncias estranhas ao corpo. A principal célula da epiderme chama-se de 

ceratinócito. A epiderme é subdividida em cinco camadas ou estratos, o stratum germinativum (SG), o 

stratum spinosum (SS), o stratum granulosum (SG), o stratum lucidum (SL) e o stratum corneum (SC), 

através dos quais os ceratinócitos migram gradualmente para a superfície e são dispensados num 

processo chamado descamação. Na Figura 8.12, vemos as diversas camadas através das letras em 

negrito. 

 
Figura 8.12– Esquema da epiderme 
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O stratum germinatum (SG) fornece as células germinais necessárias para a regeneração das 

camadas da epiderme. Essas células germinais são separadas da derme por uma fina camada de 

membrana base. Após a divisão mitótica uma célula recém formada se submeterá a uma progressiva 

maturação, chamada de ceratinização, a medida em que migra para a superfície (Figura 8.13).  

 
Figura 8.13 - Stratum germinativum 

As células que se dividem no stratum germinativum logo começam a acumular muitos 

desmossomos na superfície externa, o que produz os 'espinhos' característicos (vistos na imagem 

ampliada) do stratum spinosum (SS) que é freqüentemente chamado de camada espinal ou espinocelular 

(Figura 8.14).  

                
Figura 8.14 - Stratum spinosum 

A maturação progressiva de um ceratinócito é caracterizada pela acumulo de ceratina, que se 

chama de ceratinização. As células do stratum granulosum (SGR) acumulam densos grãos de 

ceratohialina basofílica (vistos em close-up). Esses grânulos contêm lipídios, que juntos as conexões 

desmossomicas ajudam a formar uma barreira à prova d'água impedindo perda de fluidos do corpo 

(Figura 8.15).  
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Figura 8.15 - Stratum granulosum 

A epiderme varia em espessura em todo o corpo dependendo principalmente das forças 

friccionais e é mais espessa nas palmas das mãos e solas dos pés. O stratum lucidum (SL) ou estrato 

lúcido – porque as células são quase transparentes - só é normalmente bem visto na espessa epiderme e 

representa uma transição do stratum granulosum ao stratum corneum (Figura 8.16). 

 
Figura 8.16 - Stratum Lucidum 

Pensa-se que a medida em que as células acumulam grânulos de ceratohialina, a ruptura das 

membranas lisossomas libera enzimas lisossômicas que eventualmente causam a morte da célula. As 

células mortas e as que estão morrendo, cheias de queratina madura formam o stratum corneum (SC). 

As células mais profundas do stratum corneum retêm suas junções desmossomicas, mas a medida em 

que são empurradas para a superfície por células recém formadas do stratum germinativum (SG), as 

células mortas gradualmente se separam e se perdem num processo chamado de descamação (Figura 

8.17).  
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Figura 8.17 - Stratum corneum 

(Fonte para as figuras: http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/MEDICINE/dermatology/skinlsn/epider.htm) 

O processo de como os raios solares atuam na pele humana é bastante parecido ao processo do 

cozimento de uma carne pelos raios calóricos de um forno comum. Durante a intensificação da 

permanência em exposição aos raios solares inicia-se “um processo de oxidação das proteínas 

aromáticas pericapilares [...] que leva à liberação de substâncias mediadoras da vasodilatação, entre as 

quais sobressaem as prostaglandinas” (Ibid., p. 285), que são hormônios derivados do ácido prostanóico, 

que se formam nos tecidos dos mamíferos por intermédio da oxidação do ácido aracnóidico ou 

araquidônico.  

As diferentes prostaglandinas controlam a contração dos músculos lisos, as secreções 

glandulares, a reabsorção de água e dos eletrólitos, a neurotransmissão, a agregação das plaquetas, a 

indução da febre e das reações inflamatórias. Também há indicações de estarem associadas à maior parte 

dos processos da reprodução.  

Após a liberação das substâncias mediadoras da vasodilatação, os fótons absorvidos 

“degranulam os mastócitos, liberando histamina” (Ibid., p. 285). Mastócitos são células do tecido 

conjuntivo que produzem heparina e histamina; e histamina é a amina que é uma enzima derivada do 

aminoácido histidina e que provoca dilatação dos capilares com aumento da permeabilidade local, 

contrai brônquios e intestinos e aumenta as secreções gástricas, salivares e da medula suprarrenal. 

Conforme AZULAY, substâncias eritrogênicas (que causam vermelhidão da pele) são liberadas a partir 

da lesão dos leucócitos e lisossomos dos ceratinócitos (sendo estas, células produtoras de queratina - a 

proteína com função protetora ou de sustentação de tecidos e presente na epiderme, unhas, cabelo e 

esmalte dentário). 

A UV penetra na derme expondo uma variedade de células e estruturas, dependendo em parte 

da espessura do stratum corneum e epiderme humanos. A profundidade da penetração depende do 

comprimento de onda, quanto mais longo mais profundo a penetração (Bruls et al., 1984, apud IARC, 
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1994). Vê-se na Figura 8.18, que a mesma exposição incidente de radiação UV-A e UV-B resultará 

numa exposição real de radiação UV-A mais alta que a UV-B numa dada profundidade.  

 
Figura 8.18– Percentual de absorção de UV na pele.  

Esquema da pele humana mostrando as camadas, tipos de células, componentes estruturais e percentual de transmitância da 
radiação UV-A, UV-B e UV-C a diferentes profundidades  

(Bruls et al., 1984, apud IARC, 1994). 

Por exemplo, se a exposição UV incidente for de 100 kj-2, então 50 kj-2 de 365 nm de radiação 

estarão presentes à profundidade de 30 n, e somente 19 kj-2 à profundidade de 70 m. Para a radiação 

de 313 nm, só 33 kj-2 estarão presentes a 30 m e 9.5 kj-2 a 70 m. Ao passo que menos de 1% de 

comprimento de onda UV-C mal penetra a camada da epiderme (Bruls et al., 1984, apud IARC, 1994), 

cerca de 1% da dose incidente de UV-A pode penetrar no tecido subcutâneo (Parrish et al., 1878, apud 

IARC, 1994).  

A distribuição e tamanho das partículas de melanina também desempenham um importante 

papel na proteção das células da epiderme. As partículas de melanina têm uma distribuição dentro do 

stratum corneum e de células da epiderme dependendo do tipo de pele. Em tipos de pele escura (5 e 6) 

essas partículas não só estão posicionadas dentro das células para fornecer uma proteção ótica otimizada 

ao núcleo da célula, como estão com o tamanho adequado no stratum corneum (Kollias et al., 1991, 

apud IARC, 1994) (ADAPTADO de IARC, 1994). 

AZULAY (1997) ressalta que, 

o pico do eritema ocorre em 12-24 horas, desaparecendo gradativamente em seguida. 
Esse eritema pode ser retardado ou diminuído pelo uso, em tempo, de inibidores das 
prostaglandinas, como a aspirina e a indometacina. A avaliação do eritema se faz pela 
determinação, experimentalmente, da dose eritematosa mínima (DEM), ou seja, a 
menor quantidade de radiação necessária para produzir discreto, porém nítido, 
eritema, 24 horas após a exposição. Em geral, o DEM é determinado pelos UV-B; 
entretanto podemos ter DEM determinados pelo UV-A, o que exige maior tempo de 
exposição. Chama-se unidade melanina-epiderme a que é constituída funcionalmente 
de um melanócito e 36 ceratinócitos; é do funcionamento dessas unidades que 
depende a cor genética da pele e a cor facultativa (bronzeamento). Os melanócitos 
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fabricam grânulos – os melanossomas – que sofrem a melanização através da 
tirosinase que, pela oxidação da tirosina, leva à formação da melanina; os melanócitos 
injetam através de seus dendritos, os melanossomas no interior dos ceratinócitos que 
os incorporam. Com a maturação dos ceratinócitos, há eliminação dos mesmos. Há 
dois tipos de pigmentação da pele, que é geneticamente determinada e que é imutável, 
e a facultativa, que decorre da ação dos raios solares e dos hormônios é que é mutável. 
Esta, quando estimulada pelos raios solares ou UV artificialmente produzidos, é 
conhecida com o nome de bronzeamento (Ibid., p. 285). 

Bronzeamento este que pode ser classificado, segundo o autor, nas seguintes categorias: 

 Bronzeamento imediato (BI), que ocorre poucos minutos após a exposição e persiste até 24h 

e decorre da melanização, isto é, da fotoxidação da melanina já existente. Aqui estão presentes 

os UV-A que são pouco eritrogênicos; 

 Bronzeamento tardio (BT), que inicia dois ou três dias após a exposição e dura, em média, 

semanas e meses e deriva da melanogênese e transferência da melanina aos ceratinócitos. Aqui 

estão presentes os UV-B que são muito eritrogênicos e um pouco de UV-A. 

Para melhor estudar as situações eritrogênicas e lesivas da pele criou-se uma classificação das 

peles humanas (Fitzpatrick, apud, IARC, 1997) (Quadro 8.1), a qual, segundo AZULAY, é “até certo 

ponto arbitrária, porém de grande valor prático” (Ibid., p. 285). 

Quadro 8.1 – Tipos de Pele 

TIPOS  GENÓTIPO CARACTERÍSTICAS 

I Olhos azuis, cabelos vermelhos e pele muito fina Queima fácil e não bronzeia 

II Louras com olhos verdes ou azuis Queima fácil e bronzeia discretamente 

III 
Discretamente morenas com olhos e cabelos 

levemente castanhos 
Queima e bronzeia com moderação 

IV 
Mais morenas que a anterior e com olhos e cabelos 

castanhos 
Queima pouco e bronzeia bastante 

V 
Mestiços, índios, indianos e com olhos e cabelos 

negros. 
Queima raramente e bronzeia muito. 

VI Negros. Nunca queima e bronzeia intensamente 

Considerando o comentário do autor, procuramos por evidências de um novo tipo de tipologia 

da pele para considerações dermatológicas e, conforme nossas pesquisas, atualmente é mais aceite um 

sistema de classificação tipológica (Quadro 8.2) que não envolve uma descrição genotípica tão 

marcante e, por isso, mais abrangente como segue. 

 

 

                                                      
 Fitzpatrick TB. Department of Dermatology, Harvard Medical School, Boston, MA 02114. PubMed - indexed for MEDLINE 
( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=Display&DB=PubMed ) 
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Quadro 8.2 – Nova Tipologia da Pele 

TIPO I Queima Sempre  Nunca Bronzeia 

TIPO II Queima Frequentemente Bronzeia Algumas Vezes 

TIPO III Queima Algumas Vezes Bronzeia Frequentemente 

TIPO IV Quase Nunca Queima Bronzeia Sempre 

TIPO V Queima Raramente Bronzeia Facilmente 

TIPO VI Nunca Queima Pode Bronzear 

(Fonte http://www.wessexcancer.org/support/skin_types.htm ) 

 O tipo I queima facilmente e nunca bronzeia. Essas pessoas são mais prováveis de terem 

pele claro brilhante, olhos verdes ou azuis e sardas, que revela herança inglesa, escocesa ou 

irlandesa. Pessoas desse tipo nunca deveriam se expor ao ar livre ou dentro de casa a 

radiação UV. Sua pele é incapaz de produzir quantidade significativa de melanina que as 

proteja das queimaduras solares que podem levar ao dano à pele. 

 O tipo II pode bronzear mas ainda é susceptível à queimadura solar. Traços comuns incluem 

olhos azuis ou castanhos, cabelos loiros ou ruivos, e sardas. Herança normalmente inglesa, 

escocesa ou escandinava. O tipo II também deve ser cuidadoso e se precaver ter cuidado em 

evitar a queimadura solar. 

 O tipo III bronzeia facilmente, mas é susceptível a moderadas queimaduras. É o tipo de 

pele mais comum nos EUA. Essas pessoas muitas vezes têm olhos castanhos, cabelos 

escuros e são de herança da Europa Central. 

 O tipo IV bronzeia facilmente e nunca queima. Essas pessoas muitas vezes têm olhos 

escuros, cabelos escuros e são de herança hispânica ou do Mediterrâneo oriental. 

 O tipo V raramente queima e bronzeia fácil e cumulativamente. Têm cabelos e olhos escuros 

são de descendência Indiana, de Índios americanos, Hispânica ou Africana. 

 O tipo VI pode bronzear apesar de sua pele negra. Nunca queima. Normalmente têm olhos 

e cabelos escuros e são de origem africana, afro-americana ou aborígine. 

É importante notar que os tipos V e VI correspondem às peles de asiáticos e negros me geral. 

Acreditamos que a “pele de escritório” seja uma das peles menos consistentes, do ponto de vista 

fotobiológico, uma vez que essa não por não desenvolver associações, adaptações ou defesas ao 

bombardeio da UV é mais suscetível à radiação UV. 

Do ponto de vista prático é interessante saber que:  

antes das nove horas e depois das l5 horas, o eritema solar é mínimo e o bronzeamento 
é máximo (sobretudo B, mas também BT); isto porque a quantidade de UV-B que 
chega a terra é pequena, e a de UV-A é grande; ao meio-dia, a quantidade de UV-B é 
máxima, e, por isso, o eritema é intenso bem como o BT, muito embora se saiba que 
nesse momento o UV-B represente 1/100 em relação à UV-A; além da quantidade de 
radiação que chega a terra, devemos adicionar o acréscimo decorrente da reflexão na 
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neve, areia e mar; essa reflexão é bem maior com a UV-A do que com os UV-B (Ibid., 
p. 285). 

A consequência básica da exposição da pele à radiação solar é o espessamento da mesma. A 

princípio isto ocorre através de edemas intra e intercelular, caminhando depois para uma proliferação 

exagerada de células (hiperplasia) de todas as camadas epidérmicas. Ainda ocorre um crescimento no 

número multiplicação do material genético (mitose). Quanto mais exposições ocorrerem, mais 

espessamento haverá. É nas mitoses, onde inicia-se o processo carcinogênico dos indivíduos. Bem a 

propósito, cremos ser igualmente relevante lembrar que, tais radiações afetam igualmente os vegetais, 

provocando igual espessamento da casca, modificações no volume das folhas e desequilíbrio de 

crescimento. 

AZULAY (1998) classifica as fotodermatoses em cinco grupos distintos: 

 Tóxicas primárias que ocorrem em todas as pessoas normais: queimadura solar, 

envelhecimento cutâneo, etc.; 

 Potencializadas por substâncias químicas diversas, com reações fotoquímicas 

imunológicas ou não, temos como resultantes, respectivamente fotoalergias e fototoxias; 

 Idiopáticas, isto é, sensibilidade exagerada mesmo em algumas pessoas de aparência 

dermatológicamente normal; 

 Miscelânea, dermatoses causadas por radiação solar, mas cujo mecanismo não é conhecido 

ou está fora dos parâmetros estabelecidos para os outros grupos; 

 Precipitadas ou agravadas pela exposição à radiação solar, podendo ser de predisposição 

genética ou não. 

A queimadura solar não difere de outras queimaduras em geral apresentando quadro similar: na 

queimadura solar de primeiro grau, “observa-se apenas eritema e edema das áreas irradiadas com 

desconforto relativo”, na de segundo grau a intensidade do edema leva à formação de bolhas que, “ao 

se romperem, eliminam grandes quantidades de eletrólitos e proteínas [...] Acrescente-se, ainda, que nos 

climas quentes a superexposição solar leva à hiperidrose com grandes perdas de água e eletrólitos, com 

graves repercussões para o equilíbrio térmico e hidroeletrolítico (desidratação)” (Ibid., p. 287). 

88..55  OOnnccooggêênneessee  

Mas como se opera a oncogênese? Numa primeira instância pode-se dizer que ela se opera no 

nível molecular, i.e., no interior da célula e, portanto, fazendo-se necessário uma pequena volta a 

algumas noções básicas de como funciona o DNA. 

O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, tem uma estrutura elegantemente geométrica que permite 

que esse desempenhe seu papel crucial como transportador químico dos genes de um organismo. Cada 

molécula de DNA é feita de dois longos polímeros conectados através de uma ligação de átomos de 

hidrogênio e enrolada na forma de uma dupla hélice. Cada um dos dois polímeros contém muitas 

estruturas chamadas de nucleotídeos os quais, por sua vez, podem posteriormente ser quebrados em três 
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partes: desoxirribose (um açúcar de cinco carbonos), um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Existem 

quatro diferentes bases nitrogenadas que podem estar presentes: timina, citosina, adenina e guanina. 

Essas quatro bases são a base do código genético (Figura 8.19). Às vezes representadas como T, C, A 

e G, esses químicos agem como memória das células, instruindo-as em como sintetizar enzimas e outras 

proteínas. Esses quatro nucleotídeos codificam tudo que um organismo necessita para viver, e protege 

essa informação com incrível precisão. Num ser humano, cada célula mantém separadas 46 moléculas 

de DNA, cada uma contendo em média cerca de 160 milhões de pares de nucleotídeos, e no entanto essa 

maciça quantidade de informação é armazenada e replicada quase impecavelmente. 

 
Figura 8.19– DNA.  

As duas fitas do DNA são mantidas juntas através de pontes de hidrogênio, situados entre os nucleotídeos complementares 
adjacentes (Fonte ARMS & CAMP, 1995, p.190) 
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A espinha dorsal da longa molécula do DNA é muito forte. É construída de fosfatos e açúcares 

alternados, ligados através de átomos de oxigênio. As ligações entre essas estruturas são covalentes e, 

portanto, difíceis de romper. A forte espinha dorsal ajuda na guarda da informação genética contra a 

destruição ou mutação. 

As bases nitrogenadas conectam-se a essa espinha dorsal através de ligações de açúcares. À 

medida que se projetam da longa espinha dorsal, elas atraem uma base complementar (ligações adenina-

timina, citosina-guanina) e assim, através da fraca ligação de hidrogênio dessas bases, os dois longos 

polímeros da molécula do DNA são conectados. Por causa da natureza e formato dessas conexões, o 

DNA espirala numa dupla hélice, uma forma que pode ser descrita como uma escada torcida (com as 

bases nitrogenadas como degraus). 

Timina e citosina são conhecidas como pirimidinas, ao passo que a adenina e guanina são 

purinas (Figura 8.20). As moléculas de pirimidina formam anéis de seis cantos – as purinas são uma 

combinação de um anel de cinco cantos e um anel de seis cantos. Portanto, as purinas são as maiores 

das duas. Por causa de seus tamanhos, duas purinas jamais poderiam se ligar uma a outra numa fita do 

DNA porque seriam grandes demais, e as pirimidinas também não, porque são pequenas demais para 

atingir uma a outra. Isso assegura que as purinas se casem com as pirimidinas na estrutura do DNA e 

vice-versa. Esse fator junto ao fato que a adenina e a timina devem formar duas ligações de hidrogênio 

para serem estáveis ao passo que a guanina e a citosina devem formar três ligações, torna o sistema de 

pareamento de bases, um sistema extremamente simples e dependente: os pareamentos G-C e A-T são 

os únicos pareamentos fisicamente possíveis. 

