Mens Agitat, vol. 15 (2020)1-3 . ISSN 1809-4791
1

O Passe Espírita e as PICS
Robson Fernandes de Farias
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Cx. Postal 1664, 59078-970, Natal-RN. robdefarias@yahoo.com.br
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INTRODUÇÃO

E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa; somente
curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos.

Como é sabido, o chamado magnetismo animal está
estreitamente relacionado com o desenvolvimento da
doutrina Espírita [1], com os passes magnéticos sendo o
fundamento do chamado passe Espírita, bem como da
fluidificação da água [2].
Conhecida, provavelmente, desde os primórdios da
humanidade, a imposição de mãos é inúmeras vezes
mencionada na Bíblia, sendo muitas as passagens em que
Jesus, ou os Apóstolos, promovem a cura mediante a
imposição de mãos:

E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes
impuseram as mãos.
Atos 6:6
E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos
era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro.
Atos 8:18

Marcos 6:5

Uma representação artística dessa
mostrada na Figura 1.

“imposição” é

Como outras práticas curativas “alternativas”, o passe
Espírita sempre foi visto com ceticismo por parte da maioria
das pessoas.
Dentre as práticas integrativas e complementares
oferecidas pelo SUS, duas têm particular interesse para a
doutrina Espírita: a terapia de florais, a qual, conforme já
argumentado (para os florais de Bach) está, provavelmente,
íntimamente ligada ao Espiritismo [3] e a imposição de
mãos (uma das formas de “aplicação” do passe Espírita),
tema do presente artigo.
No presente trabalho são apresentadas algumas
considerações sobre o chamado "passe Espírita" e sua
assimilação pelo serviço público de saúde do Brasil,
mediante a chamada "imposição de mãos" entre as "Práticas
Integrativas e Complementares" (PICS) oferecidas pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
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adicional, um complemento no tratamento e indicadas por
profissionais específicos conforme as necessidades de cada
caso.

Também do site do Ministério da Saúde:
O Brasil é referência mundial na área de práticas
integrativas e complementares na atenção básica. É uma
modalidade que investe em prevenção e promoção à saúde
com o objetivo de evitar que as pessoas fiquem doentes.
(...)
A Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC), publicada em 2006, instituiu no
SUS abordagens de cuidado integral à população por meio
de outras práticas que envolvem recursos terapêuticos
diversos. Desde a implantação, o acesso dos usuários tem
crescido.

Fig. 1. Jesus curando um cego pela imposição de mãos.

A IMPOSIÇÃO DE MÃOS NO SUS

Informa o Ministério da Saúde [4]:

A política traz diretrizes gerais para a
incorporação das práticas nos serviços e compete ao
gestor municipal elaborar normas para inserção
da PNPIC na rede municipal de saúde. Os recursos para
as PICS integram o Piso da Atenção Básica (PAB) de cada
município, podendo o gestor local aplicá-los de acordo
com sua prioridade. Alguns tratamentos específicos, como
acupuntura recebem outro tipo de financiamento, que
compõe o bloco de média e alta complexidade. Estados e
municípios também podem instituir sua própria política,
considerando suas necessidades locais, sua rede e
processos de trabalho.

DISCUSSÕES
As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) são
tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados
em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir
diversas doenças como depressão e hipertensão. Em alguns
casos, também podem ser usadas como tratamentos
paliativos em algumas doenças crônicas.
Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece, de
forma integral e gratuita, 29 procedimentos de Práticas
Integrativas e Complementares (PICS) à população. Os
atendimentos começam na Atenção Básica, principal porta
de entrada para o SUS.
Evidências científicas têm mostrado os benefícios do
tratamento integrado entre medicina convencional e
práticas integrativas e complementares. Além disso, há
crescente número de profissionais capacitados e
habilitados e maior valorização dos conhecimentos
tradicionais de onde se originam grande parte dessas
práticas.
IMPORTANTE: As Práticas Integrativas e Complementares
não substituem o tratamento tradicional. Elas são um

Tendo em vista sua inserção no SUS, a única
conclusão possível é de que, no Brasil, a medicina oficial
reconhece/reconheceu a validade terapêutica de diversas
abordagens tradicionais, como a imposição de mãos.
Afinal, seria descabido que o governo federal, via
Ministério da Saúde, adotasse práticas sem comprovada
eficacia terapéutica.
Assim, a inclusão da imposição de mãos entre as
PICS constitui-se em “elemento validador” (não que o
Espiritismo disso precisasse) de prárica milenar, e que
encontra, presentemente, entre os Espíritas, possivelmente
seus mais destacados praticantes.
Não obstante, tal “reconhecimento oficial” da
eficacia do passe (na “modalidade” imposição de mãos)
traz à lume a necessidade de discutir-se/focar-se as mesmas
temáticas normalmente abordadas quanto ao passe Espírita:
a)

Qualquer um pode “aplicar” passes ?;
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b) Há alguma forma especial (correta) de aplicá-los,
ou a “forma” não importa ? ,
c)

Em se tratando do passe “apenas” magnético,
como saber se o passista é do tipo palmar ou
digital ? [5];

d) As condições físicas e psíquicas do passista
interferem na “qualidade” do passe ?
e)

Etc., etc.

Ademais, não haveria, por certo, como diferenciarse entre o passe espiritual (energias dos espíritos), o
passe mediúnico (energias dos espíritos e do médium)
e o passe magnético (energías do médium, apenas) [6].
Enfim, e a guisa de conclusão, entendemos que,
não obstante o avanço que representa o
reconhecimento oficial da eficacia do passe magnético,
via imposição de mãos, seria um equívoco considerarse que qualquer pessoa, sem o necessário estudo dessa
temática (passes, magnetismo animal, etc.) poderia
(poderá) adequadamente atuar no uso dessa terapêutica
complementar.
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Abstract

A new two complexes of Pt(IV) and Pd(II)sulfamethoxazole (SMZ) were synthesized by the 1:2 (M: SMZ) molar
ratio. We characterized complexes by IR spectra and thermal analysis. By measurement elemental analysis and molar
conductance for complexes proved that obtained results these complexes have an electrolytic behavior. From IR spectra
appeared form the results sulfamethoxazole antibiotic chelate play as a monobasic bidentate chelate this by Participate nitrogen
atom for anilino with nitrogen atom of sulfonamido groups. Forever, from spectroscopic results suggests square planar
geometry for Pt(IV) and Pd(II) sulfamethoxazole (SMZ). Thermal decomposition mechanisms for each Pt(IV) and Pd(II)
complexes have been studied applying TG-DTG measurements. Employed kinetic thermodynamic parameters it is very
necessary for DTGmax analysis form it can be determined decomposition steps for complexes. By transmittance electronic
microscopy (TEM) images show nano-size particles appearance for Pt(IV) and Pd(II)complexes. The X-ray powder diffraction
(XRD) patterns suggest the nano-sized structures for the SMZ complexes. The evaluation of cytotoxicity of Pt(IV) and
Pd(II)complexes against HCT-116 cell line were performed. Also, it can be used in many antibacterial diseases.
Keywords: Pt(IV); Pd(II); sulfamethoxazole; chelation; anticancer; spectra; nano-sized.

1. INTRODUCTION
The literature survey has been revealed
that the sulfa drugs and metal of sulfonamide compounds,
sulfamethoxazole one of derivatives of sulfa drugs.
Sulfamethoxazole (SMZ)
have chemical
formula
(C10H11N3O3S) this show in (Fig. 1). SMZ has a molecular
weight 253.28 (g/mol). Sulfa drugs are synthetic organic
compounds derived from sulfanilamide. The synthesized
metal complexes of sulfa drugs have been engaged for
biological as antibacterial and antifungal entities, it can be
employed for catalytic activity as ex. Olefin Polymerization
[1-3]. Sulfa drugs are basis of several groups of drugs, which
are called sulfa drugs or sulpha drugs. The original
antibacterial sulfonamides are synthetic antimicrobial agents
that basis essentially contain sulfonamide group it is

(nonantibiotic drugs) and sulfonamide drugs the first
antimicrobials used systematic. Sulfamethoxazole (SMZ)
have
composition
[4-amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)
benzene sulfonamide is a sulfonamide, where sulfonamide is
a class of chemical compounds that contain the -SO2NH
group in its structure [4-7]. Sulfa drugs usually used as
antimicrobial diseases for known it have antibacterial
activity, such as sulfonylureas, anticovulsant sultiame and
the newer drug is called thiazide diuretics this is based upon
antibacterial sulfonamides. Sulfa drugs are characterized
cheap, safe and effective; also it used in wide range in all
countries the most used in Republic of Ireland as
antimicrobial medications [8-10]. When occur preparations
of some derivatives of sulfonamides such as (sulfadiazine
or sulfamethoxazole) are mixed with Trimethoprim drug,
which acts against dihydrofolate reductase. One of Sulfa
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drugs called sulfathiazole is widely used to treatment of
various bacterial infections, Sulfa drugs is important
antimicrobial drugs, it have many derivatives used in
developing countries because it have high effective, so it
used as bacteriostatic and for inhibition growth and
multiplication of bacteria, sulfa drugs such as sulfonamides
act as competitive inhibitors of the enzyme dihydropteroate
synthase (DHPS), an enzyme involved in folate
synthesis[11-14]. sulfa drugs have many uses in treatment
diseases such as allergies, cough, as well as antifungal and
antimalarial functions. Therefore, sulfa drugs have uses in
other medications such as thiazide diuretics including
hydrochlorothiazide, indapamide and metolazone and other
drugs, loop diuretics including bumetanide, furosemide
and torsemide, acetazolamide,sulfonylureas including (glipi
zide, glyburide and other drugs) and some COX-2
inhibitors such as celecoxib. Sulfasalazine antibiotic can be
employed for treatment inflammatory bowel disease [15-18].
sulfonamide compounds have antibacterial activity against
Gram-positive bacteria such as Staphylococcus aureus,
Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes,and other types
Gram-negative bacteria such as Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli and therefore, sulfonamide compounds
antifungal activity against Aspergillus fumigatus,
Penicillium chrysogenum, Fusarium oxysporum, Candida
albicans. Recently, there have been increases in studies
regarding sulfonamides because have been potential
applications in chemistry, biology and medicine [19-25].

hotplate it take about 5 hrs at temperature about 60 oC.
These mixtures we left its stable 12 hours until observed
volumes decreased to 1/2 quantity after that the precipitates
formed immediately. We observed brown solid
precipitations present after that filtered off and washed by a
very low drops of methanol solution, diethyl ether after that
at last step dried in a vacuum desiccator's both over
anhydrous CaCl2. We obtain final product of yields about
75-82%.

3. Results and discussions
3.1. Micro analytical and molar conductance study
The micro-analysis of (%C, %H, %N and %metal)
elements are indicate high agreement with molar ratio 1:2
stoichiometry (MII,IV : SMZ) shown mentioned in Table 1.
Observed brown complexes Pd(II)/Pt(IV) both of them have
an electrolytic nature [26] this is present narrow range for
molar conductance information with scale about( 85-112
µS), the results refers to indicate presence chloride ion in
outside coordination sphere of complexes.
Table 1: Elemental analyses and physical data of Pt(IV) and
Pd(II) complexes.
Content ((calc.) found)

2. Experimental
2.1. Chemicals and reagents
In this Study all chemicals reported in this paper,
PtCl4 and PdCl2were of analytically reagent grade with high
purity, Sulfamethoxazole used pure, sulfamethoxazole
(SMA) have chemical formula (C10H11N3O3S) as shown in
(Fig. 1). Sulfamethoxazole (SMA) was received from the
Aldrich chemical company. All chemicals used without
previous purification like PtCl4 and PdCl2.
NH2

O

Λm
(Ω-1cm-1mol-1)

Mp/ oC

Complexes

[[Pt(SMZ)2].4Cl

>300

[Pd(SMZ)2].2Cl

>300

%C

%H

%N

%M

(28.48)
28.39
(35.13)
35.07

(2.63)
2.55
(3.24)
3.19

(9.96)
9.87
(12.29)
12.18

(23.13)
23.09
(15.56)
15.43

112
85

3.2.Infrared spectral study
The infrared spectra of SMZ complexes, present symmetric
band of anilino group s(NH) is existed at 3365-3250 cm-1or
not present, this lower shifts of of as(NH) and s(NH)
anilino group (NH2) or not present it because this group(NH) involved in chelation toward metal ions as shown in
suggested in(Fig. 2). The bending vibration of –NH2 group
(NH2) were existed at 1635-1595 cm-1 for free NH2 group
of compound of sulfa drugs this is characterized by lower
shifted wave numbers of SMZ complexes in range between
1602-1590 cm-1 [27].

S

N
O

O
NH

H2N

O

SO2NHR

R=

N

CH3

M

Fig. 1: Chemical structure of sulfamethoxazole (SMZ) drug
2.2. Preparation of Pt(IV) and Pd(II) complexes
The Pt(IV) and Pd(II) complexes were prepared by
ratio 1:2 (M: SMZ), the mixture have molar ratio (1 mmol)
Pt(IV) or Pd(II) chlorides with (2mmol) of sulfamethoxazole
drug but in solvent of 95% methanol all of mixture on a

.nCl

H2N

SO2NHR

Fig. 2: Suggested formulas
[Pd(SMZ)2].2Cl complexes.

of

[Pt(SMZ) 2].4Cl

and
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third and last step at 800 oC, leaving metal oxide as a residue.
The last step corresponding to the formation of PtO2 and
PdO is endothermic in nature.

100
Mass Loss [%]

Represent (–NH) band of sulfonamide group (–
SO2NH) it was appeared at 3270-3240 cm-1 this is special
by free sulfamethoxazole drug
(SMZ)drug, present
disappear
or shifted to lower wave numbers upon
complexation. These shifted in wave numbers indicated that
(–NH2) anilino with sulfonamide (–NH) groups were shared
in coordination mode toward metal ions of Ligand (Fig. 3).
Significant bands at (1330-1302) cm-1 and other bands at
(1152-1144) cm-1 for free ligands were referred asymmetric
and symmetric stretching vibrations of sulfonyl group (–
SO2) for (SMZ)drug, On other hand, it happen in
complexes these observed bands showed in the same
location or can be shifted higher wave numbers as IR
spectra shown. From our result it chelation happen without
shared from sulfonyl group (–SO2) [27].
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Fig. 4: TGA curves of (I): [Pt(SMZ)2].4Cl and (II):
[Pd(SMZ)2].2Cl complexes

3.4. Kinetic thermodynamic parameters calculations
In case of non-isothermal decomposition reactions,
the determination kinetic thermodynamic parameters were
performed based on the analysis of TGA curves. Many
equations [28-35] have been employed for the analyses of a
TGA curve and calculating data for the kinetic
thermodynamic parameters.
Most commonly methods for this purpose are Coat
and Redfern [25] and Horowitz and Metzger approximation
method [33]. Thermal characterization of SMZ complexes in
terms assigned to stability ranges, the peak of temperatures
and kinetic parameters values, can be shown in Fig. 5 a,b and
Table 2.

T, %

Coats- Redfern equation (CR):

4000

3000

2000

1000

Wavenumbers, cm-1

Fig. 3: Infrared spectra of (I): SMZ ligand, (II):
[Pt(SMZ)2].4Cl and (III): [Pd(SMZ)2].2Cl complexes
3.3.Thermo gravimetric analysis study
The thermal decompositions of Pt(IV) and Pd(II)
SMZ complexes take place in two-to-three steps (Fig. 4).
The first stage occurs at 50-300 oC corresponding to loss of
chlorine atoms. Second decomposition step happens at 300800 oC, and represents the loss of two SMZ moieties.
However, the remaining organic moiety is decomposed at

The Coats-Redfern equation, which is a typical
integral method, able to be represented as shown:
E
ln[  ln(T12 ) ]   RT
 ln[ AR
]
E*
*

(1)

A plot of left-hand side (LHS) adverse 1/T was
drawn. E* is refers to energy of activation by (J mol -1) unit
and from it calculated the slop also A in (s-1) from intercept
value.
Horowitz-Metzger equation:
The Horowitz-Metzger equation is explained of the
approximation methods. These authors derived the relation
as shown following:
log[log(wα / wγ)] = E*θ/2.303RTs2 – log2.303

(2)

where θ = T- Ts , wγ = wα – w, wα = mass loss at reaction
achieved; w = mass loss up to time t. The plot of log[log(w α
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/ wγ)] vs θ was drawn and present linear from the slope of
which E* able to calculated.

Table 2: Kinetic parameters using the Coats–Redfern (CR)
and Horowitz–Metzger (HM) operated for the Pt(IV) and
pd(II) SMZ complexes.
r
parameter

-12.5

-12.7

-11.4
Pt(IV)

-12.8

method

1st

CR
HM
CR
HM
CR
HM
CR
HM

2

1st

-11.5

Pd(II)

-12.9

2nd

E
(kJ
−1
mol )

A (s−1)

ΔS
(J mol−1
−1
K )

ΔH
(kJ
−1
mol )

ΔG
(kJ
−1)
mol

2.20×104
2.51×104
4.11×105
4.09×105
5.19×104
6.22×104
2.34×105
2.39×105

1.92×105
3.30×102
2.12×1033
4.88×1033
4.40×103
3.91×104
3.69×1017
2.22×1015

-1.42×102
-2.14×102
4.23×102
4.31×102
-1.87×102
-1.75×102
0.86×102
0.44×102

1.91×104
2.18×104
4.21×104
4.11×104
4.56×104
5.87×104
2.34×105
2.22×105

7.21×104
9.89×104
1.45×105
1.60×105
1.32×105
1.45×105
1.87×105
1.90×105

0.9960
0.9951
0.9952
0.9965
0.9810
0.9726
0.9949
0.9960

-11.6

-13.0

3.5.XRD and TEM investigations

-13.1

-11.7

The XRD of Pt(IV) and Pd(II) for complexes to
determined both diffraction patterns with intense and also
defined sharp characters of these complexes, it is proved that
crystalline phase (Fig. 6). By Debye-Scherrer equation can
be determined total average crystallite sizes [37], in width
peak of half height it referred to intense peak (FWHM) was
found to be 18-20 nm. The TEM images (Fig. 7a,b) of the
Pt(IV) and Pd(II) for two complexes observed particles and
present a nano- shape. However, present average particle
diameter of SMZ drug complexes can be detected from
information showed by images from TEM investigation by a
normal apparatus. From result of images, we observed the
particle sizes have range between (20-25 nm). From images
of TEM shown spherical shapes with a dark spots not large,
present high mono and disperse and others uniform in sizes
particles.

-13.2
-11.8
-13.3
-13.4

stage

nd

2

ln(-ln(1-)/T )

complex

-11.3

-12.6

I

-11.9
2.58 2.64 2.70 2.76 2.82

II

1.98 2.01 2.04 2.07 2.10

1000/T(K)

1000/T(K)

Fig. 5a: Coats–Redfern of the first step of the (I): Pt(IV) and
(II): Pd(II) SMZ complexes.

-0.66
0.12

log log (w/w)

-0.78
-0.84
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-0.96

-0.12

counts
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-0.72
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0
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Fig. 5b: Horowitz–Metzger of the first step of the (I): Pt(IV)
and (II): Pd(II) SMZ complexes

0

2

Fig. 6: XRD patterns of the (I): Pt(IV) and (II): Pd(II) SMZ
complexes.
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In final of this research the Complexes of
sulfamethoxazole (SMZ) used in vitro cytotoxicity
Activities; it can be tested adverse colon carcinoma (HCT116) cell line human with essentially as standard drug
(doxrubcin). From final data of results can be defined to
inhibitiory concentration of (IC50). When comparison
between information of SMZ complexes and standard
doxrubcin, complexes of Pt(IV) and Pd(II) have IC50 equal
12 and 8 μg against colon carcinoma (HCT-116) cell line,
respectively. From information we reach to it we able to
indicate that Pd(II) complex can be used as anti-tumor drug.
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Fig. 7: TEM images of A: [Pt(SMZ)2].4Cl and B:
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Os vitríolos e a síntese dos ácidos nítrico, clorídrico e sulfúrico
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Abstract In the present article, the presence of vitriol in the history of chemistry is briefly traced, as well their uses in the synthesis of HCl,
HNO3 and H2SO4.
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INTRODUÇÃO

Um grupo de substâncias minerais que
provavelmente atraíram a atenção de nossos antepassados,
devido às chamativas cores azuis e verdes de seus cristais,
foram os sulfatos de metais divalentes (principalmente de
ferro e cobre), comumente conhecido na nomenclatura
arcaica como vitríolos.
Modernamente, a química classifica as substâncias
minerais outrora denominadas vitríolos como sendo sulfatos
hidratados de ferro, cobre, magnésio e zinco.

Um documento sumário de 600 a.C. lista, pela cor, os tipos
de vitríolos então empregados, sendo as obras do médico
grego Dioscorides (Posterazzi Pedanius Dioscorides, c.40c.90) e de Plínio (o velho; 23-79) onde encontram-se as
primeiras discussões sobre o vitríolo na literatura da
antiguidade. Ambos referem-se principalmente ao vitríolo
produzido nas proximidades dos depósitos de minério de
cobre em Chipre.

OS VITRÍOLOS NA QUÍMICA
Os vitríolos de ferro e cobre foram amplamente
conhecidos e usados na antiguidade (vitríolos verde e azul,
respectivamente).
Na
moderna
nomenclatura
mineralógica/química, os vitríolos verde e azul
correspondem, respectivamente, à melanterita (FeSO4.
7H2O; sulfato de ferro hepta hidratado) e calcantita (CuSO 4.
5H2O; sulfato de cobre penta hidratado)1.
1

O sulfato de cobre é realmente um dos compostos químicos
mais antigos conhecidos e utilizados pela humanidade. Sob a
forma do mineral “tuttha” há referências a ele nos textos
indianos CarakaSamhita e SusrutaSamhita (primeiro
século).

Fig. 1. Cristais de calcantita.

11

Mais importante ainda do ponto de vista da
química, mencionam o vitríolo artificial, obtido mediante o
congelamento de soluções (naturais ou preparadas) destes
sulfatos.

A menção do vitríolo na alquimia indiana aparece
em alguns escritos medievais tardios, mas frequentemente
apenas as variedades azul e verde são incluídas.

O vitríolo comercial (em larga escala) era obtido
por lixiviação, provavelmente seguindo processo já
conhecido para a obtenção de alúmem na antiga
Mesopotâmia. Esses processos implicavam na dissolução de
vitríolos ou a coleta de soluções de vitríolo de ocorrência
natural, seguida pela concentração da solução (ou lixivium) e
sua subsequente coagulação em valas ou tanques abertos.
O emprego dos vitríolos na antiguidade foi
extensivo, com Dioscorides e Galeno (c. 129-c. 200) tendo
interesse médico por estas substâncias.
Elas também seriam empregadas em processos
metalúrgicos, como na purificação do ouro e na fabricação
de “imitações” de metais preciosos.
O uso desse grupo de substâncias é registrado em
obras como Physica et mística de Bolos-Democritus (c. 300),
escritos do século III, e de Zózimo, com os vitríolos tendo
emprego nas alquimias grega e egípcia.
Uma tentativa precoce de sistematizar a
classificação dos minerais além do nível dos metais, pedras e
terras, foi a do médico e alquimista persa Muhammad ibn
ZakkarIja ar-RzI (c. 854-c.935), mais conhecido pela forma
latinizada de seu nome: Rhazes ou Rhasis. Em seu “Livro
dos segredos”, escrito por volta do ano 900, ele classificou
todas as substâncias, primeiro dividindo-os em quatro grupos
principais: mineral, vegetal, animal, e derivados destes. Este
último grupo incluía as substâncias que não podiam ser
incluídas nos outros três, como por exemplo litarga
(carbonato de chumbo básico), verdete (acetato de cobre
básico) e tutia (óxido de zinco).
Na classificação de Rhasis para os minerais, o
vitríolo aparece como uma classe de seis substâncias. Esse
agrupamento atesta o reconhecimento contínuo das
diferenças qualitativas e químicas entre os vitríolos e suas
substâncias relacionadas, apesar das várias aparências (cores)
e efeitos químicos diferentes.
Na alquimia indiana, uma classificação das
substâncias inorgânicas aparece na parte IX do Rasahridaya,
obra atribuída a Bhikshu Govinda (c. século XI).
O mais importante desses grupos na alquimia
indiana eram os rasas. Esta palavra originalmente
significava "suco", e mais tarde foi usada para se referir ao
mercúrio, e no presente sentido parece indicar um grupo de
minerais cuja origem ou composição deveria ter envolvido
um componente líquido.
Este grupo inclui vitríolo azul (sasyaka), piritas,
cinábrio, calamina e uma variedade não identificável de
ferro. Não há menção de nenhuma similaridade percebida
entre essas substâncias, nem há menção ao vitríolo verde. O
Rasarnava do século XII lista um grupo de oito maharasas
(ou igreati rasas) semelhante ao trabalho mencionado
anteriormente e no qual o vitríolo verde também está
ausente. Por outro lado, o vitríolo azul e verde são
mencionados em um Rasakalpa (uma parte de Rudraymala
Tantra) escrito em torno do ano 1300. O vitríolo azul é
classificado entre os maharasas, enquanto O vitríolo verde
está incluído entre as rasas neste trabalho.

Fig. 2. Rhasis.

VITRÍOLOS E A SÍNTESE DOS ÁCIDOS

A descoberta dos ácidos nítrico (HNO3) e sulfúrico
(H2SO4; na literatura antiga conhecido, justamente, como
ácido vitriólico) está frequentemente ligada com o alquimista
conhecido como Geber. Este nome é a forma latinizada de
Jabir (721-815)2, um alquimista árabe. O aparecimento de
obras latinas sob o nome Geber no final A Idade Média
levou a uma confusão considerável, pois esse autor foi
erroneamente identificado com o Jabir árabe por um longo
tempo. Apesar disso, a historiografia moderna mostrou que o
latino Geber, como mais tarde foi chamado, ou PseudoGeber na literatura moderna, não era o Jabir árabe,
permanecendo desconhecida a verdadeira identidade do
autor latino.
Os vitríolos foram reagentes fundamentais nas
sínteses de ambos os ácidos (nítrico e sulfúrico, conforme
consta na obra do “Pseudo-Geber”. Como a datação de suas
obras é problemática, datar a descoberta do ácido nítrico, por
exemplo, é igualmente incerto. Estima-se que essa
descoberta tenha ocorrido após 1300, duzentos anos antes de
aparecer em obras impressas.

2

Abu Musa Jabir Ibn Hayyan Al-Azdi, algumas vezes chamado alHarrani a também al-Sufi, considerado o pai da química árabe.
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A “receita”, intitulada Sobre dissolver líquidos e
amaciar óleos é a seguinte:
Consuma uma libra de vitríolo de
Chipre [Fe,CuSO4], uma libra e
meia de salitre e um quarto de um
quilo de alume. Submeter o todo à
destilação, a fim de obter um
líquido que tem grande ação
como solvente. O poder de
dissolução
do
ácido
é
grandemente aumentada se for
misturada com um pouco de
amoníaco, pois então dissolverá
ouro, prata, e enxofre. A adição
de sal amoníaco ao destilado leva
a aqua regia (uma mistura de
HNO3 + HCl, na proporção de 1:
3)3.
Teria disso Priestley4 o primeiro a sintetizar (em
verdade, o primeiro a prepara-lo e isolá-lo, reconhecendo
sua identidade) o ácido clorídrico (HCl), ao reagir sal
comum (cloreto de sódio, NaCl) com ácido vitriólico
(H2SO4) [2], dando ao mesmo o nome (empregado até
hoje) de ácido muriático.

REFERÊNCIAS

[1] V. Karpenko, J.A. Norris, Vitriol in the history of chemistry, Chem.
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3

A chamada água régia, é capaz de dissolver ouro.

4

Joseph Priestley (1733-1804).

Fig. 3. Priestley
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Abstract Semi-empirical (PM6) approach was employed to modelling Cr-Cu dimmer. The obtained bond dissociation energy for such specie
agrees very well with experimental/reference values. It was verified that in the Cr-Cu dimmer, chromium has only one unpaired electron,
meaning that copper behaves, in such dimmer, as a strong field ligand. Such results strongly suggest that 1:1 Cr-Cu bronzes must behave as a
one unpaired electron compound and not a five unpaired electrons one, with, of course, remarkable influences on their magnetic properties.
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taking into account its minor computation time consuming
and its reliability, as verified for PtF6 [1]. The results
obtained in the present work also illustrate the reliability of
such approach for other inorganic systems.

INTRODUCTION

Formation enthalpies as well as bond dissociation
energies were calculates to Cr, Cu and the dimmer Cr-Cu.
5

RESULTS AND DISCUSSION

1

Chromium has the valence configuration 3d 4s and
copper is 3d104s1. In the dimmer Cr-Cu can be supposed that
both atoms are pairing their s electrons forming a single
bond. The question is: chromium retain its five unpaired
electrons (as in a weak field ligand complex: t2g3 eg2) or, on
the other hand, it is has only one unpaired electron (as in a
strong filed ligand complexes: t2g5 ego) ? Hence, the dimmer
Cr-Cu was modelled as both: five unpaired electrons and one
unpaired electron.
METHODOLOGY
All computations were performed by using semiempirical (PM6) method. The SE-PM6 approach was chose

The bond dissociation energy for the studied
dimmer was calculated as:
Do = ΔfHmo (dimmer) - Σ ΔfHmo (atoms)

(1)

The obtained results are summarized in Table 1. As
can be verified, the calculated formation enthalpies for the
investigated atoms are in very good agreement with the
experimental/reference values [2], showing that the chose
approach was a reliable one to study such inorganic systems.
As can be also verified, the calculated bond
dissociation energy to the Cr-Cu dimmer agrees very well
with the experimental/reference value [2] only to the one
unpaired electron system. That is, in the Cr-Cu dimmer,
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chromium has only one unpaired electron, meaning that
copper behaves, in such dimmer, as a strong filed ligand.
Such results strongly suggest that Cr-Cu bronzes
must behave as a one unpaired electron compound and not
as a five unpaired electrons one, with, of course, remarkable
influences on their magnetic properties.

Table 1. Calculated formation enthalpies and bond
dissociation energies (kJ mol-1) for Cr, Cu and Cr-Cu.
Element
ΔfHmo
ΔfHmo
Do
Do
/dimmer
(ref.)
(calc.)
(ref.)
(calc.)
Cr
397.5 ± 4.2
397.5
_
Cu
337.4 ±1.2
337.7
_
Cr-Cu
_
154.4 ± 14.5
Cr-Cua
890.29
155.2
Cr-Cub
800.07
64.9
a
With one unpaired electron (from Cr); bWith five unpaired
electrons (from Cr);

The obtained results prove that the Cr-Cu cluster
exhibits a single (σ) bond (in contrast with Cr2 with a
sextuple bond). Furthermore, the obtained results also
illustrates that crystal field theory can also be successfully
applied to understand and predict the electron distributions
on metal clusters and (possibly) alloys.
The calculated spin density map for the modelled
dimmer in shown in Figure 1.

Fig. 1. Spin density map for Cr-Cu (Cu: red; Cr: blue).
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Abstract In this article, a brief review of the use of solid fuels in rocket propulsion is presented. Based on the desirable properties for a good
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INTRODUÇÃO

De acordo com o antropólogo britânico Richard
Wrangham [1], os hominídeos se tornaram humanos quando
aprenderam a usar os recursos energéticos proporcionados
pela combustão, aproveitando o calor do fogo produzido pela
queima da madeira, para obtenção de conforto térmico,
cozimento de alimentos e fabricação de utensílios de
cerâmica, ferramentas e armas. Mesmo nos dias atuais, os
combustíveis sólidos (biomassa e carvão) ainda representam
cerca de 37 % da matriz energética mundial, chegando a
cerca de 41 % se for considerado apenas a matriz elétrica.

que levar artefatos do solo à órbita terrestre requeria energia
disponível mediante a combustão líquida [3].

O uso de combustíveis sólidos para propulsão se
incorporou à história da ciência e tecnologia dos foguetes por
volta do século XIII, quando os chineses desenvolveram
artefatos (recreativos e bélicos) movidos à reação devido à
queima da pólvora.
Técnicas de propulsão espacial sem combustão têm
sido testadas (e. g., fotônica, iônica,), mas ainda não estão
operacionais. Outras, nem mesmo foram testadas (e. g.,
solar, laser, eletromagnética), permanecendo no campo das
potencialidades. Desse modo, a propulsão química mantémse onipresente, sendo a única disponível para lançamento de
artefatos aeroespaciais (foguetes, mísseis) a partir do solo
[2].
Dentro das limitações técnicas existentes no início
da década de 1930, entusiastas do voo espacial deduziram

Fig. 1. Bomba Vergeltungswaffe – 2

Após um breve período de conquistas em trabalhos
amadores, a pesquisa sobre propulsão líquida passou a ser
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conduzida sob sigilo militar, resultando nas famosas bombas
V2, utilizadas durante a II Guerra Mundial (Fig. 1).
Desenvolvida pela equipe liderada por Wernher von Braun1
(Fig. 2), a V2 utilizava uma mistura água-etanol como
combustível e oxigênio líquefeito como oxidante. Nas
décadas do pós-guerra,
apesar da popularização da
propulsão líquida, a importância dos propelentes2 sólidos não
diminuiu.

USANDO A EQUAÇÃO DE TSIOLKOVSKI PARA
ESCOLHER UM PROPELENTE SÓLIDO
Konstantin Tsiolkovski (1857 – 1935), (Fig. 3),
considerado o pai da astronáutica moderna [3], formulou
uma equação para estimar a variação da velocidade de um
foguete proporcionada pela combustão de propelente, dada
por:
ΔV = Ve.[ln (mo/m1)]

(1)

Sendo: Δv (em m/s) a máxima variação na velocidade do
veículo (na ausência de forças externas, daí falar-se em
“equação ideal do foguete”), Ve (em m/s) a velocidade
efetiva de exaustão, mo (em kg) a massa inicial do foguete
(incluindo-se o propelente) e m1 (em kg) sua massa final.
Em verdade, a primeira versão da Eq. (1) apareceu
em 1813, na obra do britânico William Moore (fl. 1806 –
c. 1823): Treatise on the Motion of Rockets to which is added
an Essay on Naval Gunnery. Ela é útil na comparação da
eficiência de propelentes. Nota-se que, quanto maior a
velocidade de exaustão dos gases da combustão, maior será a
variação de velocidade experimentada pelo foguete.
Fig. 2. Wernher von Braun.

Embora cada tipo de combustível (sólido ou
líquido) apresente vantagens e desvantagens no tocante à
propulsão química, os sólidos levam vantagem e, portanto,
predominam, notadamente na área militar.
Sendo a combustão um processo de oxidação de
substâncias químicas, o cálculo termodinâmico é
fundamental para sua compreensão, como citam Krishnan &
Raghavan [2]:
Seja um propelente sólido ou um
propelente líquido, a combinação do
propelente [combustível + oxidante] não
passa de um sistema químico, que sofre
reações químicas para produzir produtos
de combustão, principalmente de mistura
gasosa em volume. Nossa capacidade de
calcular teoricamente a composição de
equilíbrio dos produtos de combustão para
uma dada condição é o primeiro passo
para a previsão de desempenho de um
motor de foguete (ou engine) que leva ao
projeto final do sistema.

1

Wernher Magnus Maximilian von Braun (1912-1977)
Tecnicamente, combustível e propelente não são sinônimos: um
combustível (fuel) é uma substância que pode queimar na presença
de oxigênio. Um oxidante, por sua vez, é uma fonte de oxigênio.
Um propelente (propellant) é a combinação de combustível e
oxidante: é a mistura química que é queimada para propulsão.
2

Fig. 3. Konstantin Tsiolkovski.

Na figura 4 vê-se a representação esquemática de
uma câmara de combustão de um motor-foguete3.
Ae (m²) é a área de exaustão para os gases
resultantes do processo de combustão, F (N) é o impulso
(thrust), Pa (Pa) é a pressão atmosférica local, P c (Pa) é a
pressão na câmara de combustão, Pe (Pa) a pressão dos gases
na região de exaustão, Tc (°C) a temperatura na câmara de
combustão e At (m²) é a área da “garganta” (throat) da
câmara de combustão.

3

Figura extraída de:
http://www.braeunig.us/space/propuls.htm. “Bocal” nos pareceu a
tradução mais apropriada. No original, “nozzle”
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Veja-se que, sendo constantes as áreas Ae e At de
uma dada câmara, Tc será tão maior quanto maior a
quantidade de energia liberada na combustão. Além disso,
visto que o volume da câmara é constante, quanto maior
temperatura Tc maior será a pressão Pc dos gases na câmara.

Sendo kB a constante de Boltzmann ( 1,38064852 × 10-23
m².kg/s².K-1), T a temperatura dos gases (em K) e c a
velocidade da espécie gasosa – nesse caso, espécies gasosas
produzidas pela combustão (em m/s), e m (em kg) a massa
dessa espécie.

Num foguete lançado verticalmente, Pa diminui na
medida em a altitude aumenta. Pelo princípio da conservação
da energia, chega-se à seguinte equação:

Percebe-se que, para uma dada espécie com massa
m, quanto maior a temperatura atingida durante a combustão,
maior sua velocidade – em verdade, a temperatura é,
justamente, a medida da energia cinética média de uma
partícula (𝑒̅̅̅),
conforme especifica o teorema da
𝑐
equipartição da energia, expresso pela equação:
𝑒𝑐 = (3/2).kB.T
̅̅̅

(4)

Para espécies de massas diferentes, quanto menor a
massa, maior a velocidade, em concordância com o que
estabelece a equação da energia cinética da massa total:
Ec = (½). m.c2

(5)

Assim, no equilíbrio térmico, moléculas diferentes
(e. g., CO2 e H2O) têm a mesma temperatura e a que tiver
menor massa terá maior velocidade.
Com base no exposto, chega-se às condições de
contorno (ou “atributos”) para que um determinado
composto químico seja um “bom candidato” ao uso como
propelente sólido de foguetes. Entre outras, destacam-se a
capacidade de:
Fig. 4. Representação esquemática de uma câmara de combustão.

a)
F = q.Ve + (Pe – Pa).Ae

(2)

Sendo F (em N) a força propulsora resultante e q
(em kg/s) a taxa de saída de massa (exaustão dos gases).
Logo, quanto maior a velocidade de exaustão dos gases
resultantes da combustão (Ve), tanto maior será a força de
propulsão resultante (F). Some-se a isso o fato de que quanto
maior q, bem como a diferença Pe – Pa, também maior será o
valor de F. Ora, uma substância química (combustível) que
libera grande quantidade de energia (calor), produzirá
maiores temperaturas (Tc) e, consequentemente, maiores
pressões (Pc), bem como maiores velocidades de exaustão
dos gases (Ve).
Nesse ponto é interessante indagar: quais
parâmetros físico-químicos (além, é claro, da entalpia da
reação de combustão) interferem no valor de Ve? Respondese à questão por meio da distribuição de MaxwellBoltzmann, dada por:
f(c) = 4πc2 (m/2πkBT)3/2 e-mc²/2kBT

liberar grande quantidade de energia (kJ/g) durante
a combustão;

b) possuir elevada densidade energética – i. e., mais
energia liberada por volume ocupado (kJ/cm3);
c)

liberar, como produtos de combustão, espécies com
baixas massas molares;

d) possuir estabilidade química (em ambas condições –
puro e com oxidante);
e)

permitir fabricação em larga escala;

f)

oferecer segurança (durante as fases de produção,
armazenagem, transporte e voo);

g) apresentar viabilidade econômica.
Além das virtudes acima listadas, deve-se
considerar uma preocupação de relevância bastante atual: o
propelente deve ser “verde”, o que significa emitir poucos
poluentes. Na síntese de De Luca et al. [4]:

(3)
A humanidade alcançou o espaço,
caminhou na lua, enviou veículos
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exploradores para Marte e sondas para o
espaço profundo. Os requisitos de
propulsão de foguetes para tais
empreendimentos aumentam com as
crescentes distâncias e complexidades das
missões. Portanto, a pesquisa de novos
ingredientes que atendam aos atuais
futuros novos requisitos é constantemente
promovida pelas instituições militares e
civis. Esses requisitos incluem, acima de
tudo, compostos que são mais aceitáveis
em termos ambientais, especialmente para
aplicações de superfície e atmosfera mísseis, sondas de baixa órbita terrestre
ou apenas para maiores distâncias de
lançamento. Isso exige novamente que o
processo de síntese, o armazenamento e
também os produtos de combustão sejam
"mais verdes" ou mais ambientalmente
saudáveis. A redução de fumaça não está
associada apenas a este tópico, porque as
fumaças [smokes] primária e secundária
também afetam adversamente os sistemas
de orientação e controle. Maior alcance
requer materiais mais potentes e
geralmente aprimorados, principalmente
para economizar espaço. Portanto, são
necessários HEDMs (High-energy density
materials) mais eficazes.