PIRIMIDINAS 

  
Timina Citosina 

PURINAS 

 

Adenina Guanina 

Figura 8.20– Nucleotídeos  
(ADAPTADO de http://library.thinkquest.org/C004535/basics.html). 
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As pontes entre as bases nitrogenadas (envolvendo átomos de oxigênio), que mantêm juntas as 

duas partes da molécula do DNA, são relativamente fracas. Essa fraqueza torna possível separar a 

molécula em suas duas partes para facilitar o acesso à sua informação. 

Embora o DNA contenha a cópia genética da vida, ele requer a assistência do ácido ribonucleico 

(RNA) para ser funcional. O RNA também consiste de fitas de ácidos nucléicos ligados por elos de 

fosfato-açúcar. Depois que o DNA é convertido em fitas de RNA, o mensageiro RNA (mRNA) é 

enviado ao ribossomo para orientar a síntese das proteínas.  

Desde o começo da evolução que as células têm desenvolvido a habilidade de sintetizar 

proteínas. Elas podem produzir novas proteínas tanto para a reprodução quanto para simplesmente repor 

uma degradada. Para manufaturar proteínas, as células seguem um procedimento muito sistemático que 

primeiro transcrevem o DNA em mRNA e depois traduz o mRNA em cadeias de aminoácidos. A cadeia 

de aminoácido se desdobra então em proteínas específicas. 

O DNA desempenha, na verdade, um papel crucial na produção de proteína. Quando uma célula 

quer manufaturar uma certa proteína, ela tem de procurar a receita daquela proteína. A receita é 

armazenada em forma de DNA. As combinações de três nucleotídeos diferentes correspondem a 

diferentes aminoácidos. Os aminoácidos são representados por códons, que são sequências de 3 

nucleotídeos do RNA (Figura 8.21). Por exemplo, os códigos CCT para a prolina e CGT para a arginina. 

Dessa maneira, durante a síntese da proteína, o DNA se converte nas instruções para fazer uma proteína 

 
Figura 8.21- Quadro do códon de aminoácido.  

Esse é comumente usado para identificar a sequência do DNA para cada aminoácido  
(ADAPTADO de http://library.thinkquest.org/C004535/basics.html) 
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Antes de iniciar a divisão, ocorre no núcleo, o processo de replicação que consiste na duplicação 

fiel de todo o DNA da célula. São necessárias muitas enzimas para que o DNA possa ser bem sucedido 

na sua replicação:  

 Primeiro, a topoisomerase é usada para desenrolar a fita do DNA. Ao cortar uma fita, a 

tensão na superespiral é aliviada.  

 Depois, a helicase é usada para impedir a fita de recuar. Então a polimerase III do DNA 

viaja através da fita, do carbono cinco (5', ou o quinto carbono no grupo fosfato) ao terceiro 

carbono (3', ou o terceiro carbono no grupo fosfato). A DNA polimerase III, coloca o 

nucleotídeo complementar na fita.  

 Assim, a adenina seria colocada oposta à timina (e reverso) e a guanina oposta à citosina (e 

o reverso).  

A polimerase do DNA também necessita de um primer para começar a ligar os nucleotídeos na 

fita. A primase age como um primer para a polimerase do DNA. A primase liga um pequeno primer de 

RNA de modo que a polimerase do DNA possa começar a trabalhar. O primer do RNA é removido pela 

RNAase H e a polimerase do DNA enche o local. A ligase é depois usada para religar as fitas com seus 

novos nucleotídeos. Durante todo o processo, as proteínas que fazem a ligação de uma só fita, são usadas 

para manter o DNA estável de modo que a polimerase do DNA possa funcionar.  

É importante compreender que a polimerase do DNA só pode funcionar nas direções 5' e 3'. o 

motivo por trás disso é porque o 3' é mais estável do que o 5' ao ligar um novo nucleotídeo. Se a 

polimerase do DNA for na outra direção, então poderá haver o risco de que o grupo fosfato possa se 

romper. 

Assim, quando a polimerase do DNA está trabalhando, ela só caminha na direção 5´ a 3´. No 

entanto, existem dois lados, um vai na direção 5´- 3´, e o outro na direção 3´- 5´. Dessa maneira, 

enquanto a polimerase do DNA pode trabalhar continuamente na direção 5´- 3´, ela tem de trabalhar em 

jorros - chamados de fragmentos de Okazaki - na direção 3´-5´. A 5´- 3´ é chamada de fita-líder, ao 

passo que a outra é chamada de fita-isolante (Figura 8.22). 
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Figura 8.22- Diagrama ilustrando o processo envolvido na replicação do DNA 

(ADAPTADO de http://library.thinkquest.org/C004535/basics.html). 

A síntese da proteína começa no núcleo da célula onde o gene que circunda uma proteína é 

copiado para o RNA. Os genes, na forma de DNA, são encaixados nos cromossomos da célula. O 

processo de transferência do DNA dos genes para o RNA é chamado de transcrição. A transcrição ajuda 

a ampliar a quantidade de DNA ao criar muitas cópias de RNA que podem agir como gabarito (códon) 

para a síntese da proteína. A cópia do RNA do gene que codifica a proteína, é chamada de mRNA 

(Figura 8.23). Tanto o DNA quanto o RNA são construídos por uma cadeia de nucleotídeos. Contudo, 

o RNA difere do DNA pela substituição de uracila (U) por timina (T), e também porque só é necessária 

uma fita de mRNA para sintetizar proteínas. O mRNA existe naturalmente em forma de fita simples. 

 
Figura 8.23- Replicação.  

Após a transcrição (cópia), a mRNA é transportada para fora do núcleo, através dos poros da célula, até o local da 
transcrição, o espesso retículo endoplasmático.  

(ADAPTADO de http://library.thinkquest.org/C004535/basics.html). 

Após o mRNA ter sido transportado para o citoplasma, ele inicia o mecanismo de tradução no 

ribossomo. Os ribossomos começam a ler a seqüência do mRNA do terminal 5´ ao terminal 3´. Para 

converter o mRNA em proteína, o tRNA conduz o aminoácido correspondente até o ribossomo, que se 

encontra ligado ao mRNA, 3 nucleotídeos de cada vez. A seqüência do mRNA (códon) é pareada a três 
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nucleotídeos de cada vez num conjunto complementar de 3 nucleotídeos na região anticódon da 

molécula correspondente do tRNA. Um aminoácido é agregado e a medida em que o mRNA é lido, os 

aminoácidos em cada tRNA são ligados através de ligações de peptídicas (Figura 8.24). 

 
Figura 8.24– Transcrição dos códigos. 

 (ADAPTADO de http://library.thinkquest.org/C004535/basics.html). 

Uma vez exposto o âmago da célula com suas funções e atividades, vamos procurar explanar 

como se dá a formação dos dímeros. O artigo a seguir foi extraído e adaptado do IARC. 

É conhecido que a exposição à UV resulta em modificação fotoquímica do material genético 

(DNA), mas a maior parte desse dano é acurada e eficientemente reparado pela célula. No entanto, se a 

quantidade de dano for muito grande, algumas das alterações ao DNA podem ficar como mutações 

permanentes. Tem sido proposto que se ocorrem danos não-reparados aos genes reguladores isso pode 

estar envolvido no processo de carcinogênese. Nesse contexto, as mutações e ativações aos genes podem 

ser importantes. 

Outras respostas prováveis de resultar, oriundas da exposição de células à UV, incluem o 

aumento da proliferação celular, que pode ter um efeito promotor de um tumor em células geneticamente 

alteradas, assim como mudanças nos componentes presentes no sistema imunológico da pele. Há 

evidências que sugerem que a exposição à UV pode trazer à tona um efeito imunodepressor que pode 

comprometer a habilidade do corpo em identificar e destruir as células de tumor na pele. 

A UV deve ser absorvida para produzir uma mudança química. Nas intensidades de UV solar 

normalmente encontradas, o primeiro passo numa reação fotoquímica é a absorção de um único fóton 

por uma molécula e a produção de um estado de excitação no qual um elétron da molécula absorvedora 

é elevado a um nível energético mais alto. Tal transição radiativa só pode ocorrer eficientemente quando 

a energia da radiação do fóton está próxima à diferença de energia do átomo, nos estado inicial e final 

(nível de energia). Por conseguinte, a fotoquímica que ocorre dependerá da estrutura molecular e do 
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comprimento de onda da UV assim como das condições de reação específicas. Os principais resultados 

gerados pela absorção da UV são geralmente: espécies reativas num estado excitado meta-estável, ou 

radicais livres, que se formam de maneira extremamente rápida. Ocorrem então obscuras reações 

químicas muitas vezes em microssegundos, mas que podem durar horas, como no caso da reação em 

cadeia da peroxidação do lipídio. Finalmente esses processos relativamente rápidos são traduzidos como 

respostas fotobiológicas que podem ocorrer dentro de segundos, mas que podem levar anos ou mesmo 

décadas para se manifestar. 

8.5.1 Cromóforos celulares 

Uma vez que os cromóforos (grupo responsável pela cor de um composto) são caracterizados 

pelos comprimentos de onda em que absorvem, a natureza dos cromóforos-críticos se converterá numa 

função do comprimento de onda em toda a extensão da UV. O pico de absorção do DNA é ditado por 

seus ácidos nucléicos componentes e ocorre por volta dos 260 nm. Há uma aguda queda na absorção 

através da extensão da UV, e a absorção não é detectada pelos meios convencionais em comprimentos 

de onda maiores de 320 nm. Apesar da absorção total de proteína atingir o pico na extensão UV-C, 

aminoácidos aromáticos tais como o triptofano (lambda max = 280 nm em pH7) e a tirosina (lambda 

max = 275 nm em pH7) exibem absorções que se estendem à faixa UV-A de modo que pode ocorrer 

dano direto às proteínas em comprimentos de onda muito mais longos, do que dano direto ao DNA. 

Vários componentes celulares tais como quinonas, flavinas, esteróides e porfirinas são 

importantes cromóforos de UV-A. As porfirinas que exibem uma absorção com pico em torno dos 405 

nm, têm sido implicadas na ação letal da UV-A e da luz próxima ao visível em certas bactérias. Mutantes 

da bactéria Escherichia coli (E coli) que são deficientes na síntese do ácido L-amino levulínico, o 

primeiro passo da heme síntese, são resistentes à radiação UV-A (Tuveson e Sammartano, 1986, apud 

IARC, 1994), o que sugere firmemente que os mediadores de porfirina podem ser fototóxicos, o que 

evidentemente também sugere mediadores de porfirina durante a heme síntese, em humanos.  

De fato, a suplementação de células humanas com amino levulinato (ALA) se desvia do passo 

da sintase e a leva à acumulação de protoporfirina IX (PPIX), a precursora imediata da heme síntese e 

uma forte fotossensibilizadora. O ALA parece associar-se preferencialmente às células de câncer de pele 

e a fotossensiblização de tais células pelo PPIX é a base de um novo tipo de fototerapia baseada em 

sensibilizadores endógenos (Kenedy et al., 1990, apud IARC, 1994).  

Queladores de ferro podem realçar o efeito sensibilizador ao impedirem a inserção de ferro na 

macromolécula PPIX e daí impedindo a formação de um produto heme relativamente não-fotoativo. O 

acumulo de porfirinas sem ferro, é a base da aguda fotossensibilidade de pele em pacientes com uma 

variedade de porfirinas. Contudo, não está claro a que ponto a PPIX, por exemplo, leva à toxicidade 

mediada pela UV-A em células de pele normais de humanos.  

À parte o DNA e as proteínas, os principais cromóforos na pele humana são o ácido urocânico 

e as melaninas. O ácido trans-urocânico (4-ácido amidazoleacrílico) é o produto des-aminado da 
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histidina gerada pela histidase e, por causa de sua ampla absorção na região UV, tem sido considerado, 

a um modesto grau, como contribuinte das propriedades de protetor solar natural da pele. Contudo, o 

mais notável é que a trans-forma pode ser fotoisomerizada para a cis-forma e tem sido proposto que 

essa conversão é o fator chave da imunodepressão induzida pelo UV (DeFabo e Noonan, 1983, apud 

IARC 1994). Entretanto, uma considerável controvérsia agora cerca essa sugestão original (i.e., ver 

Gibbs, 1993, apud IARC, 1994). 

As melaninas são os principais cromóforos absorvedores de UV na pele, exibindo um espectro 

extremamente amplo de absorção acima das faixas UV-B, UV-A e visível. As melaninas são complexas 

proteínas poliméricas que são produzidas pelos melanócitos e transferidas aos ceratinócitos. Apesar de 

serem muitas vezes consideradas como filtros de densidade neutra, isso não é estritamente correto, pois 

as melaninas normalmente degradam sob a exposição à UV. Há alguma evidência de que a melanina 

pode funcionar como um fotossensibilizador do dano ao DNA. 

Em adição às porfirinas sem ferro que geram um único oxigênio sob exposição à radiação UV-

A, outras pequenas moléculas também têm o potencial para gerar mediadores de oxigênio ativo sob 

exposição à UV-A (Tyrell, 1992, apud IARC, 1994). Por exemplo, a degradação fotoquímica do 

triptofano por comprimentos de onda que incluem a porção mais energética do espectro UV-A é capaz 

de gerar peróxido de hidrogênio e N-formol cinurenina (McCormick et al., 1976, apud IARC, 1994). 

Apesar do nível do peróxido de hidrogênio gerado in vivo por tal atalho parecer estar numa baixa faixa 

micromolar ele ainda assim, pode ser crucial aos processos biológicos desde que os complexos ferrosos 

(tais como o citrato), que estão presentes no citoplasma, reajam com o peróxido de hidrogênio para gerar 

um radical hidroxila, altamente reativo, numa reação Fenton acionada por superóxido (ver Guttridge, 

1985; Imlay et al., 1984; Cunningham et al., 1985 - apud IARC, 1994). No entanto, não está 

completamente claro se essa é realmente a fonte chave dos ânions de superóxido ou se a principal fonte 

existe, como uma conseqüência do metabolismo celular normal. 

8.5.2 Alvos Celulares 

Os cromóforos, para os efeitos da UV, não são necessariamente os alvos críticos que mediam 

os efeitos. Considera-se que o alvo celular mais importante para a UV seja o DNA uma vez que o 

material genético crucial existe numa quantidade de cópias muita baixa e única nas células. A radiação 

na faixa UV-B é absorvida pelo DNA e leva ao dano fotoquímico, de modo que o DNA certamente 

pareceria ser o cromóforo fundamental e local do dano para a maioria dos efeitos biológicos da UV de 

curto comprimento de onda. Danos ao DNA induzidos pela radiação UV-B é o fator chave que leva às 

mutações induzidas pela luz solar em genes relacionados ao câncer e, conseqëntementetemente, em 

iniciar o processo carcinogênico. Em comprimentos de onda mais longos os alvos podem mudar. Por 

exemplo, a destruição da mitocôndria pode ser um fator chave na quebra da integridade celular que 

segue certos tipos de fotossensiblização. 
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Danos à membrana ganham claramente um significado adicional quando a radiação UV 

empregada (i.e., da luz solar) inclui um forte componente de comprimento de ondas, mais longo. A 

quebra das membranas pode levar a uma transdução (transformação de energia) de sinal aberrante, assim 

como alterações dramáticas nos atalhos de transporte. Escorrimento de componentes essenciais ou um 

influxo de moléculas extracelulares tais como o cálcio pode ter severas conseqüências citostáticas e até 

mesmo letais para a célula e terão claramente uma influência na função geral do tecido/órgão. 

8.5.3 Espectro de Ação 

Um espectro de ação é uma medida da eficácia relativa de diferentes comprimentos de onda, 

dentro da região espectral de estudo, que produz uma dada resposta.  

A quantidade de objetivos finais, fotoquímicos e fotobiológicos que podem ser medidos, é 

claramente tão grande quanto a quantidade dos próprios efeitos, e antes de empreender uma ação 

espectroscópica para um dado objetivo final, deveria haver um bom motivo a priori para o estudo.  

Numerosos tipos de danos ao DNA induzidos pela UV, têm sido reconhecidos atualmente como 

incluindo:  

 Quebra de pausa (simples e dupla),  

 Dímeros de pirimidina tipo ciclobutano,  

 6-4 pio fotoprodutos e os isômeros Dewar correspondentes,  

 Glicóis de timina,  

 8-hidroxiguanina e muito mais.  

Em adição, são produzidos elos cruzados da proteína de DNA durante a exposição à UV. 

Alterações genéticas em grande escala incluem: 

 Quebra dos cromossomos,  

 Trocas de cromátides irmãs e  

 Aberrações cromatídicas.  

Apesar do espectro de ação parcial da UV ser agora útil para muitas dessas lesões, as mais 

estudadas têm sido os diferentes tipos de dímeros de pirimidina. Uma vez que o componente oxidante 

do dano da radiação se eleva com o aumento do comprimento de onda, há uma mudança dramática no 

tipo de lesão induzida à medida que aumenta o comprimento de onda.  

Dímeros de pirimidina são característicos da absorção direta que ocorre em comprimentos de 

onda UV mais curtos ao passo que os tipos de lesão de quebra de pausa e 8-hidroxiguanina tornam-se 

cada vez mais importantes em comprimentos de onda mais longos. Num alto nível de complexidade, o 

espectro de ação para a morte da célula, mutação, transformação in vitro, demora no crescimento, 

permeabilidade da célula, etc., também podem se medidas. 

Uma medida para determinar o espectro de ação tem sido a de correlacionar os objetivos finais 

a um tipo específico de dano inicial. No entanto, tais avaliações são complexas em parte porque os 



355 
DA  SAÚDE 

 

cromóforos absorvedores e as lesões cruciais muitas vezes mudarão como uma função do comprimento 

de onda. No nível total do organismo, o espectro de ação pode ser determinado pelos efeitos em órgãos 

inteiros como, por exemplo, vários marcadores em folhas de plantas, indução do eritema na pele e até 

mesmo, indução ao tumor. 

Estudos em células cultivadas podem ser valiosos ao predizerem respostas em órgãos inteiros 

tais como a pele, mas devem ser avaliados vários parâmetros. Em particular, deve ser levada em 

consideração a penetração da UV nos cromóforos-críticos como uma função do comprimento de onda 

ao considerar a transmissão através das camadas de tecido. Como exemplo, poderemos querer calcular 

a ação citotóxica relativa dos diferentes comprimentos de onda à luz solar para células na camada basal 

da epiderme. De modo a fazer isso deve se ter à mão: 

 Um espectro de ação para a ação citotóxica de comprimentos de onda individuais em 

ceratinócitos da epiderme cultivados.  

 Em adição, precisa-se de dados para a transmissão através da pele humana até as células alvo 

desde que isso mudará como uma função do comprimento de onda.  

 Finalmente, se o efeito de uma fonte de UV particular for requerida (tais como luz solar terrestre 

sob condições definidas), então isso deve ser determinado por espectroradiometria ou por dados 

disponíveis.  

A relativa eficácia biológica de comprimentos de onda individuais da luz solar em matar células 

no nível basal da epiderme pode então ser predita ao enrolar-se esses três espectros.  

Na prática, existem interações (sinergística, aditiva ou antagônica) entre diferentes regiões de 

comprimentos de onda UV e essas também devem ser levadas em consideração na avaliação dos efeitos 

biológicos de amplas fontes de espectro. Embora o espectro de ação possa ser valioso para as avaliações 

de predição o principal objetivo dos estudos em células cultivadas é muitas vezes determinar os 

cromóforos. Para esse objetivo o espectro de ação deve ser corrigido de modo a expressar resultados 

como ação por fóton antes de comparar com o espectro de absorção das moléculas biológicas críticas. 

Portanto, o DNA é conhecido ser um importante cromóforo na região UV-B. Os resultados são muito 

mais difíceis de interpretar na região UV-A de comprimento de onda mais longo, mas pelo menos para 

organismos mais simples como bactérias, as porfirinas têm sido implicadas muitas vezes. O espectro de 

ação, particularmente em plantas, é modificado muitas vezes por moléculas absorvedoras protetivas tais 

como os carotenóides. Em resposta as questões postadas pela ameaça da camada de ozônio, o espectro 

de ação claramente detalhado tem sido determinado para o carcinoma espinocelular em ratos glabros e 

as correções de transmissão feitas para estimar o espectro em humanos. O DNA é claramente o principal 

cromóforo na região UV-B mas um significativo segundo pico ocorre na região UV-A de comprimento 

de onda mais longo. 
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8.5.4 Dímeros de pirimidina tipo ciclobutano 

Dímeros de pirimidina tipo ciclobutano foi o primeiro tipo de dano de base induzido pela UV a 

ser identificado (Beukers & Berends, 1960, apud IARC 1994) e, por ser a lesão mais frequentemente 

induzida tanto pela radiação UV-C quanto UV-B, foi a mais estudada (Figura 8.25). 

 
Figura 8.25– Gráfico da ação da UV no DNA.  

Ação da RUV sobre o DNA. Os fótons da radiação ultravioleta (RUV) danificam as moléculas de DNA dos organismos 
vivos de diferentes maneiras. Numa ocorrência comum de dano, as bases adjacentes ligam-se uma a outra, ao invés do 

esquema cruzado da 'hélice'. Isso cria uma saliência e a molécula distorcida do DNA não funciona adequadamente (Ilustração 
de David Herring). (Fonte NASA, 2002 - http://goo.gl/vQVt5f) 

A formação de dímeros de pirimidina tipo ciclobutano, surge da produção de estados excitados 

reativos (normalmente o proibido, mas duradouro estado de triplete) que seguem a absorção da radiação 

UV. O espectro de ação para a formação de dímeros lembra muito acuradamente a formação dos 

coeficientes de extinção dos monômeros apropriados, citosina (C) ou timina (T) para comprimentos de 

onda tão grandes quanto 313 nm (Ellison & Childs, 1981, apud IARC 1994) de modo que o mecanismo 

de formação é provavelmente similar. Embora a formação de dímeros de pirimidina (i.e., timina losango 

timina ou T losango T) tenha sido medida na faixa UV-A, é necessária seis vezes mais energia a 365 

nm conforme comparado aos 254 nm (Tyrrell, 1973, apud IARC, 1994) e o mecanismo de formação 

não está claro. A maior parte das observações originais concernentes a indução dos dímeros foi feita em 

DNA de sistemas bacteriófagos ou E coli, mas os resultados essenciais têm sempre sido confirmados 

em células de mamíferos inclusive fibroblastos da pele humana.  

O espectro de ação determinado na pele humana e de ratos foi acuradamente atenuado em 

comprimentos de ondas mais curtos, mas, por outro lado, são basicamente similares àqueles obtidos in 

vitro. O espectro de ação para a formação de dímeros de pirimidina ciclobutano em DNA da epiderme 

é dado na Figura 8.26. Baseada em estudos com a E coli, a proporção de T losango T, C losango T ou 

C losango C muda apreciavelmente com os comprimentos de onda. Por exemplo, a proporção de 

dímeros T losango T para C losango T é de 0.63:1 a 313 nm (Ellison & Childs, 1981, apud IARC, 1994) 

mas aumenta em 6:1 a 365 nm (Tyrell, 1973, apud IARC 1994). 
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Figura 8.26 - Dímero de pirimidina no DNA.  

Um dímero TT (timina-timina), em violeta, é mostrado dentro da dupla hélice de um DNA. Note o anel ciclobutano de quatro 
pontas formado entre as duas bases diméricas. O dímero causa distorções locais na hélice, enfraquecendo a interação com as 

bases de pareamento da adenina e enroscando ligeiramente a espinha dorsal. As coordenadas foram tiradas do registro 1ttd do 
Protein Data Bank (Fonte http://www.pdb.org.). 

Apesar do reparo (Figura 8.27), é digno de nota, que exista um processo de reparo 

extremamente especifico, o dependente da luz (a fotorreativação), para reparo de dímeros de pirimidina 

in situ. Este ocorre via fotoliase, que foi mostrada estar presente quase ubíquamente em todo o mundo 

animal, da E coli aos mamíferos não-placentais. Evidências recentes sugerem que a fotorreativação pode 

ter menos importância em células humanas (Li et al., 1993, apud IARC, 1994). No entanto, a ruptura 

fotoenzimática dos dímeros de pirimidina forneceu uma técnica poderosa, ao oferecer um modo de ligar 

um tipo específico de dano ao DNA (o dímero de pirimidina) à efeitos biológicos definidos (i.e., morte 

da célula, formação de tumor). 
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Figura 8.27 - Reconhecimento de um dímero de pirimidina.  

As proteínas de reparo do DNA não são gentis com o DNA que corrigem. A endonuclease V do bacteriófago T4 é mostrada 
(em verde) se ligando a um curto trecho de DNA com um dímero TT. Não é de surpreender que a enzima não pareça 

reconhecer o próprio dímero. Ao invés, ela reconhece o enfraquecimento da hélice causado pelo dímero: a enzima enrosca o 
DNA no local da lesão e também dá um piparote numa das bases de adenina, jogando-a para longe do dímero e dentro de 
uma bolsa, na proteína (vista despontando à esquerda da fita do DNA). As coordenadas foram tiradas do registro 1vas do 

Protein Data Bank (Fonte http://theoncologist.alphamedpress.org/cgi/content/full/6/3/298). 

8.5.5 Fotoproduto Ti (6-4) pio 

Um segundo tipo de dímero de pirimidina que pode ser formado pela UV (Varghese & Wang, 

1967, apud IARC, 1994) foi originalmente designado de adução pirimidina e é atualmente mais referido 

como fotoproduto ti (6-4) pio. Mais recentemente uma lesão na pirimidina nucleosídeo-citidina foi 

reconhecida em seqüências altamente reiteradas de DNA humano (Lippke et al., 1981, apud IARC, 

1994) que é quase certamente a precursora do fotoproduto ti (6-4) pio (Brash & Haseltine, 1982; 

Franklin et al., 1982, apud IARC, 1994). O fotoproduto (6-4) é formado com muito mais freqüência 

entre as citosinas localizadas em 5` das pirimidinas adjacentes. O espectro de ação que compara a 

indução dos dímeros de pirimidina tipo ciclobutano são todas similares entre 265 nm e 302 nm (Patrick 

% Mitchell, 1987, apud IARC, 1994) conforme mostrado na figura. Contudo, em comprimentos de onda 

mais longos nem todo o espectro está de acordo. Pelo menos para os fibroblastos da pele humana o nível 

relativo da indução de fotoprodutos (6-4) é só a metade para os dímeros de pirimidina tipo ciclobutano. 

O motivo para isso parece ser o fato de que os fotoprodutos (6-4) são convertidos em isômeros de 

pirimidina de Dewar, através da radiação UV em comprimentos de onda com picos na faixa UV-B.  
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Embora os fotoprodutos (6-4) formem uma eficiência menor do que os dímeros tipo ciclobutano, 

com o envoltório 5-10, eles podem ser formados com igual eficiência em certos locais (Kraemer et al., 

1988, apud IARC, 1994). Além disso, na região UV-B, um nível significativo dos isômeros de 

pirimidina de Dewar serão formados e a proporção e níveis precisos dos três principais tipos de danos 

de base dependerão do(s) comprimentos(s) de onda da radiação empregada, assim como as condições 

de irradiação. 

Outros tipos de danos à base dimérica que incluem purinas, têm sido isolados de DNA 

densamente irradiados por UV-C. Esses incluem: 

 o dímero timina-adenina (Bose & Davies, 1984, apud IARC, 1994) e  

 dihidrodímero adenina (Gasparro & Fresco, 1986, apud IARC, 1994).  

Tais fotoprodutos ocorrem em frequências nitidamente baixas (aproximadamente 1% dos 

dímeros tipo pirimidina). Os níveis e significâncias relativas desses fotoprodutos nas regiões de 

comprimentos de onda UV-B ou mais longos ainda não foram determinados 

8.5.6 Dano monobásico ao DNA 

Dano a uma base simples é um acontecimento de relativa baixa frequência numa DNA com 

danos pela UV. Hidratos simples de citosina e timina decerto que poderão ser formados (Fisher & Johns, 

1976, apud IARC, 1994), mas esses eventos de baixa frequência não são confiáveis e, portanto, são 

extremamente difíceis de estudar a partir de um ponto de vista biológico. Eles podem estar relacionados 

ao fotoproduto citosina de baixa frequência, e foram identificados pelas técnicas de sequenciamento, 

por Gallard et al (1989, apud IARC, 1994). As técnicas de sequenciamento em combinação com o 

tratamento da endonuclease V também levaram a detecção de uma rara classe de purina não-identificada, 

ou locais de pirimidina-purina, após amplo espectro de irradiação UV (Gallagher & Duker, 1986, apud 

IARC, 1994). 

Um grupo de lesões induzidas tanto pela UV quanto pela radiação ionizante, são as timinas 

saturadas de anéis do tipo 5, 6- dihidroxidihidrotimina (timina glicóis). Embora medidas originais 

indicassem que elas tenham sido induzidas com tanta freqüência quanto os dímeros de pirimidina em 

313 nm, como em contraste a 21:1 em 254 nm (Cerutti & Netrawali, 1979, apud IARC, 1994), concluiu-

se a partir de dados mais recentes usando análise sequenciada (Mitchell et al., 1993, apud IARC, 1994) 

que elas não ocorriam num grau significativo em DNA irradiado por UV-C ou UV-B.  

Atualmente estão se tornando disponíveis, métodos químicos cada vez mais sofisticados para 

medir o dano oxidativo ao DNA. Desde que a proporção desse tipo de dano aumenta com comprimentos 

de onda cada vez maiores, tais técnicas logo serão aplicadas para consolidar o quadro do dano baseado 

na indução da UV em todo o espectro UV solar. Além do mais, foi isolada uma enzima interessante 

(Boiteux et al., 1987, apud IARC, 1994) designada de Fapi glicosilase, por causa de sua habilidade em 

amputar do DNA a N7-metilguanina, em forma de anel aberto. A enzima também reconhece produtos 

do DNA gerados nas reações de fotossensiblização que envolvem o oxigênio isolado (Epe et al., no 
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prelo, apud IARC, 1994), e a 8-hidroxiguanina pode ser um dos principais componentes. Desde que o 

comprimento de onda mais longo da UV à luz solar gera claramente níveis biologicamente relevantes 

de oxigênio isolado e outros intermediários ativos (Tyrrell, 1991; Basu-Modak & Tyrrell, 1993 - apud 

IARC, 1994), esse tipo de análise também pode ser utilmente aplicado ao espectro do UV solar. Claro 

que só a luz próxima à visível é capaz de gerar lesões sensíveis ao Fapi glicosilase no DNA de células 

cultivadas de mamíferos e essas, ao menos em parte, são provavelmente 8-hidroxiguanina (Epe et al., 

1993, apud IARC, 1994). 

8.5.7 Rompimento da fita do DNA 

Poucas quebras da fita do DNA são induzidas pela radiação UV-C, mas elas constituem uma 

proporção cada vez maior das lesões totais a medida em que o comprimento de onda é aumentado. Por 

exemplo, na E. coli a taxa de quebra de fita do DNA em dímeros de pirimidina é de 1:44 a 313 nm 

(Miguel & Tyrrell, 1993, apud IARC, 1994) ao passo que a 365 nm uma quebra de fita é formada para 

cada dois dímero pirimidina (Tyrrell et al., 1974, apud IARC, 1994). Presentemente, foi determinado 

que o espectro de ação para a indução da quebra de uma única fita do DNA em células da pele humana, 

mostram que a quebra ocorre em toda a faixa UV-A e até a faixa próxima à visível (Peak et al., 1987, 

apud IARC, 1994), uma vez que as medições de quebra envolvendo desnaturação alcalina em 10-20 por 

cento (das assim chamadas quebras) se devem à fragilidade dos elos químicos em locais apurinicos e 

apirimidinicos. É importante notar que ao contrário da maior parte das formas comuns de dano à base, 

a indução à quebra da fita é fortemente dependente do oxigênio em toda as faixas UV-B e UV-A (Tyrrell, 

et al., apud IARC, 1974; Peak & Peak, 1982; Miguel e Tyrrell, 1983 - IARC, 1994) e em comprimentos 

de onda mais longos pode envolver a geração de oxigênio isolado (Peal et al., 1987, apud IARC, 1994).  

88..66  DDeeffeessaass  CCeelluullaarreess  

8.6.1 DNA 

Mesmo um ou dois dímeros de pirimidina no genoma inteiro de uma bactéria como a E. coli 

pode ser letal se o processo de reparo do DNA for deficiente. Contudo, os processos de reparo do DNA 

não somente são cruciais para a sobrevivência da célula, mas também são cruciais para a manutenção 

da estabilidade genética desde que o dano ao DNA é gerado continuamente como um subproduto do 

metabolismo mesmo na ausência de afrontas exógenas. Graças à disponibilidade de mutantes, a maior 

parte dos estudos referentes à remoção do dano ao DNA empregou bactérias e bacteriofágos. O primeiro 

processo a ser identificado foi a fotorreativação, posteriormente conhecida como reparo fotoenzimático.  

Nesse processo, a fotoliase do DNA forma um complexo especifico com um dímero de 

pirimidina que pode ser dividido em presença da UV-A e/ou luz visível para deixar as pirimidinas 

originais no DNA. O processo tem sido amplamente usado para correlacionar um tipo especifico de 

dano ao DNA (o dímero de pirimidina) com um dado efeito biológico (da morte da célula em bactérias 
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ao câncer em peixes), embora evidências recentes de uma enzima que reconhece fotoprodutos (6-4) 

possam lançar duvida na validade dessa abordagem. O reparo fotoenzimático está inteiramente livre de 

erros (i.e., não leva à mutações) e ocorre numa ampla variedade de organismos uni e multicelulares. 

Apesar do reparo fotoenzimático e a fotoliase associada ocorrer em mamíferos não-placentários tais 

como os marsupiais, evidência de fotorreativação em mamíferos placentários, inclusive humanos, tem 

sido fragmentária e controvertida. Evidência recente sugere que a fotorreativação de dano do UV pode 

não ser um processo significativo na pele humana (Li et al., 1993 - apud IARC, 1994), mas pode ser de 

importância crucial quando consideradas as interações potenciais entre os comprimentos de onda. 

Evidência para duas amplas categorias de reparo do DNA, originalmente denotadas como 

processos de reparo escuro, foram reveladas por estudos em bactérias (ver Friedberg, 1984 para revisão, 

apud IARC, 1994). O reparo pós-replicação, como denota o nome, só pode ocorrer após a síntese do 

DNA e inclui muito dos complexos atalhos da recombinação genética. Humanos com a enfermidade 

Xeroderma pigmentosum (XP) do grupo de complementação variante são deficientes nesse tipo de 

reparo. No entanto, o processo de reparo SOS em bactérias, que envolve a ativação provocável de um 

atalho de reparo inclinado ao erro (mutagênico) pós-replicação, não tem nenhum equivalente em 

humanos. Por outro lado a excisão de reparo é o mais difundido dos processos de reparo do DNA e 

ocorre das bactérias ao homem. Em reparo por excisão, bases incorretas ou danificadas são extirpadas 

do genoma e repostas pelos nucleotídeos corretos (Figura 8.28). O primeiro passo no processo envolve 

o reconhecimento do dano e a incisão no ou próximo ao local danificado.  

Isso pode ocorrer através de dois mecanismos distintos 

 Bases danificadas podem ser reconhecidas por intermédio de uma série de glicosilases 

específicas. Nesse caso, a incisão ocorre numa reação de dois passos, que envolve as atividades 

sequenciais da glicosilase do DNA e uma endonuclease apirimidinica/apurinica.  

 Entretanto, um segundo mecanismo de incisão envolve a ação direta uma atividade de incisão 

de um dano específico no DNA sem a necessidade de uma ação de gicosilase.  

A repolimerização do hiato criada pela atividade de endonuclease/exonuclease é um passo 

essencial e pode ocorrer usando a fita não danificada como gabarito. A ação da ligase do DNA restaura 

a integridade original da fita dupla do DNA. 
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Figura 8.28 - Formação e reparo de dímeros de timina  

(Fonte ARMS & CAMP, 1995, p.190) 

O reparo por excisão do DNA em humanos também um processo extremamente complexo, 

conforme evidenciado pela considerável heterogeneidade genética no XP que é uma enfermidade rara, 

apesar de extensamente estudada, cuja base celular envolve um defeito no reparo do DNA. Clones 

genômicos de vários genes de reparo de DNA humano foram originados atualmente, ao transferir DNA 

de células de reparo humanas proficientes, para uma série de linhas celulares de roedores mutantes 

sensíveis à UV (Westerveld et al., 1984, apud IARC, 1994). Os genes de reparo isolados para datação 

muitas vezes têm encadeamento e/ou domínios de helicase do ácido nucléico do DNA. Mais 
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recentemente, um produto de reparo do gene foi identificado como um dos componentes de um 

complexo de fator de transcrição envolvido na transcrição dos genes polimerase II (Schaeffer et al., 

1993, apud IARC, 1994).  

8.6.2 Desordem de reparo por excisão humana  

Várias enfermidades humanas envolvem defeitos no reparo do DNA. O exemplo mais estudado 

é a desordem genética XP que envolve atualmente vários tipos de defeito de excisão de reparo tanto 

quanto a forma variante que é defeituosa no reparo pós-replicação. As linhas de célula são cruciais aos 

estudos básicos de reparo de DNA em humanos. Linhas de célula provenientes de indivíduos com 

defeitos de excisão, são muitas vezes mais sensíveis à inativação e mutação pela radiação UV-C e UV-

B (Arlett et al., 1992, apud IARC, 1994). Isso parece estar diretamente correlacionado ao fato de que 

indivíduos com essa enfermidade são extremamente inclinados a tumores da pele, olhos, e lábios 

(Kraemer et al., 1987, apud IARC, 1994). Na verdade, é o estudo de incidência de câncer nesses 

indivíduos que fornece a mais forte evidência de que a indução de fotoprodutos na pele pela UV, é o 

primeiro acontecimento numa sequência que eventualmente conduz ao basalioma, espinalioma e 

melanoma no homem. 