PROPELENTES SÓLIDOS: PASSADO, PRESENTE E
FUTURO

Na seção anterior foi deduzido que, entre outras
características, um “bom candidato” à propulsão de foguetes
deve liberar quantidades apreciáveis de energia. Essa é,
precisamente, a maior desvantagem dos propelentes sólidos
quando comparados aos líquidos. Porém, não é a única. A
propulsão por meio de combustíveis líquidos implica em
uma vantagem adicional intrínseca, não encontrada em
qualquer combustível sólido, qual seja: permitir que o
foguete seja acionado, desligado e reiniciado. Isso resulta em
melhor controle do processo de combustão, resultando em
maior precisão no que diz respeito à mecânica orbital –
entenda-se, proporcionar precisão de parâmetros como
tempo de queima, aceleração, velocidade final e altitude,
entre outros.
É evidente que, na pesquisa sobre propelentes
sólidos, deve-se priorizar a busca pela melhor combinação
entre estabilidade de combustão e poder de propulsão.
Desde a pólvora negra (mistura de enxofre, nitrato
de potássio e carvão), passando pela sacarose dos candy
rockets, há muitas substâncias potencialmente viáveis para
uso como propelente sólido para foguetes, mísseis e outros
veículos aeroespaciais. Contudo, para aplicações com alto
grau de complexidade (foguetes e mísseis), muitas dessas
substâncias são inadequadas, apresentando baixa eficiência.
Razão pela qual são comumente associadas ao uso para fins

recreativos em artefatos amadores. Não obstante,
modernamente, e para fins de aplicação prática, muitas são
as substâncias químicas utilizadas na produção de
propelentes. Um bom exemplo (operacional) é o HMX4 (Fig.
5), cuja fórmula é dada por:
C4H8N4(NO2)4
Trata-se de um octageno; 1,3,5,7 – tetranitro –
1,3,5,7 – tetraazaciclooctanona, ou seja, uma nitramina,
sendo mais energética que o perclorato de amônio, por
exemplo, tendo sido empregada na formulação do propelente
NEPE-75, utilizado nos mísseis balísticos Trident II D-5.

Fig. 5. Fórmula estrutural do HMX.

A quantidade de pesquisas em andamento sobre
propelentes sólidos, voltada ao desenvolvimento de
componentes mais eficientes e “limpos”, atesta ser essa área
pujante e promissora, em que vale a pena investir.
Como exemplo atual de empreendedorismo
resultante de pesquisa, desenvolvimento e inovação sobre
propelentes sólidos para foguetes destaca-se a startup
Adranos, sediada em Indiana (EUA)5.
Apesar de nova, a empresa Adranos conseguiu
disponibilizar ao mercado tecnológico aeroespacial um novo
tipo de propulsor sólido (ALITEC) que, além de aumentar o
desempenho de um foguete (em comparação aos
combustíveis sólidos tradicionais), é mais “limpo”, visto que
não emite ácido clorídrico resultantes da queima do
alumínio, problema comum aos combustíveis sólidos
existentes.
Composto basicamente por uma liga alumínio–lítio,
o ALITEC (cujo privilégio encontra-se protegido por
patente) foi desenvolvido por Brandon Terry (co-fundador e
CTO da Adranos) durante seu trabalho de doutorado na
Universidade de Purdue, EUA. Isso ilustra o quanto podem
ser profícuas, se bem direcionadas, as pesquisas
consideradas (inclusive, em muitos casos, dentro das
próprias universidades) como trabalhos “meramente”

4

O HMX é o mais poderoso explosivo produzido atualmente em
escala industrial. Dentre outros atributos, é quimicamente estável,
tendo uma velocidade de detonação de 9.100 ms-1.
5
https://techcrunch.com/2020/02/11/solid-rocket-fuel-startupadranos-raises-1-million-to-scale-up-manufacturing/
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acadêmicos, sem utilidade prática exceto proporcionar título
(graduado, mestre ou doutor) ao seu autor.
Conforme esclarecem De Luca et al [4]:

Várias famílias de propelentes
HEDM (High-energy density
material) foram identificadas,
como formulações baseadas em
compostos de alto conteúdo de
nitrogênio, [como o] octanitrocubano C8(NO2)8, hidrogênio
metálico, radicais atômicos, hélio
metaestável e assim por diante.
No entanto, a maioria deles ainda
está longe de ser praticamente
utilizável no curto prazo, devido a
graves dificuldades na fabricação
em larga escala, armazenamento
prolongado, segurança aceitável
e considerações de custo.
Assim, toda uma série de atributos/parâmetros estão
em jogo quando se deseja desenvolver novos combustíveis
para uso pela indústria aeroespacial.
Diferentemente do que se poderia pensar em um
primeiro momento, não apenas compostos orgânicos ou
inorgânicos nitrogenados têm um importante papel a
desempenhar na obtenção de propelentes, conforme atestam
De Luca et al. [4]:

Os propelentes para propulsão de foguetes
e ramjet6 devem ter características de alta
energia, tanto quanto possível, ou seja,
fornecer um alto impulso específico (Is). A
este respeito, em regra, as partículas
metálicas são usadas como aditivos
energéticos na composição de propulsores
(para motores de foguete) e combustíveis
(para motores ramjet). Características
atraentes dessas substâncias são seu alto
valor calorífico e densidade. Seu uso leva
a um aumento no valor calorífico do
propulsor por unidade de massa e volume,
o que resulta em uma massa e tamanho
reduzidos do sistema de propulsão.

inspirar estudantes, inclusive do nível médio, a trilhar o
mesmo caminho.
Deve-se lembrar que von Braun iniciou suas
pesquisas sobre foguetes quando criança, acoplando
propulsores sólidos a um brinquedo.
O ponto de partida pode ser a formação de uma
equipe para estudo e desenvolvimento de foguetes
acadêmicos, que utilizam propelentes sólidos de fácil
produção – desde que sob supervisão de um professor.
Dentre os propelentes sólidos acessíveis às equipes
acadêmicas, a mistura sacarose (combustível) e nitrato de
potássio (oxidante) é popularmente utilizada para produzir os
“candy rockets”, que são foguetes destinados a fins
amadores.
A reação resultante da mistura é detalhada na
seguinte fórmula:
C12H22O11 + 6 KNO3 → 9 CO + 3 N2 + 11 H2O + 3 K2CO3
Ou seja, 1:6 mol/mol; 342.3 g: 606.6 g; 1g para 1.78 g, ou
36 % sacarose; 64 % KNO3.
Um cálculo mais apurado pode ser feito quando são
consideradas as etapas do processo, obtendo-se:
C12H22O11 + 6.288 KNO3 → 3.796 CO2 + 5.205 CO + 7.794
H2O + 3.065 H2 + 3.143 N2 + 2.998 K2CO3 + 0.274 KOH
Ou seja, 1:6.288 mol/mol; 342.3 g: 635.7 g; 1 g
para 1.86 g: 35 % sacarose; 65 % KNO3. Assim, a proporção
35 g de sacarose para cada 65 de nitrato de potássio
(empregada rotineiramente em foguetes amadores) não foi
obtida ao acaso, nem empiricamente, mas como
consequência da equação química para a reação,
devidamente balanceada.
CONCLUSÃO
É importante destacar que, em certa medida, o
desenvolvimento de novos (e mais eficientes) propelentes
químicos também está atrelado ao desenvolvimento de novos
modelos e novos conceitos de motores-foguete, visto que o
emprego de propelentes químicos para liberação de altas
quantidades de energia, e o consequente estabelecimento de
altas temperaturas e pressões, irá também requerer materiais
capazes de suportar/manejar/gerenciar essas variáveis [5].
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Criar uma empresa a partir dos resultados obtidos
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Resumo
Muito do trabalho do Técnico ou do Engenheiro Térmico diz respeito aos processos industriais onde os fluidos passam
por mudança de fase. Além da teoria, deve ser proporcionada ao Aluno a oportunidade de vivenciar experiências
práticas sobre o tema. No presente trabalho, propõe-se um procedimento experimental baseado em uma situação
quotidiana – vaporização de água, onde o Professor pode desafiar o Aluno a estimar o tempo de mudança de fase da
água em duas situações: aquecimento gradual e aquecimento instantâneo. De fácil execução, rápido e barato, o
procedimento pode ser executado inclusive fora do laboratório.
Palavras-chave: Transferência de calor, Vaporização, Efeito Leidenfrost.

Abstract
Most of the work of the Thermal Technician or Engineer relates to industrial processes where fluids undergo phase
changeIn addition to the theory, the practical experience about this subject may be useful to the student. In the present
work, we propose an experimental procedure based on a day-to-day activity, where the Professor can challenge the
student to estimate the phase change time of the water in two situations: gradual heating and instantaneous heating. Easy
to execute, fast and inexpensive, the procedure can be performed even outside the laboratory.
Keywords: Heat transfer, Vaporization, Leidenfrost effect.

INTRODUÇÃO

O aprendizado por meio do erro pode ser estratégico
na formação do Aluno, pois, ao preparar o caminho ao
conhecimento, resulta em vantagens didáticas (MARINHO,
FARIAS e SOUZA, 2018). Acrescentar a prática ao
procedimento pode aumentar a eficiência do processo. Isso é
particularmente viável no estudo dos fenômenos de
transferência de calor, onde as experiências vivenciadas no
quotidiano do Aluno propiciam valiosa oportunidade para
que o Professor realize número expressivo de
demonstrações.

O gerador de vapor (ou caldeira) é considerado o
“coração” da indústria, razão pela qual o tema geração e
distribuição de vapor é tratado com cuidadosa atenção em
cursos para formação de Técnico ou Engenheiro Mecânico.
O mesmo não pode ser afirmado com certeza sobre a
realização de aulas práticas atinentes ao tema.
Visando tornar o estudo da transferência de calor com
mudança de fase mais interessante, propõe-se um
procedimento lúdico, baseado em um experimento que
demanda recursos materiais de baixo custo, montagem
simples e poucas habilidades, mas que, sem dúvida, desperta
a atenção do Aluno para o fato de que, às vezes, o bom senso
pode conduzir a erros.
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Com a devida segurança, o Professor pode executar a
prática sugerida em ambientes como laboratórios, salas de
aulas, auditórios ou áreas de recreação, atendendo a Alunos
de cursos dos níveis médio, técnico ou das engenharias.

TRANSFERÊNCIA DE CALOR NA MUDANÇA DE FASE
A mudança de fase é o meio mais eficaz de transferência
de calor, sendo assunto de interesse de áreas que vão da
medicina esportiva à engenharia aeroespacial. Contudo, as
complexidades intrínsecas à condensação e à vaporização
dificultam o avanço no conhecimento. O pouco que se sabe
até hoje é resultado de estudos experimentais, cujos custos
são elevados. Por conseguinte, mesmo com todo empenho
dos pesquisadores, o progresso tem sido lento.
De acordo com Kreith, Manglik e Bohn (2014, p. 533):
“Devido ao grande número de variáveis envolvidas, nem
equações gerais que descrevem o processo de ebulição ou as
correlações gerais de dados de transferência de calor em
ebulição estão disponíveis”.
Holman (2010, p.506) cita que quando uma gotícula de
líquido colide com uma superfície aquecida onde a diferença
de temperatura entre líquido e superfície excede cerca de 165
°C, para todos os fluidos, o fluxo de calor atingirá um valor
máximo, que pode ser expresso, entre outras relações, por:

 2
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Sendo:
Qmax – máximo fluxo de calor por gota

coeficiente convectivo “h” é estimado por relações semiempíricas (KREITH, MANGLIK e BOHN, 2014, p. 557),
como por exemplo a relação de Forster – Zuber, definida
por:
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Sendo:
kL – condutividade térmica do líquido
cp,L – calor específico do líquido
L – viscosidade do líquido
hfg – coeficiente convectivo estimado para o fluido gasoso
Psat – diferença de pressão entre o fluido na saturação
líquido – vapor
S – área da superfície de contato entre a gota do líquido e a
placa aquecida sobre a qual o líquido foi depositado.
Quando a velocidade de impacto é nula, tem-se o
fenômeno denominado Efeito Leidenfrost, assim batizado em
homenagem ao seu descobridor – Johann Gottlob
Leidenfrost (1715 – 1794), que em 1756 publicou suas
observações em
De Aquae Communis Nonnullis
Qualitatibus Tractatus.
O resultado desse efeito singular é especialmente
interessante nos casos em que a temperatura da superfície se
encontra muito acima da temperatura de saturação do fluido,
quando ambas, ebulição nuclear e ebulição pelicular ocorrem
simultaneamente.

hv(f) – coeficiente convectivo do vapor na temperatura de
filme
MATERIAL E PROCEDIMENTOS
cp(vs) – calor específico do vapor saturado
Tsup – temperatura da superfície
Tsat – temperatura de saturação do líquido
L – densidade da gota de líquido
d – diâmetro da gota de líquido
V – velocidade de impacto da gota de líquido
vs(f) – densidade do vapor saturado na temperatura de filme.
 – tensão superficial

A complexidade do fenômeno é maior que aquela que se
pode inferir a partir da análise da Eq. (1). Isso porque o

Os procedimentos aqui sugeridos aplicam-se à
apresentações que podem ser realizadas tanto no laboratório
quanto em sala de aula, auditório ou anfiteatro.
A segurança deve constituir prioridade em todas as
etapas deste experimento. Portanto, obrigatoriamente, uma
balde com capacidade para 10 L, preenchido com areia fina,
deve ser mantido no local de realização da prática. Se
disponível, também pode ser mantido no local um extintor de
incêndio classe B (específico contra líquidos e gases
inflamáveis).
Recomenda-se
que
os
espectadores
mantenham-se afastados a pelo menos 1 m de distância da
mesa ou bancada na qual o dispositivo experimental está
montado.

Montagem do Experimento

23

Uma placa de alumínio polido, com dimensões 100 mm
de lado e 2 mm de espessura deve ser submetida a esforços
de compressão nas extremidades, de modo a adquirir uma
pequena curvatura, conforme se ilustrada na Fig. 1.

laser do pirômetro e realizar testes, verificando a temperatura
da placa sob diferentes ângulos. Zerar o cronômetro.

Ensaio do Experimento
O experimento deve ser dividido em duas etapas, em
função do tipo de aquecimento da gota d’água: gradual ou
instantâneo.
No aquecimento gradual, deposita-se sobre a placa uma
gota d’água, com diâmetro aproximado de 5 mm, estando
ambas, placa e gota, à temperatura ambiente (ver Fig. 3).

Fig. 1. Placa de alumínio com curvatura.

Para curvar a placa, pode ser utilizada uma morsa de
bancada. Evitar o uso de martelo ou semelhante, para não
formar sulcos na superfície da placa, fato que prejudicaria a
demonstração do fenômeno.
Utilizar uma base rígida para sustentar uma haste
metálica na posição vertical. Por meio de garras, fixar a
placa de alumínio na posição horizontal, determinada por
meio de régua com nível de bolha, do tipo empregado em
carpintaria ou na construção civil. Montar a placa com a
parte côncava voltada para cima. Colocar uma bandeja de
alumínio ou forma para bolos sobre a bancada ou mesa.
Depositar um recipiente queimador de álcool no centro da
bandeja. Utilizar um funil para despejar álcool (70° GL ou
superior) no frasco do queimador de álcool (ver Fig. 2).

Fig. 3. Gota d’água sobre placa.

Realizar novos testes de medição de temperatura,
mirando a luz laser do pirômetro, sob diferentes ângulos, no
ponto da placa em que se encontra a gota d’água.
Utilizar um isqueiro com dispositivo de empunhadura
para acender o pavio embebido em álcool, situado no interior
do queimador (ver Fig. 4).

Fig. 4. Ignição do pavio do queimador de álcool.

Fig. 2. Abastecimento do frasco do queimador de álcool.

Ajustar a emissividade () do pirômetro óptico no valor
correspondente à emissividade do alumínio polido –
estimada em 0,25 (MARINHO et al., 2010). Ativar a mira a

Posicionar o suporte do conjunto placa / gota d’água
sobre a chama, com o centro da base da placa (lado convexo)
exatamente sobre o pavio do queimador (ver Fig. 5) e
disparar o cronômetro.
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(2) se uma gota d’água a 25 °C é colocada sobre uma placa
metálica a 120 °C, qual será o tempo até sua total
vaporização?

Fig. 5. Aquecimento gradual de gota d’água sobre placa.

Ativar a mira a laser do pirômetro óptico (ver Fig. 6) e
efetuar medições da temperatura da placa em intervalos de
tempo de cinco segundos. Escolher o ponto da placa onde a
gota se encontra depositada, fazendo a luz laser atravessar a
gota até incidir sobre a placa.

Fig. 6. Estimativa da temperatura da placa.

Determinar o tempo desde o início do aquecimento até o
complete desaparecimento da gota d’água da superfície da
placa. Anotar o valor e zerar o cronômetro. Não apagar a
chama ou retirar a placa de sua posição, mesmo após a
evaporação da gota d’água.
Continuar o aquecimento da placa durante mais dois ou
três minutos, monitorando a temperatura da superfície por
meio do pirômetro. Quando a temperatura da placa passar de
cerca de 120 °C, depositar sobre sua superfície uma gota
d’água com cerca de 5 mm de diâmetro e, ao mesmo tempo,
disparar o cronômetro.
Utilizar o pirômetro para estimar a temperatura da placa
em intervalos de tempo de cinco segundos. Anotar o tempo
até o total desaparecimento da gota d’água. Comparar os
resultados obtidos.

Realização do Experimento
Os procedimentos aqui descritos foram testados tanto em
laboratório quanto em sala de aula e auditório. Inicia-se a
aula solicitando aos Alunos para anotar respostas para as
seguintes questões:
(1) se uma gota d’água a 25 °C é colocada sobre uma placa
metálica a 25 °C que, em seguida, é lentamente aquecida até
100 °C, qual será o tempo até sua total vaporização?

Os Alunos poderão discutir opiniões antes de responder
às questões. Um Aluno preencherá uma tabela com nomes
dos colegas e os respectivos tempos estimados.
Antes do experimento, o Professor alertará os Alunos
sobre os cuidados necessários às atividades, que envolvem
substâncias inflamáveis, fogo e superfícies aquecidas.
Obrigatoriamente, o experimento deve ser realizado com
água. Portanto, nunca utilizar produtos como acetona, álcool
ou outro líquido inflamável.
Um Aluno poderá ser convidado a utilizar o conta-gotas
para depositar uma gota d’água sobre a superfície da placa.
Outro Aluno poderá ativar a mira a laser do pirômetro óptico
para efetuar as medições da temperatura da superfície da
placa, cujos valores deverão ser anotados por outro colega.
Um Aluno poderá colaborar acendendo o pavio do
queimador e, depois, um colega poderá posicionar a placa
com a gota d’água sobre a chama do queimador. Os demais
Alunos deverão disparar os respectivos cronômetros de seus
aparelhos de telefonia celular ou relógios. O operador do
pirômetro se posicionará próximo ao dispositivo e efetuará
medições da temperatura da placa, anunciando os valores em
voz alta. O experimento poderá ser filmado por alguns
Alunos, desde que respeitados os campos de visão dos
demais colegas. Após a completa evaporação da gota d’água,
um Aluno anotará os valores registrados pelos colegas e
entregará a tabela ao Professor, que fará a comparação entre
os valores anotados nas duas tabelas, anunciando o(s)
nome(s) do(s) Aluno(s) com melhor(es) estimativa(s).
Enquanto a placa continua a ser aquecida pela chama, um
Aluno determinará a média dos valores registrados no caso
do tempo de vida da gota com aquecimento gradativo.
Antes de realizar a segunda etapa do experimento, o
Professor consultará os Alunos sobre o tempo de vida
sugerido para gota d’água sujeita a aquecimento instantâneo,
confrontando-os com o valor determinado no experimento de
aquecimento gradativo e dando-lhes a chance de refazer a
previsão. Não é necessário anotar as novas previsões. Além
disso, o Professor desafiará os Alunos a tentar registrar o
menor intervalo de tempo possível (por meio do
procedimento “dispara e trava”) de seus cronômetros.
Iniciar a segunda etapa do experimento solicitando ao
encarregado do pirômetro para medir e anunciar em voz alta
a temperatura da placa.
Um Aluno utilizará um conta-gotas para depositar a gota
na placa. No mesmo instante, os colegas dispararão seus
respectivos cronômetros. Os valores assim obtidos serão
anotados e um Aluno determinará o valor médio do tempo de
vida da gota d’água.
Após concluir o experimento, o Professor discorrerá
sobre a teoria que trata do Efeito Leidenfrost, destacando
consequências de sua consideração nos processos de
transferência de calor com mudança de fase.
Como forma de complementar o assunto, casos extremos
de situações nas quais o Efeito Leidenfrost se manifesta (e.
g., fire walking) podem ser apresentados aos Alunos. Para
tanto, o Professor poderá recorrer às informações
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apresentadas por Halliday e Resnick (1991, pp.199 a 203) ou
Walker (2008, pp. 184 – 186 e p. 238).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estratégia de solicitar que os Alunos ensaiem
(procedimento “dispara e trava”), para tentar registrar o
menor intervalo de tempo em seus cronômetros, aumenta o
impacto do resultado obtido no aquecimento instantâneo da
gota d’água, contrariando o “senso comum” de que uma
diferença de temperatura maior estaria associada a um maior
fluxo de calor e, supostamente, a um menor tempo de vida
da gota d’água. Na verdade, observa-se o oposto, i. e., a gota
sobreviverá mais tempo quanto maior for a temperatura da
superfície aquecida (ver Fig. 7).

Nas vezes em que o experimento foi realizado após as
explicações sobre a teoria do Efeito Leidenfrost, constatou-se
que os Alunos apresentaram-se menos atentos ao
experimento em contraste com a situação inversa, i. e.,
quando o experimento foi realizado antes da apresentação da
teoria. Possivelmente, o estímulo do desafio despertou a
curiosidade, demandando maior atenção ao experimento.

CONCLUSÃO

Ainda que seja apenas introdutório ao tema, o
experimento serve para ilustrar a importância dos
mecanismos de transferência de calor por condução e
convecção no estudo dos processos de mudança de fase.
O experimento foi pensado para ser apresentado a Alunos
das graduações das Engenharias, nas disciplinas de Física
Básica ou de Transferência de Calor. Contudo, nada impede
que a prática seja adaptada para apresentação a Alunos do
ensino médio, por exemplo, em aulas sobre calorimetria.
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Tabela 1 – Condutividade térmica da água.

T
(°F)

Fase


(Btu/h ft.°F)

212

Líquida

L = 0,3930

212

Vapor

v = 0,0145

(Fonte: WELTY et al., 2008, p. 680 e p. 685)
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Mapeamento geológico da porção leste da Bacia do Irecê:
região de Cafarnaum – BA
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Abstract
The study area comprising the Irecê Basin belonging to São Francisco Supergroup,characterized by a thermal intracratonic
depression that was disturbed by Braziliana deformations. The objective is the mapping of a portion of the Espinhaço
Supergroup. Initially by pre-field analysis of remote sensing products, especially aerial photographs - in which the
photointerpretation allowed structural analysis area; and bibliographical studies has produced a map to aid in the field
stage that allowed the storage of more information which contributed to further description of structural and stratified
features of the mapped area. In a post-field phase were made of various treatments of the materials obtained, such as
petrographic microscopy. The study was conducted in a geological location north of São Francisco Craton. The observed
units in the field have great economic importance, so that were viewed phosphatic concretions,dolomitic limestone with
sulfur (importance as a generator of oil rock), barite fragments, sandstones and sands (important for construction), etc. It
also noted the importance of the units visited as geological value, as the region appears to be quite rich in very important
elements for the geosciences, as lithological records of glacial events in northeastern Brazil and the occurrence of
columnar and stratiform stromatolites.

Keywords: Irecê Basin, São Francisco Supergroup, Deformation Brasilianas, Espinhaço Supergroup, the Rift Subsidence, São Francisco
Craton.

Resumo
A área de estudo compreende a Bacia do Irecê, pertencente ao Supergrupo São Francisco, caracterizado por uma
depressão termal intracratônica que foi perturbado por deformações brasilianas. O objetivo do trabalho é o mapeamento
de uma porção do Supergrupo Espinhaço. Inicialmente por análise pré-campo de produtos de sensores remotos, em
especial fotografias aéreas- no qual a fotointerpretação permitiu a analise estrutural da área; e por estudos bibliográficos
foi elaborado um mapa para auxílio na etapa de campo que permitiu o armazenamento de maiores informações que
contribuiu para maior descrição das feições estruturais e estratificadas da área mapeada. Em uma etapa pós-campo foram
feitos diversos tratamentos dos materiais obtidos, como por exemplo a análise microscópica petrográfica. O estudo foi
realizado em uma localidade geológica ao norte do Craton São Francisco. As unidades observadas em campo possuem
grande importância econômica, de maneira que foram visualizadas concreções fosfáticas, calcários dolomíticos com
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enxofre (importância como rocha geradora de petróleo), fragmentos de barita, arenitos e areias (importantes para
construção civil), etc. Vale salientar também a importância das unidades visitadas como valor geológico, pois a região
mostra-se bastante rica em elementos de grande importância para a geociências, como registros litológicos de eventos
glaciais no nordeste Brasileiro, ocorrência de estromatólitos colunares e estratiformes.

Palavras-Chaves: Bacia do Irecê, Supergrupo São Francisco, Deformações Brasilianas, Supergrupo Espinhaço, Rifte de Subsidência,
Craton São Francisco.

1. INTRODUÇÃO
O trabalho é resultado do mapeamento geológico, cuja etapa
de campo ocorreu durante os dias 07 e 16 de setembro de
2014, próxima à cidade de Cafarnaum-BA, numa área total
de 375km² num trabalho realizado em escala 1:50.000.
A área engloba uma porção leste da Bacia do Irecê, que
possui idade média correlata ao Neoproterozóico e foi
trabalhada segundo a ótica da disciplina Geologia de Campo
II, sob a orientação dos professores Francisco Hilário Rego
Bezerra, Francisco Pinheiro Lima Filho e Narendra Kumar
Srivastava, e a partir de conhecimentos adquiridos durante o
curso de graduação de Bacharelado em Geologia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Este trabalho de campo objetiva, principalmente, a
apresentação dos resultados obtidos durante as atividades
inerentes ao mapeamento da área determinada, a partir de
revisões de publicações da literatura, interpretação de dados
de sensores remotos, como imagens de satélite e fotografias

aéreas, como também do trabalho prático de campo, com a
descrição de afloramentos e coleta de amostras, com a
construção de modelo 2D da região mapeada, através da
apresentação de mapa geológico em escala 1:50.000.
Por fim, objetiva-se, por meio das ações propiciadas por esse
trabalho, um desenvolvimento do conhecimento acerca da
história e composição geológica da Bacia do Irecê, centro
norte do estado da Bahia (figura 1).
1.1. Geologia Regional
O Cráton do São Francisco (Almeida, 1967,1977) é
contornado por cinturões de dobramentos formados durante
a Orogênese Brasiliana e abrange principalmente os estados
da Bahia e de Minas Gerais.
Segundo Teixeira et al. (2000) e Brito Neves & Sato (2001),
os dados isotópicos e geocronológicos sugerem a existência
de cinco episódios de geração e deformação de rochas do
Cráton do São Francisco na Bahia, que podem ser agrupados

Figura 1: Mapa de localização da área mapeada (em vermelho) e principais vias de acesso e toponímia. O mapa produzido da
região, com sua toponímia e coordenadas em sistema Universal Transversa de Mercator (UTM), projetado em DATUM WGS 1984,
Zona 24 Sul
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em: (i) em torno de 3,0 –2.9 Ga; (ii) em torno de 2,7 – 2.6
Ga; (iii) ao redor de 2,2 – 2,4 Ga (incluindo a Orogenia
Transamazônica); (iv) em aproximadamente 1,8 – 1,0 Ga
(incluindo a Orogenia Espinhaço) e, finalmente (v), em torno
de 0,75 - 0,50 Ga (incluindo a Orogenia Brasiliana).

No Cretáceo, durante a separação Brasil-África, houve a
formação da Bacia do Recôncavo como rifte abortado.
Posteriormente, extensa sedimentação plataformal tomou
lugar durante o fanerozóico, segundo Barbosa et al. (2003),
dando origem ás coberturas superficiais Fanerozóicas.

Do ponto de vista geotectônico, o Cráton do São Francisco
pode ser descrito como um mosaico de unidades estruturais,
gerado por sucessivos mecanismos tectônicos que podem ser
expressos por acresções crustais e/ou colisões continentais
do final do paleo- proterozóico.

2. METODOLOGIA

O cráton é truncado por um rift abortado, orientado segundo
a direção N-S, no qual se depositaram os protólitos dos
Supergrupos Espinhaço (Mesoproteozóico) e São Francisco
(Neoproterozóico) (Barbosa et al., 2003). A bacia na qual se
acumularam as rochas siliciclásticas do Supergrupo
Espinhaço originou-se por volta de 1,7 ga. Neste rift seis
seqüências deposicionais se acumularam, entre as quais
encontram-se as formações do Grupo Chapada Diamantina.
Dominguez (1993) propôs que a origem da Bacia EspinhaçoSão Francisco ocorreu durante uma fase de estiramento
crustal, onde foram depositadas rochas pertencentes ao
Grupo Paraguaçu. O fim da deposição deste grupo deu-se a
partir do soerguimento com exposição subaérea, o que
favoreceu a deposição da Formação Tombador e a
implantação de um importante sistema fluvial. Um novo
episódio de subsidência de natureza térmico flexural
associado à evolução do aulacógeno do Espinhaço resultou
na acumulação da Formação Caboclo. Importante
abaixamento do nível do mar resultou na exposição subaérea
de quase toda a Bacia do Espinhaço, e durante a subida
possibilitou a deposição da sequência morro do chapéu.
Grande parte do cráton foi afetada por uma importante
glaciação à aproximadamente 1Ga, na qual as geleiras se
movimentaram de W para e na borda sudoeste do paleocontinente São Francisco e, de NE para SW na província da
chapada diamantina.
Segundo Barbosa et al. (2003), a acumulação dos sedimentos
carbonáticos (700-900 Ma), como a Formação Salitre, sobre
o cráton do São Francisco, resultou do processo de
deglaciação, o qual promoveu mudança da linha de costa e
consequente inundação nas bordas ocidental e oriental do
cráton do São Francisco. A associação desta inundação com
o aumento da subsidência das margens do paleo-continente
São Franciscano para o seu interior, permitiu a implantação
das Bacias São Francisco, Irecê e Una-Utinga. Estas bacias
estão representadas por uma extensa cobertura sedimentar,
onde estão depositadas as sequências essencialmente
carbonáticas do Supergrupo São Francisco.
No fim do proterozóico, colisões nas margens do cráton, as
quais foram responsáveis pela formação dos cinturões
dobrados brasilianos referidos, causaram inversão da Bacia
do Espinhaço-São Francisco. A intensidade da deformação
foi maior ao longo do eixo do rifte, onde a litosfera havia
sido afinada durante os episódios de subsidência anteriores.
Os sedimentos que se acumularam nas partes externas do
rift, sobre os blocos continentais mais espessos, foram
relativamente poupados da deformação (Dominguez, 1993).

A metodologia de mapeamento adotada para este trabalho é
resumida em três etapas: pré-campo, campo e pós-campo.
Na etapa de pré-campo foram adquiridas fotografias aéreas
em tons de cinza da área a ser mapeada, com finalidade de
utilizar ferramentas do sensoriamento remoto para montar
um mapa de zonas homólogas, a serem visitadas em campo.
Para tal, foi definido um mapa de drenagens, um mapa de
tons de cinza e um mapa lineamentos. Além disso, foram
confeccionados também um mapa de rodovias e vias de
acesso, que incluía a rede de drenagem, e pequenas
localidades e centros urbanos da região a ser mapeada. Nesta
etapa também foram levantadas informações acerca da
geologia regional, a serem complementadas com a etapa de
campo.
Na etapa de campo, foram utilizados os mapas
confeccionados na etapa de pré-campo para definir os perfis
a serem percorridos. Foram determinados, portanto, 5 perfis,
que foram comtemplaram todas as áreas da região mapeada,
cortando-a de norte a sul, leste a oeste, nordeste a sudoeste e
noroeste a sudeste. Ao longo dos perfis foram coletadas
amostras, medidas de direções das estruturas, assim como
produção de seções colunares e demais observações
inerentes ao trabalho de campo.
Devido a complicações encontradas na área, como poucos
afloramentos de valor científico para estudo, a área foi
ampliada, em campo, em cerca de 3 km a leste. Com isto, foi
possível determinar melhor os contatos das rochas
carbonáticas com as siliciclásticas, além de diferenciar as
fácies areníticas presentes na área. Assim, os arenitos da
Formação Morro do Chapéu foram melhor definidos no
mapa geológico produzido nesta etapa.
Após o trabalho de campo, iniciou-se as atividades póscampo, com confecção e descrição de lâminas delgadas,
adequação do mapa geológico a partir em dados da literatura
e das microfácies melhor identificadas na descrição
petrológica.
Como resultado final das três etapas, foi produzido um
relatório, com a finalidade de consolidação das observações
realizadas durante o mapeamento.
3. RESULTOS E DISCUSSÃO
3.1. Unidades geológicas mapeadas
A partir do trabalho de campo realizado na região de
cafarnaum foi possível descrever três unidades formais, que
são as Formações Morro do Chapéu, Bebedouro e Salitre.
Foram descritos 46 afloramentos em toda a área mapeada.
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A descrição destas unidades segue neste capítulo, organizado
de forma geocronológica, das mais antigas para as mais
recentes.
3.1.1. Formação Morro Do Chapéu
A Formação Morro do Chapéu, pertencente ao Supergrupo
Espinhaço, foi descrita na área mapeada como os arenitos
que ocorrem na região. Os arenitos estão submetidos aos
eventos tectônicos rúpteis que afetaram as bordas da Bacia
do Irecê e, por esse motivo, encontram-se fraturados.
Contudo, em alguns dos afloramentos, as estruturas
primárias de deposição e sedimentação estão preservadas e
possibilitaram o levantamento de seções colunares.
Durante o mapeamento foi possível fazer uma diferenciação
entre os dois tipos principais de arenitos devido à
granulometria das rochas, sendo um arenito fino, bem
selecionado, e outro médio e mal selecionado. Também foi
possível identificar duas tonalidades de cores nestes litotipos
siliciclásticos, um com tons esbranquiçados e outro
avermelhado (figura 2), identificado também pela gradual
mudança do solo.

Foi levantada seção colunar inclinada do arenito fino (figura
4) possibilitando identificar ciclos graduais de mudança de
granulometria, variando de areias muito finas a finas
passando para grânulos e areias médias, no topo, o que
caracteriza mudança de energia do ambiente, de baixa
energia para alta energia.

Os arenitos brancos, finos, foram formados sob um sistema
deposicional flúvio-lacuste, enquanto que os arenitos
médios, vermelhos, foram gerados por um sistema
deposicional marinho raso dominado por marés.

Figura 2: diferenciação das cores no solo são resultados do
intemperismo de arenitos de colorações diferentes.
O arenito de coloração mais esbranquiçada possui uma
granulometria fina, bem selecionada, foi encontrado em
afloramentos apresentando essencialmente estratificações
cruzadas acanaladas de pequeno porte. Em alguns
afloramentos foi possível caracterizar a mudança de
ambiente deposicional de baixa energia para um de alta
energia durante a sedimentação do arenito fino devido à
mudança de granulometria encontrada.
Maiores descrições deste arenito não foram possíveis devido
à carência de afloramentos de qualidade deste litotipo como
mostra a figura abaixo (figura 3).
Figura 3: Arenito fino esbranquiçado encontrado no
afloramento caf-40.

Figura 4: Arenito fino esbranquiçado encontrado no
afloramento caf-40.
O arenito médio possui uma estrutura mais maciça do que o
arenito fino e foram descritas nos afloramentos com
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estratificações de baixo ângulo, cruzadas acanaladas, planoparalela e cruzada tabular. Também foram encontradas
rochas fraturas, com juntas subverticais preenchidas (figura
5).

3.1.2. Formação Bebedouro
A Formação Bebedouro encontra-se amplamente erodida na
área mapeada, sendo possível sua definição apenas pela
caracterização de seixos de varvitos. Em afloramento típico
da Formação Bebedouro, a norte da área mapeada, foi
possível descrever essa unidade como constituída por
varvitos, formados em ambiente glácio-lacustre, e que
possuem seixos dos Grupos Jacobina e Morro do Chapéu, o
que evidencia que a geleira que os movimentou é mais
recente que estas unidades.

Figura 5: Fotografia e desenho esquemático do afloramento
caf-16 mostrando as diversas estratificações encontradas
nos arenitos médios da Formação Morro do Chapéu.
Também se observa junta preenchida por carbonato.

Em afloramento, a Formação Bebedouro é caracterizada pela
presença de paraconglomerados, com ciclos de rocha mais
friáveis e outras menos friáveis, a diferenciação é devida ao
processo de caolinização que atingiu os pacotes mais brancos
de rocha. No topo estão os maiores seixos, derivados das
unidades mais antigas (figura 7)

Em alguns afloramentos da Formação Morro do Chapéu em
que ocorreram arenitos médios foram encontradas também
marcas onduladas, o que, juntamente com a coloração das
rochas, proveniente da sedimentação de argilas, pode-se
inferir um sistema deposicional estuarino na região de
planície de maré.
Foi levantada seção colunar no afloramento caf-16 (figura 6)
que mostra a predominância, no local, de estratificação
cruzada acanalada.

Figura 7: Afloramento representativo da Formação
Bebedouro, com paraconglomerados originados de ambiente
glacial.
3.1.3. Formação Salitre
A Formação Salitre, que compõe o Supergrupo São
Francisco – que é representado na região pelo Grupo Una –,
foi gerada em ambiente de mar raso, de baixa energia. Esta
Formação é subdividida, em quatro unidades: Gabriel,
Jussara, Irecê e Nova América.
A Unidade Gabriel é representada na área por calcários
laminados de cor acinzentada a avermelhada (figura 8). Nas
rochas da Unidade Gabriel são classificadas como
boundstone segundo a classificação de Dunham, também
foram identificadas concreções fosfáticas em diversos níveis
e com ocorrência cíclica. Em lâminas que possuem espessura
variável entre 0,5mm a 2cm (figura 9).

Figura 6: Seção colunar levantada no afloramento caf-16.
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11). Na Unidade Gabriel também foram identificados
estromatólitos estratiformes (figura 12).

Figura 8: Fotografia do afloramento caf-32 mostrando os
calcários acinzentados da Unidade Gabriel da Formação
Salitre.

Figura 9: Fotografia do afloramento caf-32 mostrando as
concreções fosfáticas encontradas na Unidade Gabriel da
Formação Salitre.
Estilótitos diagenéticos encontrados na Unidade Gabriel
indicam processos de aumento de carga durante a
sedimentação, o que gerou compressão perpendicular ao plano
de acamamento, são bastante comuns nas rochas desta
unidade (figura 10).

Figura 10: Fotografia do afloramento caf-10 mostrando os
estilótitos diagenéticos encontradas na Unidade Gabriel da
Formação Salitre.
No afloramento caf-32 foi possível levantar seção colunar de
aproximadamente 13m que mostra ciclos semelhantes de
deposição das rochas calcárias da Unidade Gabriel (figura

Figura 11: Seção colunar levantada no afloramento caf-32.

Figura 12: Estromatólitos estratiformes encontrados na
Unidade Gabriel da Formação Salitre.
A Unidade Jussara foi mapeada pela presença de oólitos
(figura 13). A rocha é um grainstone oólítico na classificação
de dunham, foi depositada em ambiente de supramaré a
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inframaré. Na área mapeada, a Unidade Jussara está em
contato com a Unidade Irecê.

Figura 15: Foto do afloramento caf-31 mostrando um
calcário maciço pertencente à Unidade Nova América.
3.4. Coberturas recentes

Figura 13: Em azul estão circulados alguns oólitos
observados na Unidade Jussara, afloramento caf-06.
A Unidade Irecê é a unidade que predomina na área
mapeada, é composta por rochas carbonáticas dolomitizadas,
classificadas como mudstones dolomitizados. A coloração
mais escura das rochas desta unidade é devido ao alto teor de
matéria orgânica. Em alguns afloramentos dessa unidade
foram mapeadas rochas com laminações espessas,
especialmente na área sul da região mapeada (figura 14).

Além das unidades mapeadas, foram identificadas, durante o
trabalho de mapeamento na região de Cafarnaum, a
ocorrência de coberturas recentes, como silexitos, coberturas
lateríticas e coberturas Cenozoicas.
Os silexitos ocorrem como um corpo isolado e altamente
fraturado, está em contato com a Unidade Irecê, da
Formação Salitre.
Sobre a Formação Morro do Chapéu, em especial sobre os
arenitos médios, foram encontradas coberturas lateríticas,
resultado de um processo de lixiviação que gerou essa
cobertura tipicamente rica em ferro e alumínio (figura 16).

Figura 14: Fotografia do afloramento caf-29 mostrando
laminação espessa em rocha da Unidade Irecê.

Figura 16: Cobertura laterítica encontrada sobre a
Formação Morro do Chapéu.

A Unidade Nova América é descrita por rochas maciças, sem
laminações, tipicamente um wackstone segundo a
classificação de dunham, ocorre, assim como na Unidade
Irecê, um alto teor de matéria orgânica associada à sua
sedimentação (figura 15).

Do intemperismo intenso sobre as rochas carbonáticas da
Formação Salitre foi formada uma cobertura Cenozoica, de
solo avermelhado, que cobre boa parte da zona sudoeste da
área mapeada.
Com essas observações associados às interpretações de
dados de sensores remotos, como imagens de satélite e
fotografias aéreas, como também do trabalho prático de
campo, com a descrição de afloramentos e coleta de
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amostras dos em campo foi possível elaborar um mapa
geológico em escala 1:50.000 da região estudada (figura 17).

(importância como rocha geradora de petróleo), fragmentos
de barita, arenitos e areias (importantes para construção
civil), etc.

4. CONCLUSÃO
A partir dos dados apresentados, associando aqueles
adquiridos em campo com a literatura citada, pôde-se mapear
duas unidades de arenitos para a Formação Morro Do
Chapéu (Grupo Chapada Diamantina – Supergrupo São
Francisco) e quatro unidades para a Formação Salitre (Grupo
Una – Supergrupo Espinhaço), representantes do
Mesoproterozóico e do Neoproterozóico da área mapeada,
respectivamente.
Para a Formação Morro do Chapéu, foram mapeadas duas
unidades, na base um arenito fino e arenito médio (topo), de
maneira que se observa o engrossamento textural para o topo
desta formação, fato observado também em escala de
afloramento e ilustrado em seções colunares. Este aumento
de energia evidencia o que a literatura comenta acerca da
subida do nível do mar durante a deposição destes
sedimentos.
Próximo à área mapeada afloram diamictitos glaciais da
Formação Bebedouro, a exemplo do evento de glaciação
registrado no Cráton São Francisco de idade de c.1Ga.
Além da Formação Bebedouro, o Grupo Una é composto de
sedimentos carbonáticos da Formação Salitre, aflorantes na
Bacia de Irecê, com idade entre 700 e 900 Ma. Para esta
Formação, foram mapeadas quatro unidades: Gabriel,
Jussara, Irecê e Nova América, registando sucessões
carbonáticas de precipitação predominantemente associada a
algas azuis.
Esta acumulação de sedimentos carbonáticos no Cráton São
Francisco é consequência da inundação das bordas oriental e
ocidental do referido cráton como consequência do processo
de deglaciação associado ao aumento da subsidência das
margens do paleo-continente São Francisco para seu interior.
Colisões pós-deposicionais foram observadas em campo,
através de diversas estruturas de empurrões e retroempurrões
em falhas inversas e em dominó nos carbonatos da Formação
Salitre. Além disso, o regime contracional ao qual foi
submetida a Bacia de Irecê propiciou a recristalização de
seus carbonatos em brechas de carbonato cristalino, além de
juntas e pequenas falhas transcorrentes.
As unidades observadas em campo possuem grande
importância econômica, de maneira que foram visualizadas
concreções fosfáticas, calcários dolomíticos com enxofre

Vale salientar também a importância das unidades visitadas
como valor geológico, pois a região mostra-se bastante rica
em elementos de grande importância para a geociências,
como registros litológicos de eventos glaciais no nordeste
Brasileiro, ocorrência de estromatólitos colunares e
estratiformes.
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Figura 17: Mapa Geológico da região de Cafarnaum (1:50.000)
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Resumo
Apresentam-se algumas etapas do desenvolvimento da aplicação de materiais compósitos à indústria aeronáutica, considerando-se
desde os primórdios da aviação experimental até seu emprego na aviação comercial moderna. Dada à quantidade de metal que ainda é utilizado em aeronaves, focou-se o presente trabalho nas possibilidades que o uso dos compósitos representa na busca por segurança, eficiência e economia no setor aeronáutico.

Palavras-chave: Tecnologia de materiais; Compósitos; Indústria aeronáutica.
Abstract
An introductory study concerning the application of composite materials to the aeronautical industry is presented, considering from
the beginning of experimental aviation to its use in modern commercial aviation. Given the amount of metal that is still used in aircrafts, this work focused on the possibilities of the use of composites in the search for safety, efficiency and economy in the aeronautic.
Keywords: Materials Technology; Composites; Aeronautical industry.

1. INTRODUÇÃO

O homem faz uso de materiais compósitos desde a préhistória, quando desenvolveu utensílios, ferramentas e armas
necessários à sobrevivência. Nos primórdios da construção
civil, misturava-se capim seco à argila para produzir tijolos
mais resistentes. Na metalurgia, a combinação do cobre ao
estanho resultou no bronze (uma liga resistente à compressão), e a combinação do cobre ao zinco permitiu produzir
latão (utilizado em armas). No final do século XIX, ficou
evidente que alguns ramos de atividade dependiam fortemen-

te de novos materiais para se desenvolver, especialmente a
aviação.
Na medida em que os motores para propulsão aeronáutica se tornavam mais potentes e eficientes, as solicitações às
estruturas das aeronaves aumentavam. Então, chegou-se a
um impasse: a velocidade de voo estava limitada mais pela
estrutura do que pela potência do motor. Foi fácil identificar
que se tratava de um problema atinente à ciência dos materiais. Para resolvê-lo, teriam de ser investidos recursos vultosos na busca por soluções técnica e economicamente viáveis.
Além disso, era imprescindível que as novas aeronaves du-
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rassem o suficiente para que os investimentos tivessem retorno.
A durabilidade das aeronaves constitui parâmetro estratégico em qualquer companhia de aviação. Atualmente, os
aviões são aposentados não por idade, mas por tempo de
serviço, deixando de ser usados quando a manutenção não
mais compensa os custos. Durante uma vida útil média que
pode chegar a 30 anos, uma aeronave comercial moderna
voa em torno de 60.000 horas, percorrendo 160.000 km e
realizando mais de 20.000 operações de pouso-decolagem
[5]. Há casos documentados de aeronaves que ultrapassaram
o dobro desse tempo em operação, como o Douglas DC–3
(fabricado desde 1935, que está em museu e continua em uso
comercial), ou o bombardeiro Boeing B–52 (usado pelas
forças armadas norte-americanas desde 1954 até os dias atuais). Porém, como dito anteriormente, essas exceções implicam em aumento progressivo dos custos com manutenção.
Expandir o ciclo de vida das aeronaves, portanto, resulta em
economia.
A demanda industrial por materiais com elevada resistência mecânica, flexibilidade, leveza, baixo custo e durabilidade foi o vetor do desenvolvimento dos compósitos. O
primeiro setor a fazer uso aeronáutico dos compósitos desenvolvidos pela engenharia de materiais foi a aviação militar, onde foram empregados em compartimentos subsidiários
(carenagens, pequenas portas e superfícies de controle).
Quando a tecnologia maturou, as aplicações estenderam-se
às asas, fuselagem e estabilizadores. Os bons resultados obtidos na área militar permitiram estender o uso dos compósitos às aeronaves comerciais, com consequências imediatas:
redução do consumo de combustível, aumento da capacidade
de carga e ampliação da vida útil. Evidentemente, a aviação
não foi o único campo a se beneficiar dessas vantagens.

Fig. 1 – Balão em papel (1783) [18]
Em 1898, durante a construção do balão Brasil, Santos
Dumont substituiu a seda chinesa, mais resistente, pela seda
japonesa – que, embora cerca de 30 % menos resistente, era
bem mais leve [8]. Desse modo, conseguiu construir o menor
balão de sua época, com 113 m³, pesando apenas 35,5 kg e
que podia ser transportado no porta-malas de um automóvel
[20]. Assim, em 04 de julho de 1898, ele realizou com sucesso seu primeiro voo solo (Fig. 2).

A adoção de materiais compósitos na estrutura de aeronaves constituiu, na verdade, uma revolução na engenharia
de materiais. A combinação de partes que diferem entre si,
tanto na forma quanto na composição, resulta em um material com melhores propriedades. No projeto de materiais compósitos, cientistas e engenheiros podem mesclar propriedades melhores do que aquelas encontradas nas ligas metálicas,
nas cerâmicas e nos materiais poliméricos [4].
No presente trabalho serão abordados aspectos históricos
da evolução do uso de compósitos em aeronaves. A situação
do Brasil nesse setor será brevemente discutida, onde serão
apontadas algumas perspectivas.

2. EVOLUÇÃO DOS COMPÓSITOS NA AVIAÇÃO

Na fase embrionária da aviação (ver figuras 1 a 3), os
veículos aeronáuticos foram construídos com o que a natureza melhor proporcionava em termos de combinação entre
leveza e resistência mecânica – ou seja, fibras de origem
vegetal (e. g., papel, vime e bambu) e animal (e. g., seda).

Fig. 2 – Balão em seda (1901) [19]
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Compósitos naturais ainda foram usados no desenvolvimento do moto-planador (irmãos Wright, em 1903) e do avião (Santos Dumont, em 1906). Durante a I Guerra Mundial
(1914 – 1918), devido ao surgimento de motores mais potentes e, portanto, capazes de proporcionar mais velocidade, foi
necessário aumentar a resistência das estruturas, razão pela
qual os metais passaram a ser incorporados às aeronaves.
Desse modo, no período pós-guerra, aço e ligas de alumínio
constituíram a base necessária à consolidação da aviação
como meio de transporte.

Aos poucos, os compósitos começaram a integrar partes
secundárias de aeronaves militares, como nos caças norteamericanos F–14 (da Marinha americana) e F–15 (da Força
Aérea americana). A porcentagem foi aumentando, passando
de 2 % no F–15 para 19 % no F–18 e 24 % no F–22 [7]. O
caça AV-8B Harrier II (desenvolvido pelo consórcio
McDonnell – Douglas) foi construído com 40 % de seu peso
em compósito (epóxi–carbono).
A partir do início da década de 1980, caças desenvolvidos na Europa começaram a incorporar compósitos em suas
estruturas. O francês Rafael (da Dassault) tem 26 % e os
suecos Gripen (da Saab) e Mako (da Airbus) possuem, respectivamente, 20 % e 25 % [12].
Paralelamente aos avanços na aviação militar, os compósitos para uso na aviação civil observaram desenvolvimento exponencial na década de 1980.
Entre 1983 e 1985, as aeronaves A300 e A310, da Airbus, foram produzidas mediante substituição de 2000 peças
metálicas por 100 peças de compósitos [12].

Fig. 3 – Avião em seda, bambu e vime (1906) [19]
Os metais dominaram o cenário aeronáutico até o início
da II Guerra Mundial (1939 – 1945), quando, novamente, foi
necessário combinar leveza e resistência para atender aos
esforços resultantes proporcionados pelos novos motores,
especialmente os motores à reação [2].

No século XXI, a ciência dos materiais permitiu que a
indústria aeronáutica ultrapassasse a marca dos 50 % de
compósitos incorporados em aeronaves – Airbus A350 e o
Boeing 787 (Fig. 4). Ressalte-se que, de acordo com ambas
empresas, apesar do progresso atingido, ainda há um longo
caminho de muito investimento em pesquisa pela frente.

A partir da década de 1950, foram introduzidos alguns
compósitos com fibras de boro e de carbono. Isso permitiu
atender ao crescimento logarítmico da aviação civil, que
demandava aeronaves cada vez maiores e com maior capacidade de transporte de carga e passageiros. Porém, as demandas que revolucionariam a ciência dos materiais no século
XX seriam aquelas decorrentes de problemas em uma nova
área – a engenharia espacial [1].
Enquanto em 1947 a aviação superava a barreira do som
em aeronaves voando a mais de 340 m/s, os projetistas de
veículos espaciais tinham de lidar com situações em que a
velocidade passava de 8.000 m/s.
Para viabilizar o projeto de exploração da Lua, na década de 1960, foi necessário desenvolver ligas cerâmicas capazes de suportar temperaturas próximas a 4.000 °C, comuns
aos veículos tripulados que reentravam na atmosfera terrestre
voando a 11.000 m/s.
A aviação civil foi justamente o setor que mais se beneficiou das inovações decorrentes da exploração espacial. O
sucesso na substituição de diversos componentes aeronáuticos sedimentou o caminho para que, na década de 1970, os
compósitos fossem combinados a matrizes metálicas, resultando em novos materiais, como, por exemplo, as ligas de
boro – alumínio.
Em 1973, a empresa norte-americana DuPont desenvolveu o kevlar, uma fibra à base de aramida que logo encontraria aplicação em vários setores da engenharia [6].

Fig. 4 – Evolução do percentual de compósitos incorporados
em aeronaves civis. Adaptado: (Gay, 2014).

3. COMPÓSITOS APLICADOS À INDÚSTRIA

Há cerca de 25 anos, entre 80 % e 90 % das estruturas
das aeronaves eram constituídas de ligas de alumínio, titânio
e aço (Fig. 5). Com o avanço da potência e, consequentemente, do aumento da velocidade, novos limites foram impostos ao voo. Em alguns casos, os limites não podiam ser
superados a partir de aeronaves construídas com aquelas
ligas. Isso alavancou o desenvolvimento de novos materiais,
permitindo que a indústria aeronáutica substituísse componentes metálicos por compósitos capazes de combinar, entre
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outras propriedades: rigidez, resistência ao calor, elevada
resistência mecânica, baixa densidade e durabilidade [13].

Porcentagem da Aeronave
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Fig. 5 – Domínio do Alumínio em Aeronaves.
Adaptado: (Campbell, 2006).
Os compósitos são formados por dois ou mais elementos
com características distintas, denominados matriz e reforço.
A matriz serve como apoio para sustentar o reforço, que pode ser de material fibroso ou particulado. Além disso, ela
deve: garantir que o reforço permaneça na posição certa,
proteger o compósito contra corrosão, distribuir cargas sobre
o reforço e aumentar a resistência ao cisalhamento. Portanto,
a escolha da matriz depende da aplicação que será dada ao
compósito [5].
Existem três tipos de matrizes: polimérica – PMC
(polymer matrix composites), metálica – MMC (metal matrix composites) e cerâmica – CMC (ceramic matrix composites).
As matrizes poliméricas possuem muitas aplicações na
indústria aeronáutica, mas estão limitadas aos casos em que
as temperaturas são relativamente baixas.
As matrizes metálicas resistem a altas temperaturas e
têm boa capacidade de transferência de calor, fato que ajuda
na dissipação de energia em aeronaves. Contudo, devido ao
processo de fabricação complexo, têm custo de produção
elevado.
A matriz cerâmica é apropriada para uso em ambientes
hostis, com alta temperatura e sujeitos a ataques químicos.
Entretanto, são frágeis, o que é uma desvantagem em algumas aplicações aeroespaciais. Assim como as matrizes metálicas, a fabricação das matrizes cerâmicas é um processo
muito lento e caro [15].
Os compósitos com reforço particulado contêm uma matriz e partículas de algum material mais duro e rígido. Sob
efeito de uma carga externa, dificultam a propagação das
discordâncias através da matriz, restringindo a deformação
plástica e melhorando as resistências à tração e à dureza.
Compósitos reforçados com fibras são semelhantes aos
que possuem material particulado, exceto que o reforço se dá

por meio de material filamentoso – a fibra. A matriz possui
alta resistência enquanto a fibra é rígida e forte, resultando
em um material com alta resistência e módulos específicos
excepcionalmente elevados [4].
Uma propriedade que diferencia os compósitos de fibras
dos particulados é a anisotropia – ou seja, a variação das
propriedades em função da orientação geométrica dos constituintes. Compósitos reforçados com partículas possuem as
mesmas propriedades físicas independentes da direção e,
portanto, são denominados isotrópicos.
Por sua vez, os compósitos reforçados com fibras são
anisotrópicos, i. e., suas propriedades variam de acordo com
a direção de aplicação da tensão ou carga. O tamanho e a
concentração das fibras influenciam diretamente no desempenho do compósito, onde as fibras de comprimento contínuo e distribuição uniforme proporcionam comparativamente melhores propriedades gerais [4].
A fibra de vidro está entre os materiais compósitos mais
utilizados da atualidade, consequência da boa relação que
proporciona entre baixo custo e propriedades mecânicas adequadas à diversas aplicações. Tem baixa densidade, elevada
resistência a corrosão e é fácil de manusear. Sua relação peso
/ resistência permite que concorra técnica e economicamente
com o alumínio [15].
A fibra de carbono, uma das maiores inovações da engenharia de materiais para uso aeronáutico, é mais resistente e
tem módulo de elasticidade superior ao da fibra de vidro,
tornando-a mais requisitada para aplicação às estruturas que
exigem mais rigidez. Apresenta baixa densidade, baixo coeficiente de expansão térmica e condutividade térmica relativamente alta – resultando dessa última, contudo, a maior
capacidade para causar corrosão galvânica em contato direto
com alumínio. Além disso, é significativamente mais cara
[15].
O Kevlar (ou fibra de aramida) é um compósito com
amplo uso na indústria aeronáutica. Graças à elevada resistência ao cisalhamento, é capaz de suportar altos impactos e
absorver grande quantidade de energia durante os processos
de fratura. Porém, esse aspecto compromete a trabalhabilidade. É mais barato que as fibras de carbono para uso aeroespacial, e mais caro que as fibras de vidro. Apresenta alta
resistência à tração, mas nem tanto à compressão. Por ser um
polietileno, sua aplicação é marcadamente limitada pela
temperatura [17].
Por ser mau condutor de calor e ter peso superior ao
epóxi – carbono, o compósito epóxi com fibra de vidro ou
kevlar tem aplicação limitada às carenagens de portas de
carga, portas de trem de pouso, karmans, radomes e abas de
borda. Recentemente, fibras de vidro e kevlar foram substituídos por carbono, que tem melhores propriedades mecânicas
[10].
O compósito de epóxi – carbono é o mais utilizado na
indústria aeronáutica por ter as mesmas características do
epóxi – vidro e do epóxi – kevlar. Contudo, está limitado aos
casos onde a temperatura não exceda 120 °C. Sua resistência
ao impacto é inferior ao epóxi – vidro, é mais difícil de produzir e, tem baixa resistência mecânica, sendo mais propenso
a defeitos de fabricação e mais suscetível aos raios. É usado
nas nervuras das asas, ponta de asa, estabilizadores verticais
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e horizontais, fuselagem, caixa de asas central, ailerons,
spoilers, abas, armadilhas, suportes, pisos e antepara de pressão [10].

3) design detalhado.

Entre as partes de aeronaves onde os compósitos são
mais usados, destacam-se: asas, estabilizadores vertical e
horizontal, feixe de quilha e seções de fuselagem. Além disso, também são aplicados em elementos de controle de voo,
em carenagens e no interior da aeronave – como portas, pisos
e painéis de revestimento da cabine [10].

Durante o design conceitual, os materiais compósitos
não constituem as preocupações mais relevantes dos projetistas, representando apenas uma variável secundária. Nessa
etapa, questões básicas são levantadas a respeito do arranjo
da configuração, do tamanho, do peso, da capacidade de
transporte, do desempenho e da segurança da aeronave.

Considera-se o Airbus A380 um marco da tecnologia dos
compósitos da aviação moderna. Nele, pela primeira vez se
usou o CFRP (carbon fiber reinforced plastic, ou compósito
reforçado com fibras de carbono) às nervuras das asas. Além
das asas, depois, o CFRP foi aplicado às vigas do piso e ao
anteparo traseiro. O Airbus A350 – XWB faz uso de CFRP
nas seguintes partes: fuselagem, caixilhos, caixilhos de janela, clipes e portas. O Boeing 787 Dreamliner é constituído de
23 toneladas de fibra de carbono, distribuídas na fuselagem,
asas, cauda, portas e interior, conforme mostrado na Fig. 6
[11].

Na fase de design preliminar, são relevantes os dados
obtidos em testes previamente realizados sobre aspectos como: aerodinâmica, propulsão, resistência estrutural, estabilidade e controle.
Somente durante o design detalhado, quando, de fato,
são desenvolvidas as peças para fabricação e testes, considerações sobre características dos compósitos ganham relevância e determinam estratégias para tomada de decisão. Nessa
fase, os engenheiros tendem de aumentar a quantidade de
compósitos na estrutura da aeronave com base nos resultados
dos estudos e testes previamente realizados [22].
Estudos, simulações, experimentos e análises (principalmente de erros) constituem o quotidiano da equipe de
P&D da indústria aeronáutica.
Laboratórios modernos e softwares complexos têm permitido significativos avanços na incorporação de compósitos
às aeronaves, garantindo segurança, força e leveza, além de
economia e eficiência. Entretanto, como se sabe, dentro desse setor extremamente competitivo, há outros aspectos que
determinam as tendências de mercado.

4. ASPECTOS DA UTILIZAÇÃO DOS COMPÓSITOS

A aviação comercial é responsável pela emissão de
aproximadamente 2,5 % de todos os gases de efeito estufa na
atmosfera terrestre.
Fig. 6 – O uso de compósitos no Boeing 787.
Adaptado: (Brown, 2014)
O caso específico do Boeing 787 Dreamliner, onde a
quantidade de compósito de carbono utilizado certamente
impressiona qualquer engenheiro, pode levar à uma noção
deturpada sobre o processo de substituição de constituintes
de aeronaves.
Ao contrário do que eventualmente se possa imaginar, a
substituição de uma liga metálica por um compósito aeronáutico não é uma decisão pura e simples de tirar um elemento e colocar outro mais leve.
O processo de concepção de qualquer aeronave moderna
envolve três etapas distintas, a saber:

1) design conceitual,
2) design preliminar e

Prevê-se que até a metade do século XXI esse valor poderá aumentar em até 300 % [21]. Associe-se a esse fator
negativo o fato de que a demanda crescente por combustível
de aviação (querosene e gasolina) resultou no aumento progressivo dos preços (Fig. 7).
O estudo sobre os materiais compósitos na aeronáutica é
estratégico para que se chegue às Green Aircrafts, como são
denominadas as “aeronaves verdes” – aquelas com as quais
se pretende reduzir o impacto ambiental causados pelos aparelhos atualmente em operação.
Engenheiros têm buscado meios para reduzir o consumo
de combustível das aeronaves, melhorando a eficiência dos
motores e desenvolvendo componentes eletrônicos que permitem usar menos sistemas hidráulicos e pneumáticos no
controle do voo. Essas metas podem ser mais facilmente
alcançadas mediante a redução do peso das aeronaves. Como
visto, decorre daí o interesse em substituir materiais metálicos.
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O Brasil é um dos líderes globais no uso de materiais de
alto desempenho. Muitas empresas do ramo aeronáutico estão usando compósitos em seus produtos.
A empresa AeroÁlcool lançou os modelos Volato 200 e
Volato 400, fabricados de compósitos.
A Novaer possui uma equipe técnica com vasta experiência em tecnologia de compósitos, concorrendo com o modelo A-29 Super Tucano e o mais recente B-250, aeronave
de ataque leve construída em fibra de carbono.
A Helibras usa compósitos em capôs, carenagens do cone de cauda e em estruturas intermediárias do modelo EC72.
A Inbra Aerospace iniciou uma parceria com a sueca
Saab e começa a produzir componentes em compósitos para
aeronaves supersônicas [16].
Fig. 7 – O crescimento e volatilidade do preço do combustível. Adaptado: (Bradley & Droney, 2011).
A substituição de partes metálicas das aeronaves por materiais compósitos, conforme citado, resulta, entre outras
consequências, em uma significativa redução de peso, podendo chegar a diminuir até mais de 30 % do peso de um
avião, reduzindo significativamente o consumo de combustível e, consequentemente, das emissões de gases [3].
Entre as desvantagens associadas aos compósitos, destacam-se: elevados investimentos em P&D, tempo para desenvolvimento, altíssimo custo de produção e modificação dos
procedimentos de manutenção. Em muitos casos, vários anos
de trabalho são requeridos para desenvolvimento de um novo
material, ao final dos quais o resultado pode ser incompleto,
atendendo apenas a parte das necessidades da aeronáutica.
Vários aspectos contribuem para agravar o risco de insucesso.
O compósito de epóxi (matriz polimérica) com fibra de
vidro ou kevlar (fibra de aramida), após consumir muito
tempo e recursos para seu desenvolvimento, resultou em um
material com elevada resistência mecânica, alta deformação
elástica e elevada resistência à fadiga. Contudo, ficou limitado às situações onde a temperatura fica abaixo de 80 °C [10].
A resistência de um compósito é afetada pela proporção
de fibra em relação à matriz, pelo teor de umidade, tempo de
secagem e exposição ao calor e à radiação ultravioleta
O processo de manutenção das partes constituídas de
compósitos é penoso. A execução dos reparos requer programas computacionais caros, que garantam à restauração
conformidade com as especificações do projeto original [22].

Por atuar em um ramo intrinsecamente voltado ao mercado internacional, portanto, em contínua modernização, a
indústria aeronáutica nacional, a exemplo das estrangeiras,
está empenhada na substituição de partes metálicas de aeronaves por materiais compósitos.
Desenvolver aeronaves constituídas de materiais compósitos modernos, com alto valor tecnológico agregado, não é
meramente a realização do desejo de acompanhar uma tendência. Muito pelo contrário, é uma estratégia vital para sobrevivência da indústria nacional. Deve-se envidar esforços
para desenvolver projetos que permitam colocar no mercado
aparelhos rápidos, eficientes, econômicos, versáteis e seguros, com grande capacidade de transporte, além de identificados às questões de ordem ambiental. Trata-se de uma necessidade, quando não de uma obrigação.

6. PERSPECTIVAS

Obviamente, além das fibras aqui consideradas, existem
outras que podem ser aproveitadas para desenvolvimento de
compósitos destinados a suprir demandas presentes e futuras
da indústria aeronáutica.
A fibra de boro apresenta elevada resistência à compressão. Todavia, seu custo elevado limita a possibilidade de uso
em curto prazo, carecendo de mais pesquisas e, portanto, de
mais investimentos.
Em médio prazo, as fibras de carbeto de silício, polietileno e oxido de alumínio podem configurar um nicho promissor para criação de novos compósitos destinados à substituição de partes metálicas de aeronaves.

5. COMPÓSITOS NA INDÚSTRIA AERONÁUTICA
DO BRASIL

Há parcerias estabelecidas entre indústrias do setor aeroespacial e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
Contudo, os exemplos são escassos.

Contemporaneamente, o uso de compósitos tem aumentado em dois setores: construção civil e transportes. Muitos
fabricantes de aviões, helicópteros e VANTs (veículo aéreo
não tripulado) estão adotando compósitos em seus projetos,
seja para integrar componentes externos ou internos. Há
também o setor aeroespacial, onde fabricantes têm substituído partes de metal dos veículos por compósitos [9].

Alguns dos trabalhos de P&D desenvolvidos nas instituições dedicadas aos compósitos estão focados na melhoria
das propriedades dos materiais, no estudo de interface fibra –
matriz, no tratamento de superfícies de reforço e na substituição de componentes de aeronaves [14].
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Em longo prazo (ou, talvez, médio), não se deve descartar a possibilidade de aproveitamento das fibras vegetais para
fins aeronáuticos [10].
Graças à diversidade de sua vegetação, o Brasil dispõe
de ampla variedade de fibras vegetais, faltando apenas identificar as mais promissoras para produção de compósitos,
alguns deles, talvez, destinados à indústria aeroespacial.

[7] Deo, R.B., Starnes, J.H.Jr., Holzwarth, R.C., 2001,
“Low-Cost Composite Materials and Structures for Aircraft
Applications” published in RTO-MP-069(II), Loen, Noruega.
[8] Dias, A.B., 2007, “Santos Dumont: O Inovador”, Ed.
Vieira e Lent, Rio de Janeiro, Brazil, 160 p.

O país possui recursos humanos com elevada qualificação para desenvolvimento de projetos de P&D sobre o aproveitamento de fibras vegetais para produção de compósitos
aeronáuticos.

[9] Ferreira, J.C., 2017, “Um Breve Histórico da Aviação
Comercial Brasileira”, Proceedings of the 12th Brazilian
Congress of Economic History, Niterói, Brazil, 27 p.

Há uma quantidade razoável de instituições (e. g., universidades e institutos federais) dedicadas ao estudo das fibras vegetais, destacando-se entre elas o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IEA), do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) do Comando da Aeronáutica.

[10] Gay, D., 2015, “Composite Materials Design and Applications”, Ed. CRC Press Taylor and Francis Group, Third
Edition, New York, USA, 624p.

Conclui-se que, desde que se promova a concomitância
entre interesse e recursos financeiros, especialmente aqueles
provenientes do setor privado, há grandes chances de que o
Brasil conquiste avanços no desenvolvimento de compósitos
para uso aeronáutico e, inclusive, espacial.

[11] Kesarwani, S., 2017, “Polymer Composites in Aviation
Sector”, Published by International Journal of Engineering
Research & Technology, Vol. 6, Issue 06, pp. 518-525.
[12] Quilter, A., 2001, “Composites in Aerospace Applications”, HIS White Paper.
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Superheavy elements (Z = 100 to 109) treated as calcium clusters:
ionization energies
Robson Fernandes de Farias
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Abstract In the present work, it is shown that the first ionization energies for super-heavy elements (Z= 100-109) can be calculated by a semi-empirical
method, if the super-heavy elements are treated (modelled) as calcium clusters. The values calculated in the present work are in good agreement compared with
those from literature (modelling the super-heavy elements themselves, based on relativistic quantum mechanics).
Keywords: Super-heavy elements, calcium clusters, ionization energy, semi-empirical

INTRODUCTION

The search for new chemical elements have resulted
in the discovery of the elements 111-118. Since their
chemical and physical properties are difficult of even
impossible to be accessed/measured directly, the so-called
super-heavy elements have been the subject of a lot of
theoretical investigations and some works have been
dedicated to estimate/predict the properties of such elements
[1-6].
Taking into account their higher Z values, trustable
calculations involving the properties of super-heavy
elements must, necessarily, include the relativistic
contributions [7]. However, even today, with the
development of faster computers, such calculations are not
so easy from an exclusively computational point of view,
and only a relatively few researchers/groups are really
able/dedicated to them.
In the present work, is shown that the first
ionization energies for super-heavy elements (Z= 100-109)
can be calculated by a semi-empirical method, if the superheavy elements are treated as calcium clusters. The values
calculated in the present work are compared with those from

literature (mainly based on relativistic quantum mechanics
calculations) as well experimental values, when available.

METHODOLOGY

All calculations were performed by using Spartan
[8]. The calcium clusters were modelled as six membered
rings. Since calcium has Z= 20, five calcium atoms were
taken, and another element was “summed up” in order to
provide a total of protons equals to the desired element.
Hence, for element 103, for example, five calcium (Z= 20)
atoms and one lithium (Z= 3) atom were employed, and the
cluster Ca5Li has a total of 103 protons, as the element 103.
The total number of neutrons is not the same, of course, but
is considered here that only the elements charged particles
affect the cluster energy levels.
The choice of calcium as the main clusters
“building block” was not aleatory: calcium was chose taking
into account that 40Ca has a closed nuclear shell with protons
and neutrons with the so called “magic configuration”, been
close to the line of stability [9]. Furthermore, calcium has
been employed as “building block” for experimental super-
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heavy elements synthesis since calcium is element 20, and
calcium plus americium (element 95) yielded element 115,
calcium plus curium (element 96) yielded element 116, and
so on [10].
All clusters were modelled as neutrals or +1 cations,
with the corresponding number of unpaired electrons.
All calculations were performed by semi-empirical
(PM6) method. The SE-PM6 approach was chose taking into
account its minor computation time consuming and its
reliability for calculations involving inorganic systems, as
verified for PtF6 [11] and tin borates [12]. The only
exception was the cluster Ca5He+, since PM6 method do not
support He. For such cluster, Hartree-Fock (G-3111 + G**)
method was employed.

form one work to another, but the main result, ie., the
agreement between the SE (for calcium clusters) and
relativistic (for the elements themselves) values remains.
From elements 100-104 (with exception of No) the
“correct” (taking into account a reference value form
literature) ionization energy value is the mean of the value
calculated ones to the respective uncharged and cationic (+1)
clusters.

RESULTS AND DISCUSSION

The obtained results are summarized in Table 1 and
compared with calculated values from literature (mainly
based on relativistic quantum chemical calculations) and
experimental values [13], when available. The obtained
equilibrium (minimum energy) structure to Ca5 (“emulating”
element 100) cluster is shown in Figure 1.
Table 1. First ionization energies (eV) for super-heavy
elements modelled as calcium clusters.
Element

Z

Modelled
cluster
Ca5
Ca5+

IE/eV

IE/eV

(cluster)

(ref. values)

4.30
6.50d
8.70
6.50*
Md
101
Ca5H
5.78
6.58d
+
Ca5H
7.40
6.59*
No
102
Ca5He+
6.70
6.65d
Lr
103
Ca5Li
5.76
4.96e
+
Ca5Li
7.65
4.96c
6.71*
Rf
104
Ca5Be
4.52
6.01a
+
Ca5Be
9.04
6.50b
6.78*
Db
105
Ca5B+
7.12
6.9a
+
Sg
106
Ca5C
8.44
7.8a
+
Bh
107
Ca5N
7.12
7.7a
+
Hs
108
Ca5O
7.85
7.6a
+
Mt
109
Ca5F
7.33
8.7a
*Mean value of the IE calculated to the neutral and cationic
(+) cluster; aRef. 9; bBased on estimated Clementi effective
nuclear charges (Ref. 5); c(Ref. 13); dCRC Handbook (Ref.
14); eExperimental value (Ref. 13);
Fm

100

As can be verified, the SE results are (with
exception of element 103) in good (sometimes very good)
agreement with the relativistic quantum chemical ones,
showing that the employed approach is suitable/reliable. Of
course, from times to times, some calculations are improved
and a specific value for a given element can change a little

Fig. 1. Ca5 cluster structure

This fact suggests that for such elements the
“correct” energy level of the valence electron is a mean
value of the uncharged and +1 cluster energy levels. In other
words, the energy for the valence electron of the super-heavy
element is a mean of the HOMO energies for the respective
uncharged and cationic (+1) calcium cluster.
Curiously, this happens to the “lighter” (100, 101,
103 and 104 elements) but not the “heavier” 105-109
elements, suggesting that SE methods (calcium clusters) can
provide trustable results ( that is, comparable to those
provided by the relativistic methods -the super-heavy
elements themselves) as better as heavier is the considered
element.
Of course, only the a profound and detailed analysis
of the physical/mathematical “idiosyncrasies” of both
theoretical approach can really provide a good explanation
for such phenomena.
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O estímulo ao estudo das ciências: jornais, álbuns de figurinhas, etc., no
Brasil dos anos 1970
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Abstract In this article, arguments are presented in favor of the statement that, in the 1970s, comic books and sticker albums contributed a lot
to the formation of a scientific culture in children and adolescents, as well as to awaken scientific vocations.
Keywords: Brazil, 1970´s, newspapers, sticker album, science study, scientific vocation.

INTRODUÇÃO

Inicio o presente texto alertando ao leitor que venha a nos
prestigiar com seu tempo, que o presente artigo não é fruto
de alguma pesquisa científica, propriamente falando, de
modo que não trarei aqui gráficos, tabelas, etc.
Tão pouco tentarei “casar” minhas afirmações com
algum trabalho reportado na literatura, a fim de dar-lhe
maior “substância acadêmica”, etc. O que temos aqui é tão
somente uma opinião pessoal, baseada num conjunto de
fatos guardados na memória da infância. O distinto leitor
poderá, é claro, concordar ou discordar. Entendo que vale a
pena a reflexão, de qualquer forma.
Nasci no final dos anos 1960 (1967), de forma que vivi
minha infância, essencialmente, nos anos 1970. Dentre as
muitas e boas lembranças da infância, muitas associam-se à
ciência: a “descoberta” de que a parte central de um altofalante de rádio era capaz de atrair um pedaço de ferro, a
“descoberta” de que sim, radinhos de pilha não falam
debaixo d´água (a “experiência” custou um radinho azul
claro, que meu pai comprara há pouco temo, mas sabemos
que ciência custo caro, não é mesmo ?).

Mas deter-me-ei aqui na recordação e análise do quanto o
interesse na ciência e, por conseguinte, seu estudo, eram
estimulados das mais variadas formas, não apenas por conta
dos seriados de televisão (eg. Jornada nas Estrelas, Perdidos
no Espaço, Viagem ao Fundo do Mar, etc.), mas também via
mídia impressa, como jornais, revistas em quadrinhos e
álbuns de figurinhas.
O objetivo é demonstrar como, ainda relativamente
distantes da era da informática, da internet, etc., o universo
infantil era, no geral, muito mais cercado por estímulos e
conhecimentos científicos do que hoje.

INFÂNCIA E CIÊNCIA NOS ANOS 1970
Aos domingos, meu pai comorava a edição do Jornal “O
Globo” ou, outras vezes, a do “Jornal do Brasil”. Como
outros jornais, O Globo costumava trazer, na edição de
domingo, maior número de páginas, matérias mais
sofisticadas e completas, etc., do que nas edições ordinárias
durante a semana.
Junto à seção do “jogo dos sete erros”, havia uma seção
dedicada a ensinar fatos científicos através de pequenos
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experimentos, os quais eram detalhadamente descritos, de
forma que a criança poderia realizá-los.
Foi nessa seção de O Globo que aprendi a fazer um imã,
usando uma pilha AA, um pedaço de fio de cobre e um
prego: bastava enrolar o fio em torno do prego e depois unir
as duas pontas aos dois “polos” da pilha. Se o sistema fosse
deixado assim por algumas horas, o prego ficaria
permanentemente imantado. Na época (em torno de 1976) eu
não tinha o conhecimento de porque isso acontecia (as cargas
elétricas - da pilha- em movimento, geram um campo
magnético, o qual magnetiza, permanentemente, o ferro do
prego) , mas consegui realizar a experiência, e ela veio a
somar-se ao meu cabedal científico de então.

Manual do Escoteiro Mirim, etc.), não é difícil imaginar a
sensação causada por essas experiências. Quantas vocações
não foram assim despertadas ?
Nesse período (anos 1970) a “febre” dos álbuns de
figurinhas era grande, sendo muitos os lançamentos,
notadamente de álbuns dedicadas aos personagens de
desenhos animados.
Dentre os álbuns dedicados à ciência, destaco o “álbum
Ciências”, e o “álbum Mundo Animal” [2,3] (Fig. 2 e 3).

Em 1972, a Editora Abril lançaria o “Manual do
Professor Pardal” [1] (Fig. 1).

Fig. 2. “álbum Ciências”.

O álbum Ciências me é de saudosa recordação, visto que
tenha a vívida lembrança de, ao voltar da escola, passar pela
banca de jornais e comprar alguns (poucos) pacotes de
figurinhas, com o dinheiro economizado do lanche.
Esse álbum, como indicado na capa, trazia
figurinhas/informações sobre o universo, os animais
(incluindo-se aí os animais pré-históricos), o corpo humano,
etc. Enfim, uma verdadeira aula ilustrada de ciências.
Fig. 1. “Manual do Professor Pardal”.