Atualmente essa conclusão acima se complicou por causa dos estudos com células de pacientes 

com essa rara enfermidade, a Tricotiodistrofia. Embora as células da maior parte dos pacientes estudados 

até agora tenham um defeito marcante no reparo por excisão do DNA, os pacientes não mostram elevada 

evidência de tumores da pele. Eles são, contudo, sensíveis ao sol em termos de sua resposta eritematosa 

(Bridges, 1990, apud IARC, 1994). Uma explicação parcial pode ser a de que pacientes com XP, mas 

não com Tricotiodistrofia, têm defeitos tanto no reparo do DNA quanto no metabolismo oxidativo e 

ambos os processos estão envolvidos na carcinogênese (Vuillaume et al., 1992, apud IARC, 1994). 

Fibroblastos de pacientes com a doença de Cockayne são especificamente defeituosos na 

excisão de dímeros do DNA que se submetem a uma ativa transcrição (Mayne et al., 1988, apud IARC, 

1997) e são sensíveis a morte e mutação por radiação UV-C (Arlett & Harcourt 1983, apud IARC, 1994). 

No entanto, esses indivíduos não são excepcionalmente inclinados ao câncer (Barret et al., 1991, apud 

IARC, 1994). 

8.6.3 Trilhas antioxidantes  

 Pequenas moléculas antioxidantes 

A glutationa é o principal constituinte das células epiteliais do cristalino (Rathbun 1989, apud 

IARC, 1994) e essas células têm uma alta capacidade de manter a glutationa em estado reduzido por 

causa da atividade de desvio do monofosfato hexose extremamente ativo. Essa combinação pode estar 

envolvida numa porção de reações antioxidantes que são relevantes para o estresse oxidativo mediado 

pela UV, inclusive a desintoxicação do peróxido de hidrogênio (como co-fator da peroxidase GSH), 
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desintoxicação dos radicais livres, redução de dissulfídeos-proteína e a competição com tióis-proteina 

por espécies oxidantes. O papel do ascorbato como um eficiente antioxidante no cristalino está menos 

claro por causa do potencial do ascorbato estar envolvido na geração de componentes deletérios 

(Spector, 1991, apud IARC, 1994). A vitamina E também é um antioxidante potencialmente útil embora 

não haja acordo geral quanto a utilidade da vitamina E na terapia de cataratas. 

Intermediadores de radicais livres foram implicados na carcinogênese induzida pela UV em 

investigações originalmente estimuladas pelo isolamento do suposto carcinogênico da pele humana, o 

colesterol epóxido, (Black 1987, apud IARC, 1994). Vários componentes presentes na pele são potentes 

antioxidantes, inclusive o ascorbato, o ácido úrico, os carotenóides as sulfidrilas. Mostrou-se que os 

carotenóides inibem danos epidérmicos e formação de tumores induzidos pela UV em modelos de ratos 

(Mathews-Roth & Krinsky, 1987, apud IARC, 1994). Em modelos de cultura de células que usam 

células de pele humana; mostrou-se claramente que o esgotamento da glutationa conduz a uma ampla 

sensibilização à UV-A (334 nm, 365 nm) e comprimentos de onda próximos ao visível (405 nm) assim 

como à radiação no UV-B (302 nm, 313 nm) (Tyrrell & Pidoux, 1986,1988, apud IARC, 1994). Há uma 

correlação direta entre os níveis de sensibilização e o conteúdo de glutationa celular. Evidências 

adicionais de que a glutationa seja um agente fotoprotetor em células da pele, origina-se de experimentos 

que demonstraram que os níveis de glutationa tanto na derme quanto na epiderme são esgotados no 

tratamento pela UV-A (Connor & Wheeler, 1987, apud IARC, 1994). 

Antioxidantes solúveis em água encontrados no plasma incluem glucose, piruvato, ácido úrico, 

acido ascórbico, bilirrubina e glutationa. Anitoxidantes solúveis em água incluem alfa-tocoferol, 

ubiquinol-10, licopeno, -caroteno, luteina, zeaxantina e alfa-caroteno. Uma vez que os comprimentos 

de onda longos, da luz solar, podem penetrar o tecido e atingir o sangue em comprimentos de onda mais 

longos, essas defesas podem se tornar críticas sob certas circunstâncias. 

 Proteínas antioxidantes que incluem enzimas 

A principal classe de enzimas antioxidantes caracterizadas até esta data presentes em células 

eucariotes são: superóxido dismutase (que converte o superóxido ânion em peróxido de hidrogênio), 

catalase (que destrói o peróxido de hidrogênio) e peróxido de glutationa e enzimas associadas (que em 

adição a metabolização do peróxido de hidrogênio, também podem reduzir os hidroperóxidos tais como 

os que resultam da peroxidação dos lipídios). Tanto o peróxido de glutationa quanto a catalase estão 

presentes no cristalino, embora a última esteja presente em níveis baixos, e concentrada nas células 

epiteliais (Bhuyan & Bhuyan 1983, apud IARC, 1994). 

Spector (1991, apud IARC, 1994) reivindica que essas enzimas estão presentes em 

concentrações suficientes para lidar com os níveis normais de peróxido de hidrogênio presente no 

cristalino. Esse autor sugere que o sistema tioredoxina/tioredoxina-redutase também pode estar 

envolvido na defesa do cristalino contra o estresse oxidativo. O sistema pode vencer os radicais livres e 

também reduzir alguns dissulfídeos de proteína. 
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Todas as principais enzimas antioxidantes estão presentes na pele mas seu papel em proteger as 

células contra o dano oxidativo gerado pela radiação UV não foi elucidado. Aguda exposição à UV 

conduz a mudanças na atividade da glutationa redutase e catalase em pele de ratos, mas conduz a 

mudanças insignificantes o superóxido dismutase e glutationa peroxidase (Fuchs et al., 1989, apud 

IARC, 1994). Consistente aos estudos originais em bactérias, nem os endógenos catalase nem o 

superóxido dismutase desempenham um importante papel na proteção das células contra os efeitos letais 

da irradiação UV (Tyrrell & Pidoux 1989, apud IARC, 1997). O ferro desempenha um papel crítico nas 

reações oxidativas como um catalisador na reação de Fenton de modo que os níveis celulares de ferro 

livre necessitam serem mantidos baixos. A proteína de armazenamento intracelular, a ferritina, pode 

conseqëntementetemente desempenhar um papel critico na defesa antioxidante celular. A radiação UV 

(ou outro estresse antioxidante) conduz a altos níveis de expressão do gene heme oxigenase 1 (HO1) 

(Keyse & Tyrrell, 1989, apud IARC, 1994) o qual por sua vez leva ao catabolismo da heme e se libera 

do ferro livre. O aumento dos níveis ferritina que resultam, parecem ser diretamente responsáveis por 

uma resposta adaptativa mediada pela UV-A, envolvendo a proteção da membrana de fibroblastos 

humana contra o subseqüente dano causado pela radiação UV-A (Vile et al., 1994, apud IARC, 1994). 

O reparo do dano induzido pela UV é crucial na remoção de dano potencialmente mutagênico 

em células embora os erros de reparo possam, eles próprios, conduzir à mutações. Conseqüentemente, 

a capacidade de reparo das células da pele humana se relaciona diretamente a probabilidade de iniciação 

do processo carcinogênico e eventualmente na formação de tumores. Em UV de comprimentos mais 

longos, um componente cada vez maior de dano oxidativo ao DNA, membranas e proteínas, influencia 

os efeitos biológicos. Tanto os fotossintetizadores endógenos quanto exógenos normalmente geram 

intermediadores de oxigênio ativos. Os mecanismos de defesa antioxidante são, 

conseqëntementetemente, cruciais para a prevenção ou remoção do dano causado pelo componente 

oxidador da radiação UV. 

 Morte da célula (apoptose) 

Células irradiadas com UV podem mostrar mudanças na permeabilidade, inibição da síntese 

macromolecular, perda de habilidade em se dividir e uma total disrupção que eventualmente leva a 

disrupção celular. Uma discussão de como definir e medir a morte da célula está além do escopo dessa 

visão geral, mas o parâmetro empregado e mais comumente aceito é a perda da habilidade de uma célula 

de se dividir e formar colônias. Muitos estudos clássicos dos efeitos da UV foram baseados nesses 

parâmetros e, as curvas de sobrevivência e sua interpretação, foram extensamente discutidas (Jagger, 

1985, apud IARC, 1994). As taxas de inativação podem ser derivadas de curvas de sobrevivência e 

usadas para elaborar o espectro de ação para a inativação de organismos cultivados dos vírus às células 

humanas. Tais curvas de sobrevivência são particularmente úteis, para definir populações de células 

sensíveis e resistentes, muitas vezes um indicador de defeitos genéticos em processos de reparo. O 

espectro de ação para a inativação de populações de células segue em geral a absorção do DNA em 
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cumprimentos de onda tão longos quanto 320 nm. Contudo, as células são mortas mais eficazmente do 

que o predito pelo dano ao DNA em comprimentos de onda mais longo como um resultado de efeitos 

múltiplos efeitos de comprimentos de onda mais longos inclusive a disrupção do reparo do DNA e a 

importância cada vez maior de alvos tais como membranas. 

Em níveis de UV solar que levam ao eritema e aguda queimadura da pele em seres humanos, 

pode ocorrer extensiva morte das células. Isso pode ser particularmente importante para o eventual 

surgimento de melanomas que têm sido ligados a graves queimaduras de sol no começo da vida em 

estudos epidemiológicos. Também deve se notar que os dados do espectro de ação reunidos as medidas 

do espectroradiômetro solar e a reconhecida transmissão da pele humana levaram a conclusão que o 

componente UV-A da luz solar é um fator principal na ação citotóxica da luz solar na camada basal da 

epiderme (Tyrrell e Pidoux, 1987, apud IARC, 1994). 

 Mutação, dano cromossômico e transformação 

Estudos em microrganismos têm mostrado ambiguamente que dano induzido pela UV em todo 

a sua extensão é mutagênico (WEBB, 1977, apud IARC, 1994). Até a década presente, estudos da UV-

B e UV-A em células de mamíferos foram menos conclusivos porque a maior parte deles empregaram 

lâmpadas de amplo espectro e os efeitos mutagênicos puderam ser parcial ou inteiramente atribuídos 

aos comprimentos de onda na terminação menor do espectro emitido. Contudo, um grande corpo de 

trabalho agora apóia as conclusões de que tanto a radiação UV-C quanto UV-B são mutagênicas em 

células humanas cultivadas. Estudos que usaram predominantemente fontes de UV-A ou de radiações 

monocromáticas em três diferentes sistemas de células humanas cultivadas relataram resultados 

positivos (Enninga et al., 1986, apud IARC, 1994), ambíguos (Jones et al., 1987, apud IARC, 1994) ou 

negativos (Tyrrell 1984, apud IARC, 1994). Esses resultados são claramente uma função do sistema 

empregado e meramente sublinham o fato de que apesar de que as lesões pré-mutagênicas sejam 

induzidas por comprimentos de onda maiores de 320 nm em células humanas, a eficiência da indução 

de mutação é várias ordens de magnitude mais baixo do que as induzidas por comprimentos de onda 

curtos. A essa altura deveria ser enfatizado que a radiação UV-A é claramente carcinogênica em modelos 

animais (De Gruijl et al., 1993, apud IARC, 1994). 

É provável que a maior parte dos fotoprodutos do DNA sejam lesões pré-mutagênicas, por causa 

do potencial para a ocorrência de erros durante o reparo. Recentemente, a atenção foi enfocada na 

relativa mutagenicidade dos dímeros de pirimidina tipo ciclobutano, comparada a segunda lesão mais 

comum em DNA e formada pela radiação UV-B e UV-C: o (6-4) pio-fotoproduto (revisado por Mitchell 

et al., 1993, apud IARC, 1994). A maior parte das conclusões está baseada em tipo específico de 

mudanças de seqüência (transição, tandem transições) que ocorrem numa variedade de sistemas de teste. 

Em certos casos, emergiu clara evidência de que o (6-4) pio-fotoproduto menor possa ser altamente 

mutagênico em relação ao dímero de pirimidina (Leclerc et al., 1991, apud IARC, 1994).  



367 
DA  SAÚDE 

 

Exceto pela radiação UV-C, a maior parte dos estudos dos efeitos cromossômicos da radiação 

UV foram realizados com fontes de amplo espectro. 

Portanto vejamos como se apresentam os quadros mais evidentes na relação da pele com o sol, 

i.e., o envelhecimento precoce e o câncer de pele. 

8.6.4 Do Envelhecimento Precoce 

Começamos a envelhecer no momento em que nascemos e por toda a nossa vida os efeitos do 

envelhecimento serão evidentes em nossos corpos. Até cerca dos 20 anos, os efeitos visuais mais 

significativos do envelhecimento estão no crescimento e desenvolvimento. A partir dos 20 anos, os 

efeitos de envelhecimento começam a se tornar visíveis na pele. 

O envelhecimento cronológico geneticamente programado, causa mudanças bioquímicas no 

colágeno e elastina, os tecidos conectivos que dão à pele sua firmeza e elasticidade. O programa genético 

é diferente para cada pessoa, de modo que a perda da firmeza e elasticidade da pele ocorre em diferentes 

taxas e tempos de um indivíduo para outro. 

A medida em que a pele começa a se tornar menos elástica, ela também se torna mais seca, pois 

a camada acolchoada de gordura subjacente começa a desaparecer. Com a perda do apoio dessa camada 

subjacente e dos tecidos conectivos, a pele começa a descair. Ela parece menos flexível e se formam as 

rugas. O aumento da secura pode causar coceiras e um corte sara mais lentamente. 

Simultaneamente ao envelhecimento geneticamente programado, pode acontecer o processo de 

fotoenvelhecimento, que é o efeito da exposição crônica ou excessiva da pele ao sol. Os efeitos do 

fotoenvelhecimento se acumulam através dos anos de exposição crônica ao sol. A princípio, eles podem 

ser invisíveis ao olhar casual, mesmo quando estão aumentando, mas fotos tiradas com ultravioleta 

revelaram dramaticamente os efeitos cumulativos da exposição crônica ao sol. A série (da Figura 8.29 

a Figura 8.34), contém fotos nas quais os efeitos cumulativos da exposição crônica ao sol são claramente 

visíveis. Em cada série de fotos, as da esquerda foram tiradas à luz comum e as da direita à luz 

ultravioleta. 

 
Figura 8.29 - Estágios do Envelhecimento Solar I. 

Aos 18 meses o dano do sol ainda não é aparente. 
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Figura 8.30 - Estágios do Envelhecimento Solar II. 

Aos 4 anos o dano prematuro do sol é evidente nas sardas em torno do nariz e bochechas. 

 
Figura 8.31 - Estágios do Envelhecimento Solar III. 

Aos 17 anos, uma adolescente apresenta um dano significativo do sol, devido o bronzeamento deliberado na praia ou salões 
de bronzeamento artificial. 

 
Figura 8.32 - Estágios do Envelhecimento Solar IV. 

Numa mulher de 37 anos, o dano sub-superficial do sol, é claramente visível na luz ultravioleta. 

 
Figura 8.33 - Estágios do Envelhecimento Solar V. 

Aos 52 anos, uma mulher apresenta uma pele “de aparência envelhecida” na luz visível e uma pele significativamente 
danificada pelo sol, sob a luz ultravioleta. 
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Figura 8.34 - Estágios do Envelhecimento Solar VI. 

Uma residente de 64 anos de uma comunidade praiana tem uma pele que relata uma vida inteira de exposição crônica ao sol. 
A pele é seca, sem elasticidade, densamente mosqueada e com rugas.  

(Forte Skin-Net - http://www.skincarephysicians.com/agingskinnet/BasicFacts.html ) 

As fotodermatoses tóxicas primárias apresentam manifestações crônicas através de dois 

aspectos: 

1. Um, imediato, que corresponde a hiperpigmentação (bronzeamento) às sardas e lentigens, 

2. Outro, em longo prazo, que caracteriza o ‘envelhecimento da pele’ – efeito 

patofotobiológico, isto é, a pele torna-se atrofiada, apergaminhada, com sulcaturas 

pronunciadas e salpicada de pigmentações (melanose senil de Miescher). 

Ao mesmo tempo, pode-se ver uma série de alterações morfológicas descritas no passado como 

entidades morfológicas diferentes, as quais podem apresentar em todo o seu espectro de maneira parcial 

ou total, em um mesmo indivíduo. Essas alterações correspondem a um efeito fotobiológico cumulativo 

em função de décadas, e cujo aparecimento é tanto mais freqüente quanto mais clara for a pele. Nos 

tipos I e III, aprecem em torno da Quarta e Quinta décadas de vida, e nos demais tipos depois da Sexta 

década de vida; nos negros essa distrofia involutiva cutânea é mitigada e mais tardia (AZULAY, 1997, 

p. 287). 

O autor agrupa as categorias adstritas ao envelhecimento precoce em: 

 Elastoma Difuso de DUBREUILH – a pele torna-se espessa, discretamente pastosa, e de um 

colorido que lembra marfim velho; é comum na face e área do decote; 

 Pele Romboidas (JADASSOHN) – a pele apresenta-se com aspectos losângicos delimitados 

por sulcaturas relativamente profundas; sua localização típica é na nuca, podendo, entretanto, 

ocorrer também na face e antebraços; 

 Pele Citreína (MILIAN) – pápulas agrupadas de coloração amarelada, lembrando uma casca 

de laranja. Ocorre em áreas expostas; 

 Elastoidose Cística e Comedônica (FAVRE-RACOUCHOT) –presença de cistos e grandes 

comedões implantados em pele amarelada em torno dos olhos e nas regiões temporais; 

 Hiperplasia Sebácea Senil – presença de pequenas lesões (alguns mm) isoladas e separadas 

umas das outras, com morfologia de discos com depressão central; localizam-se sobretudo nas 

regiões frontal e temporal; 
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 Degeneração Coloidal Cutânea Solar – presença de pequenas pápulas (1-2 mm) 

branco-amareladas inúmeras, porém isoladas e agrupadas, no dorso das mãos, face e 

dorso. Correspondem à degeneração dos tecidos colágeno e elástico, ao nível de cada 

papila; 

 Púrpura Senil de BATEMAN – sufusões hemorrágicas, em surtos constantes, de localização 

preferencial nos antebraços e dorsos das mãos; 

 Pseudocicatrizes Estelares (COLOMB E COLS) – acompanham, em geral, a púrpura senil e 

têm, conforme o nome, o aspecto de cicatrizes estelares, com localização preferencial nos 

antebraços; 

 Lagos Sangüíneos (PASINI) – telangiectasias (manchas provocadas pela dilatação de vaso 

capilar o vaso terminal, em geral soba pele) localizadas geralmente no lábio inferior; 

 Quilite Actínica – Localiza-se preferencialmente no lábio inferior; apresenta eritema, 

descamação, fissuras e até mesmo leucoplasia, com possível transformação para epitelioma 

espinocelular; 

 Ceratodermia Marginada Palmar (Doença de RAMOS E SILVA) – Caracteriza-se por 

hiperceratose (aumento exagerado da camada córnea da pele) em faixa, os limites das partes 

dorsal e palmar, em disposição nas bordas cubital e radial. Atinge, em geral, homens adultos 

que tenham tido intensa exposição solar durante a vida; 

 Ceratose Actínica– também conhecida como ceratose senil, devido seu aparecimento na idade 

avançada; 

não é sinal de velhice, e, sim, manifestação da irradiação solar cumulativa, 
progressiva, persistente e duradoura; daí a sua localização preferencial nas áreas 
expostas. É em geral, múltipla, e caracteriza-se por pequenas lesões (alguns mm a cm 
de diâmetro) discretamente salientes, de coloração acastanhada, com superfície 
rugosa; às vezes o aspecto é de lesão atrófica e eritematosa com descamação (Ibid., p. 
224). 