Como aqueles familiarizados com os personagens Disney
sabem, o “Professor Pardal” é um tremendo
cientista/inventor, criando as mais variadas engenhocas, etc..
Uma espécie de versão mais “cientista caseiro”, em
comparação como cientista mais acadêmico, representado
por outro personagem o Prof. Ludovico.
O já referido Manual é todo dedicado à ciência e
tecnologia, com várias seções “Faça você mesmo”:
Eletroímã, microscópio, etc. Com a fascinação que a
garotada tinha por esses Manuais (havia outros, como o

O álbum Mundo Animal (desse, também recordo-me
vividamente) é, como seu nome indica, dedicado apenas aos
animais, incluindo os animais pré-históricos. Cada
“figurinha” era acompanhada de informações sobre o animal
em questão, etc. Novamente, uma aula ilustrada de ciências,
com informações sobre espécimes da fauna de todo o
mundo.
Lembremos que não estávamos na época das figurinhas
autoadesivas de hoje, de forma que, além dos conhecimentos
científicos adquiridos nos álbuns, ainda aprendia-se um
pouco sobra a química dos adesivos, pois quando não tinhase cola (era comum entre as crianças mais pobres, como eu),
usava-se “grude” feito com um pouco de farinha de trigo e
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água misturadas numa colher, que era então aquecida na
boca do fogão, ou ainda colavam-se as figurinhas usando
arroz cozido que, uma vez amassado, era excelente adesivo.
Havia ainda aula de “relações sociais”, “comércio” e
“empreendedorismo”, ao negociar-se a troca das figurinhas
repetidas, etc.

Fig. 4. “Manual do Escoteiro Mirim”.

Fig. 3. “álbum Mundo Animal”.

Voltando aos manuais, e seu papel no ensino e como
elementos motivacionais para o estudo das ciências, não
podemos deixar de mencionar o “Manual do Escoteiro
Mirim” (houveram dois) [4,5] e o “Manual do Tio Patinhas”
[6] (Fig. 4-6).
No Manual do Escoteiro Mirim, além de todo um
conjunto de conhecimentos/informações (eg. como
reconhecer as fase da lua, como fazer massa de modelar,
etc.), havia também todo um conjunto de ensinamentos que
chamaríamos hoje de “ambientalistas”, como na seção
“Cuide das árvores !”.
Mesmo no Manual do Tio Patinhas, no qual podería-se,
num primeiro pensar, entender que não haveria ciência a ser
compartilhada (visto que o Tio Patinhas, como todos sabem,
só pensa em dinheiro), há muitos e valiosos
ensinamentos/conhecimentos, cultura, enfim: como surgiu o
costume de dar-se “gorjetas” ?, quando foi inventada a caixa
registradora ?, a história do dinheiro, do papel moeda, do
cheque, herança e testamento, juros, história da indústria,
etc.etc. Enfim, muitos conhecimentos hoje fundamentais
para o entendimento das elações de consumo, da economia
em geral, etc., já eram ensinados em seu Manual pelo
“velho” Patinhas.

Fig. 5. “2º Manual do Escoteiro Mirim”.

Em suma, considerando-se as revistas em quadrinhos,
álbuns de figurinhas, etc., passava-se toda a infância imerso
num mar de conhecimentos científicos, que eram, pouco a
pouco, assimilados, etc.
Atualmente, não obstante o acesso à informação ser
tremendamente facilitado pela internet, encontrando-se, sem
dificuldades,
documentários,
aulas,
vídeos
com
experimentos, etc., percebe-se que a cultura científica dos
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adolescentes e jovens adultos (que foram, portanto, crianças
já na “era da informática”) é cada vez menor, mais pobre.
Posso afirmar isso, com base em minha experiência como
professor há mais de trinta anos, vinte e seis dos quais
vividos como professor universitário de turmas iniciais.
Acredito fortemente que muito da maior solidez cultural
exibida pelas gerações do anos 1970, 1980, em relação às
gerações da era da informática (anos 2000 em diante), devase, em boa medida, ao salutar hábito da leitura, leitura essa
que contava, desde a infância, com fontes de alto nível, como
as aqui elencadas.

Fig. 6. “Manual do Tio Patinhas”.
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Abstract This paper presents statements made by Camille Flammarion in his book " Les Forces naturelles inconnues ", which confirm that
chapter 6 of the book "The Genesis" of Allan Kardec would not be an expression of the knowledge of superior spirits, but only a
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INTRODUÇÃO

(...) a "matéria" não é, na realidade, o que ela
parece ser aos nossos sentidos comuns, ao
nosso toque, aos nossos olhos, mas que ela
forma um todo com a energia, e não é senão
uma manifestação do movimento de elementos
invisíveis e imponderáveis. O universo é um
dinamismo. A matéria é apenas uma aparência.
É útil termos essa verdade presente na mente
para compreendermos os estudos dos quais nos
ocuparemos. As forças misteriosas que
estudamos
aqui
são
elas
próprias
manifestações do dinamismo universal, com o
qual nossos cinco sentidos nos colocam em
relação, apenas muito imperfeitamente. Esses
fatos são tanto de ordem psíquica quanto física.
Eles provam que vivemos no seio de um mundo
inexplorado, no qual as forças psíquicas
representam
um
papel
ainda
muito
incompletamente observado.
Camille Flammarion

“A Gênese” [1] originalmente publicada em 1868, é
o último dos cinco livros da codificação Espírita. Seu
capítulo VI, intitulado “Uranografia Geral”, perfaz mais de
quarenta páginas, sendo dedicado a explicar a formação do
universo, com tópicos como “O espaço e o tempo”, “A
matéria”, “A criação universal”, “A via láctea”, “Diversidade
dos mundos”, etc.
Em nota de rodapé logo na primeira página desse
capítulo [1], explica-se: Este capítulo é textualmente
extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade
Espírita de Paris, em 1862 e 1863, sob o título — Estudos
uranográficos e assinadas GALILEU. Médium: C. F. Nota
do Tradutor: Estas são as iniciais do nome de Camilo
Flammarion.
Camille Flammarion (Nicolas Camille Flammarion;
1842-1925) foi astrônomo e divulgador da ciência, além de
profícuo pesquisador da metapsíquica e da espiritualidade.
Dentre outros feitos, ficaria na memória dos Espíritas por ter
pronunciado célebre discurso quando do sepultamento de
Allan Kardec.
Até aqui, nenhuma novidade. O que motiva e
justifica o presente artigo, embora não seja também,
propriamente falando, uma novidade (visto que tal
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informação foi dada pelo próprio Flammarion em seu livro
Les Forces naturelles inconnues [2] publicado em 1907) é a
opinião do próprio Flammarion, de que o que houvera (na
Uranografia Geral) não fora uma comunicação Espírita
(mediúnica), mas sim uma manifestação anímica (embora
Flammarion não tenha utilizado essa terminologia).
Dada a relevância da informação e, assim creio, o
fato de que ela ainda permanece desconhecida para a maior
parte dos Espíritas, aqui a trazemos, acompanhada de
algumas reflexões.

elas eram apenas o eco daquilo que eu
sabia e que Galileu nada tinha a ver com
aquilo. Era como uma espécie de sonho
acordado. Além disso minha mão parava
quando eu pensava em outros assuntos.
(grifo nosso).

Logo, aquilo que Kardec parece ter entendido
como uma genuína comunicação Espírita (mediúnica,
psicográfica), em verdade fora, na opinião do próprio
“médium escrevente” uma típica manifestação anímica.
Essa afirmação de Flammarion vem no Capítulo 2
do já citado livro [2] intitulado “Minhas primeiras
experiência no grupo de Allan Kardec e com médiuns
daquela época”.
No mesmo capítulo, Flammarion
expressaria, em outras passagens, sua convicção de que as
manifestações obtidas via psicografia seriam, em verdade,
manifestações do próprio escrevente (médium) ou seja,
anímicas (Ref. 2, p. 45):

Fig. 1. Camille Flammarion.

O QUE DISSE CAMILLE FLAMMARION

Vejamos o que disse Flammarion [Ref. 2, p.44]:

Naquelas
reuniões
na
Sociedade
Parisiense de Estudos Espíritas, escrevi,
por meu lado, páginas sobre astronomia
assinadas "Galileu". Essas comunicações
ficavam no escritório da sociedade, e
Allan Kardec publicou-as em 1867, sob o
título
Uranographie
générale
(Uranograjia Geral), em seu livro
intitulado La Genese (Gênese) (do qual
conservei um dos primeiros exempl res,
com a dedicatória do autor). Essas
páginas sobre astronomia nada me
ensinaram. Não tardei em concluir que

Três métodos diferentes eram empregados
para receber as comunicações: a escrita
manual [psicografia]; a prancheta munida
de um lápis, sobre a qual colocávamos as
mãos, e as pancadas produzidas dentro da
mesa - ou os movimentos da mesma marcando determinadas letras de um
alfabeto lido em voz alta por um dos
assistentes. O primeiro método era o único
empregado na Sociedade de Estudos
Espíritas presidida por Allan Kardec. E é
ele que deixa margem às maiores dúvidas.
E, de fato, ao término de dois anos de
exercícios desse gênero, os quais também
variei tanto quanto possível, sem
quaisquer ideias preconcebidas a favor ou
contra, e com o mais vivo desejo de
conseguir desvendar as causas - o
resultado
foi
o
de
concluir
definitivamente que não apenas as
assinaturas daquelas páginas não eram
autênticas, mas também que a ação de
uma causa externa não foi demonstrada,
e que, em consequência de um processo
cerebral a ser estudado, nós mesmos
somos os seus autores mais ou menos
conscientes. (grifos nossos).

Muito embora, na página. 46 da citada obra,
Flammarion, num ato de integridade intelectual, tenha feito
questão de dizer que

(…) Eis o estado do médium escrevente,
pelo menos o que observei comigo mesmo.
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É uma espécie de autossugestão. Apressome em acrescentar, entretanto, que essa
opinião só diz respeito, aqui, à minha
experiência pessoal (...).

descoberta deve ficar a cargo da humanidade
encarnada, etc.) ?. Na já citada obra (Ref. 2, p. 52),
afirma Flammarion: As comunicações recebidas nas
inúmeras reuniões (várias centenas) às quais
assisti, tanto naquela época quanto posteriormente,
mostraram-me,
constantemente,
resultados
compatíveis com o nível de instrução dos
participantes. Naturalmente, fiz muitas perguntas
sobre astronomia. As respostas nunca nos
ensinaram nada, e devo, em nome da verdade,
declarar que, se há espíritos, entidades psíquicas
independentes de nós em ação nessas
experiências, esses seres não sabem mais do que
nós sobre os outros mundos.

por certo que a opinião de um pesquisador do tão elevado
nível, e que se dedicou, inclusive, com afinco, seriedade e
rigor não apenas moral, mas também científico, à pesquisas
metapsíquicas - sendo autor de livros como “As casas mal
assombradas”, ‘O desconhecido e os fenômenos psíquicos” e
“A morte e o seu mistério”, por exemplo - deve ser levada
muito a sério.
Por óbvio que, mesmo se considerarmos que um
capítulo inteiro de “A Gênese” é apenas uma manifestação
anímica (cujo conteúdo não é cientificamente acurado ou
relevante, na opinião do próprio Flammarion, como se
verifica em outras passagens do Cap. 2 do seu As forças
naturais desconhecidas) isso por certo não tem o condão de
invalidar tão fundamental obra.

(5) Seria boa parte do conteúdo de “A Gênese”
(Capítulos IV-X) um somatório de contribuições
anímicas desprovidas de maior acuidade científica
(como no tocante às afirmações astronômicas) ?

Não obstante, alguns questionamentos são válidos:
(1) Conforme sabemos, era praxe de Kardec não
revelar os nomes dos médiuns responsáveis pelas
comunicações que terminavam por compor suas
obras, por entender que a identidade deles não era
importante, mas sim o teor das comunicações, etc.,
evitando mesmo que se estabelecessem e
frutificassem vaidades, etc. (argumentos com os
quais certamente concordamos),etc.;

2.

Não disponho das respostas, mas as perguntas me
parecem de boa qualidade, motivo pelo qual aqui as
compartilho.

REFERÊNCIAS
(2) Como vimos, apenas um indivíduo (Flammarion)
foi responsável por todo um capítulo, etc. Nesse
caso, a identidade do médium foi revelada, bem
como suas impressões pessoais sobre o que
escrevera. Quantos casos mais (quantos conteúdos
mais) nas obras da codificação seriam, em verdade,
manifestações anímicas, e não propriamente
falando, mediúnicas ?;
1.
(3) Grande parte do “peso” das obras da codificação
Espírita vem justamente do fato de que teriam sido
ditadas por espíritos superiores. Porém, como o
caso de Flammarion nos permite constatar, nem
sempre foi esse o caso;
(4) Seria acaso “A Gênese”, a última obra da
codificação, e que tem o maior volume de conteúdo
científico (Capítulo IV - Papel da ciência na
gênese; Capítulo VII - esboço geológico da terra;
Capítulo X - Gênese orgânica, etc.) o mais
“contaminado” por manifestações anímicas (como
sabe-se, os espíritos superiores não são dados a dar
respostas sobre conteúdos científicos, cuja

[1] A. Kardec, A Gênese, FEB, Rio de Janeiro, 2005.
[2] C. Flammarion, As forças naturais desconhecidas, Editora do
Conhecimento, Limeira, 2011.
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Resumo
São discutidos alguns fundamentos da termoacumulação de energia e apresentadas algumas aplicações.
Palavras-chave: Termoacumulação; Fluidos térmicos; Tarifa horo-sazonal.

Abstract
Some fundamentals of thermal energy storage are discussed and some applications are presented.
Keywords: Thermal storage; Thermal fluids; Seasonal tariff.

INTRODUÇÃO
Considere-se a seguinte afirmação: sempre houve
excedente de energia elétrica no Brasil! Para consumidores
que tiveram de se adaptar às duras regras impostas entre
2001 e 2003, quando o país atravessou um período de risco
iminente de colapso do abastecimento, o comentário soa
zombeteiro. Contudo, trata-se de um fato científico. Neste
trabalho, serão apresentados argumentos em favor desse fato,
juntamente com resultados de experimentos sobre uso de
alguns fluidos como material para armazenagem de energia.

ENERGIA QUE SE DEIXA DE PERDER
Existe uma relação direta entre economia e energia. Com
certa frequência, origina-se daí a noção da necessidade de
construção ad infinitum de usinas para atender à demanda
econômica. Porém, obtém-se mais energia por meio de
medidas de conservação do que da construção de novas
usinas, como foi evidenciado na década de 1970 pelo
desconhecido físico Amory Lovins.
Na época, poderosos conglomerados de construtores de
usinas termoelétricas e termonucleares disputavam entre si

para socorrer (e faturar) o governo norte-americano,
empenhado em uma corrida contra o tempo para suprir um
consumo de eletricidade que duplicava a cada três anos.
Sozinho, Lovins fundamentou sua proposta em dados
científicos e apresentou-a de modo que mesmo leigos
podiam entende-la. Assim, ganhou espaço na mídia e, por
fim, convenceu técnicos, acadêmicos, congressistas e
governantes do papel preponderante da eficiência energética
para se chegar a uma economia mais dinâmica e sustentável
[1].
Era um desvio de 180 graus em relação ao raciocínio
linear dos construtores, para quem a maior demanda tinha de
ser suprida por meio de mais usinas. Melhorar a eficiência
das máquinas trocando peças metálicas por materiais
compósitos leves e resistentes, reduzir perdas de calor por
meio de isolação térmica, adequar as construções ao
ambiente aplicando técnicas da arquitetura bioclimática e
implantar programas de educação para uso da energia. Essas
e outras medidas sugeridas por Lovins, dentre uma extensa
coleção de propostas com êxitos comprovados, hoje parecem
triviais, mas, no início, foram recebidas com indiferença ou
refutadas como propaganda de uma aventura que levaria
caos aos EUA.
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No Brasil, assim como no resto do mundo, vivia-se o
choque do petróleo de 1972 – 1973. A resposta ao desafio de
abastecer a frota nacional veio em 1975: produzir
combustível automotivo a partir de biomassa vegetal. Foi
recebida com descrédito fora e dentro do país. Somente
durante a segunda crise do petróleo, em 1980 (decorrente da
guerra entre Irã e Iraque), o PROÁLCOOL Programa
Nacional do Álcool conquistou o consumidor, apesar de,
desde o início, ser uma alternativa técnica e economicamente
viável. No campo da energia elétrica de origem hídrica,
contudo, as duas décadas seguintes seriam de drástica,
perigosa e irresponsável redução de investimentos. Então,
veio a crise de 2001.
O risco de colapso (surpreendentemente!) surpreendeu o
governo, que reagiu com medidas paliativas. Implantou o
racionamento “voluntário”, que consistia em penalizar o
cidadão que excedesse em sua residência o consumo de
eletricidade do mês anterior. Houve ainda a medida proforma
de destinar R$ 1,3 milhão para projetos de pesquisa sobre
eficiência e conservação de energia, repassado
principalmente às universidades federais por meio do
Ministério da Ciência e Tecnologia [2].
Entre os projetos contemplados, houve um de título
pomposo: Sistemas construtivos alternativos para redução
do consumo de energia elétrica na climatização de
ambientes [CT ENERG]. Reunindo Pesquisadores, Técnicos
e Alunos (de graduação e de pós-graduação) da UFRN, UFPI
e UFCG, foram desenvolvidos estudos sobre meios para
aumentar a eficiência da isolação térmica de edificações [3 a
13], e técnicas de armazenagem de energia térmica – por
meio de materiais de mudança de fase (PCM – phase change
materials) [14]. Entre os resultados com aplicação imediata,
a parte da pesquisa dedicada ao estudo da termoacumulação
permitiu integrar um novo elemento construtivo ao sistema
de climatização de um centro comercial [15], com
comprovada economia de energia.

Na Fig. 1, vê-se a curva hipotética de consumo diário de
energia elétrica em uma residência, usada aqui para ilustrar a
associação entre consumo e quotidiano.
Equipamentos de climatização, refrigeração e ventilação,
utilizados para remover calor de salas e conservar alimentos
não são os únicos responsáveis por contas de luz elevadas.
Há fatores de ordem socioculturais que contribuem para uma
demanda alta por eletricidade.
Observando-se a Fig. 1, percebe-se que entre 00h00 e
04h00 o consumo se mantém estável. Entre 05h00 e 07h00
ocorre um pico de consumo, associado às atividades de
preparação ao trabalho e às aulas. Até 12h00 o consumo não
apresenta grandes variações. A partir das 13h00, com o
aumento da temperatura ambiente, o consumo começa a
crescer.
Entre 18h00 e 20h00, atinge-se o pico de consumo diário
doméstico, correspondente ao período em se faz uso do
chuveiro elétrico, fato bem conhecido das concessionárias de
energia [17]. Imagine-se, agora, esse efeito multiplicado pelo
número de residências de uma capital.
Para manter uma separação segura entre o pico de
consumo e a oferta (i.e., evitar blackout), concessionárias
criam atrativos aos grandes consumidores. Desse modo,
supermercados, shoppings centers e hotéis são beneficiados
com tarifa diferenciada (“horo-sazonal”), mais barata. Em
contrapartida, devem cortar a entrada de eletricidade da
concessionária durante o período de pico de consumo e
produzir sua própria energia, por meio de moto-gerador
movido à diesel ou outro combustível (ver Fig. 2). A
mudança ocorre por volta das 17h30 e ninguém, mesmo
sendo avisado, percebe sequer um piscar de lâmpada.

ENERGIA QUE SE DEIXA DE USAR
Uma vez que a climatização de ambientes consome cerca
de 40 % da energia elétrica produzida no Brasil [16], o
projeto tinha como meta principal diminuir a carga térmica
no interior das residências devido à radiação solar. Atuavase, portanto, na origem do problema.
Fig. 2 – Moto-gerador em operação em um supermercado
durante período de pico de demanda de eletricidade.

Voltando-se à Fig. 1, vê-se, como esperado, que o
consumo começa a cair a partir das 22h00, devido ao período
de repouso. Pergunta-se: o que fazer com a energia não
consumida, i.e., como aproveitar o excedente de energia que
se vê na área acima da curva de consumo?

Fig. 1 – Curva de demanda diária residencial.

Infelizmente, nem a concessionária ou a hidrelétrica
podem ajustar a oferta para coincidir com o consumo – isso
seria catastrófico. Assim, resta produzir mais que o
necessário. O excedente de energia representa um enorme
potencial à disposição de governos e da iniciativa privada.
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Hoje, esse recurso ainda é pouco explorado. A maior
dificuldade decorre da impossibilidade de se armazenar
eletricidade de modo economicamente viável.

ENERGIA QUE SE PODE GUARDAR
Em usinas hidroelétricas, converte-se a energia solar (que
faz evaporar água, transformando-a em chuva que, ao cair,
alimenta nascentes de rios que desembocam em represas) em
energia potencial gravitacional, i.e., água armazenada.
Depois, aproveita-se o desnível entre pontos a montante e a
jusante das represas para converter a energia potencial
armazenada em energia cinética de escoamento d’água que,
ao passar pela turbina, é convertida em energia elétrica. Uma
vez convertida em eletricidade, a energia deve ser
distribuída.
A energia pode ser armazenada de diversas formas.
Crianças em idade pré-escolar conhecem brinquedos cujo
princípio de funcionamento é fundamentado na
armazenagem de energia potencial em uma mola. Também é
possível armazenar energia quimicamente, seja na forma de
gasolina, de uma pilha de Volt ou de uma bateria de
automóvel.
Há estudos [18, 19] que demonstram teoricamente ser
viável a armazenagem química da energia excedente de
usinas de força. Já foi demonstrada a viabilidade do uso do
excedente de eletricidade gerada em parques eólicos situados
na região Nordeste do Brasil para realizar a eletrólise da
água e produzir hidrogênio [20]. A proposta é ainda mais
interessante pela disponibilidade de gasodutos em operação
naquela região, por meio dos quais o gás poderia seria
distribuído ao consumidor industrial, comercial ou
doméstico.
Enquanto algumas ideias permanecem no papel, outras já
se encontram totalmente operacionais. Incentivados por uma
tarifa mais barata, grandes consumidores, como hotéis –
onde os gastos com energia elétrica para climatização de
ambientes podem chegar a 20 % dos custos globais [21],
utilizam o excedente de energia elétrica disponível no
período entre as 22h00 e as 05h00 para armazenar energia
térmica.

TERMOACUMULAÇÃO
Por que mencionar armazenagem de “energia térmica”
em vez de simplesmente “calor”? Porque energia “térmica”
não obrigatoriamente significa “quente”; podendo ser
armazenada tanto por meio de uma substância “aquecida”,
i.e., com temperatura acima da temperatura ambiente, como
por uma substância “fria” – abaixo da temperatura ambiente.
É apenas uma questão semântica, que só depende da
aplicação que se pretende dar à energia.

Na natureza, a armazenagem da energia é útil para
sustentar a vida. O calor retido pela capa de gás carbônico
que cobre o planeta é “armazenado” na atmosfera e nos
oceanos. As calotas de gelo nos polos também atuam como
reservatórios térmicos. Em conjunto, esses meios funcionam
como “amortecedores” climáticos.
A
armazenagem
de
energia
térmica,
ou
termoacumulação, é uma técnica fundamentada na
capacidade que as substâncias possuem de variar a energia
cinética intermolecular em função da temperatura. Na
prática, essa capacidade é quantificada pela propriedade
denominada “calor específico”, representado por “c” – termo
que compõe a mais conhecida de todas as equações da
termodinâmica:
𝛿𝑄/𝑑𝑡 = 𝑚. 𝑐. (𝑑𝑇/𝑑𝑡)

(1)

sendo Q/dt (W) a taxa na qual calor é transferido para ou do
material, m (kg) é a massa, c (J/kg.K) é o calor específico e
dT/dt (K/s) a variação da temperatura no intervalo dt (s).
Tecnicamente, a principal característica desejável em
uma substância utilizada em termoacumulação é que ela
possua calor específico elevado, fazendo com que sua
temperatura varie muito lentamente quando submetida ao
aquecimento ou ao resfriamento. Obviamente, essa
característica deve estar associada a baixo custo. Assim, até
plástico reciclado pode servir como material para
termoacumulação [22]. Em geral, utiliza-se água como fluido
de termoacumulação. Além de possuir um dos valores mais
elevados de “c” da natureza, é abundante, não tóxica, estável
e fácil de ser transportada, entre outras características
interessantes para essa aplicação.
Tecnicamente, o procedimento é trivial: no período de
tarifa reduzida, a água é resfriada em um trocador de calor
(“chiller”), que reduz sua temperatura até cerca de 6 °C; em
seguida, bombas atuam para transportá-la até tanques de
armazenamento; antes da abertura do estabelecimento ao
público, a água fria é circulada através de tubulações, chega
aos pontos onde há serpentinas (“fan-coils”); um ventilador
“sopra” ar sobre a serpentina; o ar assim resfriado desce até o
nível de ocupação pelo usuário.
A água como fluido termoacumulador pode ser utilizada
na forma líquida ou sólida, e pode ser mantida em tanques ou
piscinas [23]. Sua aplicação em temperaturas elevadas é
limitada devido ao baixo ponto de ebulição. Quando a
aplicação requer temperaturas inferiores a 0 °C, usa-se água
misturada com sal (NaCl), na forma de salmouras. Na Fig. 3
observa-se um tanque utilizado para armazenagem de água
resfriada destinada à climatização de um shopping center.
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Com o intuito de verificar a possibilidade de substituição da
água por fluidos com maior capacidade de armazenamento
de energia, e, desse modo, reduzir o tamanho dos
reservatórios
de
termoacumulação
(entre
outras
consequências), foram realizados experimentos de
aquecimento e resfriamento de alguns óleos de uso
comercial. Esse trabalho integra uma pesquisa mais ampla,
dedicada ao estudo do potencial de óleos vegetais
provenientes da flora da região Nordeste do Brasil.

MATERIAL E PROCEDIMENTOS
Os experimentos foram realizados com material
disponível em qualquer mercearia de bairro. A
instrumentação utilizada pode ser encontrada em laboratórios
de escolas de ensino médio. O procedimento escolhido para
desenvolver os experimentos foi trivial.

Montagem do Experimento
Na Fig. 4 observa-se o material do experimento. Em uma
bancada de laboratório foi montado um suporte para
sustentação de cabos de termopares – permitindo mantê-los
no centro dos frascos de contenção dos fluidos investigados
nesta pesquisa. Um termômetro com entrada para dois
termopares foi utilizado para registrar as temperaturas dos
fluidos no interior dos frascos de vidro. Uma panela com
resistência elétrica foi empregada para aquecimento da água
utilizada no banho-maria, dentro da qual eram inseridos os
frascos de vidro com os fluidos investigados. Um conjunto
com termômetros de bulbo seco e bulbo úmido do ambiente
serviram para monitora a temperatura da sala. Usou-se um
cronômetro para registrar os intervalos de aquecimento e
resfriamento. Uma balança eletrônica foi usada para
determinar a massa das substâncias. Prendedores fixavam os
cabos dos termopares às hastes do suporte.

Fig. 4. Montagem do experimento.

Procedimentos

Fig. 3 – Tanque de termoacumulador em construção.
Os experimentos foram realizados sobre uma bancada
situada no interior de uma sala climatizada, mantida a cerca
de 25 °C. Após a pesagem dos fluidos em balança eletrônica,
utilizou-se um funil para depositá-los no interior dos
respectivos frascos de vidro. Cada fluido preenchia cerca de
80 % do volume do frasco, de modo a deixar um volume de
ar entre o menisco do fluido e a tampa do frasco. Através de
furo no centro da tampa de vedação do frasco, inseriu-se um
fio de termopar, cujo cabo foi fixado à haste de um suporte
por meio de um prendedor com mola de pressão. Fita
adesiva foi empregada para vedação do espaço entre o fio do
termopar e o furo da tampa do frasco (ver Fig. 5).
Depositava-se 1,5 L de água no interior de uma panela
com aquecimento resistivo controlado por meio de
termostato. Cada frasco foi colocado no interior da panela
para aquecimento em banho-maria juntamente com um
frasco idêntico contendo mesma massa de água (ver Fig. 6).
Assim, em todos os experimentos, a substância investigada
tinha seu comportamento simultaneamente comparado ao da
água.
Na fase de aquecimento, ajustava-se o termostato da
panela para evitar que a água no interior do frasco de vidro
entrasse em ebulição. As temperaturas foram registradas a
cada cinco minutos, durante 15 minutos no aquecimento e
uma hora no resfriamento, em experimentos ininterruptos.
Após cada experimento, os frascos eram retirados do banhomaria, esvaziados, lavados e enxugados. Os fios dos
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termopares eram lavados com álcool e secados. A panela era
esvaziada e cerca de 2 L de água em temperatura ambiente
eram depositados em seu interior para acelerar o
resfriamento. Quando a temperatura da água na panela
atingia a temperatura inicial da água no experimento
anterior, esvaziava-se a panela e depositava-se 1,5 L de agua
em seu interior para realizar novo experimento, com outro
fluido
de
termoacumulação.
Foram
analisados
comparativamente à água os seguintes fluidos: óleo de soja,
óleo de coco e glicerina bidestilada.

Fig. 7 – Curvas de aquecimento: água e óleo de coco.

Fig. 5. Frascos: esq. com óleo, dir. com água.

Fig. 8 – Curvas de resfriamento: água e óleo de coco.

Na Fig. 7 vê-se que água e óleo de coco comportaram-se
de modo semelhante na fase de aquecimento até cerca de 80
°C. A maior diferença de temperatura ficou em torno de 4
°C.
Na Fig. 8 verificam-se, novamente, comportamentos
próximos entre os dois fluidos durante a fase de
resfriamento, onde a maior diferença de temperatura foi da
ordem de 9 °C. Desse modo, para que fosse observada
alguma vantagem econômica significativa do ponto de vista
energético no uso do óleo de coco como termoacumulador,
seria necessária uma grande quantidade de fluido.

Fig. 6. Aquecimento das substâncias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas figuras 7 a 14 apresentam-se as curvas de
aquecimento e resfriamento obtidas nos experimentos com
óleos de coco e soja e glicerina, todos comparados à água.
Fig. 9 – Curvas de aquecimento: água e óleo de soja.
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Fig. 10 – Curvas de resfriamento: água e óleo de soja.

atraso ocorreu de modo mais pronunciado do que os
observados nos experimentos com os óleos de coco e soja.
As maiores diferenças de temperatura entre a glicerina e
a água foram de 14 °C e 12 °C, respectivamente nas fases de
aquecimento e resfriamento. Portanto, mais pronunciadas
que as obtidas nos óleos de coco e soja.
Observando-se o início das curvas de resfriamento dos
fluidos (Fig. 12), percebe-se que, enquanto a temperatura da
água diminuiu imediatamente após o desligamento do
sistema de aquecimento, a temperatura da glicerina
permaneceu em ascensão nos cinco minutos posteriores ao
corte de energia do banho-maria. Esse fato caracteriza a
maior capacidade da glicerina em armazenar calor quando
comparada aos outros dois fluidos estudados nesta pesquisa,
como pode ser visualizado nas figuras 13 e 14.

Nas figuras 9 e 10 vê-se que o óleo de soja se comportou
similarmente à água. As maiores diferenças de temperatura
foram de aproximadamente 5 °C e 9 °C, respectivamente
registradas para aquecimento e resfriamento. Assim como o
óleo de coco, para que houvesse alguma vantagem
econômica do ponto de vista energético na aplicação do óleo
de soja como termoacumulador seriam necessários grandes
volumes.
Nas figuras 11 e 12 representam-se, respectivamente, as
curvas de aquecimento e resfriamento da glicerina e da água.

Fig. 13 – Curvas de aquecimento das substâncias investigadas.

Fig. 11 – Curvas de aquecimento: água e glicerina.

Fig. 14 – Curvas de resfriamento das substâncias investigadas.

Fig. 12 – Curvas de resfriamento: água e glicerina.

Vê-se que, durante o aquecimento, houve um atraso no
aumento da temperatura da glicerina em relação à água. Esse

A explicação para esse fenômeno está no fato do valor do
calor específico da glicerina ser maior quando comparado
aos valores dos óleos de coco e soja. Por esse motivo, a
glicerina demora mais a sofrer acréscimo em sua temperatura
durante a fase de aquecimento (ver Fig. 13) e, da mesma
forma, também demora mais tempo para resfriar-se (ver Fig.
14).
Na Tab. 1, listam-se os valores médios de propriedades
térmicas dos fluidos analisados neste trabalho. São dados de
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diversas fontes, servindo mais para uma análise qualitativa
que quantitativa do comportamento apresentado pelos
fluidos nos experimentos de aquecimento e resfriamento.

de 80 °C. Acima desse valor, enquanto a água rapidamente
muda de fase, os óleos vegetais mantêm-se na fase líquida,
permitindo armazenar mais energia.

Tabela 1 – Propriedades médias dos fluidos analisados:  - massa
específica,  – condutividade térmica, cp – calor específico.

Fluido
Água
O. coco
Glicerina
O. soja


kg.m-3


W.m-1.K-1

cp
kJ.kg-1.K-1

998 [24]
916 [25]
1261 [24]
917 [26]

0,6 [24]
0,321 [25]
0,3 [24]
0,18 [27]

4,18 [24]
4,1 [28]
2,43 [24]
1,97 [29]
Fig. 16 – Condutividade térmica dos fluidos.

Para auxiliar a análise, os dados foram colocados em
diagramas de barras nas figuras 15, 16 e 17, respectivamente
para  - massa específica, k – condutividade térmica e cp –
calor específico, destacando-se que esses são valores médios.
No aquecimento, apesar de possuir maior valor de cp,
requerendo, pois, mais energia para variar sua temperatura, a
água aqueceu-se mais rapidamente e atingiu temperaturas
mais altas que os demais fluidos. Isso se deveu ao maior
valor de k (ver Fig. 16). Depois, vieram os óleos de coco e
de soja e, por último, a glicerina.
Os valores de k do óleo de coco e da glicerina são
relativamente próximos. Como o cp da glicerina é inferior ao
do óleo de coco, a variação de temperatura da glicerina
deveria ser maior no mesmo intervalo de tempo de
aquecimento. Porém, não foi isso que se constatou (ver Fig.
13). Esse resultado pode ser atribuído aos efeitos de outras
propriedades que interferem no comportamento de
substâncias sujeitas ao fluxo de calor, como densidade (ver
Fig. 15), viscosidade e difusividade térmica.
Durante o resfriamento, as temperaturas dos óleos caíram
mais rapidamente e atingiram valores menores que as
temperaturas da água e da glicerina. Para aplicações onde se
pretende armazenar energia a um nível de temperatura alto,
esse não é um resultado interessante.

Fig. 15 – Massa específica dos fluidos.

Antes de se ponderar que a água é um fluido mais
apropriado à termoacumulação que os óleos ou a glicerina é
importante considerar, entre outros aspectos, que os
experimentos foram realizados com aquecimento até cerca

Fig. 17 – Calor específico dos fluidos.

CONCLUSÃO
A próxima geração de equipamentos para climatização e
refrigeração deverá operar não por meio da compressão /
expansão de fluido refrigerante (e.g., R–134a), mas por meio
de processos que empregam a energia do ultrassom para
impulsionar fluidos no interior de trocadores de calor. Será
uma mudança de paradigma com profundas consequências
na Engenharia Térmica, implicando em extraordinário
aumento do coeficiente de desempenho (COP) dos
equipamentos.
A economia que será proporcionada pela nova tecnologia
representará um marco na história da termodinâmica, algo
comparável à revolução promovida pelo homem no passado,
quando transferiu os arreios do pescoço ao tronco do cavalo
e, desse modo, aumentou a disponibilidade de energia no
planeta em 70 %.
Enquanto a novidade tecnológica é desenvolvida, são
necessárias medidas estimular a recuperação econômica do
mundo sem comprometimento do equilíbrio dos
ecossistemas. Em outras palavras, medidas de conservação
de energia devem ser incentivadas.
O excedente de energia elétrica disponível no Brasil, se
bem aproveitado, pode contribuir para reduzir o risco de
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desabastecimento e manter as tarifas em um patamar que
beneficie indústrias e empresas, eliminando a necessidade de
uso de termoelétricas (sinônimo de falta de planejamento) e
prorrogando a construção de novas usinas. Nesse aspecto, a
tecnologia de termoacumulação tem muito a contribuir.
Utilizar óleos vegetais como fluido de termoacumulação
pode proporcionar uma combinação interessante entre
energia, ambiente e economia. Para tanto, é necessário
conhecer propriedades e características de operação, razão
pela qual será dado prosseguimento à presente linha de
investigação.
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RESUMO
Este artigo visa debater sobre um dos processos de manipulação mais conhecidos no campo da arte fotográfica: a
fotomontagem. As suas origens, os fotógrafos que mais utilizaram e os processos que, aplicados das mais variadas
formas, resultaram no mesmo objetivo: união de várias imagens para compor apenas uma. O foco principal é nas
imagens que se desligam do real e causam estranhamento no espectador. As imagens e artistas são analisadas de
acordo com o contexto histórico, suas aplicações técnicas e em ordenamento temporal. A escolha das imagens e dos
fotógrafos é de acordo com sua influência na história da arte e a inspiração que causaram e causam até hoje. O
recorte temporal é situado no século XIX, até meados de 1920, quando a evolução da fotomontagem ganhou
grandes proporções estilísticas.
Palavras-chave: Fotografia; Manipulação; Fotomontagem; História; Imagem; Arte.

ABSTRACT
This article aims to discuss one of the most known manipulation processes in the field of photographic art:
photomontage. Its origins, the photographers who utilized it most and the processes which, applied in the most
varied ways, resulted in the same objective: several images put together resulting in only one. The main focus is on
the images that are disconnected from reality and cause wonder to the spectator. The images and artists are
analyzed in chronological order and according to their historical context and technical applications. The images and
photographers are chosen according to their influence on the history of art and to the inspiration they caused and
have caused until today. The time span goes from the nineteenth century until the middle 1920’s, when the
evolution of photomontage took great stylistic proportions.
Keywords: Photography; Manipulation; Photomontage; History; Image; Art.

1.

INTRODUÇÃO
A Fotografia é uma linguagem artística
com história relativamente recente, são 193 anos de
existência e, acreditamos que a manipulação
artística seja uma área com grande potencial a ser
explorado na História da Fotografia.
As fotos são cortadas, redimensionadas,
escurecidas, clareadas, sobrepostas, processos como
fotomontagens,
múltiplas
exposições,

overpainting1, além de tantas outras possíveis.
Alguns estudiosos do campo fotográfico acreditam
que o próprio recorte de cena já faz parte do
processo de manipulação:
Mas, no limite, a escolha de uma entre as diversas
possibilidades representa uma pequena dose de
“manipulação”: enquadrar é uma manipulação,
1

Técnica que consiste em pintar sobre a fotografia, muito
utilizada entre a metade e o final do século XIX, quando ainda
não existiam filmes que reproduziam coloração nas imagens.
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enfocar é uma manipulação, selecionar o momento do
disparo é uma manipulação2.

O professor e fotógrafo Joan Fontcuberta
acredita que toda fotografia é uma ficção
apresentada como realidade e defende que o
importante é a forma como o fotógrafo mantém o
controle a fim de dar o seu sentido para a imagem
produzida.
Neste artigo serão abordados os principais
processos de fotomontagens utilizados desde sua
origem, em meados de 1840, até a década de 1920 e
pretende percorrer o caminho histórico dos
fotógrafos que executaram essas experiências
criativas na manipulação com as suas imagens desde Oscar Gustav Rejlander e a fotografia
composta (1813-1875); Valério Vieira (18621941), autor da fotografia em que estava
representado trinta (30) vezes, Os Trinta Valérios
(1901); as fotomontagens e fotocolagens políticas
de
Aleksandr
Ródtchenko
(1891-1956);
continuando através do dadaísmo no início da
década de 1920 com John Heartfield.
Acreditamos que a imagem 01 de
Hippolyte Bayard, Autorretrato como afogado, seja
fundamental para a história da fotomontagem.
Bayard faz parte do quarteto institucional dos
pioneiros da fotografia, juntamente com Niépce,
Daguerre e Talbot. Ele produz Autorretrato como
afogado de maneira construída, o que nos fez
considerar como a primeira fotomontagem de que
temos registro, pois muito embora existam vários
processos para a produção de uma fotomontagem o
seu significado é apenas um: a construção de uma
imagem fotográfica a partir da união de algumas
outras.
Seu método de captação imagética é o
negativo/positivo:
Sua contribuição constituiu em um método que
permitia fixar imagens positivas diretas sobre papel,
ou seja, a imagem não se obtinha sobre uma chapa
plana de metal como no sistema de Daguerre, nem
precisava da obtenção de um negativo prévio como
sistema de Talbot3.

O resultado é que o papel cristaliza a
imagem tornando-a menos nítida, se compararmos
ao daguerreótipo, mas propiciava vantagens para a
criação artística. Houveram mudanças políticas no
Estado francês que favoreceram o método de
Daguerre em detrimento ao de Bayard. Assim
sendo, ele produziu uma nota junto à simulação
explicando o motivo do suicídio: o reconhecimento
à invenção de Daguerre, que resultou na patente e
em uma grande soma financeira, interpretando
2

FONTCUBERTA, Joan. O beijo de Judas - Fotografia e
verdade. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, p. 84.
3
FONTCUBERTA, Joan. A câmera de Pandora - A Fotografi@
depois da fotografia. Barcelona: Gustavo Gili, 2013, p. 109.

como sentimento de desprezo por seu invento, por
parte do rei da França.

Imagem 01. Autorretrato como afogado, Hippolyte Bayard,
1840.
Disponível
em:
<https://www.incinerrante.com/textos/autorretrato-afogado1840-de-hippolyte-bayard> acessado em 18/05/2020.

Podemos perceber uma semelhança com a
imagem de Bayard com a fotografia da Inglaterra
Vitoriana: o retrato de morte ou post mortem. Já
marcada pela Revolução Industrial, foi uma época
de grande prosperidade conquistada pela expansão
do Império Britânico, chamado de Pax Britannica.
Durante essa era a sociedade saiu dos campos e
povoou as cidades, que passaram por grandes
mudanças (foram construídas estradas de ferro,
pontes, avenidas etc.), a população cresceu e a
expectativa de vida aumentou significantemente.
As características desse período foram
retratadas por fotografias de forma exaustiva: a
expansão das cidades, as atividades recreativas e até
a morte eram retratadas e veiculadas em postais,
periódicos ilustrados, jornais, anuários e livros de
arte. Mesmo com o entusiasmo da sociedade a
fotografia era considerada “arte baixa”, enquanto a
pintura de gosto acadêmico, nomeada de
“Rafaelista4”, era considerada “arte alta”.
A fotografia de morte (imagem 02) são
imagens que causam grande espanto e até certo
incômodo nos dias de hoje. Essa sociedade tinha o
costume de fazer livros dos mortos: álbuns em que
todas as fotos retratam os familiares mortos. Na
época, a ligação da sociedade com a morte era
distinta da que temos atualmente e ritos5
Esse estilo era nomeado assim por remeter aos “Grandes
Mestres” do Renascimento.
5
Nessa época a maioria das mortes acontecia em casa, não nos
hospitais, e era comum toda a família se reunir para ouvir as
últimas palavras do morto. As pessoas eram fotografadas em
cenas montadas, crianças colocadas com seus brinquedos e essas
imagens, muitas vezes, eram a única recordação que se tinha dos
familiares.
4
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relacionados eram comuns, para consternação de
nossa sociedade contemporânea.
Nesta época a fotografia foi utilizada pelos
pintores como uma forma auxiliar, para observação
da natureza e inspiração compositiva6.
A origem da fotomontagem se deu através
de duas necessidades: a inviabilidade de retratar o
céu e a paisagem ao mesmo tempo, pois o azul
imprimia-se rapidamente e tornava a imagem
saturada; e também pela focalização medíocre da
lente fixa7 da época. A pesquisadora Margot Pavan
explica a solução encontrada pelos fotógrafos:
Tentando resolver o primeiro problema, os fotógrafos
levantavam a linha do horizonte e fotocompunham o
céu. Este truque, que tornava a foto natural, apontava
também a solução para o segundo problema: o
fotógrafo poderia realizar uma tomada para cada
plano, fotocompondo posteriormente a paisagem
completa8.

Além da audácia da técnica, esta obra causou
constrangimento e admiração devidos à seminudez de
algumas de suas figuras. Este recurso foi utilizado
por Rejlander para compor um tema de inspiração
alegórico-mitológica, discutindo a “eterna luta entre o
Bem e o Mal”. Por isso ele vestiria seus modelos “à
maneira antiga”, como estátuas greco-romanas10.

Nessa imagem nos deparamos com poses,
vestimentas e arquitetura que nos remetem a um
passado remoto e mitológico. Ao mesmo tempo
percebemos várias figuras parcialmente nuas, como
em pinturas de Botticelli e Ingres, por exemplo.
Vemos, então, que embora o método e a linguagem
fotográfica sejam novos, ainda estava atrelada aos
cânones, a composição e a iconicidade da pintura
academicista.
Rejlander escreveu o primeiro texto da
história da fotografia descrevendo, especificamente,
sobre a photographic composition, forma como ele
chamava a fotomontagem. Este texto foi
apresentado em leitura pública diante da
Photographic Society em seis de abril de 1858 e
depois publicado no jornal The Liverpool and
Manchester Journal, intitulado On Photographic
Composition, em que explicitava os argumentos dos
fotógrafos requerendo o reconhecimento da
artisticidade da fotografia e as prenoções mais
comuns que deveriam ser arremetidas. Os pontos
principais abordados sobre a fotografia foram:



Imagem 02. Sem título, Benjamín de la Calle, 1925. Disponível
em:
<https://br.pinterest.com/pin/517069600937866630/>
Acessado em 18/05/2020.

2.

ANÁLISE DE FOTOMONTAGENS

Embora a fotografia tenha sido
amplamente utilizada durante essa época, a
artisticidade da imagem fotográfica demorou anos
para ser reconhecida. Na Inglaterra apenas em 1857
foram expostas fotografias em circunstâncias de
igualdade com a pintura9. Nessa exposição Oscar
Gustav Rejlander expôs sua montagem fotográfica
As Duas Estradas da Vida (1857), imagem 02,
composta de mais de trinta negativos combinados
em proporções de pintura de cavalete. Pavan
descreve o impacto da composição no público da
exposição:
PAVAN, Margot. “Fotomontagem e Pintura Pré-Rafaelista”.
In: Annateresa Fabris (org.) Fotografia - usos e funções no
século XIX. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,
1998: Nápoles: Prismi, 1982, p. 119.
7
Ibid.
8
Ibid, p. 251.
9
GERNSHEIM, Alison; GERNSHEIM, Helmut. Historia
Gráfica de la Fotografía. Barcelona: Omega, 1967, p. 162.
6



a opinião de que a fotografia era uma “coisa
simples”, incapaz de apresentar uma obra
elaborada e complexa;
a crença de que a fotografia apenas poderia
servir como “ajuda” ao artista interessado nos
temas naturais mas nunca aos interessados nos
temas ideais;
a convicção de que a fotografia jamais poderia
construir uma perspectiva regular, sem
desfoque11.

A técnica da fotomontagem, utilizada por
muitos artistas, consiste na produção de um positivo
combinado e trabalhado em exposição dupla do
mesmo negativo, cobrindo com veludo negro as
porções anexas à imagem sobreposta que não
seriam utilizadas.
Outra aplicação técnica da fotomontagem
era o recorte e a colagem de diversos negativos. A
configuração da máscara à associação da nova
figura, que seria captada, e o recorte dos negativos
indicava a destreza do pintor/fotógrafo para a
demarcação do perímetro da área a ser tratada em
fundo aquoso. Muitas vezes os retoques malfeitos
nas bordas da união originavam uma “auréola” na
imagem.

10

PAVAN, Margot, op. cit., p.251.
FABRIS, Annateresa. Fotografia: usos e funções no século
XIX. São Paulo: EdUSP, 1991, p. 252.
11
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Imagem 03. Oscar Gustav Rejlander, Os dois caminhos da Vida,
1857.
Disponível:
<https://zerocatorze.files.wordpress.com/2012/01/rejlander252ct
hetwowaysoflife.jpg> Acessado em 18/05/2020.

Uma das fotomontagens que nos chama
atenção é Os Trinta Valérios (1900) do fotógrafo
brasileiro Valério Vieira. Ele a apresentou na
Universal Exposure of Saint Louis, nos Estados
Unidos em 1904. Nela (imagem 03) são utilizados
vários autorretratos do artista, formando uma
orquestra em que todos os personagens são o
Valério, além do busto e dos retratos suspensos na
parede, acabamos por vê-lo representado trinta
vezes. Sua forma divertida da utilização da técnica
lhe rendeu a medalha de prata da exposição.
Podemos perceber que embora ainda haja certa
ligação com a forma da pintura, já há alguma
mudança na composição, principalmente com a
figura situada na metade inferior da foto, que
parece olhar diretamente para o fotógrafo e posar.

Imagem 04. Os trinta valérios, Valério Vieira, 1900. Disponível
em:
<http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.1215
6.1/4> Acessado em 18/05/2020.

Embora a técnica tenha feito muito
sucesso, não era aceita por todos. O filósofo Georg
Lukács considerava a fotomontagem como um
sintoma de decadência das vanguardas, pois
considerava a fragmentação no processo de
montagem oposta à unidade de forma e conteúdo
que ele achava necessário na imagem fotográfica 12.
12

FABRIS, Annateresa. O desafio do olhar - fotografia e artes
visuais no período das vanguardas históricas, vol. 1. São Paulo:
Editora WMF Martins Fontes. 2011, p. 13.

Outros achavam que a técnica deveria ter uma
função específica na imagem fotográfica, tal como
os autores Manfredo Tafuri e Theodor Adorno, que
propõe relação consubstancial entre as técnicas de
montagem e a sociedade capitalista13. Fato que
acontece na Rússia após a revolução de outubro de
191714, mas que ganha ressignificação nos países
ocidentais. As vanguardas soviéticas, no início da
década de 1920, utilizaram amplamente a
fotomontagem através de artistas como Gustav
Klutsis, Aleksandr Ródtchenko e El Lissitzky, que
exaltavam o debate sobre as possibilidades
revolucionárias da fotografia. Eles reintroduziram a
iconicidade da imagem plástica fora das regras
naturalistas e das velhas técnicas artísticas.
Aleksandr
Ródtchenko
aliou
a
experimentação formal a documental sobre a
sociedade política da União Soviética e ajudou a
mudar a percepção das pessoas sobre a fotografia e
os fotógrafos. Não se conformava com o uso da
fotomontagem chapada e experimentava ilusões do
espaço
tridimensional.
Fazia
uso
da
“fotoanimação”, termo criado por ele para designar
processo com foto sobre foto e fotografar o
conjunto como natureza-morta. Para ele o efeito
desejado podia ser obtido com combinação de
imagens e inscrições, e imagens e figuras
geométricas. Não era necessário o uso exagerado de
fotografias em suas fotomontagens. Fazia fotos
propagandísticas para o escritório de Leningrado da
Editora Estatal, Krigui. Para isso sua linguagem
composicional era minimalista e com combinação
de figuras geométricas. Participou do grupo
Outubro juntamente com Aleksandr Deyneka e
Sergei
Eisenstein,
sempre
visando
à
experimentação e a inovação.
A fotomontagem de Ródtchenko Estou no
topo (imagem 05), foi produzida através do
processo da colagem, vemos, então, o desligamento
total com a pintura e sua composição. De fato suas
primeiras fotomontagens foram compostas de fotos
e figuras recortadas de revistas, livros, postais e/ou
jornais. O grupo dadaísta de Berlim foi/é fonte de
pesquisa nesse assunto. Segundo a plataforma Dadá
o objetivo era a completa destruição das linguagens
antigas e a experimentação de novas linguagens
associadas às necessidades da sociedade urbana15.
Hannah Höch situa o surgimento da
fotomontagem, com essa titulação, entre 1917 e
1918, quando seu companheiro Raoul Hausmann
iniciou a criação de imagens elaboradas através de

13

Ibid.
A Revolução Vermelha ocorreu posteriormente á derrubada da
autocracia czarista. O Governo Provisório foi implantado, mas
financiado pelo governo alemão, o Partido Bolchevique assumiu
o governo, liderado por Lênin e com o apoio dos partidos
socialistas moderados. Foi então instaurada a doutrina socialista
na Rússia, renomeada de União Soviética, até 1991.
15
Ibid, p. 127.
14
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justaposições nomeadas por ele de “fotomontagens”
16
.
A fotomontagem teve muitas finalidades.
John Heartfield, fotógrafo dadaísta, a utilizou como
instrumento, recurso criativo e crítico nas capas que
fez para a editora Malik. O dadaísmo não estava
interessado em criar novas regras e sim em
subverter as antigas de modo experimental. A
fotomontagem Dadá é uma resposta com ironia
política a própria fotografia, “meio de expressão
universalmente compreensível do mesmo modo que
a linguagem” 17.
Heartfield, cujo nome de batismo era
Helmut Herzfeld, muda sua identidade em 1916
para mostrar apoio à Inglaterra que, então, sofria
através de campanha de ódio feita pelo governo
alemão. A Primeira Guerra teve grande influência
no trabalho deste artista. Na fotografia O
verdadeiro rosto da guerra (imagem 06), vemos o
retrato de Benito Mussolini, mas este tem parte do
rosto normal e outra parte do rosto de uma caveira.
A frase, que está parte do lado esquerdo e parte do
lado direito, diz: Das gesicht des faschismus (o
rosto do fascismo), relacionado ao fascismo18 que
estava em voga em diversos países.

indo à guerra e no lado direito inferior vários
corpos, o resultado do fascismo. Percebemos então
a grande ligação política de sua obra.

Imagem 06. O verdadeiro rosto da guerra, John Heartfield,
1928. Disponível em: <https://www.johnheartfield.com/JohnHeartfield-Exhibition/john-heartfield-art/famous-antifascistart/fascist-ideology-mussolini-fascist-face>
Acessado
em
18/05/2020.

3.

Imagem 05. Estou no topo, Aleksandr Ródtchenko, 1923
Disponível
em:
<https://br.pinterest.com/pin/409827634840926260/> Acessado
em 18/05/2020.

Vemos do lado esquerdo superior à figura
de governante fascista e do lado direito superior o
clero: as duas partes que dominavam o povo. No
lado esquerdo inferior existem homens armados
16

RICHTER, Hans. Dadá: arte e antiarte. São Paulo: Martins
Fontes, 1993, p.157.
17
HAUSMANN, Raoul. “Photomontage”. In: Michel Giroud
(org.). Siegfried Kracauer. “La fotografia”. In: La massa com
ornamento. Nápoles: Prismi, 1982, p. 119.
18
Governo autoritário e nacionalista que teve origem na Itália no
início do século XIX com o governante Benito Mussolini.

CONCLUSÃO

Esses artistas – Hippolyte Bayard, Gustav
Oscar Rejlander, Valério Vieira, Aleksandr
Ródtchenko e John Heartfield - marcaram a
História da fotografia e da fotomontagem. Todos
eles foram de certa forma pioneiros em seus estilos
e mudaram a maneira de pensar sobre a fotografia,
questionando a convicção de que a fotografia
retrata
apenas
o
real.
Eles
influenciam/influenciaram seus sucessores e
possibilitaram a manipulação que vemos de
maneira exacerbada em nosso contexto social.
Conseguiram, além de tudo, dialogar com suas
sociedades, inovar a maneira de fazer arte e realizar
processos
criativos.
Dessa
forma
outros
podem/puderam modificar suas imagens. Afirmo
ainda que, graças a eles, juntamente aos
pictorialistas19 e outros fotógrafos de vanguarda,
19

O movimento pictorialista eclodiu na França, na Inglaterra e
nos Estados Unidos a partir da década de 1890, congregando os
fotógrafos que ambicionavam produzir aquilo que consideravam
como fotografia artística, capaz de conferir aos seus praticantes o
mesmo prestígio e respeito granjeado pelos praticantes dos
processos artísticos convencionais, através da alteração das
imagens fotográficas com recursos pictóricos.
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hoje temos tantos ferramentas e softwares com o
objetivo de alterar a realidade retratada.
4.
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Estimating specific impulse by using adiabatic flame temperature: some
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Abstract Considering the importance of the specific impulse (Is) in chemical propulsion, measuring or calculating this parameter is
fundamental in propulsion research. The present work is dedicated to deriving empirical equations to estimate values of (Is) based on the
adiabatic flame temperature (AFT). Four empirical equations were derived and applied to data in the literature, resulting in agreement.
Keywords: Chemical propulsion; Specific impulse; adiabatic flame temperature; empirical equations.

INTRODUCTION

As is well known, the specific impulse (Is) is a key
parameter in chemical propulsion, so much so that, for new
propellants, two performance factors must be considered: specific
impulse and density [1].
The specific impulse strictly defines the amount of useful
energy that can be obtained from the combustion and expansion of
a propellant. In addition to its thermodynamic significance, the
specific impulse also has an inherent ballistic importance [2].
Therefore, measuring or calculating this parameter is of paramount
importance in propulsion research.
Roughly speaking, the adiabatic flame temperature (AFT)
can be defined as the maximum theoretical temperature that a
combustion can reach, assuming that no energy is given to the
environment. There are two types of AFT: constant pressure our
constant volume, the latter being higher than the former, because in
that case, no energy is used to do work (i.e., to produce changing on
the systems volume).
In the literature, some empirical equations can be found
to to calculate Is, mainly based on the chemical composition of the
propellants [3,4]. However, it could a real advantage to be able to
estimate Is based on just a few physical parameters. In this context,
the present work is dedicated to deriving empirical equations that
can be used to estimate Is values based on the AFT.

METHODOLOGY
The empirical equations were derived using data from the
literature [5], summarized in Table 1.

Table 1. Auxiliary data [5] used to derive the empirical
equations.
Propellant

Adiabatic
flame
temperature/K
3144

Average
Molar mass/
kg kmol-1 of
combustion
products
22

KeroseneOxygen
HydrogenOxygen
HydrogenFluorine

Is/s

240

3517

16

360

4756

10

390
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From Table 1 data, adiabatic flame temperature as a function
of the average molar mass (kg/kmol) of combustion products
gives a linear relation (r = 0.9551), providing the equation:
T = -134.33 MM + 5955

(1)

Where T is the adiabatic flame temperature and
MM is the average molar mass (kg/kmol) of combustion
products.
Specific impulse as a function of the average molar
mass of combustion products gives also a linear curve (r =
0.9449) and the equation:
Is = -12.5 MM + 530

(2)

Combining equations (1) and (2), and with the
suitable algebraic manipulations, were have:
Is = [12.5 T -3242.6]/134.44

(3)

Of course, we can simply use Is and T values to
obtain a liner curve (r = 0.8055) and the empirical equation:
Is = 0.076 T + 41.662

(4)

By using the same data (Table 1) the following
empirical equations were also derived:
Is = [(R/10) T]/MM

if T > 3600 K

Is = [(2R/10) T]/MM

(5)

if T < 3600 K

(6)

Where R is the universal gas constant (8.314 JK-1mol-1)
It must be emphasized that all derived equations are
“coherent” from a physical/thermodynamic point of view:
higher T values are associated with higher Is and lower MM
values are also associated with higher Is.
RESULTS AND DISCUSSION
First of all, it is necessary to verify the selfconsistence of the derived equations. The obtained results are
summarized in Table 2.
Table 2. Self-consistency test: specific impulse calculated by
using several derived empirical equations.
Propellant

Is/s

Is/s (eq.3)

Is/s (eq.4)

Is/s (eq.5)

Is/s (eq.6)

240

268.2

280.6

_

237.6

360

303.1

309.0

_

365.5

390

418.4

403.1

395.4

(ref.5)

KeroseneOxygen
HydrogenOxygen
HydrogenFluorine

As can be verified, Eq. 5 and 6 (which includes de
MM values) works really very well. On the other hand, Eq. 3
and 4, which uses only adiabatic flame temperature values
exhibits a good, but not impressive agreement with the
reference values [5]. It is worth noting that both (Eq. 3 and
4) works better to the propellant with highest T value
(hydrogen-fluorine).
After the self-consistence test, it is necessary to
apply the derived equations to another propellants/systems,
in order to verity their reliability. Of course, only literature
data for which MM and/or T, as well as Is values were
available, could be tested.
In a study focused on the combustion of liquid
propellants used in engines for space propulsion applications
[6] the T and MM values for a Space Shuttle Main Engine
were 3664.52 K and 13.523 kg/kmol, respectively. The Is
value was 458.491 s. Applying Eq. 3, 4, 5 and 6 for such T
and MM values, we calculate Is as 316.6, 320.2, 225.3 and
450.6 s, respectively. As can be verified, Eq. 6 provides a
really very good result. Since the T value is only a few
degrees above 3600 K, Eq. 6 was the suitable one.
Furthermore, can be verified that Eq. 3 and 4, with a single
parameter (T) are the lesser reliable ones.
In the same study [6] to a upper stage Aestus
engine, the T, MM and Is values are, respectively: 3197.98
K, 22.008 kg/kmol and 325.79 s. Applying eq. 3,4 5 and 6
for such system, gives, for Is: 273.2, 284.7, 120.8 and 241,7
s, respectively. Considering the reference value (325.79 s)
Eq. 4 provides de better result, with a 12.6% difference.
However, for both data set taken from Ref. 6 must
be emphasized that the Is values are vacuum specific
impulses which are, of course, higher than the “realistic”
values.
Furthermore, taking into account all experimental
values that can exert influence on Is values, ie. propellant
composition, propellant flow injection, etc., the obtained
results can be considered as acceptable.
To a 70% NH4ClO4, 16% aluminium and 14%
binder and additives propellant [7] the obtained results are
summarized in Table 3.
Table 3. Reference and calculated Is values for a
NH4ClO4/Al propellant (Ref. 7).
System
First-Stage
Minuteman I
Missile
Motor)
Orbus-6
Inertial
Upper-Stage
Motor
(vacuum)
STARTM 27
Apogee
Motor
(vacuum)

T/K (ref. 7)
3472

Is/s (ref. 7)
254

Is/s (eq. 3)
298.7

Is/s (eq. 4)
305.5

3672

289.6

317.3

320.7

3538

290.8

304.8

310.3
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As a general result, can be stated that the calculated
values by using Eq. 3 and 4 are in good agreement with the
reference ones.
Hence, despite the fact that Eq. 3 and 4 where
derived from liquid propellant data, they can work very well
for solid rocket propellants too.
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Resumo
O Algoritmo de pesquisa gravitacional (APG) é um método de otimização computacional baseado na teoria da
gravitação de Newton. A análise simples aplicação híbrida do algoritmo (PSO-GSA) associando ao conceito da força
gravitação em um sistema de partículas, que descreve a interagem entre si mediante o campo gravitacional. Neste artigo,
é proposta uma simulação de otimização do algoritmo híbrida do algoritmo (PSO-GSA), baseado na interação
gravitacional de partículas com massas. No algoritmo proposto, as partículas de massas interagem entre si com base na
gravidade newtoniana e nas leis do movimento. O algoritmo (PSO-GSA) pode ser comparado teoricamente com outros
métodos conhecidos. O resultado obtido confirma o alto desempenho de simulação, na resolução de vários problemas a
nível computacional.
Palavras-chave: Simulação; Gravidade Newtoniana; Algoritmo (PSO-GSA).
Abstract
The Gravitational Research Algorithm (GSA) is a method of computational optimization based on Newton's theory of
gravitation. The simple analysis hybrid application of the algorithm (PSO-GSA) associating to the concept of the
gravitational force in a particle system, which describes the interaction between them through the gravitational field. In
this article, an optimization simulation of the hybrid algorithm of the algorithm (PSO-GSA) is proposed, based on the
gravitational interaction of particles with masses. In the proposed algorithm, the particles of mass interact with each
other based on Newtonian gravity and the laws of motion. The algorithm (PSO-GSA) can be compared theoretically with
other known methods. The result obtained confirms the high simulation performance, in solving several problems at the
computational level.
Keywords: Simulation; Newtonian Gravity; Algorithm (PSO-GSA).
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente, os problemas de otimização do
mundo real são mais complicados e difícil de descobrir,
devido a sua alta complexidade, onde não há informações
suficientes para formular matematicamente o problema em
nível computacional.
Devido a esses desafios, os métodos heurísticos
tradicionais não podem oferecer soluções sofisticadas e,
portanto, há muita atração por abordagens inovadoras não
exatas de otimização com algoritmos metaheurísticos.
Métodos metaheurísticos são estratégias que pesquisam o
espaço do problema através de um processo de otimização
iterativa que obtém soluções exatas.
Existem duas categorias de algoritmos de
otimização metaheurística: i) algoritmos de busca de ponto
único; e ii) algoritmos de busca baseados em população.
Na abordagem de busca de ponto único, o algoritmo
começa com um conjunto de soluções aleatórias iniciais.
Na abordagem baseada na população, o algoritmo começa
com várias soluções aleatórias. Em seguida, um algoritmo
iterativo é executado para atingir uma solução subótima.
Recentemente, várias aplicações têm utilizado técnicas
evolucionárias como métodos heurísticos para encontrar
soluções ótimas ou pseudo-ótimas. Recentemente, várias
aplicações têm utilizado técnicas evolucionárias como
métodos heurísticos para encontrar soluções ótimas ou
pseudo-ótimas.
Na abordagem baseada na população, o algoritmo
parte de várias soluções aleatórias iniciais. Em seguida,
um algoritmo iterativo é executado para alcançar a solução
ideal. Durante as iterações, a população converge
progressivamente para melhores soluções usando
operadores probabilísticos inspirados na natureza [1].
Nos dias atuais, inúmeras aplicações reais podem
ser mapeadas com estes algoritmos. Citamos os mais
usados: algoritmo genético (GA), Programação Evolutiva
(PE), algoritmo de Evolução Diferencial (em inglês:
Differential Evolution - DE), algoritmo da otimização da
colônia de formigas ( ant colony optimization algorithmACO), algoritmo de otimização por enxame de partículas
(Particle Swarm Optimization - PSO), Otimização de
forrageamento bacteriana (OFB), Colônia Artificial de
Abelhas (Artificial Bee Colony – ABC), algoritmo de
pesquisa gravitacional (Gravitational Search Algorithm GSA) e algoritmo sorológico (para descrição e evolução
do exame para COVID-19) [2].
Consequentemente, o GSA pode ser considerado
uma população de partículas com base e algoritmo de
busca metaheurístico baseado em leis físicas. Possui
operadores originais de distribuição de massa, cálculo da
força atrativa sob ação da gravidade que atua sobre os
corpos e movimento usando a Segunda Lei de Newton.

Várias versões aprimoradas do GSA foram desenvolvidas
após a introdução original ao GSA, como versões de
otimização contínua, binária, discreta, multimodal, com
um único e vários objetivos. Essas versões são oferecidas
para conquistar problemas de otimização com diferentes
tipos de funções de várias variáveis em matemática
computacional. Além disso, muitas técnicas inovadoras,
como operadores especializados, hibridação e algoritmos
adaptativos foram sugeridas que levavam a algoritmos
mais eficazes em termos de custos computacionais e
qualidade da solução.
O GSA foi usado com sucesso em problemas
complexos do mundo real; esses problemas são de
diversos campos de aplicações (Engenharia, Medicina,
Física, Química e etc.). O PSO é composto de partículas
representadas por vetores que definem a velocidade atual
de cada partícula e de vetores de localização, atualizados
segundo sua velocidade atual, seu aprendizado pessoal e o
aprendizado adquirido pelo bando. O algoritmo de PSO
engloba conceituações simples e pode ser implementado
em poucas linhas de programação, requerendo apenas
operadores matemáticos simples [3].
Apesar de classificado como evolucionário, o
PSO não apresenta a característica de sobrevivência do
mais apto ou a utilização de operadores genéticos como o
cruzamento e a mutação. MIRJALILI E HASHIM
apresentaram uma nova população híbrida baseada no
algoritmo de pesquisa gravitacional de enxames de
partículas do tipo (PSO-GSA). É proposto com uma
combinação híbrida de PSO e GSA [4]. A ideia principal é
integrar a capacidade de exploração no PSO com a
capacidade de exploração no GSA para sintetizar a força
de ambas as variantes matemáticas com a linguagem
computacional. Algumas funções padrão são aplicadas
para comparar a variante existente com outras
metaheurísticas na evolução da melhor solução possível
para o problema no espaço de pesquisa.
As soluções numéricas provam que a variante
existente possui uma capacidade superior de escapar do
ideal local com convergência mais rápida do que outras
metaheurísticas [5]. Neste artigo, apresentamos uma
simples aplicação híbrida do algoritmo (PSO-GSA)
associando ao conceito da força gravitação em um sistema
de partículas. Simultaneamente, a força gravitacional
causa o movimento de todos os objetos em direção às
soluções sub-ótimas.
2. MODELO MATEMÁTICO
A gravidade é uma das quatro interações
fundamentais da natureza, juntamente com a força forte, o
eletromagnetismo e a força nuclear fraca.
A ideia que diz respeito às regras de gravidade é
o fato de que um objeto com massa atrai outro. Uma das
teorias mais aceitas é a lei da gravitação universal de
Newton na forma vetorial, que diz que “todas as partículas
no universo atraem outras com uma força que é
diretamente proporcional ao produto das suas massas e
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inversamente proporcional ao quadrado da distância entre
elas” [6], ou seja:

 G  Mm 
F (r )  
rˆ 
3
 r


(1)

,onde G é constante universal da gravitação, ou

G  6, 67408 1011 m3kg 1s 2 . onde M e m
 r̂ 
correspondem às massas de duas partículas, e  3  é o
r 
seja

vetor radial de posição das duas respectivas massas, 𝐺 é
uma constante gravitacional e F (rˆ) o vetor de magnitude
da força gravitacional. A “constante gravitacional” 𝐺 é
dependente do tempo, e diminui com a idade do universo:


t 
(2)
G(t )  G(to )   o 
t 
com,   1 .em que 𝐺(𝑡) é o valor da constante
gravitacional no tempo 𝑡 e 𝐺(𝑡0) é o valor da constante
gravitacional no momento da “criação do universo” que
está sendo considerado. A segunda lei de Newton diz que
quando uma força 𝐹 é aplicada a uma massa, a sua
aceleração 𝑎 depende somente dessa força e da sua massa
𝑀 [7]:

d 2 r  F (r ) 
a (t )  2  

dt
 Mi 

(3)

Com base nas afirmações acima, o Algoritmo de
Pesquisa Gravitacional (Gravitational Search Algorithm GSA), que pode ser definido como segue. Seja

X   x1 , x2 , x3 ,

de modo que

, xn  um universo com 𝑛 massas,

xi 

n

Fijd (t )  G(t )

M i (t )m j (t )
rij (t ) 

  x dj (t )  xid (t ) 

(4)
em que r𝑖𝑗(𝑡) é a distância euclidiana entre as
massas 𝑖 e 𝑗, e 𝜖 é uma pequena constante. A fim de dar
um comportamento estocástico para o GSA, assume a
força total que age sobre a massa 𝑖 em uma dimensão 𝑑
como uma soma aleatória ponderada das forças exercidas
de outros agentes [9]:

Fi d (t )     j Fijd (t ) 
m

(5)

j 1
j i

onde 𝛾𝑗 denota um número gerado aleatoriamente
entre 0 e 1. A aceleração da massa 𝑖 em tempo 𝑡 e
dimensão 𝑑 é dada por:
d
d 2 r  F i (t ) 

a (t )  2  
 M i (t ) 
dt



(6)

M i (t ) é calculada do seguinte





qi (t ) 

M i (t ) 
 m

   qi (t )  
  j 1
  i 1,

(7)

,n

com,

 C (t )   (t ) 
qi (t )   i

 b(t )   (t ) 
Os termos
 (t ) e

(8)

𝑏(𝑡) significam,
respectivamente, as massas com melhor e pior valor de
função objetivo. O termo 𝐶𝑖(𝑡) denota o vetor de
características da massa 𝑖, ou seja, o conjunto de variáveis
a serem otimizadas, as quais estão representadas pela
massa 𝑖. Portanto, se a qualidade da solução i na iteração t
é maior do que a constante C na iteração t, então a massa
da partícula i é positiva, e vice-versa. A constante C é
determinada pela, seguinte equação:

   Tt  
C (t )  Co  e  



(9)

Finalmente, para evitar soluções ótimas locais,
somente as 𝑘 melhores massas, ou seja, aquelas com
maiores valores de função objetivo, vão atrair as outras.
Seja  um conjunto dessas massas. O valor de 𝑘 é
definido como ko no início do algoritmo e diminui com o
tempo. Assim, a Equação 5 é reescrita como:

Fi d (t )     j Fijd (t ) 
m

(10)

j
j i

. Pode-se definir, em um momento

específico 𝑡, a força que age sobre a massa 𝑖 a partir da
massa 𝑗 na dimensão 𝑑 da seguinte forma [8]:

d
i

em que a massa
modo:

A velocidade e a posição de atualização das
massas serão das pelas seguintes equações abaixo:

vid (t  1)   j vid (t )  aid (t )

(11)

x (t  1)  x (t )  v (t  1)

(12)

d
i

d
i

d
i

3.ANÁLISE HÍBRIDA DO ALGORITMO PSO-GSA

A ideia do algoritmo híbrido PSO-GSA trabalha
com a integralização de rotina de otimização de várias
funções de referência discretas e contínuas, e se mostrou
melhor do que ambos na maioria das funções. Um dos
maiores problemas do GSA é a convergência prematura,
que é devida ao fato da força da gravidade só atrair
partículas umas às outras, e nunca repelir, sendo ainda não
estudado este problema.
No sistema híbrido PSO-GSA, podemos analisar
que a força da gravidade tem uma inversa, chamada de
anti-gravidade. Assim, quando uma partícula de massa
positiva encontra uma partícula de massa negativa, elas
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não se atraem, mas, ao contrário, se repelem. O código
MATLAB, foi usado com implementação do PSO-GSA
usando a função 5, conforme ilustrado na figura 1. O
número máximo de iterações = 1000, com resultados para
a inicialização aleatória do PSO-GSA, com média de 30
execuções.
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Abstract In this article, official data compiled by Johns Hopkins University & Medicine (until August, 14, 2020), are used to

support / illustrate the mistakes and manipulations made by the mainstream media and social networks, about the progress and
control of the disease in Brazil.
Keywords: Covid-19, Brazil, mainstream media, social networks, manipulate, misinformation.

INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

De acordo com dados da Johns Hopkins University &
Medicine [1] o primeiro caso de Covid-19 registrado no
Brasil ocorreu em 25/02/2020. Tanto no Brasil como em
outros países, notadamente os Estados Unidos, novos casos
estão ainda a surgir, bem como também continuam sendo
registrados óbitos em função da doença, etc.
Assim, os dados estatísticos apontados aqui, todos
obtidos no site da Johns Hopkins University & Medicine [1]
(que tem, desde o início da pandemia, monitorado a
evolução da doença em todo o mundo) referem-se à
atualização efetuada até 14/08/2020.
Não obstante, os dados até aqui obtidos são mais que
suficientes para embasar o objetivo do presente artigo, a
saber, tecer considerações críticas sobre a forma como a
doença e sua evolução/controle, tem sido empregada de
maneira tendenciosa e mesmo bastante distorcida, na grande
mídia e nas redes sociais do Brasil.

Empregar-se-ão
aqui
dados
oficiais
fornecidos/compilados pela Johns Hopkins University &
Medicine [1] até 14/08/2020. Efetuar-se-á, ainda, o
“cruzamento” desses dados com notícias apresentadas na
grande mídia e nas redes sociais (ilustrando e, ao mesmo
tempo, influenciando a percepção da sociedade sobre a
evolução e controle da doença no Brasil).
Destaquemos que o propósito do presente artigo não é
apoiar essa ou aquela posição doutrinária/política. Ao
contrário, trata-se de desmistificar tais posicionamentos,
mostrando a “simples realidade” dos dados científicos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme ilustrado na Figura 1, o número de casos de
Covid-19, no Brasil, apesar de períodos de declínio, ainda se
apresenta em expansão.
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Em 14/08/2020, dados oficiais compilados pela
Johns Hopkins University & Medicine [1] apontam, para o
Brasil, um total de 3.224.876 casos confirmados de Covid19, com um total de 105.463 mortes, além de 2.384.302
pessoas curadas da doença.
Logo,
uma
taxa
de
letalidade
de
(105.463/3.224.876) x 100 = 3,3% e uma taxa de
recuperação/cura de (2.384.302/3.224.876) x 100 = 73,9%.
A diferença: 100-73,9-3,3 = 22,8% é, assim, o percentual de
pessoas confirmadamente infectadas e que ainda não vieram
à óbito nem podem ser dadas como curadas da doença.

Fig. 1. Evolução do número de casos confirmados de Covid19
em
dez
países.
Fonte:
https://coronavirus.jhu.edu/data/new-cases (em 14/08/2020).

grande mídia (televisão e rádio) bem como nas chamadas
redes sociais.
Também se tornou lugar comum comparar os dados
(número de infectados e número de mortes) do Brasil com
outros países da América do Sul, notadamente a Argentina
(com 276.072 casos confirmados e 5.362 mortes [1]) como
um exemplo de que haveria, naquele país, um governo mais
competente e responsável.
Tais argumentos deixam de levar em conta dados
óbvios como população total, número de grandes
cidades/aeroportos (maior número de cidadãos locais e
estrangeiros chegando ao país, “trazendo na bagagem” a
doença, da Europa, sobretudo).
Seguindo-se essa linha de raciocínio, Papua Nova
Guiné (com 271 casos e apenas 3 óbitos [1]) seria o país
mais bem governado do mundo, com a melhor política de
combate à doença, etc. Enfim, um nonsense completo, só
explicável pela fortíssima “coloração ideológica” que
procurasse dar aos dados concretos.
Tudo isso seria “apenas” mais uma questão de
distorção de informações, tão comuns (embora sempre
lastimável) não fosse o fato de implicar/contribuir para o
aumento da desinformação da população que, na média, é
inculta (sobretudo se falarmos de cultura científica) e
impressionável, no tocante a tema por certo de grande
importância, contribuindo-se, apenas, para o aumento de um
clima de angústia (principalmente pelo fato de as pessoas
estarem em isolamento social) e mesmo certa histeria, em
alguns casos.

REFERÊNCIAS
Como em toda e qualquer doença, pode-se, para a
Covid-19, de forma coerente, supor que o número de pessoas
que contraíram o vírus é, em verdade, apreciavelmente maior
do que o número de casos reportados (subnotificação), isso
porque há os chamados assintomáticos (pessoas que
contraíram o vírus mas não desenvolveram a doença) bem
como pessoas que desenvolveram apenas sinais/sintomas
“moderados” (uma leve febre, etc.) da doença, algo similar a
uma gripe, e que terminaram recuperando-se naturalmente,
sem recorrer à rede hospitalar.
Logo, sendo o número de infectados, em verdade,
maior do que os 3.224.876 casos até aqui confirmados, por
óbvio que o índice (percentual) de mortalidade é, por
conseguinte, inferior aos 3,3% calculados. Assim, pode-se
dizer que, no Brasil, é efetivamente muita baixa a taxa de
letalidade da doença.
Por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em
15/04/2020, as regras referentes ao isolamento social,
funcionamento de escolas e estabelecimentos comerciais,
etc., ficaram, essencialmente, por conta dos governos
estaduais e municipais. Não obstante esse fato, bem como
a baixa taxa de letalidade da doença, tornou-se comum nas
redes sociais “memes”, mensagens, etc., atribuindo ao
presidente da república a responsabilidade pelo “genocídio”
(mortes por Covid-19) no Brasil, etc.
Uma análise dos dados oficiais, como a aqui
reportada, é suficiente para ilustrar o despropósito de tais
assertivas, ilustrando, por consequência, o quanto, no Brasil
(muito embora em outros países o fenômeno também esteja
presente) a doença propriamente falando, ficou em último
plano, sendo seu uso político/ideológico a tônica reinante na

[1]https://coronavirus.jhu.edu/data/new-cases.
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Resumo
A interferência eletromagnética é um fenômeno que pode ocorrer quando um dispositivo eletrônico é exposto a um campo
eletromagnético. Muitos materiais apresentam uma eficácia da blindagem contra interferência eletromagnética (IE).
Neste artigo, é proposta uma simulação computacional com base no método do domínio do tempo de diferença finita
inversa (FDTD), para estudos de interferência de onda eletromagnética em meio material. Alguns parâmetros das ondas
interferentes podem ser mudados como amplitude e diferença de fase. Os resultados da interferência de ondas
eletromagnéticas de tais progressos foram analisados através da análise do método FDTD.