As ceratoses são conhecidas por serem sinais precoces dos cânceres de pele. Costumam aparecer 

por volta dos 40-50 anos como resultado da exposição crônica à luz solar. Também costuma aparecer 

em idade prematura em latitudes onde a radiação solar é intensa. A incidência de ceratoses em pessoas 

idosas e de pele clara é 50% maior em áreas geográficas ensolaradas. 

Ceratoses Actínicas são definidas como uma displasia cutânea da epiderme (a camada mais 

externa da pele). Em termos cotidianos, as ceratoses são uma alteração em tamanho, forma e 

organização, das células da pele. As células mais afetadas nas ceratoses são os ceratinócitos, as células 

de paredes duras que compõem mais de 90% da epiderme e dá à pele a sua textura. Alterações celulares 

nas ceratoses podem se estender até a derme, a camada da pele sob a epiderme. A causa mais 

significativa da ceratose actínica é a exposição à longo prazo a luz solar e, especificamente, aos 

comprimentos de onda ultravioleta da radiação solar. O fator de predisposição mais significativa a 

ceratose é a pele clara (ADAPTADO de http://www.skincarephysicians.com/actinckeratosesnet/WhatAre.htm). 
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As alterações dos ceratinócitos no tocante a diferenciação e crescimento manifestam-se nos 

seguintes aspectos clínicos: pele endurecida, escamosa, com “bossas”, salpicada e apresentando corno 

cutâneo.  

Por estar associada à exposição crônica e/ou cumulativa à luz solar, as ceratoses apresentam-se 

mais comumente nas áreas expostas, de qualquer parte do corpo, em pessoas de meia idade, idosas ou 

de pele clara. O aspecto típico da lesão típica é uma macula (lesão chata circunscrita de qualquer cor e 

tamanho) ou pápula (lesão pequena, sólida e elevada – uma “bossa”) seca, escamosa, marrom-

avermelhada ou negro-amarelada. Enrugamento e estriamento, outras manifestações do dano solar, 

podem estar presentes simultaneamente nas lesões das ceratoses. 

Uma ceratose actínica também pode aparecer como uma lesão difusa e escamosa do lábio 

inferior - quilite actínica (Figura 8.35a); como uma lesão escamosa e de pigmentação variada na face 

(Figura 8.35b); e múltiplas pápulas de vermelho brilhante, violetas ou marrom, assemelhando-se a 

condição de pele chamada de líquen planus (Figura 8.35c).  

A mais dramática dessas lesões é o corno cutâneo (Figura 8.35d) que é uma ceratose de 

crescimento invulgarmente anormal e de aspecto semelhante a um chifre de animal – donde se origina 

seu nome. A orelha é um lugar comum para o corno cutâneo, provavelmente porque a orelha é um local 

de exposição crônica ao sol. 

As ceratoses actínicas são uma das condições de pele que podem resultar dos danos causados 

pelo UV à pele – especialmente em pessoas de pele clara. As ceratoses têm má aparência e também são 

identificadas como os primeiros sinais do câncer de pele por terem a potencialidade de progredirem para 

o espinalioma invasivo. 

 

a – Quilite actínica 

 

b – Uma típica apresentação da ceratose. 

 

c – Ceratoses no dorso das mãos 
 

d – Corno cutâneo 
Figura 8.35- Ceratoses 

(Fonte – HCACC) 
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8.6.5 Do Câncer Cutâneo 

O câncer cutâneo, ou câncer de pele, tem origem e histórico, variados. No tocante à radiação 

solar, este está mais adstrito, mas não sempre, a pessoas de pele clara. Aqui estão o CARCINOMA e o 

MELANOMA, o primeiro apresentando-se, em suas formas malignas, como BASALIOMA e 

ESPINALIOMA. 

 CARCINOMAS: 

BASALIOMA (CARCINOMA OU EPITELIOMA BASOCELULAR)  

– é um tipo de câncer que se apresenta como constituído por células similares às basais da pele, 

de lento crescimento, apesar de destrutivo e não apresentando metástase. É a neoplasia mais comum, 

com grande frequência nos cânceres de pele (70%). É igualmente mais comum em idade adulta, 

predomina no sexo masculino e “entre brancos é tanto maior quanto mais claro for o indivíduo (olhos 

claros, cabelos louros, pele clara que não se pigmenta quando exposta aos raios solares), e sobretudo 

quando submetidos a maiores exposições aos raios solares (marinheiros, lavradores)” (AZULAY, 1997, 

p. 222).  

Apresenta-se como “uma proliferação celular com características das células basais, que se 

dispõem em paliçada na periferia das massas tumorais; é muito característico o fato de o estroma 

adjacente às massas tumorais apresentar retração, o que é devido à presença de mucina, que seria 

removida durante o processamento da peça” (Ibid., p. 222). A aparência é muitas vezes a de uma ferida, 

uma verruga, ou ambas, com localização preferencial na região da cabeça (com preferência pelo nariz) 

e pescoço seguido do tronco e finalmente os membros.  

Possui, assim diversas formas: 

 Papulosa e globosa; 

 Ulcerada; 

 Terebrante; 

 Plano-cicatricial; 

 Fibrosante, ou esclerodermiforme; 

 Eritematosa; 

 Pigmentada; 

 Vegetante; 

 Fibroepitelial; 

 Metatípica; 

 Síndrome do nevo basocelular; 

 Nevo basocelular linear bilateral.

O basalioma apresenta uma série de características que permite analisar e pré-diagnosticar a 

evidência (Figura 8.36). Contudo, deve-se sempre procurar um especialista para um diagnóstico mais 

preciso e tratamento, se necessário (Figura 8.37). 
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Uma ferida aberta que sangra, 
escorre ou encrosta e permanece aberta 
por três ou mais semanas. Uma ferida 

persistente que não sara é um sinal 
muito comum de um basilioma 

precoce. 

 

 

 

Uma mancha avermelhada ou área 
irritada, que ocorre freqüentemente no 

peito, ombros, braços ou pernas. 
Algumas vezes o sinal escorre. 

Também pode coçar ou doer. Noutras 
ocasiões ele persiste sem incomodo 

perceptível. 

 

 

Uma bossa ou nódulo brilhante, que 
é aperolado ou translúcido e é muitas 
vezes róseo, vermelho ou branco. A 
bossa também pode ser bronzeada, 

negra ou marrom, especialmente em 
pessoas de cabelos escuros e pode ser 

confundida com uma verruga. 

 
 

 

Um crescimento róseo com uma 
borda roliça e ligeiramente elevada e 
uma reentrância encrostada no centro. 

A medida em que o crescimento 
aumenta lentamente, podem se 
desenvolver pequenos vasos 

sanguíneos na superfície. 

 

 

Uma área parecida a uma cicatriz 
que é branca, amarela ou cerícea, e 

muitas vezes com bordas mal 
definidas. A própria pele aparece 

brilhosa e retesada. Embora seja um 
sinal menos freqüente ele pode indicar 

a presença de um tumor agressivo. 

 

Figura 8.36– Sinais do basalioma  
(Fonte http://www.skincancer.org/basal/index.php). 

 

 

 



374 
DA  SAÚDE 

 

     

                              a                                                            b                                                c 

     

                                d                                                        e                                                           f 

CBC no olho, mostrando claramente a intricada teia de relações entre a UV e o olho apresentando à direita, o efeito 
extremo do CBC com perda total do globo ocular. 

  

g 

CBC no couro craniano. 

 

Figura 8.37 – Basalioma. Carcinoma basocelular (CBC) 
(Fonte http://www.skincarephysicians.com/agingskinnet/photos1.html ) 
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 ESPINALIOMA (CARCINOMA OU EPITELIOMA ESPINOCELULAR)  

– “é uma neoplasia maligna, isto é, com capacidade de invasão local e de metastatizar, originária 

das células epiteliais do tegumento (pele e mucosa), com certo grau, maior ou menor, de diferenciação 

no sentido da ceratinização” (Ibid., p. 235). Ocorre em todas as raças, sendo mais frequente no sexo 

masculino e no adulto velho, depois dos 60 anos. 

O aspecto é o de “uma hiperplasia, em ninhos ou cordões, de células epiteliais com certa 

tendência a ceratinização e com anaplasia celular, invadindo a derme; as pérolas córneas são muito 

expressivas” (Ibid., p. 235). 

Seja qual for o tipo de pele, o espinalioma surge inicialmente como uma pápula com algum grau 

de ceratose (como uma verruga dura) e de crescimento mais rápido do que nos basaliomas, podendo 

fazer-se no sentido vertical para fora (vegetante) ou para dentro (invasão de derme e hipoderme); o 

crescimento também pode ser no sentido longitudinal tem como característica discreto sangramento. As 

“localizações mais comuns são as áreas expostas ao sol, sobretudo face e dorso das mãos; (o tronco 

dependendo do hábito e da raça) também é um sítio de interesse” (Ibid., p. 235). 

Pessoas com a condição herdada do xeroderma pigmentosum (XP), parecem ter frequências de 

câncer de pele não-melanocítico e melanoma, que são muitos maiores que o esperado. Há evidências a 

sugerir que os maiores excessos ocorrem na cabeça e pescoço.  

 CÂNCER DE PELE NÃO-MELANOCÍTICO 

Os resultados dos estudos epidemiológicos descritivos sugerem que a exposição à luz solar 

resulta num aumento do risco de câncer de pele não-melanocítico. Esses tumores ocorrem 

predominantemente na pele da face e do pescoço, que são mais comumente expostos à luz solar, apesar 

da distribuição do basalioma não estar intimamente relacionado à distribuição da exposição ao sol como 

os espinalioma. Há uma forte relação inversa entre a latitude e a incidência de/ou mortalidade a partir 

de câncer de pele e, inversamente, uma relação positiva entre a incidência ou mortalidade e a UVR 

ambiente medida ou estimada. Migrantes das Ilhas Britânicas na Austrália tem menor incidência e 

mortalidade de câncer de pele não-melanocítico do que a população nascida na Austrália. Pessoas que 

trabalham essencialmente ao ar livre tem maior mortalidade desses cânceres, e há alguma evidência de 

que pessoas que trabalham ao ar livre têm maior incidência.  

Em vários estudos cruzados, foram vistas associações positivas entre as medidas do dano solar 

à pele e a prevalência de carcinomas basal e espinal. Medidas de exposição efetiva ao sol foram menos 

fortemente associadas a esses cânceres, possivelmente por causa dos erros em medidas e controle 

inadequado das possíveis variantes que confundem. Num estudo entre pescadores americanos, 

estimativas da exposição cumulativa e anual individual a UV-B foram positivamente associadas à 

ocorrência de espinalioma, mas não à ocorrência de basalioma.  

Só foram realizados dois estudos de controle de caso em base na população. Em um desses, no 

Canadá, a taxa de resposta foi baixa e as medidas de exposição incipientes. Noutro estudo, na Austrália, 
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a telangiectasia facial e elastose solar do pescoço foram fortemente associados ao risco de espinalioma, 

e microtopografia cutânea e elastose solar do pescoço foram fortemente associados ao risco de 

basalioma. Migrantes na Austrália corriam um menor risco de espinalioma do que os nascidos 

Australianos, e os migrantes que chegaram após a infância, um risco menor para o basalioma.  

Estudos de controle de caso conduzidos em base hospitalar, sofrem de deficiência metodológica, 

inclusive escolha de controle, medidas de exposição e confundimento por reação à luz solar e, 

conseqëntemente, difíceis de interpretar.  

Num estudo de coorte de enfermeiras nos USA, aquelas que passaram mais de 8h por semana 

ao ar livre e sem uso de protetor solar tiveram taxa de incidência de basalioma, similar àquelas pessoas 

que passaram menos de 8h por semana ao ar livre. Num estudo de coorte em Vitória, Austrália, as taxas 

de ambos tipos de câncer foram aumentadas em pessoas que trabalham ao ar livre, mas o efeito não foi 

significativo após ajustes para a reação à luz solar. (ADAPTADO de IARC, 1997) 

Este tipo de câncer também possui sinais bastante precisos (Figura 8.38) que permitem um pré-

diagnóstico e, como o precedente, necessita da consulta a um especialista (Figura 8.39). 
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O espinalioma, ocorre mais frequentemente nas áreas do 
corpo que foram mais expostas ao sol. A pele destas 

áreas mostra sinais de dano pela exposição prolongada 
ao sol, como enrugamento, alterações de pigmentação e 

perda da elasticidade. 

 

Uma mancha avermelhada e persistente, com bordos 
irregulares, que algumas vezes apresenta crostas ou 

sangra. 

Uma lesão elevada com depressão na sua porção 
central, que ocasionalmente sangra. Lesões deste tipo 

podem crescer rapidamente. 

 

Uma lesão verrucosa com crostas que ocasionalmente 
apresentam sangramento. 

Uma úlcera que sangra, forma crostas e que persiste por 
semanas. 

 

Lesões que ocasionalmente se apresentam como placas 
rugosas e espessas que sangram ao menor traumatismo. 

Frequentemente elas se assemelham a verrugas. 
Ocasionalmente uma ferida pode se desenvolver com os 

bordos elevados e uma superfície crostosa sobre uma 
base granulosa elevada. 

Figura 8.38– Sinais de espinalioma. Carcinoma espinocelular (CEC)  
(Fonte www.hcanc.org.br/pele1.html ). 
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            a            b 

Espinalioma no dorso e palma das mãos 

            c            d 

Espinalioma na língua. 

           e                      f 

Espinalioma nos lábios. 

          g                              h 

Extremos de espinalioma, com perdas apreciáveis de áreas do rosto. 
(Fotos usadas com permissão de Richard Bennett, MD) 

Figura 8.39– Espinalioma/Carcinoma espinocelular (CEC) 
(Fonte http://www.skincarephysicians.com/agingskinnet/photos2.html ). 
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 MELANOMAS 

Para AZULAY, o melanoma é um tumor de grande malignidade, “originário dos melanócitos, 

em geral de sítio primário cutâneo, porém podendo, eventualmente, surgir primeiro em outras áreas 

(mucosas, coróides, etc.); um número razoável de casos origina-se de nevo preexistente” (Ibid., p. 241). 

Os melanomas ocorrem em qualquer raça sendo, no entanto, raros nos negros. Já nos 

caucasianos, estes são “mais usuais quanto mais branca for a pele e mais claro os cabelos e olhos; sua 

freqüência é tanto maior quanto mais próximo do equador, o que sugere uma ação etiológica solar” 

(Ibid., p.241). Não há muita diferenciação por sexo, apesar de alguns autores citarem o sexo feminino 

como mais afeito a este tumor, surge normalmente após a puberdade e, para AZULAY, a incidência 

entre adultos americanos é de 25 a 29 anos para mulheres e 35 a 39 para homens, representando 3% dos 

tumores malignos epiteliais, e “sua frequência está aumentando de maneira assustadora” (Ibid., p. 241). 

Da etiologia, que é desconhecida, sabe-se no entanto que existem alguns fatores contribuintes, 

tais como: genética, exposição solar, pequenos e repetidos traumatismos, e alguns vírus. 

É visto em AZULAY, como de grande importância patológica, tanto a espessura quanto os 

seguintes níveis de invasão:  

I - in situ,  

II - da parte superior da derme papilar,  

III - da derme papilar,  

IV - da derme reticular, e  

V - da hipoderme (Ibid., p. 243). 

Considera-se, conforme seu comportamento biológico, dois tipos de crescimento: o horizontal, 

quando este se expande na superfície e o vertical, quando este se expande na profundidade, sendo por 

isso o mais grave.  

Estão divididos em quatro formas: 

 Melanoma de lentigo maligno, o mais relacionado à radiação solar, atinge a idade média de 70 

anos, localizando-se na cabeça, pescoço, dorso e mãos; é achatado, com margem irregular (> 8 

cm); coloração que vai do castanho ao preto, e frequente hiperpigmentação, com incidência de 

10%. Tem crescimento radial com vertical tardio; 

 Melanoma de crescimento superficial, surge entre os 45/55 anos, com localização preferencial 

no dorso em homens e membros inferiores nas mulheres; é achatado com margem pouco precisa 

(< 2,5 cm) de coloração do castanho ao preto-acinzentado e róseo, sendo comum a 

despigmentação e halo irregular, com incidência de 60/70%. Passa por um longo período de 

crescimento radial seguido posteriormente de vertical; 

 Melanoma nodular, surge por volta dos 50 anos no dorso, cabeça e pescoço; aparece como 

nódulo hemisférico ou lesão úlcero-vegetante de cor negra e com incidência de 12%. Tem 

crescimento vertical precoce; 
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 Melanoma acral e melanoma de mucosa, atinge as extremidades digitais, preferencialmente o 

polegar, pode ser peri ou subungueal e palmoplantar, atinge as mucosas; surge como uma 

mancha negra e depois como nódulo ou ulceração com 10% de incidência. Tem crescimento 

horizontal e posteriormente, vertical. 

Usa-se, para informação e auxílio, o ABCD dos sinais de aviso do melanoma (Figura 8.40), 

que ajudam a distinguir uma verruga/lunar (Figura 8.41) comum de um melanoma: 

 

A = Assimetria: as lesões do melanoma são tipicamente assimétricas, ao passo que verrugas 
benignas são tipicamente redondas e simétricas.  

 

B = Borda: as lesões do melanoma possuem frequentemente bordas irregulares ou desiguais 
(i.e., bordas esfarrapadas ou chanfradas), ao passo que verrugas benignas têm bordas lisas e 

polidas.  

 

C = Cor: as lesões do melanoma muitas vezes contem múltiplos tons de marrom ou Negro, 
ao passo que verrugas benignas são normalmente de um único tom de marrom.  

 

D = Diâmetro: lesões precoces do melanoma têm muitas vezes mais de 6 mm de diâmetro, 
ao passo que verrugas benignas têm normalmente menos de 6 mm de diâmetro.  

Figura 8.40– ABCD do Melanoma  
(Fonte http://www.melanoma.com/diagnosing/look/). 

Tipo de lunar chamado de nevus azul, um lunar de coloração 
azulada. Os nevi azuis comuns são inofensivos mas podem 
mimetizar um melanoma na aparência. Um tipo de nevus 

azul, chamado de nevus azul celular, tem potencial maligno. 

 

Esse é um nevus composto, o tipo mais comum de lunar. 

 

Esse é um nevus pigmentado congênito, um nevus que é 
aparente ao nascimento. Alguns nevi congênitos têm 

potencial maligno 

 

Figura 8.41– Lunares ou verrugas. 
(Fonte http://www.skincarephysicians.com/melanomanet/skin_lesions.htm). 
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As Muitas Faces do melanoma cutâneo contêm vinte e quatro exemplos de melanomas que 

foram selecionados para representar três gamas de espessura - finos, intermediários e espessos. Os 

melanomas finos, precoces, ilustrados pelas oito fotografias no painel verde (Figura 8.42), são 

praticamente curáveis quando prontamente removidos. Os melanomas do painel amarelo (Figura 8.43), 

representam os de espessura intermediária para os quais o prognostico é menos favorável. Os oito 

melanomas do painel vermelho (Figura 8.44) são os mais espessos, resultando em mau prognóstico. 

(Fonte http://www.hcanc.org.br/pele3.html. Hospital do Câncer - AC Camargo - Fundação Antônio Prudente – SP). 
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FFiinnoo  --    PPrrooggnnóóssttiiccoo  eexxcceelleennttee  

 

 

 
Figura 8.42 - Quadro de melanomas cutâneos brandos. 

(Fonte www.hcanc.org.br/pele1.html ) 
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Intermediário - Prognóstico menos favorável 

 

 

 
Figura 8.43 - Melanomas cutâneos menos brandos. 

(Fonte www.hcanc.org.br/pele1.html ) 
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Espesso - Prognóstico ruim 

 

 

Figura 8.44 - Melanomas cutâneos não brandos. 
(Fonte www.hcanc.org.br/pele1.htm). 
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88..77  RReessuullttaaddoo  ddooss  EEssttuuddooss  ddoo  IIAARRCC  ((11999977))  

Estudos de transmissão no total da epiderme humana e de ratos e stratum corneum humano in 

vitro, mostram que esses tecidos atenuam a radiação na extensão da ultravioleta solar. Essa atenuação, 

que é mais pronunciada na faixa de onda UV-B do que na UV-A, permite alguma proteção para a 

radiação ultravioleta solar, ao dividir células na camada basal. 

Os diferentes componentes do olho humano agem como filtros óticos para a extensão da 

radiação ultravioleta. Consequentemente, pouca ou nenhuma radiação ultravioleta atinge a retina de um 

olho normal. 

Estudos descritivos em brancos na América do Norte, Austrália e vários outros países, mostram 

uma associação positiva entre a incidência/mortalidade por melanoma e residência em baixas latitudes. 

Estudos realizados com migrantes sugerem que o risco de melanoma está relacionado à exposição à 

radiação solar em lugares de residência em vida anterior. A distribuição do melanoma nos locais do 

corpo mostra baixas taxas por unidade de área em locais normalmente não-expostos ao sol, do que em 

locais normalmente ou regularmente expostos. 

Uma grande quantidade de estudos de caso controlado é pertinente à relação entre o melanoma 

e a exposição ao sol. Essas incluem estudos de caso populacionais cuidadosamente conduzidos e 

realizados na Austrália Ocidental, Queensland, Canadá Ocidental e Dinamarca. Seus resultados são 

geralmente consistentes as associações positivas para com residentes de toda uma vida, uma vida 

anterior e mesmo para curtos períodos no início da vida adulta em ambientes ensolarados. Associações 

positivas são geralmente vistas entre medidas de dano cumulativo do sol expresso biologicamente como 

mudanças microtopográficas ou histórico de ceratoses ou câncer de pele não-melanocítico. 

Em contraste, associações de exposição total de toda uma vida ao sol ou de anos recentes, 

conforme avaliado por questionários, são inconsistentes. Essa inconsistência pode ser devida às 

diferenças nos efeitos de exposição crônica ou intermitente. Exposição crônica, conforme avaliação 

através de exposição ocupacional, parecia reduzir o risco de melanoma em três dos grandes estudos, 

particularmente em homens; essa observação é consistente com a epidemiologia descritiva da condição 

que mostra riscos mais baixos em grupos que trabalham ao ar livre. Vários outros estudos, que são 

geralmente menores ou apresentam avaliação de métodos de exposição menos detalhados, ou mostram 

nenhum efeito ou mostram um risco aumentado associado a exposições ocupacionais. 

Avaliação de exposição intermitente é complexa; contudo, a maior parte dos estudos mostra 

associações positivas entre a medida de exposição intermitente, tais como atividades com particular 

intensidade solar, recreação ou férias ao ar livre. 

A maioria dos estudos mostra associações positivas entre um histórico de queimadura solar; 

contudo, essa associação não pode ser facilmente interpretada porque ao passo que pode refletir 

acuradamente a queimadura solar ela também pode refletir tanto a tendência a queimadura solar, se 

exposto, quanto exposição intermitente de maneira mais geral. 
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88..88  EEffeeiittooss  nnaa  ppeellee  

A radiação ultravioleta produz eritema, pigmentação melanina e agudas ou crônicas mudanças 

celulares e histológicas em humanos. Geralmente, consistem em mudanças que são vistas em espécies 

experimentais, inclusive ratos sem pelo. 

O espectro de ação para o eritema e bronzeamento em humanos e para o edema em ratos sem 

pelo é similar. A UV-B é três ou quatro vezes mais eficiente do que a UV-A em produzir eritema. Em 

humanos, a pigmentação protege contra o eritema e mudanças histopatológicas. Pessoas com baixa 

qualidade de bronzeamento, que queimam facilmente e olhos e cabelos claros correm o mais alto risco 

de desenvolver melanoma e espinaliomas. 

Em humanos, os nevi pigmentados adquiridos e as ceratoses solares, indicadores de melanomas 

e espinaliomas, respectivamente, são induzidos pela exposição ao sol. 

Pacientes com Xeroderma pigmentosum (XP) têm uma alta frequência de anomalias 

pigmentares e cânceres de pele em pele exposta ao sol. Esses pacientes também têm defeito de reparo 

do DNA. 

8.8.1 Efeitos na resposta imunológica 

São relativamente poucas as investigações que foram relatadas sobre os efeitos da radiação UV 

no sistema imunológico de humanos, mas podem ocorrer mudanças. Há evidência de que a alergia de 

contato é suprimida pela exposição à radiação UV-B e possivelmente UV-A. A quantidade de células 

de Langerhans na epiderme diminui quando expostas à radiação UV e a luz solar, e a perda morfológica 

dessas células está associada a mudanças na função celular da apresentação de antígenos em direção a 

supressão; essa mudança pode ser devida não somente a simples perda da função mas também para 

ativar a migração de outras células apresentadoras de antígenos na pele. Uma redução na atividade 

natural da morte da célula também ocorre, a qual pode ser produzida pela radiação UV-A. Essas 

mudanças são de curta duração e seu significado funcional é desconhecido. A pigmentação da pele pode 

não proteger contra algumas alterações induzidas pela radiação UV na função imunológica. 

Várias respostas imunológicas são suprimidas pela radiação UV em ratos e outros roedores. A 

supressão de hiperssensibilidade de contato recebeu maior atenção e sua resposta pode ser enfraquecida 

localmente no lugar da exposição à radiação, ou sistematicamente em lugares mais distantes e não 

expostos. As duas formas de supressão possuem diferentes dependências de dose – supressão sistemática 

requer doses mais altas – e seus mecanismos parecem diferir, mas a borda eferente de uma envolve a 

geração de células supressoras T hapten-específicas que bloqueiam a indução mas não a expulsão da 

hiperssensibilidade de contato. A supressão sistemática da hipersensibilidade retardada a antígenos 

injetados também pode ser produzida pela exposição à radiação UV-B, e várias observações sugerem 

que o mecanismo dessa supressão difere daquela da supressão sistemática da hipersensibilidade de 

contato. 
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Alterações na função imunológica, induzidas pela exposição à radiação UV desempenham um 

papel central na fotocarcinogênese em ratos. Células supressoras T induzidas pela radiação UV 

bloqueiam o sistema normal de imuno-fiscalização que impede o crescimento de tumores induzidos pela 

radiação UV, altamente antigênicos. Não se sabe se esse mecanismo opera em humanos. 

8.8.2 Efeitos genéticos e relacionados à genética  

São induzidos danos mensuráveis ao DNA em células de pele humana, in vivo, após exposições 

à radiação UV-A, UV-B e UV-C, inclusive em doses nas faixas comumente experimentadas por 

humanos. A maior parte dos danos ao DNA após uma simples exposição, é reparada em 24h. A 

importância da extensão desses comprimentos de onda depende de vários fatores. A UV-B é a mais 

eficaz, sendo a UV-C de alguma maneira menos eficaz e a UV-A muito menos eficaz, quando 

comparada numa base per fóton, provavelmente devido uma combinação de eficiência biológica das 

diferentes faixas de onda e sua absorção pelas camadas mais externas da pele. 

A radiação solar e solar-simulada e a radiação de lâmpadas solares (UV-A e UV-B) são 

mutagênicas a procariotes e plantas, induzem danos ao DNA em peixes e células de anfíbios in vitro, 

induzem a formação micronucleica e a transformação em células de mamíferos in vitro, são mutagênicas 

e induzem danos ao DNA e a troca de cromátides irmãs em células humanas in vitro, e induzem dano 

ao DNA em células de pele de mamíferos irradiados in vitro. 

A radiação UV-A é mutagênica a procariotes e induz danos ao DNA de fungos. É mutagênica e 

induz danos ao DNA, aberrações cromossômicas e troca de cromátides irmãs em células de mamíferos 

e induzem danos ao DNA e mutação em células humanas in vitro.  

A radiação UV-B é mutagênica a procariotes e induz a aberrações cromossômicas em plantas; 

é mutagênica e induz danos ao DNA, troca de cromátides irmãs e transformação em células de 

mamíferos; é mutagênica e induz danos ao DNA e transformação em células humanas in vitro e induz 

danos ao DNA em células de pele de mamíferos irradiados in vitro. 

A radiação UV-C induz danos ao DNA e é mutagênica a procariotes, fungos e plantas e induz 

danos ao DNA em insetos e aneuploidia no lêvedo. Induz à troca de cromátides irmãs em células de 

anfíbios e avícolas in vitro; é mutagênica e induz dano ao DNA, aberrações cromossômicas, troca de 

cromátides irmãs e transformação em células de mamíferos e humanos in vitro.  

A RUV na extensão dos três comprimentos de onda pode induzir ou ampliar expressão genética 

viral ou celular. 

88..99  AAvvaalliiaaççããoo  

 Há evidência suficiente, em humanos, para a carcinogênese a partir da radiação solar. A 

radiação solar causa melanoma cutâneo maligno e câncer de pele melanocítico.  

 Há evidência limitada em humanos para a carcinogênese por exposição à radiação 

ultravioleta proveniente de camas e lâmpadas solares.  



388 
DA  SAÚDE 

 

 Há evidência inadequada, em humanos, para a carcinogênese proveniente da exposição à 

iluminação fluorescente. 

 Há evidência inadequada, em humano, para a carcinogênese a partir de outras fontes de 

radiação ultravioleta.  

 Há evidência suficiente para a carcinogênese a partir da radiação solar em animais 

experimentais.  

 Há evidência suficiente para a carcinogênese por radiação ultravioleta de amplo espectro 

em animais experimentais.   

 Há evidência suficiente par a carcinogênese em animais experimentais por exposição a 

Ultravioleta A. 

 Há evidência suficiente da carcinogênese em animais experimentais por exposição à 

radiação ultravioleta B. 

 Há evidencia suficiente de carcinogenicidade da radiação ultravioleta C em animais de 

experimento. 

88..1100  AAvvaalliiaaççããoo  ggeerraall    

Radiação Solar (Grupo 1). 

Radiação Ultravioleta A (Grupo 2A). 

Radiação Ultravioleta B (Grupo 2A). 

Radiação Ultravioleta C (Grupo 2A). 

Uso de lâmpadas e camas de bronzeamento (Grupo 2A). 

Exposição à Luz Fluorescente (Grupo 3). 

 

 A radiação Solar é carcinogênica em humanos (Grupo 1). 

 A radiação Ultravioleta A é provavelmente carcinogênica em humanos (Grupo 2A). 

 A radiação Ultravioleta B é provavelmente carcinogênica em humanos (Grupo 2A). 

 A radiação Ultravioleta C é provavelmente carcinogênica em humanos (Grupo 2A). 

 O uso de lâmpadas solares e camas de bronzeamento vincula exposições que são provavelmente 

carcinogênicas a humanos (Grupo 2A). 

 A exposição à iluminação fluorescente não está classificada quanto a sua carcinogênicidade em 

humanos (Grupo 3). 

88..1111  AAvvaalliiaaççããoo  nnaa  áárreeaa  ddeessssaa  ppeessqquuiissaa  

Assim conclui-se que as afeções da pele causadas pelo excesso de exposição aos raios UV-B 

são sérias e de graves consequências, permitindo inferir que os cuidados devem ser redobrados 

particularmente no verão, posto que é nesta estação que o sol é mais ardente e os raios mais 
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contundentes. O quadro de analítico das fotodermatopatias em Natal, ainda não está muito claro uma 

vez que dificilmente se anota e contabiliza, casos, internamentos e óbitos. Contudo, foi possível através 

do NESC - UFRN, detectar um quadro estatístico de relevante importância. 

O cadastramento de pessoas portadoras de câncer de pele apresenta uma dificuldade de 

interpretação, uma vez que esses dados são coletados em Hospitais ligados à rede pública e que atendem 

uma faixa da população, em sua grande maioria, de baixa renda e normalmente procedente de diversos 

lugares do Estado, além de uma expressiva ausência de diagnósticos precisos e relevantes em relação à 

questão. 

Não é incomum, uma pessoa internada proceder de outro Município e marcar como local de 

residência, o local de estada ou pouso, não se caracterizando, portanto, como habitante efetivo da capital. 

Também não é infrequente o caso de pessoas nascidas e criadas no interior, ao se mudarem para Natal, 

a adotarem como a cidade de uma vida, o que interfere numa análise mais precisa das áreas com maior 

incidência, hábitos, peculiaridades e motus vivendi, que viabilizariam um diagnóstico mais preciso, não 

somente da verdadeira situação dos diversos tipos de câncer de pele mas também da natureza de sua 

oncogênese. 

Contudo, os resultados fornecidos apresentam um quadro dramático acerca da incidência e 

aumento de frequência (Gráfico 8-1 a Gráfico 8-4) e óbitos (Gráfico 8-5 a Gráfico 8-8) conforme 

apresentado nas figuras a seguir. 
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Gráfico 8-1 - Gráfico de frequência dos diversos tipos de câncer de pele em Natal de 1995 a 2000 

(Fonte Arquivos Reduzidos/ Data SUS /Ministério da Saúde) 
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Gráfico 8-2 - Gráfico de frequência dos diversos tipos de câncer de pele no RN de 1995 a 2000 
(Fonte Arquivos Reduzidos/ Data SUS /Ministério da Saúde) 
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Gráfico 8-3 - Gráfico do total parcial de freqüência dos diversos tipos de câncer de pele no RN de 1995 a 
2000. 

 (Fonte Arquivos Reduzidos/ Data SUS /Ministério da Saúde) 
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Gráfico 8-4 - Gráfico do total geral de frequência dos diversos tipos de câncer de pele no RN de 1995 a 
2000 

(Fonte Arquivos Reduzidos/ Data SUS /Ministério da Saúde) 
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Em 1995 o total de frequência foi de 2850 indivíduos para 4285 em 2000, que é quase o dobro, 

com uma passagem de 1334 Masculinos em 1995 para 2046 em 2000 e 1516 Femininos em 1995 para 

2239 em 2000 (Gráfico 8-3). Aqui temos, portanto, um aumento referente ao sexo com maioria 

Feminina. Em Natal (Gráfico 8-1) o aumento foi de 506 para 516 de 1995 a 2000 para Masculino e de 

431 para 449 de 1995 a 2000 para Feminino que é um aumento discreto. Para o Estado (Gráfico 8-2) o 

aumento foi de 828 para 1493 de 1995 a 2000 para Masculino e de 1085 para 1790 de 1995 a 2000 para 

Feminino, o que coloca a situação das mulheres numa posição mais elevada na contagem e, portanto, 

mais dramática no tocante à saúde.  

Nessa amostragem também torna-se claro que a situação das pessoas que residem no interior é 

mais desvantajosa em relação à capital. Acresce a esses dados, as mudanças de hábito na zona rural, 

graças a televisão e outros meios de comunicação, facilidade de mobilidade entre as diversas 

comunidades e do transporte de outros modos de comportamento. São particularmente importantes: a 

mecanização da agricultora, o êxodo rural face os problemas do campo mas, acima de todos, as 

mudanças na vestimenta entre grupos de trabalho no campo, com a substituição dos cuidados com o 

corpo (vistos como antiquados ou ultrapassados), tais como: o uso de chapéus de abas largas, camisas 

de manga comprida, calças compridas e lenços envolvendo o pescoço que funcionam como excelentes 

proteções, por camisetas regata, boinas e shorts (a vestimenta padrão de praianos). 