Palavras-chave: Interferência Eletromagnética (IE). Método FDTD. Fase.
Abstract
Electromagnetic interference is a phenomenon that can occur when an electronic device is exposed to an electromagnetic
field. Many materials have a shielding effectiveness against electromagnetic interference (EI). In this article, a computer
simulation based on the inverse finite difference time domain (FDTD) method are proposed for studies of electromagnetic
wave interference in a material medium. Some parameters of the interfering waves can changed such as amplitude and
phase difference. The results of the interference of electromagnetic waves from such progress were analyzed through the
analysis of the FDTD method.
Keywords: Electromagnetic Interference (EI). FDTD Method. Phase.
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INTRODUÇÃO
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A luz é uma onda eletromagnética que sofre
processos de difração e interferência, sendo formada por
dois campos, (campo elétrico) e (campo magnético) [1].
Nos últimos anos, a difração, absorção e a proteção contra
interferência de onda eletromagnética se concentraram nos
setores comerciais, industriais e em aplicações de uso
militar.
Nos dias atuais, a interferência de onda
eletromagnética
tem
causado
uma
poluição
eletromagnética que, tem aumentado com o avanço no
desenvolvimento de vários dispositivos eletrônicos,
criando problemas como impacto negativo na saúde
humana [2]. Esse tipo de poluição ambiental afeta o tecido
humano e causa câncer, além de dificultar a operação de
outros dispositivos eletrônicos [3]. Portanto, existe uma
necessidade extrema de livrar o ambiente dessa poluição
ambiental.
De acordo, com um relatório da Organização
Mundial da Saúde (OMS), as ondas eletromagnéticas
geradas a partir de dispositivos eletrônicos, como telefones
celulares, computadores, geladeiras e TVs comumente
usadas em todos os lares, podem causar alguns tipos de
câncer no corpo humano devido à radiação
eletromagnética que interage diretamente com a matéria.
Um problema adicional verificado, as
interferências mútuas das ondas eletromagnéticas nos
dispositivos
eletrônicos
geram:
a
interferência
eletromagnética (IE) dentro de um dispositivo pode levar
ao seu mau funcionamento [4]. A imunidade de
equipamentos elétricos contra qualquer interferência
eletromagnética é conhecida como suscetibilidade do
sistema. Portanto, é importante testar equipamentos
elétricos para determinar quão bem ele funciona quando
sujeito a radiação eletromagnética indesejada e como é
protegido contra interferência eletromagnética não
intencional (IE).
Portanto, para resolver os problemas oriundos
destas interferências eletromagnéticas, pesquisas estão
sendo realizadas e conduzidas para proteger destas
interferências de ondas eletromagnéticas, e materiais
nanoestruturas de carbono (nano tubos, grafeno), materiais
compósitos e poliméricos, semicondutores, mentais e suas
ligas
são
fortes
candidatos
para
blindagens
eletromagnéticas [5]. O software é baseado no método de
domínio de tempo de diferença finita (FDTD), simulação
computacional com base no método do domínio do tempo
de diferença finita inversa (FDTD), para estudos de
interferência de ondas eletromagnéticas em meios
materiais.

Especificamente, o software é focado na
simulação da interferência de ondas eletromagnéticas
quando elas colidem em uma tela com fendas ou aberturas
finas feitas de certos materiais. Todos estes materiais tem
um imenso potencial de aplicabilidade para estudos como
blindagem contra as interferências de ondas
eletromagnéticas. No presente trabalho, usamos o método
do domínio de tempo de diferença finita (FDTD) que
simula as interferências de ondas de eletromagnética em
meio material. Os resultados foram interpretados com base
na simulação do método FDTD através das equações de
Maxwell do eletromagnetismo.

2.

MÉTODO FTDT NA INTERFERÊNCIA

A propagação da luz é descrita por meio das
equações de onda dependentes do tempo de Maxwell em
unidades gaussianas [6]:



D
1

 H  E
t
 o o



(1)

D   r* ( )  E

(2)



H 
1
 
 E  m H 
t 
o 
 o o
onde

o

(3)

é a permissividade elétrica em farads por metro,

 () é a constante de permissividade complexa relativa
do meio, o é a permeabilidade magnética em henrys por
metro,  m é uma resistividade magnética equivalente em
ohms por metro e  é a condutividade elétrica em
*
r

siemens por metro. As equações do algoritmo FDTD
usado aqui, descreve as componentes do campo elétrico
e magnético de acordo com as equações abaixo:
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Este fenômeno causa um padrão de campo
imprevisível na região de simulação normal das
superfícies de interferência do meio de de proppagação da
onda eletrmagnética no com o método FDTD. Na Figura
1 são grandes franjas de interferência do meio com
formas senoidal.
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Abstract Every curriculum has a dynamic nature and requires constant update and adjustment. In this work, the structure and the curriculum
components of the undergraduate Chemistry course at Universidade Federal do Maranhão (UFMA) were analyzed and compared against
those adopted by Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), which is much more recent and had the highest score in the Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes-ENADE. Through a documentary analysis, the curriculum composition of the undergraduate Chemistry course
at UFMA, as well as its conformity with the framework and documents of official guidelines, were investigated. The comparative study of the
curricula of universities showed that UNIFAL has a lower credit hour (CH) total (UFMA = 3330 h; UNIFAL = 3015 h), lower workload
designed to theoretical nature components (UFMA = 1950 h; UNIFAL = 1650 h), and greater CH reserved for supervised training (UFMA =
225 h, 405 h = UNIFAL). It is a fact that, along with content, CH is also an important component for establishing a curriculum. In the case of
UFMA’s Program, immediate reforms and changes are required in order to be in accordance with the official guidelines and to become more
flexible, serving the needs of the labor market and the reality of its student audience.
Keywords: Curriculum, Chemistry Degree, Comparative analysis.

INTRODUÇÃO

O cenário contemporâneo, caracterizado pelos
níveis crescentes de violência, seja na forma direta, cultural e
ou estrutural, pela busca do lucro excessivo com grave
desrespeito à vida, ao meio ambiente e ao trabalho alheio,
pelo fundamentalismo religioso e ou científico, que
impossibilitam diálogos, construções e entendimentos úteis,
e por um relativismo moral, cultural e intelectual que se
expande com extrema facilidade pelos recursos virtuais da
época, denunciam senão o fracasso, pelo menos a fragilidade
da educação praticada em nível global [1-3]. O que sugerem

os indicadores sociais é que a educação, ou pelo menos a
escolarização, não tem contribuído de forma efetiva para a
construção de uma sociedade mais ética, humana, solidária,
civilizada e civilizadora, democrática e segura.
Intelectuais, pesquisadores, educadores e gestores
têm envidados esforços para compreender os fatores que
influenciam e definem o complexo processo educacional, e
propostos sistemas que favoreçam a formação cidadã dos
educandos, com implicações diretas na sua autonomia,
capacidade crítica-reflexiva dos seus atos, assim como da
sociedade, e formação profissional para assumir postos de
trabalho. Inserida nesta discussão, ora de forma velada, ora
de forma aberta, encontra-se a questão do currículo,
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comumente entendido como o conjunto sistematizado de
conteúdos, objetivos, competências, ações e concepções
pedagógicas, metodológicas e avaliativas, que formarão o
homem, enquanto indivíduo ser social.
A palavra currículo tem, atualmente, diversos
significados. De origem latina, deriva do verbo “currere”, o
que quer dizer “corrida, carreira, luta, corrida de carros, pista
de corrida, etc” [4]. Cícero, político e orador romano,
consagrou o uso da expressão “Curriculum vitae”, como
registro dos êxitos alcançados durante o percurso ou carreira
profissional de alguém [5]. No contexto educacional, foi
empregada pela primeira vez em 1576, pelo professor Petrus
Ramos, da Universidade de Paris, em seu livro Professio
Regia [6], e de lá para cá assumindo acepções de
classificação do conhecimento, plano de estudo, controle dos
conteúdos e aprendizagem, mecanismos de ensino e
regulação da organização do ensino e da definição da
escolaridade (classe, graus e tempo), etc. [5,7].
O currículo, portanto, busca representar um sistema
de organização educacional que harmonize as necessidades
individuais e sociais, próprios de cada época e meio,
estabelecendo, em conformidade com os fins estabelecidos
para a educação, mecanismos de execução e gerência que
melhor desenvolvam ou promovam a escolarização. É no
currículo que se articulam meios, forças e programas para o
preparo do homem enquanto ser social, político e
profissional.
Como instrumento operacional da escolarização, o
currículo não deixa de ser uma opção realizada dentro de
uma sociedade, podendo haver diversas formas de
composição curricular [8]. O sistema 3+1, denominado de
modelo técnico-racional, por exemplo, foi a opção escolhida
para a implantação dos cursos de licenciaturas no Brasil,
como se sabe. Do mesmo modo, houve uma opção pela
influência neoliberal nas definições do atual conjunto de leis
que buscam regulamentar a formação docente [9]. O
currículo é, portanto, um instrumento não apenas
pedagógico, mas com vínculos e identidade sociopolítica
definida, atrelado a ideologias da estrutura sociocultural.
Em relação ao Ensino Superior, conforme prescrito
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
[10], art. 53, inciso II, as Universidades têm autonomia para
fixarem os currículos dos seus cursos e programas, mas
observadas as normas gerais pertinentes. Tais normas
referem-se às orientações estabelecidas pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN), segundo o CNE/CES. De
acordo com os documentos legais [11-16], estas diretrizes
visam assegurar flexibilidade e qualidade da formação
discente, orientando quanto à elaboração dos currículos em
termos de conteúdos mínimos e carga horária.
No caso do Curso de Química Licenciatura, a
formação é regulamentada pela Resolução CNE/CP 2, de 19
de Fevereiro de 2002 [15], e documentos ali citados,
estabelecendo 2.800 h mínimas para a integralização do
curso, distribuídas em: 400 h de prática, 400 h de estágio
supervisionado, 1800 h para os conteúdos curriculares de
natureza científico-cultural, e 200 h para outras formas de
atividades acadêmico-científico-culturais.
Certamente que respeitar as exigências legais de
cargas horárias mínimas, suas distribuições e ministrar
conteúdos curriculares de natureza técnico cultural, apenas,
não implica em eficiência e qualidade de ensino. O currículo,
além de atrativo, versátil, flexível e atual, precisa estabelecer

vínculos ou perspectivas inter e transdisciplinares, buscando
o desenvolvimento da autonomia dos alunos, para que eles
possam ser profissionais e cidadãos engajados em seu tempo,
construtores e continuadores da sua própria formação.
Nesta perspectiva, interessa-nos analisar a estrutura
e os componentes curriculares do Curso de Química
Licenciatura da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), comparando-os com os de uma matriz curricular
de outra Instituição de Ensino Superior (IES), melhor
avaliada pelo desempenho dos alunos no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (ENADE), cujo objetivo é
quantificar o desempenho dos estudantes com relação aos
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares
dos cursos de graduação.
O interesse pela análise curricular do curso de
Química Licenciatura da UFMA justifica-se pela
necessidade de imprimir maior qualidade ao curso,
flexibilidade e atualidade curriculares e articulação com a
pós-graduação, de modo a favorecer o planejamento de
gestores e dos demais atores do processo de formação.
Ademais, o curso apresenta histórico de índices expressivos
de retenção e evasão [17] e conceito baixo segundo avaliação
do Ministério da Educação (MEC) [18]. Melhorar estes e
outros indicadores da qualidade passa, naturalmente, pela
avaliação da estrutura curricular do curso. Um projeto
pedagógico
consistente,
sistêmico,
centrado
no
desenvolvimento das habilidades dos alunos, vitalizaria o
curso e catalisaria a obtenção dos produtos ou resultados
esperados.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Quanto aos objetivos, procedimentos e problema,
respectivamente, este trabalho pode ser classificado como
descritivo, documental e qualitativo [19,20].
Por meio de uma análise documental, procurou-se
analisar a composição curricular do curso de Licenciatura em
Química da UFMA, a sua conformidade e enquadramento
com os documentos de orientação oficiais, bem como uma
análise comparativa com a estrutura curricular de um curso
melhor avaliado (nota máxima) pelo ENADE, um dos
componentes do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAIS). A escolha deste curso foi
realizada através das análises das notas de avaliação de 2011,
em que a Universidade Federal de Alfenas - MG, UNIFAL,
pública, foi uma das melhores classificadas.
Um dos objetivos deste estudo comparativo foi a
identificação de aspectos comuns e diferentes entre as duas
propostas curriculares, visando a elaboração de propostas
que culminem com medidas que impliquem na melhoria do
Curso da UFMA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização do curso de Química Licenciatura da
Universidade Federal do Maranhão-UFMA
O Curso de Química Licenciatura da UFMA,
modalidade presencial, foi criado pela Resolução no. 79 de
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Química Analítica I
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Química Biológica
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da Química
Inst. para o Análise
Química
Subtotal
Disciplinas

Pedagógicas

Tabela 1. Estrutura curricular do curso de Química Licenciatura da
UFMA, organizada por diferentes áreas do conhecimento
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Prática
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Cálculo Diferencial
e Integral II
Cálculo Diferencial
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Subtotal
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Disciplinas

Metodologia
Científica
Fundamentos de
Filosofia
Sociologia
Política e Plan. da
Ed. Bás. no Brasil
Psicologia da
Educação I
Psicologia da
Educação II
Mét. e Téc. de Est. e
P. Bibliográfica
Didática
Estágio I
Estágio
Supervisionado
Monografia
Subtotal
Disciplinas

Matemática

1969, com reconhecimento através do Decreto Federal (DF)
no. 79 de 30/12/1976, publicado no Diário Oficial da União
(DOU) em 03/01/1977. A última alteração curricular
documentada aconteceu em 2008, com renovação e
reconhecimento através da portaria no. 286 de 21/12/2012,
com publicação em DOU em 27/12/2012 [21].
De acordo com a última avaliação do Enade [22],
ocorrida em 2011, o Curso de Química Licenciatura da
UFMA teve nota insatisfatória (2, dois). Sabe-se que as
Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN propõem os
conteúdos básicos essenciais que devam ser aprendidos pelos
estudantes. Uma consequência direta desta avaliação,
portanto, é que o curso não tem conseguido desenvolver
satisfatoriamente os conteúdos programáticos estabelecidos,
requerendo um olhar mais cuidadoso sobre a sua estrutura
curricular.
No caso dos licenciados em química, as DNC [13]
estabelecem que eles devam apresentar uma formação
generalista, sólida e abrangente em conteúdos dos diversos
campos da Química (teóricos e práticos), de áreas afins
(Física e Matemática), bem como uma formação pedagógica
adequada ao trabalho como educador na educação
fundamental e média. Ainda que este documento flexibilize a
estruturação do curso (módulos semestrais, anuais ou
híbridos), orientando para a integração de conteúdos afins e a
interdisciplinaridade, os componentes curriculares que
estruturam o curso da Universidade Federal do Maranhão
são de natureza multidisciplinar, organizados por conteúdos
distintos, sem ligação direta, e em regime de pré-requisito. A
Tabela 1 relaciona todas as disciplinas deste curso, em suas
diferentes áreas: Química (específicas do curso); estágio
supervisionado; disciplinas pedagógicas (Educação);
disciplinas da Matemática; disciplinas da Física e disciplinas
Eletivas (com conteúdos curriculares diversos, por exemplo:
Biologia; Português; Informática e Inglês, além de
disciplinas relacionadas as outras áreas já citadas). Os
conteúdos são abordados de modos diferentes, cabendo aos
alunos a missão de buscar firmar ligações entre eles.
O formato e a composição curricular apresentada
sugerem uma organização ainda tradicional do currículo,
com disciplinas fragmentando o conhecimento e delineando
territórios e status bastante específicos. A simples
observação estrutural dos componentes curriculares não é
suficiente para que se estabeleça a natureza das relações
disciplinares, mas é sugestiva quanto a possibilidade da
existência de certos domínios, da prevalência de umas
disciplinas sobre as outras em nítida escala de poderes e
controle, o que é contrário à proposta de um currículo
integrado, o que possibilitaria uma abordagem
interdisciplinar de conteúdos, além do reconhecimento de
que a aprendizagem é uma construção coletiva [8].
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Química dos
30
30
60
Produtos Naturais
Geoquímica
45
30
75
Análise Orgânica I
30
30
60
Análise Orgânica II
30
30
60
Química Quântica
60
60
Química e Poluição
30
30
60
Fundamentos sobre
30
30
Eletrocatálise
Eletroquímica
30
30
Ética Profissional
30
30
para Químicos
Métodos
30
30
Eletroquímicos de
Análise
Química de
30
30
60
Alimentos
Corrosão
30
30
60
Fundamentos de
60
60
Ciências do Petróleo
Poluição e Impactos
60
60
Ambientais
Fund. e Téc. de
45
45
Prod. de
Biocombustíveis
Inglês Instrumental
60
60
Português
60
60
Instrumental
Subtotal
1080
300
1380
Fonte: https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/curso/curriculo.jsf
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Carga horária e sistema de atribuição de créditos do
curso de Química Licenciatura da UFMA
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Figura 1. Distribuição da carga horária das disciplinas eletivas em
função da natureza das disciplinas e dos créditos

O curso de Química Licenciatura da UFMA exige
de seus alunos o cumprimento de uma carga horária total
mínima de 3105 (três mil cento e cinco) horas como mostra a
Tabela 2, sendo que desse total, 240 (duzentas e quarenta)
horas são de disciplinas eletivas (os alunos escolhem quais
disciplinas querem frequentar, podendo cursá-las em
qualquer período ao longo do curso), e as outras 2865 (duas
mil oitocentos e sessenta e cinco) horas são distribuídas em
aulas teóricas e práticas, sendo 1860 (mil oitocentos e
sessenta) horas de aulas teóricas e 1005 (mil e cinco) horas
de aulas práticas [21].
Para a integralização total do curso, a UFMA
também solicita aos alunos o cumprimento de uma carga
horária optativa de atividades acadêmicas especiais de 225
(duzentas e vinte e cinco) horas, ficando a critério dos alunos
o seu cumprimento, podendo ser realizadas através de
participações em congressos, simpósios, oficinas, palestras,
cursos de extensão, etc. [22,23].
Além do cumprimento da carga horária total
mínima, exige-se dos alunos a obtenção de no mínimo 155
(cento e cinquenta e cinco) créditos (124 teóricos e 31
práticos) ao término do curso [21]. O sistema de distribuição
de créditos da UFMA atribui 1 (um) crédito a cada 15 horas
de aulas teóricas e 1 (um) crédito a cada 30 horas de aulas
práticas [23].
Com o cumprimento de todas as disciplinas
obrigatórias propostas é possível integralizar um total de
2865 (duas mil e oitocentas e sessenta e cinco) horas-aulas
(1860 teóricas e 1005 práticas), atingindo a meta mínima
exigida pelo curso e pelas Diretrizes Nacionais Curriculares,
e obter 150 (cento e cinquenta) créditos. Dessa forma, para a
obtenção dos 5 (cinco) créditos restantes e atingir os 31
(trinta e um) créditos práticos requeridos, os alunos podem
escolher cursar entre as disciplinas eletivas, ofertadas pelo
curso, aquelas que satisfaçam no mínimo 240 (duzentas e
quarenta) horas e que possuam aulas práticas, para que assim
consigam os créditos restantes para atingir a quota
estabelecida. A Figura 1 mostra com mais detalhes a
distribuição das carga horária das disciplinas eletivas em
função da natureza (teórica ou prática) das disciplinas e dos
créditos.
Tabela 2: Carga horária do curso de Química Licenciatura da UFMA
Carga Horária

Fonte: https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/curso/curriculo.jsf
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Quími
ca
Pedag
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Estági
o
Superv
isiona
do*
Matem
ática

Créditos

Teórica

Prática

Total

Prática

1530

Teóri
ca
60

21

Tot
al
81

900

630

540

90

630

36

3

39

-

225

225

-

-

-

300

-

300

20

-

20

84
82
Física

120

60

180

8

2

10

Eletiva
90
150
240
6
5
11
s
Ativid
225
ades
especi
ais**
Subtot
1950
1155
3105
130
31
161
al
Carga horária do curso de Química Licenciatura da UFMA distribuída por
diferentes áreas do conhecimento.
* Embora faça parte da carga horária obrigatória, não atribui-se créditos a essa
componente curricular.
** A carga horária atribuída às atividades especiais não entra na soma da carga
horária total do curso.
Fonte: https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/curso/curriculo.jsf

Caráter das
Disciplinas

Opt
ativ
as

Apesar da grande variedade de disciplinas eletivas
ofertadas (Tabela 1), os alunos ficam limitados durante a
escolha, uma vez que apenas um número reduzido destas
disciplinas apresenta créditos práticos, os quais são
necessários para a integralização curricular. Dessa forma,
mesmo que certas disciplinas eletivas com conteúdos
teóricos relevantes e atuais sejam ofertadas, os alunos
necessitam optar por outras que lhe permitam o cumprimento
dos créditos práticos.
Para resolver este problema e imprimir maior
flexibilidade ao currículo, uma sugestão a ser considerada é
permitir que as disciplinas oferecidas pelos diversos
Programas de Pós-Graduação afins ao curso sejam
consideradas como eletivas, e aumentar o número de
disciplinas com créditos práticos em nível de graduação.
Esta proposta favorece também à formação continuada dos
estudantes que optam por um programa de pós-graduação, os
quais já teriam aproveitamento de disciplinas e redução do
tempo de titulação.

Análise comparativa entre a carga horária proposta
pelas Diretrizes Nacionais para os cursos de licenciaturas
e as cargas horárias dos cursos de Química Licenciatura
das universidades Federais do Maranhão-UFMA e
Alfenas-MG

Analisando a estrutura curricular do curso de
Química Licenciatura da UFMA, observa-se a exigência de
uma carga horária total obrigatória superior à proposta pelas
Diretrizes Nacionais Curriculares para os cursos de
licenciatura. Entretanto, não cumpre a carga horária
destinada ao estágio curricular supervisionado, conforme o
recomendado na Resolução CNE/CP 2, de 19 de Fevereiro
de 2002 [15], que estabelece uma carga horária total mínima
para a integralização dos cursos de licenciatura, bem como
as quantidades de horas-aulas que devem ser destinadas a
cada um dos tipos de conteúdos curriculares, como descrito
na Tabela 3.
Tabela 3: Carga horária proposta pelas Diretrizes Nacionais e carga
horária dos cursos de Química da UFMA e UNIFAL.

Obrigatórias

Optativas

CH
Diretrizes

CH
UFMA

CH
UNIFAL

1800

1950

1650

Prática

400

930

960

Estágio

400

225

405

Atividad
es
extracur
riculares

200

225

-

Total

2800

3330

3015

Naturez
a das
Discipli
nas
Teoria

Comparação entre a carga horária proposta pelas Diretrizes Nacionais para
os cursos de Licenciatura e carga horária de disciplinas obrigatórias e
optativas dos cursos de Química Licenciatura da UFMA e Alfenas.
Fontes: Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação.
https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/curso/curriculo.jsf
http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/quimlicpresencial

A Universidade Federal de Alfenas-MG [24] foi
fundada em 1914, inicialmente como Escola de Farmácia e
odontologia de Alfenas. O reconhecimento nacional
aconteceu através do Decreto 19.851, de 23/03/1932 [25].
Embora de origem um pouco anterior à da UFMA, a qual
remonta a antiga Faculdade de Filosofia de São Luís do
Maranhão, fundada em 1953, o curso de Química
Licenciatura naquela instituição é bastante recente, datando
de 2007 [24], e já alcançando valores máximos na avaliação
do ENADE (5, cinco).
Em relação a estrutura curricular da Universidade
Federal de Alfenas [24], nota-se que esta também cumpre
com o total de horas recomendadas pelas Diretrizes
Nacionais para a integralização dos cursos de licenciatura.
Apesar de implícito ser as recomendações para os alunos de
qualquer graduação participar de atividades extracurriculares
durante toda a graduação, como forma de enriquecimento
dos seus próprios currículos, com atividades de seus
interesses, a estrutura curricular do curso de Química
Licenciatura da Universidade de Alfenas não faz exigências
de uma carga horária mínima de atividades extracurriculares
a seus estudantes.
Outros fatos relevantes que se observam ao analisar
a distribuição da carga horária do curso da UNIFAL em
relação a UFMA são: uma menor carga horária destinada as
componentes curriculares de natureza teórica, menor até
mesmo que a carga horária proposta pelas Diretrizes, e uma
maior carga horária reservada ao estágio supervisionado. Isto
resulta em que o aumento da CH não implica,
necessariamente, em melhor aproveitamento de conteúdos e
desenvolvimento de habilidades, já que o currículo daquela
Instituição apresenta 315 h a menos que o da UFMA. Um
currículo mais enxuto, com conteúdos teóricos melhor
selecionados, maior aulas práticas e experiência em sala de
aula, pode estar ligado ao bom desempenho dos alunos da
UNIFAL no Enade [18]. A Figura 2 resume graficamente as
diferenças nas distribuições das CH´s entre os dois cursos.
Figura 2. Comparação da distribuição da carga horária entre os
cursos de Química analisados
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questionário. Caso nenhum aluno tenha respondido ao
questionário socioeconômico, o curso terá a nota zero
computada a este item para o cálculo do CPC. As notas para
o item PEDAG também são extraídas do questionário.
Ambos ressaltam a percepção dos discentes quanto às
facilidades e organização dos cursos, evidenciando maior
satisfação pelos discentes da UNIFAL.

Considerações sobre o currículo dos cursos analisados
Fontes: https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/curso/curriculo.jsf
http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/quimlicpresencial

Na Tabela 4 estão apresentados diversos
indicadores para uma comparação mais efetiva entre estas
duas Instituições e os seus respectivos cursos de Química
Licenciatura.
Tabela 4: Alguns parâmetros comparativos entre as IES UFMA e
UNIFAL
IES

UNI
FAL
UF
MA

ENEM

ENADE

3,2051

4,1545

3,2

1,9243(2)

IDD

MSC/
DR

3,83
2
1,54
6

4,8034/
3,2050
5.0000/
3,2000

R I
E N
G F
R
A

PE
D
A
G

5

5

3

5

2

2

CPC

3,99
74(5)
2,50
05(3)

ENEM = nota Enem dos ingressantes; ENADE = nota Enade dos
concluintes; IDD = indicador de diferença entre os desempenhos
observado e esperado (mostra quanto o aluno aprendeu na
faculdade);
MSC/DR
=
nota
de
professores
com
mestrado/doutorado; REG = regime de trabalho dos professores
(dedicação parcial ou integral); INFRA = infraestrutura, segundo os
alunos; PEDAG = nota organização didático-pedagógica, segundo
alunos; CPC = conceito preliminar do curso: 30% IDD + 5%
ENEM + 5% ENADE + (5% / 20%) MSC/DR + 5% REG + 5%
INFRA + 5% PEDAG.
Fonte:
http://enade.hozano.com/?regiao=&curso=1502&regiao=todas&cat
egoria=1

A nota média dos ingressantes é praticamente a mesma
(ENEM), mas os concluintes da UNIFAL apresentam um
desenvolvimento formidável ao longo do curso, culminando
com a nota máxima no ENADE e maior nota relativa ao
indicador de evolução dos alunos (IDD), índice também
relacionado com a média nacional. Obviamente que para este
desempenho não concorre unicamente o currículo do curso,
mas também os meios e formas pelos quais o currículo
oficial é trabalhado (currículos real e oculto). Neste sentido,
aspectos como infraestrutura disponível, a dedicação dos
professores e organização didático pedagógica do curso são
relevantes.
Em termos de titulação docente e regime de
trabalho, ambos os cursos apresentam igual percentual. As
notas relativas à infraestrutura são extraídas do questionário
ENADE preenchido pelos alunos. Considera-se o número de
alunos que avaliaram positivamente, dividido pelo
quantitativo de alunos do curso que responderam ao

Os currículos oficiais dos cursos analisados estão
estruturados em disciplinas semestrais [21,24],caracterizados
como multidisciplinares, mas com sequenciamento de
conteúdos de certa forma integrados. Por exemplo, os
conteúdos estudados em disciplinas da área da matemática,
costumam ser utilizados na resolução de problemas que
envolvem a termodinâmica, assunto estudado nas áreas de
Química e Física.
A proposta de um currículo integrado nos cursos
superiores, com uma perspectiva inter e transdisciplinar
como evolução natural de todo conhecimento foi tema do
Encontro
Acadêmico
Internacional
sobre
Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade [26,27],
evidenciando que para que essa evolução aconteça, será
necessário a não hierarquização das disciplinas. Assim, em
um currículo integrado todas as disciplinas são igualmente
importantes. Vale ainda destacar que as Diretrizes Nacionais
para os cursos de Química [13] incentivam, por parte das
Instituições de Ensino Superior (IES), a não
compartimentalização das disciplinas, almejando a
composição de estruturas curriculares de características
interdisciplinares, visando a integralização dos conteúdos de
Química e das demais áreas afins. Esta recomendação é
importante por vários aspectos. Não apenas busca evitar uma
distribuição de CH que, ao invés de favorecer a formação e
qualificação dos estudantes, privilegie uma política de áreas
de concentração, alimentando o interesse de um grupo ou de
professores com visão estreita e clássica da profissão,
reduzindo o futuro profissional a um técnico de único
assunto. Necessário o trabalho interdisciplinar para que os
conteúdos sejam ajustados a uma interpretação de mundo
mais compatível com a realidade [28].
Em 2001 as Diretrizes Nacionais para os cursos de
Química [13], incluindo a Licenciatura, foram editadas de
modo a oferecer suporte para a reestruturação curricular dos
cursos de Química de todo o Brasil. As Diretrizes
Curriculares proporcionam às Instituições Superiores de
Ensino (IES) a elaboração de suas próprias estruturas
curriculares, adequadas a formação de profissionais
capacitados a atuarem no sistema de educação básica
brasileira. A Resolução CNE/CP 2/2002 [15], que institui a
duração e a carga horária mínima dos cursos de Licenciatura,
foi formulada de acordo com propostas do Ministério da
Educação (MEC).

Propostas para o fortalecimento da estrutura curricular
do curso de Química
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As Diretrizes Nacionais Curriculares [13]
mencionam a excessiva quantidade de conteúdos
informativos presentes nas estruturas curriculares dos cursos
de Química das IES do Brasil, conteúdos esses muitas vezes
desnecessários para a formação dos alunos, que além de
passarem um longo período para concluírem o curso, devido
a retenção, ocasionado por reprovações que os impedem de
avançar no curso, dentro outros motivos, saem das
universidades com conhecimentos defasados, fragmentados,
despreparados para cumprir seu papel na sociedade, seja
como cidadão ou profissional.
Em consequência dessa situação, as próprias
Diretrizes Curriculares Nacionais [13] apontam soluções
para a melhoria das atuais estruturas curriculares dos cursos
de Química de todo o país, tendo como principal
modificação: o papel do professor, que deve deixar de
ensinar seus alunos apenas fórmulas e soluções e passe a
prepará-los para o autoaprimoramento, aprendendo a
pesquisar e a construir seus próprios conhecimentos, de
forma correta e eficiente.
Para a concretização desse ensinar a aprender, as
Diretrizes Curriculares Nacionais abrem espaço às
Universidades criarem suas próprias estruturas curriculares,
onde seja possível perceber certa inclinação para uma
formação mais completa dos estudantes, levando em conta
não somente a aprendizagem de conteúdos específicos do
curso, mas observando a realidade vivida pelos alunos,
buscando a integração de conteúdos que levem a uma
formação mais social, onde os alunos possam discutir e
refletir sobre princípios morais e cidadania.
Diante de toda esta situação, e do que já foi relatado
em seções anteriores, propõem-se algumas modificações e
adoções de novos procedimentos na composição da estrutura
curricular do curso em questão, de forma a torná-la mais
flexível, possibilitando, assim, a formação de profissionais
no prazo previsto e mais bem preparados para atuarem no
mercado de trabalho.
A seguir apresenta-se uma lista com alguns aspectos
desfavoráveis, encontrados na estrutura curricular do curso
analisado, acompanhados por proposta que podem servir
como via para a solução de tais contratempos.
I.

Retenção dos alunos no curso

Ao reprovar em uma determinada disciplina que
serve como pré-requisito para a matrícula numa outra
disciplina do semestre seguinte, o aluno provavelmente
atrasará todo o seu curso. Uma medida tomada pela maioria
dos estudantes que passa por tal situação, é solicitar para a
coordenação do curso a oferta da disciplina em período de
férias. Como regra geral, caso a disciplina venha sendo
regularmente ofertada em período real, dificilmente será
ofertada em período de férias. Uma outra saída encontrada
pelos alunos repetentes, na tentativa de não atrasar o curso, é
buscar matricular-se na disciplina em que foi reprovado por
um outro curso que a ofereça, porém, algumas vezes, os
alunos encontram dificuldades em conseguir o
aproveitamento das disciplinas frequentadas por outros
cursos.
Em vista desta situação, para solução do problema
acima citado, como forma de favorecer a mobilidade dos
alunos no curso, propõem-se a reserva de um determinado

número de vagas (nas disciplinas onde há um grande número
de reprovações como: Química Orgânica II, Química
Analítica I, Química Inorgânica I, Físico-Química I, etc.)
[17], destinadas aos alunos repetentes, para que assim, tais
alunos tenham a oportunidade de concluírem o curso no
tempo previsto.
Um caminho para a redução no número de
reprovação e evasão é a adoção de medidas motivacionais ao
longo de todo o curso. A participação dos alunos no
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(Pibid) [29] a partir do primeiro ano do curso, pode servir
como incentivo para os alunos continuarem no curso. Este
Programa não apenas auxilia com recursos financeiros, mas
contribui também para o aumento da autoestima dos alunos,
que se antes se viam como parte de um curso esquecido
pelas políticas governamentais e internas, agora se veem
participando de grupos de estudos e de trabalhos, com
resultados discutidos em congressos nacionais e internos e, o
que não é menos importante, percebem-se ativos, úteis e
mais confiantes, já que os seus trabalhos são aplicados na
melhoria imediata do Ensino Médio.
Entretanto, como as bolsas oferecidas pelo Pibid são
limitadas, muitos alunos deixam de poder participar deste
Programa. Sugere-se uma contrapartida da Universidade nas
cotas da CAPES, a exemplo do que se faz com o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), bem
como estreitar as relações com o Colégio Universitário
(Colun), para a criação de projetos de parceria entre o curso
de Química e o Colun, projetos que visem o
desenvolvimento e o aperfeiçoamento de técnicas de ensino
para os alunos de graduação e que estimulem os alunos do
Colun a ingressarem no curso de Química.
Talvez a exigência normativa de três avaliações
regulares, seguidas de uma repositiva e outra final, favoreça
ao professor uma visão da avaliação mais punitiva que
formativa, dissociando-a completamente do processo de
aprendizagem.

II. Estágio Supervisionado com carga horária
insuficiente
Ao concluir o curso de Química Licenciatura,
muitos dos alunos recém formados podem enfrentar certas
dificuldades na hora de pôr em prática os conhecimentos
construídos durante sua vida acadêmica. Tal fato pode está
relacionado a pouca carga horária destinada ao estágio
supervisionado, componente curricular do curso que tem
como finalidade o desenvolvimento de conhecimentos,
habilidades e atitudes relativos a docência, aptidões
supostamente adquiridas através da experiência em sala de
aula durante o estágio supervisionado, no período de
graduação. O curso da UFMA só destina 225 h a esta
atividade, enquanto que a legislação e o curso da UNIFAL
400 e 405 h, respectivamente. Este é um aspecto que precisa
ser melhor considerado durante o replanejamento deste
curso. Não apenas uma maior CH em cumprimento às
recomendações propostas na Resolução CNE/CP 2, 19 de
Fevereiro de 200215, mas também um melhor
acompanhamento das horas de estágio, melhorando a
vivência do estudante em sua área de atuação.
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Para compensar o aumento na carga horária
reservada ao estágio supervisionado e tornar o currículo do
curso mais atrativo, sugere-se estudar o redimensionamento
da CH das disciplinas teóricas, permitindo a melhor seleção
de conteúdos chaves, evitando a repetição ou a apresentação
fragmentada de conteúdos, a exemplo da Universidade
Federal de Alfenas, como mostra a tabela 5.

Química
Geral
Fundamento
s para
Estudo da
Química
Química
Inorgânica I
Química
Inorgânica
II
Química
Orgânica I
Química
Orgânica II
Lab. de
Ensino de
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-
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Didática
Trabalho de
Conclusão
de Curso I
Trabalho de
Conclusão
de Curso II
Fundamento
s de
Educação
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-

-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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Cálculo
Diferencial
e Integral I
Estatística
Básica
Geometria
Analítica
Subtotal

Física

Química

Disciplinas

82
5

Disciplinas

Matemática

Tabela 5. Estrutura Curricular do curso de Química Licenciatura da
Universidade Federal de Alfenas, organizada por diferentes áreas
do conhecimento

Subtotal
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d

Total

-

-

-
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-

-

-
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60

-

-

-

60
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0

-

-

-

210

Disciplinas
T
eó

Carga Horária
P.
P. Está
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Pe gio

Total

82
88

Física I
Física II
Física III
Lab. de
Física I
Lab. de
Física II
Lab. de
Física III
Subtotal

ri
ca
60
60
60
-

d
30

-

-

60
60
60
30

-

30

-

-

30

-

30

-

-

30

18
0

90

-

-

270

P. Lab = Prática Laboratorial; P. Ped = Prática Pedagógica.
Fonte: http://www.unifalmg.edu.br/graduacao/system/files/imce/Cursos/quimica/lic/Dinamic
aCurricular-14-5-2015-03-18-15652.pdf

Assim como o estágio supervisionado, o trabalho de
conclusão de curso (TCC), também poderia ser iniciado a
partir da segunda metade do curso. A criação de disciplinas
que auxiliem os estudantes no desenvolvimento de
pesquisas, produção de artigos científicos, aprendizagem e
aplicação das normas e técnicas exigidas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) poderiam contribuir
em muito durante a confecção do TCC, trabalho tão temido
pela maioria dos estudantes.

III. Limitação na escolha de disciplinas eletivas
O curso de Química Licenciatura da UFMA oferece
uma grande variedade de disciplinas eletivas das mais
diversas áreas do conhecimento, onde os alunos podem
escolher quais frequentar, conforme seus próprios critérios e
interesses, lembrando que tais disciplinas são necessárias
para a total integralização do curso. Entretanto, como já
referido anteriormente, os alunos ficam limitados durante a
escolha das disciplinas, uma vez que nem todas oferecem a
carga horária e os créditos de que necessitam, levando
muitas vezes esses alunos a optarem por frequentar
disciplinas que não são dos seus interesses ou a frequentar
disciplinas em demasia.
Uma outa proposta feita aqui, para o fortalecimento
da estrutura curricular do curso de Química Licenciatura da
UFMA, é a redução no número de créditos práticos
obrigatórios, o que possibilitaria aos estudantes a licença
para frequentar as disciplinas eletivas de seus interesses,
compondo, assim, os seus próprios currículos. Também seria
interessante a concessão aos estudantes para a matrícula em
disciplinas da pós-graduação como disciplinas eletivas, tal
acesso poderia estimular os alunos a continuarem seus
estudos acadêmicos, em cursos de mestrado e doutorado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os componentes curriculares são elementos
importantes para o estabelecimento de um curso eficiente,
estimulante e formativo. Considerado como o conjunto das
experiências que se desdobram em conhecimentos e
competências, o currículo precisa ponderar a natureza dos
conteúdos que devem ser trabalhados e adquiridos de modo a
favorecer uma qualificação sólida e atual, ao mesmo tempo
em que permite que cada um continue o seu processo de
formação, exigência do mercado de trabalho e da sociedade
globalizada.
Além dos conteúdos, a CH é um componente
importante no estabelecimento de uma estrutura curricular.
Entretanto, mais relevante ainda em qualquer reformulação
curricular é a postura que o docente deverá assumir para o
desenvolvimento da proposta curricular. Ultrapassar a
abordagem tradicional, permitir que os alunos desenvolvam
os temas, considerar as avaliações como pertencentes ao
processo de ensino-aprendizagem, adotar uma visão multi e
interdisciplinar, etc., mas que qualquer outra medida, é que
garantem o sucesso de um currículo.
O currículo é algo dinâmico que requer atualidades
e ajustes constantes. No caso do curso de Química
Licenciatura da UFMA, ele requer cuidados e carece de
reformas e transformações imediatas, necessárias para
atender as propostas recomendadas pelas Diretrizes
Nacionais Curriculares para os cursos de licenciaturas e
tornar-se mais flexível, de forma a servir as exigências do
mercado de trabalho e estar de acordo com a realidade do seu
público estudantil.
Mediante todas as propostas aqui apresentadas,
espera-se haver o estabelecimento de reformas no que diz
respeito a composição da estrutura curricular do curso de
Química Licenciatura da UFMA. Tais propostas dirigem-se
mais especificamente para o beneficiamento dos estudantes
do curso de Química Licenciatura, que terão a oportunidade
de concluírem o curso no tempo estimado pela instituição,
saírem melhor preparados para o mercado de trabalho e
terem a chance de frequentarem, além das disciplinas
obrigatórias, disciplinas de seus próprios interesses.
Enfim, pesquisas envolvendo o currículo são
necessárias e precisam ser mais desenvolvidas, para que,
assim, haja evolução na forma como o conhecimento deve
ser organizado, de modo que este seja adquirido sempre com
uma maior eficiência e qualidade.
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Abstract In view of the reality imposed by the National Common Curricular Base, which guides and establishes new curricular goals for
Basic Education (Early Childhood, Elementary and High Schools), in this work we sought to investigate and deepen understandings of how
policies materialize in the school space, based on the BNCC text and regarding the science field, to restrict an investigation. At first, the
various curricular theories are presented and classified, according to some renowned authors, and in-depth considerations on traditional,
critical and post-critical approaches. It was emphasized that the curricular speeches are beyond a set of ideas and neutral documentation,
which establish an efficient and satisfactory educational path. On the contrary, it was shown that the curriculum is enhanced by intentions,
tensions, contradictions, marked by games of interests and power relations. At various times, it was sought to situate the teaching and learning
processes in Sciences in relation to each curricular theory. In a second moment, considerations were made about the BNCC and the curricular
intentions focused on science education in Brazil, rethinking and re-signifying the teaching practice for this field of knowledge. The research
assumed a qualitative typology, having a documentary analysis as a method of understanding and producing knowledge. The work allowed us
to conclude that the BNCC document assumes a neoliberal commitment to training, bringing education closer to work in a capitalist
perspective. Even though there is a post-critical curriculum discourse, at one time or another, the traditional approach remains in practice,
based on Philippe Perrenoud's pedagogy of competences.
Keywords: BNCC, Curriculum, Science Teaching, Basic Education.