Curiosamente, a zona rural também exibia um motus operandi voltado para a observação dos 

perigos da radiação, em que o trabalhador ia cedo ao campo, interrompia o trabalho por volta do meio 

dia, utilizava a sesta e retornava quando o sol estava “mais frio”, respeitando os horários de pico da 

radiação. Não há nenhum conhecimento científico disso, mas é um hábito criado a partir da observação 

e respeito aos fenômenos meteorológicos que regem toda e qualquer comunidade rural sertaneja, e 

atualmente vistos como antiquado.  
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Gráfico 8-5 - Gráfico de óbitos, pelos diversos tipos de câncer de pele em Natal, de 1995 a 2000 
(Fonte Arquivos Reduzidos/ Data SUS /Ministério da Saúde) 
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Gráfico 8-6 - Gráfico de óbitos, pelos diversos tipos de câncer de pele no RN, de 1995 a 2000 

(Fonte Arquivos Reduzidos/ Data SUS /Ministério da Saúde) 
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Gráfico 8-7 - Gráfico do total parcial de óbitos, pelos diversos tipos de câncer de pele no RN, de 1995 a 
2000 

(Fonte Arquivos Reduzidos/ Data SUS /Ministério da Saúde) 

 
Gráfico 8-8 - Gráfico do total geral de óbitos, pelos diversos tipos de câncer de pele no RN, de 1995 a 2000 

(Fonte Arquivos Reduzidos/ Data SUS /Ministério da Saúde) 

No quadro de óbitos temos uma curva interessante onde, de um total de 19 em 1995, salta-se 

para 41 em 2000, o que representa mais do dobro. Contra 13 Masculinos e 6 Femininos em 1995, passa-

se para 18 Masculinos e 23 Femininos em 2000. Em Natal (Gráfico 8-5) passa-se de 13 a 12 Masculinos 
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de 1995 a 2000 contra 3 a 15 Femininos de 1995 a 2000 aumentando o quadro de óbitos Femininos. No 

Estado (Gráfico 8-6) passa de 0 a 6 Masculinos de 1995 a 2000 contra 3 a 8 no mesmo período marcando 

um grande aumento Feminino e estabilização do quadro Masculino (Gráfico 8-7). No total Geral 

(Gráfico 8-8), tem-se um aumento de 19 casos em 1995 para 41 em 2000.  

Como o quadro de pessoas monitoradas é impreciso, temos somente esses dados podendo a 

situação ser muito pior uma vez que parte das pessoas que voltam para o interior após um internamento 

e diagnóstico não deixarem registro de suas vidas pós-diagnóstico, inviabilizando uma análise mais 

precisa do comportamento e desfecho desses pacientes. 

Ainda assim, é possível supor que o quadro de pessoas portadoras dos diversos cânceres de pele 

seja bem mais amplo do que o apresentado nos Hospitais da rede pública e universitária, uma vez que 

além das dificuldades de quantificação e caracterização dessas pessoas e seus hábitos, existe um aspecto 

crônico da saúde pública que é a desinformação e ignorância por parte da própria população do que vem 

a ser um câncer de pele. Ainda devem ser considerados o gráfico com as estimativas para o ano de 2003, 

das taxas brutas de incidência e mortalidade por 1000.000 e de número de casos novos (Quadro 8.3 e 

Quadro 8.5) e de óbitos por câncer (Quadro 8.4 e Quadro 8.6), com base em fontes do DATA SUS – 

MS., em que o índice de frequência e mortalidade tem um aumento vertiginoso.  

Quadro 8.3 - Estimativa de casos novos para 2003 (Masculino) 

Localização Primária de 
Neoplasia Maligno 

MASCULINO 

ESTADO CAPITAL 

Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta 

Pele não-Melanoma 330 23,71 130 38,55 

Pele Melanoma 10 0,53 10 2,21 

Total  340 24,24 140 40,76 

(Fonte DATA SUS / MINISTÉRIO DA SAÚDE) 

Quadro 8.4 - Estimativa de óbitos para 2003 (Masculino) 

Localização Primária de 
Neoplasia Maligno 

MASCULINO 

ESTADO CAPITAL 

Óbitos Taxa Bruta Óbitos Taxa Bruta 

Pele não-Melanoma 10 0,60 5 0,88 

Pele Melanoma 5 0,28 5 1,17 

Total  15 0,88 10 2,05 

(Fonte DATA SUS / MINISTÉRIO DA SAÚDE) 

Quadro 8.5 - Estimativa de casos Novos para 2003 (Feminino)  

Localização Primária de 
Neoplasia Maligno 

FEMININO 

ESTADO CAPITAL 

Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta 

Pele não-Melanoma 330 22,34 130 33,73 

Pele Melanoma 10 0,74 10 2,83 

Total  340 23,08 140 36,56 

(Fonte DATA SUS / MINISTÉRIO DA SAÚDE) 
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Quadro 8.6 - Estimativa de Óbitos para 2003 (Feminino)  

Localização Primária de 
Neoplasia Maligno 

FEMININO 

ESTADO CAPITAL 

Óbitos Taxa Bruta Óbitos Taxa Bruta 

Pele não-Melanoma 10 0,51 5 0,77 

Pele Melanoma 5 0,25 5 0,95 

Total  15 0,76 10 1,72 

(Fonte DATA SUS / MINISTÉRIO DA SAÚDE) 

Deste modo, apresentamos um quadro do drama que se desenrola em torno da saúde humana e 

suas relações com o aumento dos índices de UV-B, não somente numa escala mundial, mas aqui 

particularizado pelos resultados apresentados por esses dados e pela estimativa, que se coadunam 

perfeitamente com os quadros dos índices de UV-B para Natal. 

Lamentamos pelos que se foram, pelos que estudam e não podem ou conseguem realizar a 

contento essa tarefa que é quantificar, analisar e diagnosticar a saúde pública, uma vez que esta é 

somente um nome me alguma parede descascada. Mas agradecemos o incentivo, a ajuda e a compaixão 

de todas as pessoas que da melhor forma possível tentam fazer de suas vidas uma cruzada em busca de 

harmonia e da realização do utópico conceito chamado de saúde pública. 

Os gráficos apresentados são resultados obtidos no NESC – Núcleo de Estudos em Saúde 

Comunitária – da UFRN. 

Os aspectos e processos anatômicos e fisiológicos da pele em relação a RUV foram adquiridos 

através dos sites da IARC (http://www.inchem.org/documents/ehc160.htm) - INTERNATIONAL 

PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY- órgão agregado da OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE – e da INTERSUN (http://www.who.int/peh-uv/) – ambas dedicadas ao estudo, avaliação 

e medidas da RUV em humanos.  

Também foram utilizadas informações do Hospital do Câncer A.C. Camargo em São Paulo 

(http://www.hcanc.org.br/) e da AAD – AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY 

((http://www.skincarephysicians.com/) – ambos sites especializados em disfunções da pele. 

Os gráficos indicativos da situação local foram fornecidos pela UFRN. 
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Nos capítulos anteriores vimos como a ação de diversos agentes (Prefeitura, COSERN, 

cidadãos) tem atuado de maneira contínua e deletéria sobre a vegetação urbana de Natal, dirimindo-a 

não somente de seu aparato e arquitetura específicos, mas igualmente condenando-a a uma lenta e 

gradual “vocação” à letalidade. Os números (em quantidade de indivíduos) atuais são razoavelmente 

assustadores se comparados com os números de um passado recente de até oito anos atrás.  

Os modismos que ocupam as mentes locais são um dos principais elos com essa situação, donde 

depreendemos que qualquer sistematização de medidas profilática em relação à situação tenha pouca ou 

nenhuma serventia e importância. Os ditames da moda são infinitamente superiores ao bom senso ou 

senso comum, particularmente quando os modismos estão fixados por uma ética social específica em 

que o indivíduo precisa fundamentar a própria existência na cópia daquilo que ele considera ser um 

estado optimum do ser. 

Numa sociedade em que a qualidade de vida não ultrapassa o limiar do aquisitório e do consumo 

do luxo e de gadgets, em que o kitsch é elevado a uma categoria do sublime e a cultura erudita é vista 

como bobagem, não é de se esperar grandes soluções para vidas transformadas em tema banal e trivial. 

Uma das grandes operadoras de transformação social é a mídia em geral. Ela tem um tremendo 

poder sobre a maneira como as pessoas tomam decisões, conduzindo-as inclusive a mudanças de hábito 

ou formação de opinião. Não somente como veiculadora de notícias, mas igualmente como formadora 

de opinião a mídia oferece, quiçá, o braço mais forte para a mudança de hábitos aqui tocante a questão 

da proteção à saúde humana que é um dos parâmetros definidores de qualidade de vida.  

99..11  CCoonncclluussõõeess  

Portanto, segue-se um corolário bastante simples: 

 É de reconhecido saber que a RUV agride a visão, a pele e o sistema imunológico; 

 Quanto mais alto o índice da RUV, tanto maior os efeitos deletérios, tendo sido comprovado 

por órgãos de diversos países (Austrália, Áustria, Canadá, EUA e Alemanha) que quanto 

maior o tempo de exposição a esse tipo de radiação tanto maior a predisposição a 

desenvolver particularmente cataratas, vários tipos de câncer e diversas afecções da pele. 

Sendo a RUV o principal elemento causador desses tipos de problema e sendo a RUV mais 

intensa emitida pelo sol (uma das fontes primárias, uma vez que existem outras fontes emissoras tais 

como lâmpadas fluorescentes, monitores de computador e TV, para citar alguns), depreende-se que 

qualquer forma de sombra é, per se, um bloqueador solar. Em áreas urbanas esse bloqueador passa, 

portanto, a ser as árvores, tendo como um bom indicador de salubridade e qualidade de vida, não carros 

novos e polpudas contas bancárias (mesmo que fictícias), mas uma arborização urbana de qualidade em 

que se prestigia os transeuntes e usuários. Assim temos o seguinte postulado: 

 Se a exposição prolongada a RUV solar é comprovadamente causadora de distúrbios da 

saúde, destacadamente os diversos cânceres, afecções outras da pele e cataratas; 
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 Se a sombra projetada pelas árvores em áreas urbanas públicas protege e minimiza os 

efeitos da RUV; 

 Se, conforme nossa análise, constata-se que em Natal o índice da RUV está acima do limiar 

do saudável e em ritmo crescente, conforme mostrado nos gráficos do Cap. 5; 

 Se, conforme nossa análise e coleta de dados, constatamos que está havendo uma redução 

drástica, rápida e constante do dossel arbóreo; 

 Logo, a cidade está sendo deliberadamente aberta à exposição direta e prolongada a uma 

quantidade bastante intensa de RUV e, consequentemente, se tornando predisposta as 

oncogêneses e demais afecções relacionadas a esse comportamento, conforme demonstrado 

pelos gráficos de internamentos e óbitos. 

Assim, depreendemos que não somente a atitude, mas igualmente o traço comportamental 

cultural tem tido um peso muito grande nessa transformação estética de uma cidade segura em cidade 

com qualidade de vida comprometida, degradada e desagregada. A estética dominante sobre as 

necessidades vitais é a tônica responsável mas ela, por sua vez, é fruto de uma tremenda ignorância em 

torno dos problemas suscitados por essa inversão de valores. Assim, concluímos igualmente que: 

 A decisão a favor ou contra a remoção de árvores das vias públicas e tratos privados é o 

diferencial de salubridade no futuro; 

 Caso opte-se a favor da permanência da sombra devem ser tomadas medidas radicais e 

urgentes; 

 Caso opte-se contra a permanência da sombra arque-se com os danos e prejuízos a que se 

convém tal medida. 

99..22  RReeccoommeennddaaççõõeess  

9.2.1 Quanto à Arborização Urbana 

Assim, tomamos dois rumos quanto às recomendações: um em que se ressalta a questão da 

arborização urbana em si e em que recomendamos o tipo de campanha de prevenção do câncer e da 

catarata e outro em que somente assistimos e nos precavemos individualmente. 

No que diz respeito à arborização urbana, consideramos: 

necessário, pensando na expansão urbana futura da metrópole, que se adote uma 
legislação de uso do solo onde haja reserva de espaços verdes intersticiais nos bairros 
periféricos que se forem implantando. Concomitantemente a essas mudanças no 
planejamento de áreas verdes, ter-se-ia que desenvolver todo um trabalho de educação 
de base junto à população (...) Portanto, há uma necessidade crescente de elevar a 
proporção de áreas verdes nos interstícios da mancha urbana, principalmente nos 
bairros onde esse tipo de ocupação esteja mais ausente, para amenizar a variação de 
temperatura na cidade. A maior quantidade de vegetação implica a mudança do 
balanço de energia, devido à necessidade de as plantas absorverem o calor em função 
do processo de transpiração e fotossíntese (LOMBARDO, 1985, p. 214-215). 
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Assim, dever-se-ia primeiro construir um Plano Diretor de Arborização Urbana para a cidade 

de Natal, tendo como parâmetro (e não cópia) o Plano de Porto Alegre, por ser um dos melhores no 

Brasil; ver os planos de outras cidades para se alcançar um resultado optimum e observar particularmente 

o quesito podas, já definido no citado Plano Diretor de Arborização Urbana de Porto Alegre. 

A perversidade que a é a tônica das podas aqui, também merece um escrutínio mais detalhado e 

severo, não somente da maneira como é realizada, mas porque é realizada. Os mandantes, ao menos nos 

órgãos públicos são sabedores das técnicas e seus benefícios, graças ao Curso de Poda oferecido pela 

Prefeitura Municipal de Natal. Então, porque esses ensinamentos não são utilizados? A nosso entender, 

se uma Prefeitura organiza e ministra um curso de Poda, se essa mesma Prefeitura tem um suposto plano 

diretor em que se vê a questão de arborização urbana e tem igualmente um plano de recomendações de 

podas, e com tudo isso se continua a ser efetuadas podas grosseiras e impróprias, então ou há uma 

intenção perversa de contradizer à própria legislação, ou há uma certa criminalidade em contrariar a 

própria letra da lei no tocante ao direito de todos à saúde e realização da vida humana, conforme dito na 

Constituição Brasileira. 

O primeiro princípio das podas é o dos porquês e o segundo do como. Os instrumentos podem 

ser adequados quando as podas são efetuadas pela SEMSUR e COSERN, no entanto, a maneira como 

elas são feitas ultrapassa o grotesco conforme demonstrado anteriormente em fotos e gráficos. 

Assim, postulamos que jamais, em tempo nenhum e sob qualquer circunstância, devam ser 

efetuadas podas durante os meses de verão ou prévios a esse, quando a RUV está na máxima, à despeito 

da mitologia subcredenciada divulgada pelos organizadores dessa ação persecutória aos vegetais, de que 

as árvores de Natal só podem ser podadas em consonância com as podas de países de outras latitudes. 

Os espécimes a serem implantados após essa chacina vegetal, deveriam ser de grande porte e não de 

pequeno porte conforme propugnado pela SEMSUR e COSERN, porque o que está em jogo aqui não é 

a adequação do vegetal às necessidades urbanas mas, ao contrário, é a adequação do urbano a qualidade 

de vida e saúde humanas. O direito de todos à salubridade e a plenitude da vida. 

Se, esses vegetais ao crescerem interferem em algum equipamento urbano, adeque-se o 

equipamento à árvore e não o contrário pois, insistimos, o que está em jogo são vidas humanas e não 

uma arenga insípida sobre modas e gostos. Sabe-se que as podas púbicas realizadas por empresas, são 

efetuadas dentro de um parâmetro de que quanto mais for removido, menos trabalho se terá sem contar 

os gastos da operação, o que normalmente poupa dinheiro para essas empresas. 

Lamentamos que os mandantes e realizantes não tenham sintam essa certeza nas próprias peles 

e olhos, posto que vivem em bolhas protetoras de vidro fumeé e ar condicionado, não possuindo o mais 

remoto vestígio intelectual do que vem a ser calor, excesso de luminância ou os efeitos deletérios da 

RUV sobre pele e olhos. Lamentamos igualmente que a desgraça que se abate sobre as parcelas menos 

favorecidas da sociedade não se abata igualmente sobre as famílias dos primeiros. Talvez, quiçá, 

pudessem ter um vestígio intelectual do mal que causam com suas preguiças, egotismos e ganância. 
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A pergunta maior é: quem se responsabilizará pelos internamentos, tratamentos e sepultamentos 

das vítimas desse modesto e sutil abate humano? Os causadores ou as vítimas? Os órgãos públicos 

mencionados e mandantes avulsos, ignorantes das regras? 

Consequentemente sugerimos que o Ministério Público se posicione de maneira mais precisa, 

uma vez que até então suas ações têm sido muito modestas e imprecisas no tocante ás vidas humanas 

desperdiçadas por uma estética fugaz e inconsequente. 

Seria injusto comparar o Brasil à Austrália, mas faz-se necessário, justamente por ser um país 

que não somente está na mesma latitude que o Brasil, mas por ser também mais novo que esse e, no 

entanto, incontáveis vezes mais evoluído no tocante a qualidade de vida, sendo também um dos 

pioneiros e principais no tocante às questões ambientais.  

A Austrália, junto à Áustria, Canadá e EUA formaram um programa conjunto chamado 

INTERSUN, cuja finalidade é exatamente a de informar, educar e avisar sobre a qualidade da RUV 

diária, de modo que suas populações possam tomar medidas preventivas para o dia-a-dia. A Austrália 

também vem desenvolvendo novas tecnologias no tocante não somente às loções protetoras e filtros 

solares, como também a criação de novas fibras para roupas mais apropriadas às altas de RUV. O 

programa da INTERSUN está disponível na Internet para qualquer pessoa e organização nele, sendo 

flexível o suficiente para encaixar qualquer outro com problemas na área como nós. 

9.2.2 Quanto à Saúde Humana 

Antes de mais, faz-se necessário dizer que as recomendações não se aplicam a Natal ou a 

determinadas localidades do RN, por razões bastante óbvias e explicitadas ao longo do trabalho, mas 

são úteis e necessárias para toda e qualquer comunidade na mesma latitude e com problemas similares, 

que tenha o bom senso e a disposição urgente de proteger seus cidadãos e eleitores, uma vez que se trata 

de um compromisso com a vida humana, a civilidade e o respeito às leis sob as quais essas comunidades 

vivem e se ordenam. 

O OLHO  

Conforme visto anteriormente, o olho é um dos órgãos mais afetados com a pele, pela RUV 

sendo, portanto, merecedor de atenção especial. 

Natal com a desarborização e crescimento (inchaço) urbano tem oferecido um aumento 

espetacular no índice de luminância, não somente pela ausência de sombra mas pelo aumento de áreas 

com materiais de alta refletância o que, por sua vez, amplia o escopo da radiação difusa num ambiente 

qualquer e leva o olho a uma superexposição a RUV.  

O hábito de franzir o cenho como proteção é útil, mas não é seguro. No entanto, não é pior do 

que o uso de óculos escuros inadequados, uma vez que estes sugerem ao olho uma proteção inexistente 

o que faz a íris dilatar-se e permitir a passagem da RUV sem impedimentos. Portanto, o correto é 

consultar um oftalmologista de confiança e certificar-se do tipo de óculos escuros a usar. 
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Num dia nublado, a UVB é reduzida pela coberta de nuvens, mas a verdadeira taxa de dose de 

UVB que atinge o olho a partir do espalhamento atmosférico pode ser reduzida por um fator de somente 

dois. A luz brilhante e visível é um palpite para as pessoas usarem óculos escuros e chapéus, e franzirem 

o cenho quando expostas ao sol. Em dias levemente nublados, a intensidade da luz solar é mais baixa; 

os olhos abrem mais e podem receber a uma dose maior de UVB do que num dia brilhante. Em dias 

densamente nublados isso não ocorreria. 