1. INTRODUCTION
Certamente que o Brasil passa por um momento de
profundas e aceleradas mudanças, as quais impactam
diretamente nas finalidades e dinâmica da educação. Tais
mudanças não dizem respeito apenas ao panorama político,
social e econômico marcado por uma nova concepção
neoliberal, mas engloba uma série de fatores e contextos.
Tratam-se, na verdade, de exigências de um novo tempo, do
uso cada vez generalizado da tecnologia, do fenômeno da
globalização, da criação de espaços e relações virtuais que
redefinem convivências e hierarquias sociais. São também

questões sociais, como empregabilidade, ética, e culturais, as
quais desafiam todas as instituições públicas, dentre elas, as
escolas, exigindo sentido e renovação constantes.
Acresce-se ainda a anormal situação pandêmica que
impõe restrições de toda ordem, mormente as de natureza
social, limitando contatos e obrigando não apenas os
profissionais a se reinventarem, mas igualmente a Escola e
todo processo de escolarização. Se durante o quadro
pandêmico o Brasil demonstra não ter alternativas sólidas
que garantam a oferta da escolarização e a continuidade das
atividades, algo de indefinido, de vago, parece denunciar que
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o currículo presente, em sua forma e fundo, e para todos os
níveis, não será o mesmo. A educação do futuro precisa
ponderar situações de riscos e tornar-se um tanto mais
tecnológica e virtual, ressaltando a necessidade de se pensar
melhor a formação docente, com profissionais mais versáteis
e com domínio maior das ferramentas de multimídias, bem
como a importância da educação ou da alfabetização
científicas.
Portanto, a Educação e a Ciência, mormente a
Educação em Ciências, ou o currículo em ensino de ciências,
tornam-se temas centrais para o enfrentamento dos desafios
que põe em xeque a realidade do processo educacional.
Antes da situação pandêmica, com todo aquele
caldo de mudanças e transformações que vinha acontecendo
no cenário da educação brasileira, em 15 de novembro de
2017, o Conselho Nacional da Educação (CNE) deliberou
aprovar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental
[1]. A BNCC é um documento normativo que orienta a
construção dos currículos para as redes pública e particular
de ensino [2]. Apesar das consultas públicas e das
contribuições depositadas na plataforma do MEC para a
BNCC, somadas em mais de 12 milhões [3], tensões têm
sido geradas no tocante aos referencias curriculares nacionais
e, ainda que seja de ocorrência normal e própria do campo
curricular, exigem leituras e aprofundamentos para uma
prática curricular mais consciente e transformadora,
inclusive com reflexos nas propostas de formação docente.
Com relação a isso, vale a pena comentar que,
apesar da expressiva e importante dimensão intelectual
inerente às exigências da formação docente, a educação não
se caracteriza por ser uma prática exclusivamente técnica.
Intenções, contextos e influências de outras naturezas, a
exemplo de aspectos socioculturais, políticos e estéticos
estão também envolvidos neste complexo processo. Em
verdade, para o desenvolvimento da educação, regra geral,
são essas intencionalidades, muito além da parte técnica, que
prevalecem e orientam e estruturam a prática escolar.
Tais intencionalidades são se referem às das ações
educativas que ocorrem em situações de ensino
aprendizagem planejadas, visando a organização do tempo e
a definição de procedimentos didáticos eficazes. que possam,
efetivamente, favorecer o processo de ensino-aprendizagem
das crianças pequenas [4]. Estes propósitos definem o
profissional competente que pensa e organiza a sua ação.
Intencionalidades aqui no sentido mais amplo, ideológico, de
definição e manutenção de um status que, historicamente,
vem interessando a poucos em detrimento de muitos. Como
expresso por Spinelli Jr. e Cássio [3]: “as reformas
curriculares são, assim uma forma de reorganizar as relações
de poder entre diferentes grupos”.
Por exemplo, uma abordagem que reduz a educação
à prática de ensino, claramente assume que o mais
importante no processo é o conteúdo. Como consequência, o
professor se apresenta unicamente como um 'explicador de
conteúdos', na expressão de Paro [5], e as intervenções
didáticas são pensadas não com base nas características do
educando e do educador, mas pela imposição do conteúdo.
Avaliação, desempenho e organização escolar assumem seus
propósitos neste modelo que atende, talvez, às necessidades

técnicas do mercado de trabalho para uma classe, e ao ensino
propedêutico para outra, de forma a garantir a manutenção
deste sistema atual.
Assumida outra concepção de educação e
certamente diferentes demandas e consequências estarão
envolvidas. Uma educação que pretenda formar sujeitos
conscientes, cidadãos éticos e críticos, capazes de se
apropriarem da cultura do seu tempo, e o foco não mais
estará nos conteúdos, mas nos alunos; não em suas
habilidades/competências para o mercado de trabalho, mas
nas suas realizações enquanto sujeitos sociais, éticos, etc.
Nesta perspectiva, metodologias e formas de avaliação
teriam outro contexto e importância.
Estas propostas de se trabalhar a educação com as
suas intencionalidades e meios operacionais é o que se pode
designar por currículo, em seu sentido mais amplo.
Saviani [6] apresenta o currículo como o conjunto
das atividades nucleares desenvolvidas pela escola,
englobando todas as ações essenciais que a escola não pode
negligenciar, sob pena de perder a sua função e
especificidade. Uma destas ações é a seleção do
conhecimento a ser incorporado ao currículo, a qual não
deve acontecer de maneira aleatória, mas com base no que
for necessário para que os sujeitos da educação conheçam e
enfrentem os problemas que a realidade lhes apresenta [7].
Como parte da prática pedagógica, não basta a definição de
prioridades de conteúdos e o seu sequenciamento, mas
também a problematização desta realidade pelo professor,
definindo e situando os educandos nas condições existenciais
concretas em que vivem.
Portanto, na orientação e organização curricular
estão implícitas a perspectiva e as intenções do modelo de
educação que se deseja, importando assegurar que os vários
níveis e modalidades de ensino tenham como referência a
forma de organização da sociedade atual, e a compreensão
segura por parte de todos os educandos [7].
Diante da recente homologação da Base Nacional
Comum Curricular são necessárias e justas as indagações:
houve mudanças significativas na forma de pensar a
educação e a prática curricular? Qual ou quais as
concepções de educação assumida pela Base e quais as
principais indicações quanto ao campo das ciências? As
finalidades e os compromissos com o ensino das ciências
permanecem os mesmos? O que muda na rotina escolar?
Este trabalho intencionou contribuir com as repostas
para estes questionamentos e, portanto, situa-se no debate
contemporâneo sobre currículo. Tendo o ensino de Ciências,
o qual estamos academicamente inseridos, por base, fez
abordagens com referência às relações teóricas, práticas e
formativas de currículo. Procurou-se realçar as intenções e
suas consequências vinculadas aos discursos e normas
educacionais, considerando o texto da Base Nacional
Comum Curricular, ao mesmo tempo, reflexionou sobre o
ensino de Ciências, face a sua crise de legitimação [8].
1.1. Ciências: definições
Diante de um quadro pandêmico extremamente
grave, em que a ciência se apresenta como orientadora e
capaz dos melhores esforços de enfrentamento, ainda que
sem promessas de superação, é muito oportuno o refletir
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sobre a ciência, seus alcances e limitações, bem como sobre
a sua participação no contexto educacional e na formação
cidadã de um povo. Ignorá-la, a atualidade nos mostra isso
em fatos, pode ser letal, haja visto o quanto do vírus foi
disseminado por ignorância que gera o desrespeito às
orientações de segurança. Mas, a ciência importa não apenas
no campo da saúde. O Brasil vive uma onda de
desflorestamento incentivada pela postura governamental,
que ameaça o nosso clima e, consequentemente, a produção
de alimentos e as condições de vida para as gerações futuras.
A ciência, precursora da tecnologia, esta definidora do estilo
de vida contemporâneo, surge como a que pode restaurar o
que está sendo perdido ou paralisado pela pandemia, ou
alterar radicalmente nosso modo de ver e de viver a
realidade.
É ela, a ciência, que nos permite responder de modo
prático, se não de forma acertada, pelo menos de forma mais
inteligente, aos desafios que se impõem à vida em sociedade.
Portanto, nunca tão em evidência, nunca tão necessária, a
ciência se apresenta como uma exigência às demandas atuais
em todas as dimensões do fazer humano, inclusive e
principalmente, na Educação.
A palavra ciência vem do latim, scientia, e pode ser
traduzida como conhecimento, saber. Com este mesmo
sentido, ela serve de raiz na construção de outros termos, a
exemplo de: consciência, presciência e onisciência,
indicando respectiva e etimologicamente: com o
conhecimento, conhecimento prévio ou inato e conhecimento
de tudo.
Entretanto, não é qualquer conhecimento que pode
ser classificado por científico. Ele necessita ser obtido por
um procedimento especial, denominado de método
científico, e se harmonizar com um conjunto de outros
conhecimentos também obtido metodologicamente e
validado empiricamente, ou reconhecido por válido.
Somente assim ele se distinguirá das demais tradições de
conhecimento, como o empírico (senso comum), o
filosófico, o religioso e o mitológico.
Em função da pluralidade de métodos e da
diversidade de objetos de estudo, há quem reconheça que
não exista a ciência, no singular, mas ciências, no plural,
cada uma caracterizada por seu nicho ou domínio, pela
natureza do fenômenos e das hipóteses possíveis, pelos
métodos empregados em suas investigações [9].
Embora reconhecidas a diversidade das ciências e a
necessidade do posicionamento epistemológico, Santos [10]
afirma que o modelo de racionalidade científica dominante
ainda é o clássico, paradigma que nega a veracidade ou o
caráter racional das expressões de conhecimento que não se
pautem em seus princípios empíricos, ou por suas regras
metodológicas. Esta ciência clássica, baconiana, positivista,
despreza qualquer conhecimento que não for quantificável,
acredita na total separação entre sujeito e objeto
(imparcialidade), na redutibilidade de um fenômeno e na
natureza, ambiente que se estuda, como passiva, eterna,
reversível e mecânica.
A parte do conhecimento humano que estuda a
ciência, chama-se Epistemologia. Oliveira [11], em seu livro:
Epistemologia e Educação: bases conceituais e
racionalidades científicas e históricas, apresenta conceitos de

diversos autores sobre a epistemologia, inclusive
distinguindo-a da gnosiologia, ou teoria do conhecimento.
Conforme a autora: “conhecimento científico, em função de
sua característica ocidental, adquire um caráter universal e a
ciência moderna vai se especificando por uma racionalidade
técnica, caracterizado pelo domínio técnico da natureza”.
Esta percepção de ciência cria mitos. O mito do
cientista como gênio, aquele que está acima e além das
possibilidades dos homens comuns; o mito da ciência como
infalível e perfeita; o mito do conhecimento científico como
verdadeiro e irrefutável, hierarquicamente superior às outras
tradições do saber humano, etc. Esta representação de
ciência traz consequências danosas para o ensino. Distancia,
por exemplo, o fazer científico do agir no mundo. Este está
em conformidade com as possibilidades de cada um,
indivíduo inserido em contexto social, político, histórico, etc,
específico e complexo. Aquele, em um procedimento padrão,
alheio a erros e, portanto, inacessível às mentes comuns. Os
alcances da pesquisa científica, ou os conteúdos, encarados
da perspectiva do paradigma dominante, são expressamente
admitidos como verdadeiros, portanto, invioláveis e
inquestionáveis. Diante deles, apenas a aceitação e a
passividade. Nada de consciência crítica. A postura exigida
para os alunos é de quase adoração. Ademais, esse quadro de
ciência não permite se trabalhe com as tintas dos valores
outros que não sejam os cognitivos (imparcialidade,
neutralidade e autonomia). Valores éticos e sociais ficam à
margem do discurso. [12]
Santos [10], em seu livro: Um Discurso sobre as
Ciências, defende também uma posição epistemológica antipositivista, fundamentando-a à luz dos conhecimentos da
física e da matemática. Argumenta o autor que todo
conhecimento cientifico é socialmente construído e que,
portanto, o seu rigor tem limites inultrapassáveis e que a sua
objetividade não implica em sua neutralidade.
Importa, portanto, considerar qual o conceito de
ciência, ou qual a escola epistemológica prepondera no texto
da BNCC para os Ensinos Infantil e Fundamental. É da
escola que surgem os cientistas, os pesquisadores, os
professores, os empresários, os políticos, em suma, o futuro,
os que farão bom ou mal-uso da ciência em função da sua
cultura, do que foi aprendido, bem como da ética que
souberam edificar.
1.2. Teorias do Currículo
A palavra currículo é polissêmica e de difícil
conceituação. Ao longo da sua história, que antecede a
Comêniius, Rousseau e ao Ratio Studiorom dos Jesuítas,
vários foram os sentidos a ela atribuídos, e em espaços
distintos, o que dificulta análises e comparações.
Apesar da diversidade, que responde inclusive pela
criação do campo de currículo como área de estudo, destacase a visão de que currículo, com a seleção e organização dos
conteúdos, define as experiências de aprendizagens.
Há também nomenclaturas distintas para a
definição das teorias curriculares, como por exemplo: i)
eficientismo, progressivismo, racionalismo tyleriano,
reprodutivismo, abordagem ideológica, Nova Sociologia da
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Educação; ii) abordagens sociológica e cognitiva; iii) teorias
tradicional, crítica e pós-crítica. [13]
Esta última classificação, talvez pela sua
simplicidade, vem sendo cada vez mais empregada[14].
A teoria tradicional remonta ao período pósguerra, ao surgimento da industrialização nos Estados
Unidos, ao período da imigração, à necessidade de mão de
obra mais qualificada para atender a uma demanda de
mercado e à escolarização em massa. As ideias do
eficientismo (taylorismo, comportamentalismo) e do
progressivismo (Dewey) podem ser apontadas como as
responsáveis por esta escola. As palavras de ordem são:
ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática,
organização, planejamento, eficiência e objetivos [14].
As teorias críticas surgem em diversos lugares. São
exemplos de pensadores desta escolha Max Horkheimer,
Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Michael Apple, William
Pinar, Michel Young, Henry Giroux, Basil Bernstein e Paulo
Freire [13,15]. Em síntese, as teorias críticas do currículo
vão apontar deficiências na teria tradicional, ressaltando o
quanto a organização curricular deve ir além das dimensões
técnica e instrumental, ressaltando os ideais de resistência,
emancipação e libertação. São palavras de ordem que
definem esta escola: ideologia, reprodução cultural, poder,
classe social, capitalismo, relações sociais de produção,
conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e
resistência [14].
Em complemento às teorias críticas, i. e.,
extrapolando as relações de poder e econômicas, os estudos
pós-críticos acrescentam novos fatores e intencionalidades
ao campo curricular, sempre questionando uma série de
conceitos, considerados pela racionalidade moderna (liberal
e crítica) como universais e realçando o aspecto cultural em
seus saberes [16, 17]. São palavras características desta
escola: identidade, alteridade, diferença, subjetividade,
significação e discurso, saber-poder, representação, cultura,
gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo [14].
Com reflexos no currículo do ensino de Ciências,
as teorias tradicional, críticas e pós-críticas, estabelecem
respectivamente, a primazia da ciência e da racionalidade; o
questionamento do que está sendo imposto; o enfoque da
multiculturalidade, da identidade, da representação e das
diferenças.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS
A tipologia da pesquisa seguiu o enfoque
qualitativo, de caráter documental, analisando e pesquisando
em documentos oficiais recentes e referentes à Base
Nacional Comum Curricular, sobre as concepções e
alterações na estrutura curricular para o ensino de ciências
(Ed. Básica) [18,19].
Há uma razão a mais que merece ser considerada e
que é uma justificativa para a realização deste trabalho por
esta abordagem. É o fato de ser a única fonte de informação
dado a atualidade do assunto e a publicação recente do
documento. Em adição, o recorte temporal recente escolhido
para este estudo justifica-se devido a homologação da BNCC
em 20 de dezembro de 2017, com indicações de muitas

mudanças na prática escolar e formação docente. Portanto,
embora o documento tenha sido gestado a partir de vários
canais de diálogos, poucos conhecem a proposta definitiva e
menos ainda são os trabalhos sobre ela.
Os documentos, portanto, que merecerão análises iniciais
serão: o texto homologado da BNCC, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação [1] e o Plano Nacional de Educação [20].
Há três tendências que orientam a análise de dados
qualitativos: análise de conteúdo, análise de discurso e a
hermenêutica dialética. A primeira lida com a palavra,
considerando que o tratamento dos dados se remete
principalmente a mensagem [19].
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Marcos Legais da BNCC
No site do MEC está disponível uma linha do tempo
com os marcos principais da BNCC. Em Cury et al. [2] há
informações complementares relevantes.
 1988 – Promulgação da Constituição da República
Federativa do Brasil, cujo artigo 210 prevê a Base
Nacional Comum Curricular. Art. 210.
 1996 – Aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN, Lei 9.394, de
20/12/1996), que em seu artigo 26, regulamenta uma
base nacional comum para a Educação Básica.
 1997 – Consolidação, em dez (10) volumes, dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o
Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, apontados como
referenciais de qualidade para a educação brasileira.
 1998 - Consolidação, em dez (10) volumes, dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o
Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano.
 2000 - Lançamento dos Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), em quatro
partes, com o objetivo de cumprir o duplo papel de
difundir os princípios da reforma curricular e orientar o
professor, na busca de novas abordagens e
metodologias.
 2008 - É instituído o Programa Currículo em
Movimento, mas que vai acontecer em 2010. O
objetivo é melhorar a qualidade da educação básica.
 2010
o Entre 28 de março e 01 de abril - realizaçãoda
Conferência Nacional de Educação (CONAE). A
BNCCé defendida como parte de um Plano Nacional de
Educação.
o Resolução n. 4, de 13/07/2010, define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica
(DCNs) com o objetivo de orientar o planejamento
curricular das escolas e dos sistemas de ensino
o A Resolução nº 5, de 17/12/2009, fixando as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Em
2010 é lançado o documento.
 2011 - A Resolução n.7, de 14/12/2010, fixa a
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de 9 (nove) anos.
 2012
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o

A Resolução n. 2, de 30/01/2012, define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.
o A Portaria n. 867, de 04/07/2012, institui o Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC) e as ações do Pacto e define suas
Diretrizes Gerais.
 2013 - A Portaria n. 1.140, de 22/11/2013, institui o
Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio
(PNFEM).
 2014
o A Lei n. 13.005, de 25/06/2014, regulamenta o
Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência
de 10 (dez) anos. O Plano tem 20 metas para a
melhoria da qualidade da Educação Básica e 4
(quatro) delas falam sobre a Base Nacional Comum
Curricular (BNC).
o Entre 19 e 23/11 é realizada a 2ª Conferência
Nacional pela Educação (Conae), organizada pelo
Fórum Nacional de Educação (FNE) que resultou
em um documento sobre as propostas e reflexões
para a Educação brasileira e é um importante
referencial para o processo de mobilização para a
Base Nacional Comum Curricular.
 2015
o Entre 17 a 19/06 acontece I Seminário
Interinstitucional para elaboração da BNC, marco
importante no processo de elaboração da BNC, pois
reuniu todos os assessores e especialistas
envolvidos na elaboração da Base. A Portaria n.
592, de 17/06/2015, institui Comissão de
Especialistas para a Elaboração de Proposta da Base
Nacional Comum Curricular.
o De 2 a 15/12/2015 houve uma mobilização das
escolas de todo o Brasil para a discussão do
documento preliminar da BNC.
 2016
o Em 3 de maio de 2016 a 2ª versão da BNCC é
disponibilizada.
o De 23/06 a 10/06 aconteceram 27 Seminários
Estaduais com professores, gestores e especialistas
para debater a segunda versão da BNCC. O
Conselho Nacional de Secretários de Educação
(Consed) e a União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime) promoveram
esses seminários.
o Em agosto, começa a ser redigida a terceira versão,
em um processo colaborativo com base na versão 2.
 2017
o Em abril de 2017, o MEC entregou a versão final da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ao
Conselho Nacional de Educação (CNE). O CNE irá
elaborar parecer e projeto de resolução sobre a
BNCC, que serão encaminhados ao MEC. A partir
da homologação da BNCC começa o processo de
formação e capacitação dos professores e o apoio
aos sistemas de Educação estaduais e municipais
para a elaboração e adequação dos currículos
escolares.

o

o

o

o
o

o

Em 20/12/2017 a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) foi homologada pelo ministro da
Educação, Mendonça Filho.
o Em 22/12/2017 o CNE apresenta a RESOLUÇÃO
CNE/CP Nº 2, que institui e orienta a implantação
da Base Nacional Comum Curricular.
 2018
Em 06/03, educadores do Brasil inteiro se debruçaram
sobre a Base Nacional Comum Curricular, com foco na
parte homologada do documento, correspondente às
etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, com
o objetivo de compreender sua implementação e
impactos na educação básica brasileira.
Em 02/14 o Ministério da Educação entregou ao
Conselho Nacional de Educação (CNE) a 3ª versão da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino
Médio. A partir daí o CNE iniciou um processo de
audiências públicas para debatê-la.
5/04 institui-se o Programa de Apoio à Implementação
da Base Nacional Comum Curricular ProBNCC.
Em 02/08, escolas de todo o Brasil se mobilizaram para
discutir e contribuir com a Base Nacional Comum
Curricular da etapa do Ensino Médio. Professores,
gestores e técnicos da educação criaram comitês de
debate e preencheram um formulário online, sugerindo
melhorias para o documento.
Em 14/12, o ministro da Educação, Rossieli Soares,
homologou o documento da Base Nacional Comum
Curricular para a etapa do Ensino Médio. Agora o
Brasil tem uma Base com as aprendizagens previstas
para toda a Educação Básica.

3.2. Aspectos Gerais da BNCC
O próprio texto da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) [1] a apresenta como “um documento de
caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos
devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em
conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de
Educação (PNE).¨
A proposta da BNCC foi elaborada por especialistas
de todas as áreas do conhecimento e concluída somente após
debates com a sociedade e os educadores do país. Tem por
proposta assegurar o conjunto de aprendizagens essenciais e
o desenvolvimento integral dos estudantes brasileiros, por
meio das seguintes competências gerais para a Educação
Básica:
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital
para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a
análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver
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problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base
nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e
culturais, das locais às mundiais, e também participar de
práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visualmotora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e
digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística,
matemática e científica, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao
entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma crítica, significativa,
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe
possibilitem entender as relações próprias do mundo do
trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania
e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia,
consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos
de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional e global, com
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo,
dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e
emocional, compreendendo-se na diversidade humana e
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica
e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem
preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação,
tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
Com relação aos seus fundamentos pedagógicos,
são apresentados: o foco no desenvolvimento de
competências e o compromisso com e educação integral.
[21]
Consoante o texto da BNCC, competências são a
integração de um conjunto de conhecimentos, habilidades e
de atitudes (CHA). Conhecimento é o que se sabe, aquilo
que foi aprendido. Habilidades dizem respeito à capacidade
de saber realizar algo, enquanto que as atitudes estão
diretamente ligadas à ação.
Dias [22] apresenta a leitura de Perrenoud e de
outros autores para a competência, traduzindo-a em
capacidade de agir eficazmente perante um determinado tipo
de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar a
eles. É um saber em uso que exige integração e mobilização

de conhecimentos, processos e predisposições que, ao
incorporarem-se uns nos outros, vão permitir ao sujeito
fazer, pensar, apreciar. Constitui a faculdade de mobilização
de recursos cognitivos, com vista à resolução com
pertinência e eficácia de uma série de situações.
Nestas enunciações, podemos encontrar diferentes
componentes das competências: saber-saber, saber-fazer,
saber-ser. Definir competência através de cada uma destas
componentes pode ser, no entanto, uma tentação perigosa,
uma vez que (1) os saberes fazem parte da competência, mas
não se podem confundir com ela; (2) as competências são
descritas como ações, mas não é o facto de descrever as
ações que explica ou que possibilita a ação ou o êxito; (3) as
competências estão diretamente relacionadas com o contexto
e o saber ser não tem implícito esse contexto
O texto da BNCC recorre ao LDB (artigos 32 e 35)
para justificar esta perspectiva pedagógica e assume que o
conceito de competência marca a discussão pedagógica e
social das últimas décadas e em dimensão global.
Entretanto, há sérias críticas oriundas da Sociologia
do trabalho em relação ao emprego e à institucionalização da
noção de competências na educação. Dias [22] ressalta que a
partir dos anos 1970 “a palavra competência surge associada
à qualificação profissional, vinculando-se ao posto de
trabalho e associando-se ao coletivo, à organização.”
Seja qual o significado mais apropriado para o
termo competência na BNCC, se de fato ela representa
alternativa possível ao que se interpreta como fracasso
escolar (abandonos, reprovações, analfabetismo funcional,
etc), seja na perspectiva laboral e capitalista, se há de convir
o importante e decisivo papel da escola, já que os
pressupostos e orientações contidas nos documentos oficiais
costumam ser interpretados de muitas maneiras por
professores [23].
Spinelli Jr. e Cássio [3] apresentaram uma leitura
comparativa entre a primeira versão da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e a consulta pública online a
este texto com a participação de professores de todo o Brasil.
A pesquisa empregou análise lexicográfica com o software
IRaMuTeQ. De acordo com os autores, e a partir da
taxonomia de Bloom, os verbos utilizados permitem inferir
que os processos cognitivos dos professores foram de ordem
inferior aos encontrados no texto da BNCC. Este trabalho é
importante por ressaltar o cuidado que se precisa ter com
toda a cadeia do processo de ensino. Um elo frágil, e a
corrente se romperá com facilidade. Não bastam documentos
oficiais de orientação. É necessário envolver a todos e
providenciara que o currículo aconteça, de forma plena, em
sala de aula.
5.3 – A BNCC e o Currículo de Ciências
O texto da BNCC para a Educação Infantil traz
como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais para
este nível de ensino. Portanto, a organização curricular
proposta considera a maneira como bebês, crianças bem
pequenas e crianças pequenas aprendem e se desenvolvem a
partir de experiências cotidianas [1]. São estabelecidos 5
Campos de Experiência que indicam as atividades
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fundamentais para que as crianças aprendam e se
desenvolvam:
 O eu, o outro e o nós;
 Corpo, gestos e movimentos;
 Traços, sons, cores e formas
 Escuta, fala, pensamento e imaginação
 Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações
Estes campos, além de garantirem os direitos de
aprendizagem das crianças, englobam naturalmente noções
de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e afetos que
as crianças devem desenvolver dos 0 aos 5 anos. A ciência
passa a ser cheiro, cor, forma, som, coisas, explodindo em
curiosidade e vida.
Para o Ensino Fundamental, a área de Ciências da
Natureza está dividida em 3 unidades temáticas:
 Matéria e Energia;
 Vida e Evolução
 Terra e Universo.
Percebe-se no texto o compromisso com o
letramento ou alfabetização científica, de modo que os
alunos desenvolvam não apenas a capacidade de
compreender e interpretar o mundo (natural, social e
tecnológico), mas também de transformá-lo. São 8 as
competências curriculares para este nível de ensino e área de
saber: [1]
1. Compreender as Ciências da Natureza como
empreendimento humano, e o conhecimento
científico como provisório, cultural e histórico.
2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas
explicativas das Ciências da Natureza, bem como
dominar processos, práticas e procedimentos da
investigação científica, de modo a sentir segurança
no debate de questões científicas, tecnológicas,
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma
sociedade justa, democrática e inclusiva.
3. Analisar, compreender e explicar características,
fenômenos e processos relativos ao mundo natural,
social e tecnológico (incluindo o digital), como
também as relações que se estabelecem entre eles,
exercitando a curiosidade para fazer perguntas,
buscar respostas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das
Ciências da Natureza.
4. Avaliar aplicações e implicações políticas,
socioambientais e culturais da ciência e de suas
tecnologias para propor alternativas aos desafios do
mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos
ao mundo do trabalho.
5. Construir argumentos com base em dados,
evidências e informações confiáveis e negociar e
defender ideias e pontos de vista que promovam a
consciência socioambiental e o respeito a si próprio
e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade
de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos
de qualquer natureza.

6.

Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais
de informação e comunicação para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos e resolver problemas das Ciências
da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva
e ética.
7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e
bem-estar, compreendendo- se na diversidade
humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro,
recorrendo aos conhecimentos das Ciências da
Natureza e às suas tecnologias.
8. Agir pessoal e coletivamente com respeito,
autonomia,
responsabilidade,
flexibilidade,
resiliência e determinação, recorrendo aos
conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar
decisões frente a questões científico-tecnológicas e
socioambientais e a respeito da saúde individual e
coletiva, com base em princípios éticos,
democráticos, sustentáveis e solidários.
Para o Ensino Médio, o campo das ciências está
considerado na área de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias (Biologia, Física e Química, buscando uma
integração do conhecimento.
A perspectiva é que se extrapole o aprendizado de
conteúdos conceituais e se atinjam aprendizagens essenciais,
definidas por competências e habilidades. São as seguintes
as competências específicas estabelecidas:
 Analisar fenômenos naturais e processos
tecnológicos, com base nas interações e relações
entre matéria e energia, para propor ações
individuais e coletivas que aperfeiçoem processos
produtivos, minimizem impactos socioambientais e
melhorem as condições de vida em âmbito local,
regional e global;
 Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica
da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar
argumentos,
realizar
previsões
sobre
o
funcionamento e a evolução dos seres vivos e do
Universo, e fundamentar e defender decisões éticas
e responsáveis;
 3. Investigar situações-problema e avaliar
aplicações do conhecimento científico e tecnológico
e suas implicações no mundo, utilizando
procedimentos e linguagens próprios das Ciências
da Natureza, para propor soluções que considerem
demandas locais, regionais e/ou globais, e
comunicar suas descobertas e conclusões a públicos
variados, em diversos contextos e por meio de
diferentes mídias e tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC).
Como as competências se referem ao
conhecimento colocado em ação, há a expectativa de que os
conteúdos estudados permitam, de fato, uma mudança de
comportamento, revertendo em atitudes éticas e sustentáveis.
Por ainda recente aprovação da BNCC, cuja
implementação está prevista até este ano, nenhum artigo foi
encontrado na literatura que reportasse aspectos práticos e
experiências vividas. Entretanto, a proposta da BNCC foi
amplamente divulgada e há trabalhos que fazem
interessantes análises e críticas às concepções de ciências
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empregadas no texto (LEITE E RITTER, 2017), bem como
ausência de clareza de certos temos [24,25].
Como dito anteriormente, a BNCC é documento
recente normativo da Educação no Brasil e, como tal,
necessita de amplos estudos. Concordando com Oliveira e
Destro [26], entendemos política curricular como um
“processo histórico em que diferentes protagonistas,
imbuídos de seus projetos culturais/sociais, produzem
tensões em torno da produção, circulação e consolidação de
significados no currículo escolar”. Ou seja, as políticas
curriculares educacionais carregam o propósito de
desenvolver uma organização educacional, por meio da
escola, capaz de compor um equilíbrio entre o acesso ao
conhecimento e a representação cultural de um povo, o que
inclui, suas práticas, seus interesses, seus problemas e seus
anseios. No entanto, não podemos deixar de notar o quão
pretencioso esse sistema se manifesta, no que diz respeito
aos interesses individuais e as relações que envolvem o
poder que cercam tais políticas. Assim, pode acontecer que,
suas definições e seus direcionamentos não atendam às
exigências
presentes
na
realidade
educacional
contemporânea [26].
A compreensão da Escola não dispensa reflexões
sobre as intenções voltadas a educação (conservadora e
transformadora), as teorias e o consequente desenvolvimento
de políticas educacionais no âmbito da educação.
Consideramos a escola como um espaço formal importante
de acesso ao conhecimento e de interações sociais muito
consideráveis para a construção humana. Contudo,
historicamente, a instituição escolar foi instaurada com
propósitos de dominação e padronização das massas
populares. A escola é, portanto, de origem da “formação
social burguesa, que delegou às práticas escolares a
finalidade de gerar processos de adaptação dos indivíduos a
essa sociedade” [14]. Ora, se políticas curriculares
educacionais são estabelecidas partindo-se ainda de uma
perspectiva tecnicista e tradicional, há de se imaginar que é
nas escolas, um dos mais abrangentes campos de ação, que
se pretende concretizar das reais intenções governamentais.
No Brasil, desde os anos 1990, que as políticas
estavam voltadas para um discurso que vinculava “cidadania
e competitividade” [14]. Implicando, então, para a produção
de documentos com os ideais de formação do cidadão para o
mercado de trabalho. Por exemplo, a Lei de nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), em seu artigo 22, dispõe que a
educação básica “tem por finalidades desenvolver o
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL,
1996). Nessa perspectiva, vislumbra-se muito mais a
especialidade técnica do aluno, muito parecido com os
sistemas tradicionais de Bobbitt já comentados. Assim, os
Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais (PCN e
DCN) nesse período “atrelaram a escola e o currículo às
determinações do mercado, restringindo, com isso, o projeto
de formação humana a uma lógica mercantil e pragmática”
[14].
Ao longo dos últimos anos, reformas nas diretrizes
desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Educação tem

apontado uma preocupação, pelo menos no campo da teoria,
em garantir uma educação mais comprometida com o
desenvolvimento cultural humano em seus textos, se
embasando, inclusive, em perspectivas teóricas críticas e
pós-críticas. No entanto, percebemos que as tensões se
instauram no momento em que não se observa uma coerência
no que diz tais documentos e suas reais intenções para com o
sistema educacional formal. Fazendo jus a um dizer popular:
“lobo em pele de cordeiro”. Assim, devemos considerar que,
“a produção do discurso oficial e sua implementação pelas
escolas são movimentos complementares, porém, distintos.
A análise das reformas educacionais não pode, portanto,
desconsiderar que [...] as escolas conferem significados
próprios às prescrições, que muitas vezes se distanciam das
formulações originais [14].
É certo que a BNCC se distingue de currículo e
apresenta orientações normativas de caminhos educacionais
a serem trilados, não devendo configurar como um
documento prescritivo, engessado ou padrões a serem
reproduzidos fielmente em todas as escolas. Há a
percentagem de autonomia a ser respeitada para as
instituições de ensino, as quais necessitarão fazer adaptações
temáticas e de métodos de acordo com a cultura local. Mas, é
importante considerar que, mesmo que tais políticas não
produzam “alterações na totalidade das práticas educativas,
produz alterações no discurso pedagógico e imprime novos
códigos e símbolos à cultura escolar, capazes de conferir
novas configurações ao trabalho pedagógico e à ação
docente” [14].
Essas alterações nos pensamentos e ações da escola,
são provocadas pelos discursos que são gerados por
documentos oficiais que, consoante Veiga-Neto et al [17],
são como histórias que “encadeadas e enredadas entre si, se
complementam, se completam, se justificam e se impõem a
nós como regimes de verdades”. Baseados nos estudos de
Foucault, Veiga Neto et al. [17] concordam que discursos
são mais que combinações de palavras para representarem
coisas, mais que conjunto de signos: são práticas que
formam sistematicamente os objetos de que falam.
Assim, cabe-nos observar o quanto uma linguagem
comunicativa, expressa em livros, revistas, ou mesmo nas
leis e diretrizes, produz discursos carregados de
intencionalidades no corpo de seu texto, que persuade o
leitor a compreender saberes como verdades acabadas e
indiscutíveis. Por isso, no que tange ao contexto escolar, é
importante que se filtre o que há de mais coerente nas
normativas para integrá-las à realidade do contexto, visto
que, a escola (na qual incluímos os professores, gestores
escolares, coordenadores, alunos, família e comunidade)
precisa agir e compor um “embate” de ideais como meio de
resistência a esses discursos que envolvem relações de poder,
entranhados por meio das políticas públicas educacionais.
Na educação em Ciências, documentos curriculares
prescrevem uma perspectiva de alfabetização científica
centrada em CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) nas
escolas, na qual compreende uma abordagem da ciência e da
tecnologia como atividade humana, apresentada no seu
contexto social e pessoal, relacionada aos aspectos culturais,
históricos éticos e socioeconômicos. No entanto,
consideramos que no âmbito da prática escolar, tal
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abordagem é inserida sem força e, quando aplicada, limita-se
a uma abordagem de ensino “tradicional de ciências
acrescido da menção ao conteúdo CTS com a função de
tornar as aulas mais interessantes, [...] incorporados como
apêndices aos tópicos de ciências [...] série de pequenos
estudos de conteúdo CTS integrados aos tópicos de ciências”
[27]. Ou seja, ainda prevalece na escola abordagens
incorporadas a uma visão conservadora de educação em
Ciências, defendido por ideais teóricos curriculares
tradicionais.
Leite e Ritter [24] alertam para o risco de se
adotarem, em textos oficiais, posturas e representações
equivocadas de ciências, a exemplo de: concepção empíricoinduvista e a teórica, na qual não existe processo de
investigação, tudo se baseia na observação e na
experimentação; visão rígida, algorítmica e infalível da
ciência; regras fixas do método científico, excluído a
criatividade do processo; visão aproblemática e ahistórica ou
dogmática e fechada: ausência do contexto da produção do
conhecimento; visão exclusivamente analítica, a qual
considera necessária a enorme divisão dos estudos em
parcelas, segregando os saberes; visão acumulativa de
crescimento linear: ideia simples de evolução do
conhecimento sem considerar as controvérsias, os complexos
processos de mudança. Visão individualista e elitista:
trabalho científico considerado próprio apenas de gênios,
mentes brilhantes que trabalham individualmente; ciência
como atividade socialmente neutra, promovendo uma ideia
descontextualizada sobre a ciência e o cientista, ambos acima
dos interesses da sociedade.
A Ciência precisa ser entendida nas escolas como
construção humana, que não se desenvolveu de forma linear,
progressiva e neutra. Krasilchik e Marandino [28] expõem a
ideia de Bragança Gil e Lourenço (1999), de que a ciência “é
um produto da criatividade humana, logo seria um erro
ignorar sua dimensão cultural”. Ao tratar sobre Ciência
enquanto cultura divulgada, Barros [29] caracteriza a
Divulgação Cultural, em que: “seu objeto é a cultura,
enquanto sua linguagem é a ciência e, sendo assim, esta é um
elemento inicial a partir do qual se aborda a cultura;
preocupa-se com a maneira como a ciência se insere num
contexto histórico-cultural, sendo ela uma expressão desse
mesmo contexto.
A partir daí entendemos que o processo de ensino e
aprendizagem de Ciências nas escolas precisa envolver o
relacionamento direto da cultura científica às demais
culturas, com abordagens metodológicas que não limitem o
conhecimento a uma mera transmissão de conceitos, mas que
transponham as relações mútuas do cotidiano dos alunos, da
escola e da comunidade, proporcionando uma profunda
relação das múltiplas culturas, dentre elas, a científica, na
qual estes já fazem parte. É o chamado processo de
aculturação, “resultante de uma pluralidade de formas de
intercâmbio entre diversos modos culturais [...] que geram
processos de adaptação, assimilação, empréstimo,
sincretismo, interpretação, resistência (reação contraculturativa), ou rejeição de componentes de um sistema
identitário por um outro sistema identitário” [30].
Contudo, no Brasil, observamos um cenário que não
resulta em um ensino de Ciências comprometido com