Tanto óculos escuros que atenuam a UV com escudos laterais quanto chapéus de abas que 

diminuem a exposição solar deveriam ser usados como proteção otimizada contra a exposição do olho 

a UV. O dano ao olho, seja agudo como a fotoceratite, ou em longo prazo e crônico como a catarata, 

parecem ocorrer a despeito do tipo de pele ou cor do olho. Daí que as pessoas com pele intermediária 

ou altamente pigmentada deviam se dar conta que são susceptíveis ao dano ao olho provocado pela UV, 

ao contrário do risco menor de dano a pele causado pela UV. 

A maneira mais eficiente de proteger os olhos da UV é escuda-los completamente com óculos 

de motociclismo, óculos comuns ou resguardo facial que absorvam a UV. Em situações ocupacionais 

internas onde são usadas fontes de UV, óculos de motociclista e resguardo facial são bem aceitos como 

proteção necessária. De modo similar, óculos escuros devem ser usados em dias ensolarados. Para os 

óculos escuros serem totalmente protetivos contra a UV, as lentes devem absorver todas as UV assim 

como deve ser fornecida proteção lateral. Óculos óticos claros também fornecem proteção substancial 

contra a UV, particularmente se for adicionada absorção adicional da UV às lentes. Óculos de 

motociclismo adequados fornecem proteção contra a UV solar refletida pela neve. 

A transmissão da UV através de óculos escuros varia consideravelmente, no entanto os 

consumidores recebem pouca informação sobre a proteção fornecida por eles. Alguns países esboçaram 

padrões limitando a transmissão da UV através dos óculos escuros, e propuseram índices padronizados 

para a proteção de óculos escuros (similar a desenvolvida para os protetores solares). Deve-se notar que 

a eficácia com que os óculos escuros absorvem a UV não depende do custo ou grau de escuridão das 

lentes. 

Muitas vezes, uma marca de óculos cara não tem o filtro UV-B, apesar do aspecto, e os óculos 

de rua também não. Os indicados para esse tipo de situação normalmente apresentam uma etiqueta que 

indica o nível de proteção. Portanto, insistimos, procure um oftalmologista de confiança e indague sobre 

o melhor óculo a usar (marca, onde encontrar, o tipo ideal para seu olho, etc.). 

A PELE 

Em alguns países a preocupação com a alta incidência de câncer de pele e dano ao olho levou 

campanhas de educação nacional a encorajar as pessoas a se protegerem contra a exposição excessiva a 

UV do sol e dos locais de trabalho. Programas educacionais dirigidos tanto a força trabalho quanto ao 

público pretendem criar uma consciência dos efeitos adversos à saúde que podem resultar da exposição 

à UV e encorajar mudanças no comportamento, para reduzir a exposição. 
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Os pais são particularmente encorajados a manter a exposição das crianças a UV nos níveis 

mínimos de modo a reduzir o risco de problemas induzidos pela UV na vida adulta. Se a criança tiver 

sarda, então a exposição ao sol deveria ser mantida no mínimo.  

A primeira coisa a se perguntar sobre a proteção solar é: “É necessário?”. O Erro! Fonte de 

referência não encontrada. mostra os meses do ano quando é sábio tomar precauções para com o sol.  

Quadro 9.1Meses do ano quando é necessária proteção contra o sol conforme a latitude 

Latitude Meses do ano em que pode ser necessária proteção solar 

60oN to 70oN Maio a Agosto 

50oN to 60oN Abril a Setembro 

40oN to 50oN Março a Outubro 

30oN to 40oN Fevereiro a Novembro 

30oN to 30oS O ANO TODO 

30oS to 40oS Agosto a Maio 

40oS to 50oS Setembro a Abril 

50oS to 60oS Outubro a Março 

As seguintes normas ajudarão as pessoas que querem se proteger da sobre-exposição ao sol: 

Evitando o sol   

 Como regra geral, quando quer que a sombra de uma pessoa seja mais curta que sua altura, 

deve-se tomar cuidado: quanto mais curta a sombra maior a probabilidade de ocorrer uma 

queimadura de sol.  

 A UV solar é mais daninha de 3-4 horas em torno do meio dia quando é recebida 

aproximadamente 50% de UV diária no verão. Se isso não for possível, tente procurar sombra 

ou cobrir-se com roupas, chapéu e óculos escuros.  

 A queimadura solar pode ocorrer em dias nublados assim como em dias ensolarados, embora 

um céu pesado e nublado ofereça alguma proteção. É a UV e não os raios quentes do sol que 

são daninhos, desta maneira podendo se queimar num dia frio e ventoso de verão. 

 Deve-se exercitar o cuidado em torno de espaços aquáticos e abertos por causa da extensiva 

contribuição da exposição à UV vinda do céu (UV direta e espalhada na atmosfera). Muitas 

pessoas têm queimaduras de sol quando estão nadando, remando ou brincando numa praia. 

Deve-se sempre ter em mente que a areia reflete cerca de 25% da UV incidente. 

Roupas e chapéus 

A melhor forma de proteção é usar tecidos de trama fechada e mangas compridas que lançam 

uma densa sombra quando postos contra a luz. A maior parte dos têxteis, tanto naturais quanto 
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sintéticos, fornece boa proteção contra a UV. Não é difícil encontrar tecidos que dispõem de fatores de 

proteção solar (FPS) de 20 ou mais. É a densidade da trama e não o tipo de fibra ou cor, que 

fundamentalmente determina ou não, se o material é um bom protetor solar.  

Recentemente foi proposto o conceito de fator de proteção (FP) para tecidos. O esquema FP é 

análogo ao esquema de FPS para protetores solares e um tecido de FP 10 forneceria, em princípio, um 

nível similar de proteção como um protetor solar de FPS 10. Esse esquema foi traçado para dar ao 

público em geral a informação sobre a quantidade de proteção contra a UV disponível em tecidos e 

roupas. 

Se um tecido está seco ou molhado também é importante em relação à quantidade de UV que 

ele absorve. Medidas mostram que há menos absorção de UV quando o tecido está molhado. 

A proteção do sol fornecida pelos vários estilos de chapéus partir de diferentes posições na 

cabeça tem sido medida usando modelos de formas de cabeça e insígnias de file sensíveis à UV. Os 

resultados mostraram que um chapéu com uma aba de no mínimo 7cm de largura não somente protege 

o topo da cabeça, mas também fornece sombra à face e pescoço – locais em que o câncer de pele ocorre 

comumente. Um lenço de pescoço - foulard - pequeno pedaço de tecido de aproximadamente o tamanho 

de um lenço) na nuca fornece proteção adicional contra a exposição à UV. 

Protetores solares 

Fator de Proteção Solar (FPS) 

Protetor solar tropical age absorvendo, espalhando ou refletindo a UV. O fator de proteção solar 

(FPS) dá uma indicação da eficácia dos protetores solares. Por exemplo, um protetor solar de FPS 4 

significa que a exposição à UV recebida após passar um dado tempo ao sol é de um quarto da recebida 

em ausência da proteção solar. 

Para aquelas pessoas que querem uma boa proteção contra a UV, deve se usar um protetor solar 

de fator alto (FPS de 15 ou mais) e amplo espectro (bloqueia a UVA e UVB) naquelas partes do corpo 

que não estão cobertas pela roupa. Uma camada espessa e uniforme deve ser aplicada liberalmente numa 

pele limpa e enxuta e deixada secar por 15 minutos ou mais antes de sair à rua.  

Os protetores solares aplicados em camadas ralas ou com pouca frequência não fornecem a 

proteção adequada. Uma segunda aplicação 30 minutos mais tarde reduzirá o risco de grave queimadura 

solar em áreas da pele esquecidas na primeira aplicação e aumentará o total da espessura do protetor 

solar aplicado. Usuários devem seguir as indicações na embalagem para assegurar os melhores 

resultados. O uso de bálsamo ou creme labial contendo protetor solar protege algumas pessoas das 

recorrentes erupções labiais do vírus do herpes simplex (herpes labial) quando ficam ao sol durante 

longos períodos de tempo. 
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Os protetores solares são razoavelmente à prova d’água, mas não à prova de esfregaços. Aplique 

o protetor solar parcialmente sob as roupas de banho pois o tecido muda de posição na pele quando nos 

movemos. Uma fina faixa de queimadura na parte superior das coxas ou outras partes delicadas pode 

ser muito desconfortável.  

Os protetores solares tradicionalmente contêm ingredientes que absorvem principalmente a 

radiação UVB. Isso quer dizer que as pessoas podem passar períodos mais longos ao sol sem se queimar, 

mas ao fazê-lo recebem altas doses de UVA. A atual preocupação com os possíveis efeitos a longo prazo 

da UVA, tais como foto-envelhecimento, tem instado muitos fabricantes a incorporarem químicos que 

absorvem tanto a UVB quanto a UVA, a que dá-se o nome de amplo espectro. Apesar da maioria dos 

produtos de proteção solar à venda atualmente oferecerem proteção contra a UVA, não existe no 

momento nenhum padrão industrial que indique isso.  

Entre as pessoas de pigmentação clara, uma pele queimada pelo sol ainda é socialmente 

desejável. O uso de camas bronzeadoras com menos de 10 sessões por ano está associado a um risco 

negligente de câncer de pele. O uso mais frequente pode contribuir para o risco geral associado à 

exposição solar. Camas bronzeadoras não podem ser consideradas um meio tão seguro de bronzear – 

não existe essa coisa de bronzeamento seguro.  

Proteção Ocupacional  

Exposição ocupacional a UV deveria ser mantida ao mínimo. Sempre que possível deveria ser 

dada prioridade às medidas de engenharia das fontes artificiais tais como proteção e cercaduras, e 

controles administrativos tais como limite de acesso, para reduzir a proteção pessoal exigida. 

O risco da exposição à UV solar em pessoas que trabalham ao ar livre tais como agricultores, 

operários, trabalhadores da construção, guardas, garis, ambulantes e pescadores podem ser minimizados 

usando roupas de trama fechada adequadas e, mais importante, um chapéu de abas, ao invés de bonés, 

para reduzir a exposição do rosto e nuca, como em alguns países tropicais. Protetores solares podem ser 

aplicados à pele exposta para reduzir ainda mais a exposição à UV. Pessoas que trabalham ao ar livre 

deveriam ter acesso à sombra e receberem todas as medidas protetivas necessárias mencionadas acima. 

9.2.3 Papel dos Governos e Outras Agências 

As autoridades nacionais são encorajadas a publicar os detalhes de seus programas, identificar 

os sucessos e falhas e partilhar as informações que coletadas junto a OMS e autoridades de outros países. 

Conferências internacionais sobre a avaliação das medidas de proteção a UV, também são encorajadas. 

Os Governos deveriam: 

Educação 



404 
CONCLUSÕES 

 

 Estabelecer programas educativos, cujos elementos pudessem fornecer pessoas tais como 

profissionais da saúde, professores e pessoas que cuidam de crianças com material de proteção 

a UV, para distribuição ao público. Deveriam se organizar oficinas e congressos para médicos 

e profissionais da saúde. 

 Estabelecer programas educacionais para professores (primário e secundário). 

 Estabelecer programas educacionais para pessoas que trabalham ao ar livre que incluísse a 

racionalização de medidas protetivas e os procedimentos necessários para reduzir a exposição, 

e que enfatizasse o conceito de que a exposição não-ocupacional é adicional à carga total da 

exposição à UV. 

 Encorajar o abastecimento de áreas sombreadas em playground (particularmente em escolas), 

parques e em torno de áreas públicas, inclusive piscinas. 

 Encorajar o uso de um índice de UV internacionalmente aceitável como parte de seu programa 

de educação e conscientização pública. 

 Recomendar contra o uso de lâmpadas solares e camas bronzeadoras com intuitos cosméticos. 

Avaliação 

 Estabelecer estatísticas nacionais sobre danos causados ao olho e pele pela UV. 

 Apoiar e encorajar a pesquisa sobre os resultados da UV na saúde e as medidas de proteção. 

Padrões 

 Apoiar programas nacionais e os esforços de colaboração internacional para monitorar a UV e 

planejar a saúde. 

 Encorajar e facilitar o desenvolvimento de padrões adequados ou programas de informação 

(legendas) que identifiquem drogas e cosméticos que sensibilizam as pessoas aos efeitos da UV 

e que dê informação sobre o grau de proteção a UV fornecido por protetores solares, proteção 

ocular, roupas e outras medidas protetivas. 

Também se recomenda que autoridades locais e agencias de saúde: 

 Implementar programas locais de educação sobre a UV através da distribuição de brochuras e 

outros materiais informativos em locais tais como escolas, edifícios públicos, bancos, shopping 

centers e centros de saúde e promover “feiras” de educação da saúde sobre a UV, onde 

profissionais da saúde participem através de apresentações e programas de limitação do 

bloqueio à UV. 
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 Encorajar atividades criativas de educação da saúde sobre a UV tais como desfiles de moda em 

que são usados modelos e tecidos que protegem da exposição à UV. Também deveriam ser 

encorajados projetos de ciência e competições. 

NO TRABALHO 

Os empregadores devem: 

 Encorajar seus empregados a tomarem consciência dos danos da excessiva exposição à UV e 

fornecer equipamentos adequados para a proteção de seus funcionários. 

 Fornecer material educacional e organizar seminários sobre os danos da UV e a proteção. 

Os empregados devem: 

 Levar a sério a necessidade da conscientização dos efeitos na saúde da excessiva exposição à 

UV e usar medidas e artifícios protetivos fornecidos para seu trabalho. 

 Estar consciente das consequências por não utilizar as medidas protetivas fornecidas pelos 

empregadores. 

9.2.4 Papel da mídia 

Todos os meios de comunicação de massa (televisão, rádio e imprensa) estão basicamente 

interessados em veicular uma boa história, que tanto eleve os índices dos programas quanto venda mais 

publicações. Para assegurar um interesse contínuo na campanha é necessário fornecer informação 

progressiva acerca dos riscos à saúde e os programas de prevenção numa forma e contexto que sejam 

facilmente compreendidos. Isso pode ser tranquilamente facilitado ao encorajar a mídia a relatar os 

índices de UV em suas notícias diárias e informação sobre o tempo, de modo que as pessoas comecem 

a aceita-las como a informação que precisam em adição às notícias e o tempo.  

O índice UV deve ser apresentado de maneira positiva. Por exemplo, o índice UV pode: 

 salvar vidas ao aumentar a consciência do câncer de pele e como se proteger contra ele, 

 proteger a boa saúde,  

 ajudar a prevenir o envelhecimento precoce (apelo à autoestima de uma pessoa).  

É necessário encorajar a mídia a ouvir sua mensagem por intermédio de: 

 Ter uma reunião de imprensa no deslanche de uma campanha, ou num dia apropriado (i.e., logo 

no início do verão) com profissionais reconhecidos à disposição, para as entrevistas. 
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 Anunciar o conteúdo de uma reunião de imprensa que saliente os principais pontos de maneira 

atraente, seguida de um boletim cuidadosamente pensado que forneça mensagens claras numa 

linguagem simples. 

 Ter uma história humana interessante que enfatize a mensagem. No entanto, se assegure de que 

a mensagem que você quer comunicar seja enfatizada e não secundarizada dentro do programa 

ou artigo. 

 Dar seminários curtos aos jornalistas para educá-los sobre os problemas da exposição excessiva 

à UV e às outras mensagens relacionadas que você queira comunicar. 

A televisão o rádio e a imprensa escrita, se adequadamente encorajadas, podem apoiar os 

programas nacional e local, ressaltando os cuidados à saúde e fornecendo um meio para educar o público 

sobre os riscos da UV e as medidas protetivas que devem ser tomadas. Também podem encorajar a 

pesquisa tornando os resultados de novos efeitos à saúde ou novos artifícios protetores conhecidos ao 

público. 

A língua manifesta os mesmos paradoxos irreconciliáveis evidentes em qualquer parte da vida. 

Tanto pode se limitante – já que a palavra não é a coisa – quanto expansiva – onde articula algo da 

essência, no tocante a uma qualidade ou estado de ser. Com respeito a essa última, o substantivo Hopi, 

koyaanisqatsi, é uma palavra dessas. A cosmologia Hopi percebe ser esse o Quarto Mundo. Houveram 

sete mundos criados no início. Os três primeiros foram cada um destruído por sua vez porque os 

humanos que os habitavam tinham divergido muito do caminho sagrado original de sua conexão com o 

amor e o respeito por toda vida na Mãe Terra. Suas profecias descrevem a possibilidade de tal destruição 

no Quarto Mundo, através de formas tais como a mineração do urânio, a existência de redes de energia 

e a bomba atômica: 

 Se extrairmos as coisas preciosas da terra, convidaremos o desastre; 

 Próximo ao Dia da Purificação surgirão teias de aranha que girarão para lá e para cá no céu; 

 Um recipiente de cinzas pode um dia ser jogado do céu, o que faria a terra queimar e os oceanos 

ferverem. 

Contudo, conforme evidenciado por Oren Lyons dos Onondaga, é a escolha de cada geração se 

as profecias de desintegração e dissolução se manifestarão completamente ou não, no tempo daquela 

geração. Não - é um “acordo tácito” quando os medos – assim como os desejos – de visões apocalípticas 

estão envolvidos.  

(ADAPTADO de http://www.ratical.org/rat_haus.html)
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Environmental Health Criteria (EHC) Monograph on UV radiation 

Organizações Interncionais 

United Nations Environment Programme 

http://www.unep.org/  

World Meteorological Organization 

http://www.wmo.ch/  

International Agency on Cancer Research 

http://www.iarc.fr/  

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection  

http://www.icnirp.de/  

http://www.who.int/peh-uv/Intersunprogr.htm 

Centros Colaboradores da OMS 

Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency, Australia 

http://www.arpansa.gov.au/  

Association Securité Solaire, France 

http://www.securite-solaire.org/  

Bundesamt für Strahlenschutz, Germany 

http://www.bfs.de/  

National Institute of Environmental Sciences, Japan 

http://www.nies.go.jp/  

Sistema Internacional de Monitoreo Ambiental, Mexico 

http://www.sima.com.mx/valle_de_mexico/  

Karolinska Institute, Institute of Environmental Medicine, Sweden 

http://www.imm.ki.se/  

National Radiological Protection Board, United Kingdom 

http://www.nrpb.org.uk/  

US Environmental Protection Agency, USA 
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http://www.epa.gov/  

US Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine, USA 

http://chppm-www.apgea.army.mil/  

US Food and Drug Administration, USA 

http://www.fda.gov/  

Todos os endereços estão atualizados e disponíveis para consulta e troca de informações. Devido 

a situação global com relação ao aumento da intensidade e ampliação da faixa de RUV no planeta, todos 

os centros agradecem qualquer informação de como abrandar o sofrimento dos milhares de pessoas que 

hoje são portadoras de câncer de pele e cataratas. Em sua grande maioria esses centros são ágeis e fáceis 

de compreensão, dispondo inclusive de programas de informação e educação para crianças, com gráficos 

apropriados. 

 

 