práticas científicas culturais. O Nobel em Física, Richard
Feynman (1918-1988), passou um tempo no Brasil durante
os anos 1950. Ministrou aulas no CBPF (Centro Brasileiro
de Pesquisas Físicas), conheceu alguns livros didáticos
adotados naquela época, participou de palestras e conversou
com autoridades sobre o ensino de Ciências no Brasil. Em
seu livro: "Deve ser brincadeira, Sr. Feynman!" [31] ele
comenta sobre esta experiência. Relatou que os seus
estudantes brasileiros eram ótimos em memorização, mas
que não faziam muita ideia do que representava o conteúdo
acumulado. Em uma de suas aulas, sobre a luz polarizada, os
alunos foram capazes de responder às perguntas formuladas
pelo professor, mas não conseguiram fazer a menor conexão
entre tal conteúdo e a sua aplicação. Textualmente, diz
Feynman: “Depois de muita investigação, finalmente
descobri que os estudantes tinham decorado tudo, mas não
sabiam o que queria dizer. [...] Assim, se eu perguntasse: “O
que é o Ângulo de Brewster?”, eu estava entrando no
computador com a senha correta. Mas se eu digo: “Observe a
água”, nada acontece – eles não têm nada sob o comando
“Observe a água” [31].
Feynman denunciava um sistema de ensino
equivocado, que primava pela informação, mas que não lhe
prestava significado algum. Seus alunos eram capazes de
dissertar sobre, por exemplo, a Física que está por detrás do
funcionamento de um dispositivo de campainha. Entretanto,
por mais que dominassem o conteúdo, não seriam capazes de
torná-lo prático, a ponto de concertá-la, se fosse o caso.
Sobre os nossos livros textos, fez considerações
valiosíssimas. Em uma palestra com autoridades nacionais
da área, afirmou em alto e bom tom: “O principal propósito
da minha apresentação é provar aos senhores que não se está
ensinando Ciência alguma no Brasil!".
Piaget [32] apontou também algumas dificuldades
com relação ao ensino de Ciências. O aumento no
quantitativo de efetivos escolares, bem como do tempo de
escolarização, não se fazendo acompanhar da revalorização
profissional, teria como consequências a má qualidade do
ensino e o baixo número de vocações científicas. Uma
política educacional séria, portanto, para ajustar as
formações escolares às exigências sociais, deveria pautar-se,
por exemplo, pela formação de bons professores e em
número suficiente, além de uma profunda revisão dos
métodos e do ‘espírito’ de todo o ensino.
Apesar do conhecimento científico ser apenas uma
das formas de se interpretar o mundo, ele tem,
reconhecidamente, um destaque e uma autoridade que lhe
são conferidos ou legitimados na prova empírica e na
capacidade de produção. A pretensão de verdade transvestese em validade e a Ciência assume, então, a postura do
verídico, no interesse de alcançar confiabilidade e segurança.
Lopes e Macedo [8] resumem este ponto afirmando que o
conhecimento não é legitimado por ser verdadeiro, justo,
belo ou bom, mas como força de produção, por expressar um
desempenho ou eficácia, por alimentar um mercado, gerando
produção e tecnologia. Esta perspectiva tem implicações e
intenções educacionais. Traz para o debate um discurso de
que, acima de outras formas de saberes, o conhecimento
científico é válido, útil, socialmente legitimado e que deve
definir e preponderar nas propostas curriculares.
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Obviamente que ao adjetivar um conhecimento de
científico admitem-se, de antemão, outras formas de
conhecimento. De fato, o termo ciência já era entendido na
Grécia Clássica como conhecimento certo, verdadeiro, em
oposição ao termo opinião [33], diferenciando-a de outras
tradições de saber. Marconi e Lakatos [34] relacionam quatro
tipos de conhecimento: o popular ou senso comum; o
científico; o filosófico; o religioso ou teológico.
A Ciência, nesta perspectiva, é uma das tradições de
conhecimento com a qual se interpreta e se dá significado ao
mundo. É um dos vários discursos existentes. Tem, claro,
sua linguagem, simbologia e regras próprias. No caso das
Ciências, esse discurso precisa referir-se a um conjunto de
conhecimentos racionais, prováveis, obtidos por métodos
específicos, sob condições controladas e verificáveis. A
Ciência, portanto, visa entender, explicar e prever fenômenos
naturais. Nesta busca, vai colecionando e ordenando os
conhecimentos obtidos por meio da observação e da
experimentação, validando-os, segundo as condições em que
os experimentos foram realizados.
Este aspecto peculiar do conhecimento científico,
que não se tratam de conhecimentos dispersos e desconexos,
mas sistematizados, obtidos metodicamente, tem servido,
como dito anteriormente, para distingui-lo das demais
expressões de conhecimento e, de certo modo, para super
dimensioná-lo. Mas, não apenas isso: a objetividade da
Ciência lhe imprimiu um caráter neutro, em relação à
subjetividade e condição sociocultural do investigador, o
qual ela não possui, um mito de infalibilidade e de que o
cientista é um ser especial e superdotado, os quais
necessitam de ressignificação. Outro aspecto é com a
hierarquização do conhecimento, inclusive dentro do
conjunto das próprias Ciências. Umas reclamam mais
legitimação que outras, firmando-se em representações
numéricas ou quantitativas da realidade.
Estes aspectos precisam ser considerados em
qualquer proposta curricular, de modo a situar a Ciência, não
no altar ou trono em que a posicionam hoje, mas no lugar
que lhe é devido, junto às outras formas de conhecimento.
Esta postura assegurará que muitos percam o receio de se
dedicar a uma cultura que, equivocadamente, pensam ser
espaço para intelectuais privilegiados.
A base das acepções curriculares é, regra geral,
definir qual conhecimento deve ou não ser ensinado. Assim,
as concepções curriculares tradicionais assumem a
legitimação da Ciência em detrimento de outras formas de
conhecimento, portanto, válidos para serem conteúdos
escolares, o seu caráter neutro e pretendem-se
desinteressadas ou afastadas de conotações políticas e sociais
[35].
O conhecimento crítico vem abalar o tecnicismo e a
organização dos currículos tradicionais. Coloca em xeque os
pressupostos educacionais e sociais que definem o status
quo; passa a questionar a centralidade da cultura científica e
a defender os saberes populares para a construção de
propostas libertárias e a denunciar os aparelhos ideológicos
do Estado, a exemplo da Escola, que atua ideologicamente
através do seu currículo. Do ponto de vista pós-estruturalista,
o currículo também é encarado como forma de poder e que

destaca, dentre muitas, uma identidade e um perfil como
ideais.
Os frutos das revoluções científicas e tecnológicas
são inegáveis e facilmente perceptíveis. Eles estão por todos
os setores da sociedade. Distâncias, antes vencidas com
muita dificuldade e após longo tempo, hoje são superadas em
questões de horas e em condições mais confortáveis.
Paradigmas foram quebrados e novos hábitos adquiridos. Os
meios de comunicação, assim como a organização e os
processos de produção, em todo o mundo, foram renovados!
Praticamente habitamos uma aldeia global, e tudo isso foi
motivado pela rápida evolução do conhecimento científico e
sua aplicação em tecnologias.
Contudo, devemos considerar que os benefícios que
esta revolução científica e tecnológica tem trazido para a
humanidade não são distribuídos igualmente para todos.
Ademais, há o evidente mal-uso da informação. Cada vez
mais, armas de destruição em massa e de longo alcance são
construídas. Em nome destes mesmos avanços,
intencionalmente, há a exclusão social, as desigualdades
culturais, a dependência econômica, a destruição do meio
ambiente, etc. Assim, pensar a Ciência, como ela modela e
define as nossas vidas, como se posiciona na criação e
resolução das diversas questões sociais, é indispensável para
a definição de uma proposta em nível curricular.
Essas transformações ocorridas, motivadas pelo
desenvolvimento científico e tecnológico decorrente das
relações de poder e de capital, trouxeram enormes desafios
para o ambiente escolar, incluindo-se as práticas
pedagógicas. Para muitos, o acúmulo de informação era
sinônimo de aprendizagem e de sucesso escolar, já que à
Escola, em resumo, competia o repasse de conteúdo. Mas,
entendemos que ensinar Ciências vai muito além disso.
Sabemos que agir de forma comprometida no
ensino de Ciências requer grandes esforços do corpo escolar.
Condições desfavoráveis e falta de incentivo provocam
lacunas no processo de ensinar. Contudo, é necessário
encararmos os fatores adversos como intencionais para
conservação da educação tradicional e conservadora, que
preservam o controle social e que mantém as causas de
resistência na condição de inferiores e subalternas.
Conhecendo as intencionalidades, é possível driblar (no
sentido de resistir) as políticas curriculares que, por vezes,
têm se apoderado de teorias contemporâneas (críticas e póscríticas, que, no que se trata do ensino de ciências, idealizam
formas de se pensar a didática escolar, a alfabetização
científica, a argumentação e o multiculturalismo por
perspectivas que vão de encontro com as teorias tradicionais
de currículo), contudo de forma superficial e incongruente,
comumente observado em diretrizes e bases, mascarando
uma real intenção no que tange a educação em ciências por
aqueles que nelas operam.
Diante de uma grande carga teórica e política, está o
“chão da escola”, o professor, o gestor, o aluno, que se
enxergam acurralados frente à grande demanda de encargos,
às pressões institucionalizantes, que incluem o sistema de
conteúdo, ementas, carga horárias, avaliação, progresso
escolar, etc., caracterizando um modelo tradicional de
educação em seu espaço formal, na transmissão do
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conhecimento duro (teoria pura), e causando complexidades
na prática escolar.
Contudo, por mais teórico, normativo e prescritivo
que o currículo possa ser, é necessário a busca por meios que
favoreçam um ensino de ciências pautado na
multiculturalidade, pensamento crítico das pessoas, respeito
às diferenças, emancipação e libertação de padrões sociais, o
que percorre uma perspectiva curricular que caracteriza a
ciência como uma cultura existente em nosso meio. Podemos
nos voltar, por exemplo, na construção dos projetos
pedagógicos das escolas, que são orientações desenvolvidas
a cargo das próprias instituições, frutos do resultado de
discussões que precisam envolver o estado, a família, a
escola e a comunidade em geral, em busca de um ensino de
Ciências mais “aculturalizado”. Consoante Krasilchik e
Marandino [28], “a equação entre o que socializar e as
estratégias mais adequadas para tal deve ser mediada pelo
público, ou seja, por interesses, necessidades, desejos e
visões de mundo daqueles para os quais o acesso à Ciência é
fundamental. Trata-se assim de um processo de diálogo entre
diferentes elementos da cultura – a científica, o senso
comum, os conhecimentos dos variados grupos sociais”.
Por isso enfatizamos que, mesmo diante de uma
política curricular [...] os professores não sejam vistos nem
se vejam como mero executores [5,12]. Assim, acreditamos
que a elaboração de um projeto político pedagógico (PPP)
condizente com a cultura local, debatido, construído e
elaborado em um comum acordo, é um passo importante
para almejarmos uma educação em ciências mais humana e
qualitativa. E, durante esse processo de desenvolvimento do
PPP, cabe sempre o questionamento, tais como questionar se
“os objetivos são relacionados à situação concreta da
educação naquele estado ou município [...] Qual a concepção
subjacente ou explícita de infância, homem, educação,
conhecimento, cultura? [...] Que valores permeiam a
proposta?” [36].
Entender o conceito científico é importante,
contudo, mais ainda é vislumbrar como tal foi construído,
como determinados saberes estão diretamente ligadas as suas
culturas do cotidiano, além do exercício da criticidade e do
protagonismo. Ou seja, não podemos nos limitar a uma
educação científica decorativa, reprodutora e tecnicista, em
que aprender a ler e escrever ciências basta. Reflexões e
mudanças podem ser consideradas a partir da construção
desses projetos de currículo escolar que englobem aspectos
ligados às teorias críticas e pós críticas, como a resistência, o
multiculturalismo, a alteridade e a subjetividade.

definição de competência segundo a BNCC, a qual considera
como a aplicação de conhecimentos, sejam eles de natureza
conceitual ou procedimental, de habilidades, atitudes e
valores na resolução de desafios e demandas complexas da
vida cotidiana. Diante de uma situação de exceção em que se
vive, um quadro pandêmico, em que atitudes irrefletidas de
uns acarretam desastrosas consequências em outros, em que
a ciência se destaca na busca de alternativas de superação,
mais facilmente se compreende que prática docente deve
mesmo pautar-se no desenvolvimento de competências a
partir dos conhecimentos científico e ético, para a promoção
de atitudes e valores responsáveis e saudáveis,
compromissados com o presente e com o porvir.
Considerando o que a literatura apresenta, que não há um
único modelo ou concepção de currículo que norteia o
pensamento e o fazer pedagógico dos professores,
considerando ainda o predomínio das concepções e práticas
tradicionais de ensino, e que a aprovação da BNCC
desencadeia uma série de significativas e profundas
mudanças na rotina escolar, o momento atual é propício para
estas reflexões, bem como para a implementação de novas
investigações, de modo a acompanhar como as escolas estão
interpretando, experienciam e vivem a BNCC. Enfoque
precisa ser dado no tocante aos cursos formadores de
professores, para que, cada vez mais, a BNCC passe a ser
compreendida, melhorada e aplicada, em prol de uma
educação de qualidade e transformadora.
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Como atender demandas de aulas práticas para graduandos, de dispositivos para pesquisas de Pós-graduandos e de
ensaios para empresas em um laboratório dotado de infraestrutura apenas suficiente para realizar medições de
propriedades físicas básicas? Nesse trabalho são apresentadas alternativas que foram adotadas para suprir essas
demandas.
Palavras-chave: Reaproveitamento; Equipamentos obsoletos; Laboratório.

Abstract
How to meet the demands of practical classes for undergraduate students, devices for research on graduate students and
tests for companies in a laboratory equipped with just enough infrastructure to carry out measurements of basic physical
properties? In this work, alternatives that have been adopted are presented.
Keywords: Reuse; Obsolete equipment; Laboratory.

1. INTRODUÇÃO
“Lugar destinado ao estudo experimental de qualquer
ramo da ciência, ou à aplicação dos conhecimentos
científicos com objetivo prático” – esta é a definição de
Laboratório, segundo o Dicionário Aurélio[1]. Como
esperado, ciência e prática aparecem juntas no verbete.
Modernamente, a definição foi ampliada para abranger
outras formas de experimentos, como aqueles realizados por
meio de simulações computacionais.
Uma função primordial do experimento, por vezes
esquecida, é despertar o interesse do Aluno para ciência. Isso
não necessariamente requer um laboratório. Mas, é nele que
o fenômeno pode ser demonstrado em condições
controladas, permitindo sua reprodução sem interferências
externas.
Há um consenso de que para despertar vocações deve-se
começar cedo. Na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental
[2]
, a palavra laboratório é citada quatro vezes: duas tratam
de laboratório de avaliação da qualidade da educação, uma
de laboratório da memória, e a última será mencionada
abaixo.
Sobre o ensino das ciências da natureza (p. 319), lê-se:
“... ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da
Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do
letramento científico”. Em seguida, define-se: “... apreender
ciência não é a finalidade última do letramento, mas, sim, o
desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o
mundo, importante ao exercício pleno da cidadania”[2].
Sobre os objetivos do ensino de ciências, encontra-se no
documento (p. 319): “Nessa perspectiva, a área de Ciências
da Natureza, por meio de um olhar articulado de diversos
campos do saber, precisa assegurar aos alunos do Ensino
Fundamental o acesso à diversidade de conhecimentos
científicos produzidos ao longo da história, bem como a
aproximação gradativa aos principais processos, práticas e
procedimentos da investigação científica. Espera-se, desse
modo, possibilitar que esses alunos tenham um novo olhar
sobre o mundo que os cerca, como também façam escolhas e
intervenções conscientes e pautadas nos princípios da
sustentabilidade e do bem comum”[2].

O “caminho” até os objetivos traz a quarta e última
menção à palavra laboratório: “Para tanto, é imprescindível
que eles sejam progressivamente estimulados e apoiados no
planejamento e na realização cooperativa de atividades
investigativas, bem como no compartilhamento dos
resultados dessas investigações. Isso não significa realizar
atividades seguindo, necessariamente, um conjunto de etapas
predefinidas, tampouco se restringir à mera manipulação de
objetos ou realização de experimentos em laboratório”2.
Teóricos da educação com visões antagonistas, como
Karl Popper e Paul Feyerabend, concordam que o laboratório
é um local para corroborar ou refutar teorias[3], embora às
vezes essa última não seja considerada em sua plenitude.
Unir a teoria à prática não é atividade trivial. Os recursos
materiais são essenciais, mas o tempo de dedicação é
preponderante. Talvez seja essa a razão pela qual
laboratórios de ensino de ciências sejam espaços cada vez
mais raros em escolas públicas do Brasil. Já foi diferente.
Em 1976, na distante Boa Vista, capital do então
Território Federal de Roraima, o Ginásio Euclides da Cunha
possuía laboratório para ensino de ciências. Era equipado e
contava com professores habilitados a ministrar práticas de
Física, Química e Biologia. Dissecavam-se sapos para
identificar órgãos vitais, realizavam-se testes de urina para
determinar o teor de açúcar, coletavam-se amostras de
sangue para identificar o fator Rh, misturavam-se
componentes químicos para produzir reação de liberação de
hidrogênio que enchia balões que eram lançados fora da
Escola. Sob a batuta firme da Irmã Irene Kotchewicz,
Professores, Servidores e Alunos realizaram naquele ano a I
Feira de Ciências do GEC, que contou com participação
maciça de familiares e amigos. Levou o prêmio de 1º lugar o
Aluno que idealizou, projetou, construiu, testou e lançou um
foguete e, depois, negou-se veementemente a revelar a
fórmula secreta do propelente.
Durante as décadas de 1970 e 1980, em Natal – RN, por
meio de um acordo com a Secretaria de Educação, alunos da
rede privada tinham aulas nos laboratórios da Escola
Estadual Anísio Teixeira, que eram equipados com módulos
de ensino de Física, Química e Biologia. Em 1986, juntando
o que restou desses laboratórios, Professores conseguiram
revitalizar o espaço para aulas práticas, alternando a
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ocupação da sala e o uso de equipamentos. Hoje, está
novamente desativado.
Por que discutir laboratório para os ensinos fundamental
e médio se o que vai ser tratado aqui diz respeito a
laboratório para ensino superior? A explicação poderia ser
longa, mas, será restrita ao comentário de uma situação
peculiar: estamos recebendo Alunos que, solicitados a
utilizar régua, começam a medir a partir do “1”. Exceto nos
casos de egressos dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, poucos conhecem um paquímetro ou
sabem manuseá-lo corretamente. Apesar da ênfase à questão
educacional, no presente trabalho também serão discutidas
estratégias adotadas para transformar uma sala vazia em
local de ensino, pesquisa e extensão.

garimpava peças para montar os dispositivos de seus projetos
de pesquisa. Assim, quando da criação do LTC, a mesma
estratégia foi adotada.
Conquistada em 2000 de forma, digamos, pouco
ortodoxa, a sala vazia foi progressivamente transformada em
local para montagem de experimentos didáticos e
desenvolvimento de trabalhos de Iniciação Científica e
Mestrado[4]. Criou-se uma parceria com o DMP, permitindo
a construção de dispositivos para ensino e pesquisa. Nas
figuras 2 a 10 podem ser observados alguns resultados da
parceria.

2. LTC / UFRN
“Ofertar disciplinas experimentais para cursos de
graduação e pós-graduação, concomitante a atividades de
pesquisa e extensão” – esse é o objetivo definido no projeto
de criação do LTC, em 03/07/2000. Na prática, tinha-se
apenas uma sala vazia. Contudo, havia uma vantagem:
conhecia-se uma estratégia para trilhar o caminho.
Como membro do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica da UFRN, Prof. Barrozo Leite de
Medeiros insistia em fazer pesquisa experimental, mesmo
sem recursos. Nos 8 m² de sua própria sala, munido apenas
de multímetros e termopares, ele orientou pesquisas que
resultaram, por exemplo, em um dispositivo para estimar a
umidade do solo, um registrador de variações de temperatura
com resolução de décimos de grau e um pedido de patente
para uma parede adequada ao clima dos trópicos (fig. 1).

Fig. 2 – Material e equipamentos descartados no DMP e
transferidos ao LTC.

Fig. 3 – Mesa hospitalar que virou bancada de laboratório.

Fig. 1 – Parede para promover transferência de calor por
convecção, desenvolvida em pesquisa de mestrado no
PPGEM/UFRN.
O segredo do Prof. Barrozo era simples: buscar na UFRN
ou fora dela material que pudesse ser reaproveitado e,
quando isso não fosse possível, usar recursos próprios. O
DMP – Departamento de Material e Patrimônio da UFRN
era sua maior fonte. Em meio a equipamentos hospitalares
quebrados, móveis usados e instrumentos descartados, ele
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Fig. 6 – Dispositivo para estimativa da emissividade térmica
de superfícies radiantes, feito a partir de equipamentos
descartados no DMP / UFRN.

Fig. 4 – Móvel hospitalar com rodas, transformado em portaferramentas (adquiridas com recursos próprios).

Fig. 7 – Bobinas de equipamento eletrônico, descartadas no
DMP / UFRN e aproveitadas para compor dispositivo
didático de análise da variação da resistência elétrica em
função da temperatura.

Fig. 5 – Aparelho para experimento de Charles – Lussac,
construído a partir de uma cafeteira.

Fig. 8 – Bancada de refrigeração, montada a partir de
bebedouro, geladeira e serpentina de condicionador de ar
obtidos no DMP / UFRN.
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Fig. 9 – Dispositivo para demonstração de processo de
transferência de calor com mudança de fase.

3. DEMANDAS EM ENSINO

Os dispositivos didáticos construídos com ajuda dos
parceiros, além daqueles obtidos por meio de projetos ou
compras pelos departamentos parceiros do LTC, atendem
basicamente aos Alunos das disciplinas sob responsabilidade
da Câmara de Termociências da Engenharia Mecânica da
UFRN. A cada ano, tenta-se melhorar a qualidade das
práticas e ampliar a oferta. Como forma de se manter
atualizado sobre equipamentos modernos e, principalmente,
sobre novos procedimentos, são realizadas visitas a outros
laboratórios, entre eles, o LabMetrol.

Fig. 10 – Dispositivo para experimento de Boyle – Mariotte,
montado com peças obtidas no DMP / UFRN.
Alguns equipamentos foram totalmente recuperados por
meio de manutenção elementar e hoje desempenham suas
funções, sendo utilizados para ensino, pesquisa e extensão,
como é o caso do aquecedor ilustrado na fig. 11.

O Laboratório de Metrologia da UFRN é considerado um
dos melhores do país. As disciplinas Metrologia Industrial,
Cálculo de Incerteza de Medição, Metrologia de Pressão e
Metrologia de Massa são ministradas de modo a
proporcionar ao Aluno a concomitância entre teoria e prática,
ocasião em que se faz uso de instrumentação e se aplicam
técnicas metrológicas idênticas àquelas empregadas na
indústria.
Além das atividades em Ensino, atendem-se demandas da
indústria alimentícia, energia, petróleo e gás, prestadoras de
serviços e das forças armadas, executando-se calibrações e
manutenções de instrumentos de medição de grandezas
dimensionais, pressão, força e massa. Fruto de quase 40 anos
de trabalho árduo da equipe liderada pelo Prof. Luiz Pedro
de Araújo, que iniciou suas aulas na década de 1980 com
paquímetros doados pela Starrett Brasil Instrumentos de
Medição e continua à frente das atividades, o laboratório
serve de referência ao LTC. Na fig. 12, Técnicos do
LabMetrol calibram instrumentos de medição de pressão de
uma empresa de gás em Macaíba – RN.

Fig. 11 – Dispositivo com aquecimento termo-resistivo para
análise de mudança de fase de líquidos.
Graças ao esforço de Alunos de I. C. e Mestrandos,
resultados começaram a ser obtidos. A publicação dos
resultados, os prêmios conquistados e os pedidos de patentes
protocolados permitiram criar uma produção mínima e
necessária para se pensar na possibilidade de concorrer a
financiamentos para pesquisa por órgãos de fomento. A
primeira proposta foi aprovada após 12 resultados negativos.
Desse modo, foi possível equipar o LTC com instrumentação
mais moderna (e.g., o multímetro visto na fig. 7).
Hoje, o LTC dispõe de infraestrutura para realizar
estimativas de temperatura, massa, umidade, fluxo de ar, de
grandezas
elétricas
e
de
propriedade
térmicas
(condutividade, difusividade, resistividade e capacidade
calorífica).

Fig. 12 – LabMetrol / UFRN atendendo demanda em
Metrologia na grandeza pressão.

Se Alunos da Engenharia Mecânica estão bem servidos
no que diz respeito a práticas em Metrologia, qual o motivo
da preocupação com Alunos de outros cursos? Novamente,
recorre-se à menção de um caso peculiar. Durante uma
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prática da disciplina Laboratório de Mecânica dos Fluidos,
Alunos de outra engenharia foram solicitados a estimar o
volume de sólidos regulares para, depois, pesá-los e calcular
as respectivas densidades. A surpresa (desagradável) ocorreu
durante o uso do paquímetro. Naquele instante, percebeu-se
o risco de uma turma de engenheiros se formar sem ter
contato com o instrumento que representa a própria
categoria.
Pode ser uma visão anacrônica, mas, os autores deste
artigo acreditam que, assim como o médico se apresenta com
um estetoscópio pendurado no pescoço, o engenheiro
poderia trazer um paquímetro no bolso da camisa. Ao
discutir a questão com Professores de outras engenharias do
Centro de Tecnologia da UFRN, de outros Centros e até de
outras Instituições (IFRN e UFERSA), foi constatado se
tratar de um problema comum. A partir daí duas decisões
foram tomadas: (1ª) iniciar toda e qualquer disciplina
ministrada no LTC com uma breve introdução à Metrologia,
seguida de práticas utilizando o paquímetro, e (2ª) criar
meios para atender a outros cursos que lidam com grandezas
metrológicas apenas de modo teórico.
A ideia de proporcionar aos Alunos de disciplinas
teóricas das áreas tecnológica, exatas e humanas a
possibilidade de contato direto com instrumentos
metrológicos resultou em uma parceria do LTC com
Professores dos departamentos de Arquitetura, Física,
Geografia e Engenharia Têxtil da UFRN, além de
Professores do IFRN e da UFERSA, para desenvolver
projeto de Ensino dedicado à questão. Submeteu-se e obtevese aprovação junto à PROGRAD / UFRN da proposta de
projeto
de
ensino
Laboratório
de
Práticas
Multidisciplinares. Na tab.1 apresentam-se algumas
disciplinas com interface em Metrologia contempladas no
projeto.

Fig. 13 – Práticas em Metrologia ministradas no LTC para
Alunos do Bacharelado e Licenciatura em Geografia da
UFRN.
Além de aulas, são ministrados treinamentos na forma de
mini-cursos e cursos de extensão, além acompanhamento em
visitas aos laboratórios que integram a parceria na UFRN
( LTC, LabMetrol, LabCon, LabTex e LabMat), no IFRN
Campus Natal (Laboratório de Mecânica) e no INPE (ao
Laboratório de Variáveis Ambientais Tropicais – LAVAT,
resultado de outra parceria). Na fig. 14, vê-se a oferta do
curso de extensão (20 horas) Mecânica dos Fluidos Prática
aos Alunos do IFRN de Mossoró – RN durante a EXPOTEC
2017, junto a ofertas de minicursos.

Tab. 1 – Disciplinas com conteúdo atinente à Metrologia
Departamento

Disciplina

Arquitetura

Conforto Ambiental I

Eng. Mecânica

Sistemas térmicos I

Eng. Têxtil

Higiene e Segurança do Trabalho

Física

Transições de Fase

Geografia

Meteorologia e Climatologia

No projeto, Alunos de graduação recebem treinamento
elementar em metrologia nas grandezas comprimento,
volume, massa, temperatura e pressão, além de realizar
experimentos básicos sobre densidade de sólidos e líquidos,
medição de fluxo de fluidos e transferência de calor (fig. 13).

Fig. 14 – Chamada para minicursos e curso de extensão
oferecidos durante a EXPOTEC 2017 – IFRN Mossoró/RN.

3.1 FORMANDO FORMADORES

Quase metade do quadro de professores do Ensino Médio
no Brasil não possui formação específica na disciplina que
leciona. A situação da Física é a mais grave – menos de
30 % possuem formação específica na área[5]. Se ensinar a
teoria constitui um desafio, realizar práticas de aplicações da
teoria soa utópico. Ano após ano, turmas do Ensino Médio se
formam sem qualquer experiência que evidencie a relação
entre teoria e prática. Em consequência, há uma enorme
distância entre o conteúdo ministrado e a realidade cotidiana.
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Esse talvez seja o motivo pelo qual constitui exceção o caso
do Aluno egresso de escola pública que chega à universidade
com conhecimento mínimo sobre o uso de algum
instrumento metrológico, até mesmo de uma régua –
conforme já citado. Isso atrasa ou até compromete a
preparação do profissional das áreas científica e tecnológica
formados na UFRN. A saída desse impasse pode ser mais
simples do que se imagina.
Talvez não seja imprescindível dispor de espaço físico
específico como o de um laboratório para se conduzir
experimentos. Pode-se começar com demonstrações em sala
de aula, mesmo que durante o procedimento o Aluno fique
limitado a uma atitude passiva, sem contato direto com o ato
de mensurar o fenômeno. É uma proposta que contraria o
mínimo que se espera de uma prática. Porém, dentro da
realidade da Escola pública, é uma alternativa relativamente
simples e barata para preencher, temporariamente (esperase), uma lacuna no ensino das ciências. Isso requer
treinamento do Professor, especialmente daquele que não
possui formação em Física.
Por meio de contato entre o IFRN Campus Natal e a
Secretaria de Educação do RN, o projeto Laboratório de
Práticas Multidisciplinares foi estendido a profissionais do
Ensino Médio da rede pública do Rio Grande do Norte, que
realizam cursos de aperfeiçoamento no Instituto de Educação
Superior Presidente Kennedy, em Natal - RN. Na figura 15,
vê-se a primeira experiência dessa parceria – Professores da
rede estadual participam de treinamento em metrologia
básica, ministrado na UFRN por membros do projeto, em
2017. O evento teve uma versão “à distância” em 2020.

turmas; escassez de dispositivos didáticos; e, pela própria
situação das montagens dos dispositivos, impossibilidade de
alternância no uso de equipamentos por dois laboratórios. O
que fazer? Nesse caso, optou-se pelo adiamento do início das
aulas e tratou-se de buscar opções.
Recorreu-se à fórmula já conhecida de visitar o DMP e
buscar peças e equipamentos descartados. A estratégia
funcionou: dentro do curto espaço de tempo disponível
(quatro semanas), foi possível construir dispositivos
didáticos simples, mas com capacidade para demonstrar
alguns dos princípios fundamentais da Mecânica dos
Fluidos. Nas figuras 16 a 23 observam-se alguns módulos de
ensino construídos.

Fig. 16 – Bocal para estudo do fluxo de ar, feito de um cone
de sinalização, um tubo de PVC e um ventilador, montados
em uma armação de mesa quebrada.

Fig. 15 – Treinamento em metrologia oferecido a
Professores da rede pública de ensino do RN, pela parceria
IFRN – UFRN – Secretaria de Educação do RN

3.2 CASO ESPECIAL

Considere-se a situação (real) na qual, devido a eventos
não planejados pelo departamento, um Professor é
incumbido de ministrar aulas práticas de uma disciplina para
qual ele nunca havia preparado sequer um único
experimento. Como o departamento já dispõe de um
laboratório dedicado especificamente à disciplina, resta ao
Professor consultar roteiros, treinar a reprodução das práticas
e aplicá-las. Contudo, as condições de contorno são
complexas: coincidência de horários; limitações de espaço –
eliminando a possibilidade de concomitância da presença das

Fig. 17 – Manômetro de coluna de líquido, utilizado para
estimativa da densidade, feito de mangueira d’água, pedaços
de trena e restos de uma porta.
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Fig. 20 – Mini túnel de vento com seção circular, obtido de
material descartado no DMP.

Fig. 18 – Coluna de escoamento de líquidos, para
demonstração do princípio de conservação de massa: um
suporte de balança, uma garrafa PET, uma mangueira
incolor, duas torneiras e um tubo de PVC.

Fig. 21 – Mini túnel de vento com seção retangular, e
ventilador do 1° computador da UFRN.

Fig. 19 – Dispositivo para análise da relação vazão / pressão,
feito a partir de uma cafeteira industrial descartada no DMP.
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4. DEMANDAS EM PESQUISA

No instante da conquista do espaço físico (literalmente,
uma sala vazia), era urgente produzir resultados. Como
qualquer pesquisador em início de carreira sabe, esse
algoritmo está errado. São necessários anos de labuta diária e
aporte de recursos financeiros consideráveis para se começar
a pensar em produzir algo que seja, pelo menos, publicável.
Porém, o contexto da ocupação da sala permitia o luxo de
seguir o algoritmo convencional. Assim, restou pular etapas.
Despesas com ferramentas, material de consumo e
serviços (e. g., trocar a fechadura da sala) foram divididas:
50 % do Professor e 50 % de Alunos de graduação
(voluntários de Iniciação Científica) e Mestrandos do
PPGEM / UFRN.
Como instrumentação básica, haviam: termômetros,
termopares, multímetros, fontes AC / DC, um osciloscópio
da década de 1980 e uma furadeira da década de 1970,
herança do Prof. Barrozo Leite de Medeiros, que, graças ao
zelo com o patrimônio público, deixou tudo em perfeitas
condições de funcionamento – e funcionam até hoje.

Fig. 22 – Dispositivo para estimativa do Número de Reynolds,
de mangueiras, suporte de tela e tampa de armário.

Iniciou-se a pesquisa com temas da área de
especialização do Coordenador do LTC: transferência de
calor por convecção livre – aquele modo de troca de energia
de baixíssima eficiência, desprezado nos projetos de
ventilação, mas, presente em qualquer processo, seja natural
ou artificial. O primeiro projeto tratou do aproveitamento da
radiação solar para indução de fluxo de ar em canais. A ideia
era usar a energia abundante na região Nordeste do Brasil
para tentar reduzir um de seus efeitos deletérios, i.e., o
desconforto térmico em habitações. Se pareceu coerente, o
dispositivo experimental para quantificar o fenômeno
decepcionou a todos que o conheceram – garrafas de
plástico, com uma placa de aço na parte interna sustentada
por hastes de metal (fig. 24).

Fig. 24 – “Ventilador solar” – garrafas pet, placa de aço da
sucata do DMP e suporte obtido na oficina do pai do Aluno.

Fig. 23 – Montagem para análise da relação pressão de
coluna d´água x jato, de tubo PVC e mangueira.

Faltava medir o fluxo de ar induzido pelo aquecimento da
placa recoberta com tinta preto-fosco, inserida no interior do
tubo e aquecida por energia solar. O AFQ – anemômetro de
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fio quente, é o medidor adequado[6] a pequenos fluxos de ar,
como aqueles devido à convecção livre.
Ferramenta essencial para qualquer pesquisa dessa linha,
o AFQ ainda não estava disponível no LTC. Assim, optou-se
por P. I. V. (particle image velocimetry) usando S. T. T.
(smoke tracer technique). Para tanto, construiu-se um
gerador de fumaça – resistência eletricamente isolada, fixada
no interior de recipiente metálico para fluido (silicone
líquido), alimentada por fonte CC regulável (construída pelo
Prof. Barrozo). Na fig. 25 vê-se o resultado.

Fig. 26 – Prêmio de Iniciação Científica conferido ao Aluno
Pedro Batista de Oliveira Jr., CIC / UFRN 2002.
Funciona? De verdade? Claro que não! Ninguém em sã
consciência abriria furos no teto da própria casa, instalaria
garrafas pet contendo placas de aço enegrecidas e esperaria
promover ventilação capaz de resultar em conforto térmico.
Contudo, em escala de laboratório, funcionou perfeitamente!
O mais importante, além da motivação dos membros do
LTC, foi conquistar credibilidade. Novos equipamentos
foram adquiridos graças ao apoio da Coordenadora do
PPGEM / UFRN, Profa. Eve Maria Freire de Aquino. O
primeiro a ser comprado foi um AFQ, com resolução de 0,01
m/s.

4.1 FUNÇÕES ESSENCIAIS

Fig. 25 – Gerador de fumaça para estimativa do fluxo de ar
em canais, construído no LTC a partir de sucatas do DMP.

O resultado da pesquisa, intitulado Convecção natural
em canal inclinado[7], foi apresentado no Congresso de
Iniciação Científica da UFRN, em 2002, recebendo
premiação na área de Ciências Exatas e Tecnológicas (fig.
26).

A UFRN possui 97 cursos de graduação e 179 cursos de
pós-graduação. Sediadas no Centro de Tecnologia – CT, há
12 graduações e 17 pós-graduações. No que concerne à
pesquisa e seus produtos finais – TCCs, monografias,
dissertações, teses, patentes, pareceres técnicos, etc., o
suporte aos cursos é suprido pelo Núcleo Tecnológico
Industrial – NTI / UFRN.
Como parte do NTI e dedicado às ciências térmicas, o
LTC tem como uma de suas atribuições atender demandas na
grandeza metrológica temperatura. Portanto, após a
ocupação da sala vazia que se tornaria o laboratório, a
primeira meta foi montar uma bancada para construção e
calibração de medidores de temperatura, visando atender às
pesquisas de graduação e pós-graduação. Essa meta foi
atingida cinco meses após a criação do LTC, tendo como
parceiro o Departamento de Engenharia Mecânica da USP /
São Carlos. Na fig. 27, veem-se os equipamentos que
compõem a bancada de fabricação de sensores térmicos
construída no LTC.
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Fig. 27 – Bancada do LTC / UFRN para fabricar sensores.

4.2 A SERVIÇO DA UFRN
Além de termopares, também podem ser fabricados
outros tipos de sensores (fig. 28). A versatilidade da bancada
permite que ela seja adaptada para soldagem de sensores
diretamente na amostra a ser investigada (fig. 29) ou ser
desmontada para atender demandas fora do LTC (fig. 30).

Fig. 28 – Termo-resistência de prata-platina, de equipamento
do Laboratório de Corrosão / UFRN.

Fig. 29 – Soldagem de termopar em amostra para pesquisa
do Laboratório de Manufatura / UFRN.

Fig. 30 – Manutenção de sensores térmicos de um forno de
análise de cerâmicas, do DeMat /UFRN.
4.3 PESQUISA EM TERMOCIÊNCIAS

Para desenvolver pesquisa em Termociências, quando os
recursos são limitados, muitas vezes o pesquisador tem de
construir o instrumento que coletará as informações sobre o
fenômeno investigado. Daí a importância da parceria entre o
LTC e o DMP, que dispõe de peças e partes de equipamentos
que podem ser adaptadas às necessidades da pesquisa.
Dentro dessa perspectiva, procurou-se dotar o LTC de
um dispositivo para análise da transferência de calor em
materiais isolantes térmicos – uma resistência elétrica
embutida em um soquete de cerâmica que, por sua vez, é
embutido em um tubo de aço, em torno do qual se instala o
material a ser investigado e, depois, inserem-se termopares
em sua superfície (fig. 31), tudo feito a partir de material
coletado no DMP.
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Fig. 31 – Dispositivo para estudo de isolantes térmicos.
Quando ainda não havia a parceria com o CRN – Centro
Regional do Nordeste, do INPE – Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, um dos estudos realizados em conjunto
pelo LabCon (Laboratório de Conforto Ambiental, do
Departamento de Arquitetura da UFRN), surgiu a
necessidade de testes com materiais submetidos à radiação
solar.
Para simular o processo de transferência de calor por
radiação em condições controladas, i.e., dentro de
laboratório, foram construídos um banco de lâmpadas
incandescentes (fig. 32) e um dispositivo para estimar a
relação entre a temperatura atingida pelas amostras e a
distância à fonte térmica. Esse dispositivo constou de um
suporte para fixação das amostras em três alturas diferentes,
uma placa de plástico para sombrear a parte inferior das
amostras e eliminar a interferência da radiação emitida /
refletida pelo solo, termopares para registro das temperaturas
e cúpulas de vidro para encapsulamento das amostras – para
reduzir os efeitos da convecção.
Na fig. 33 observa-se o dispositivo sendo testado sob
radiação solar, antes de ser aplicado às medições em
laboratório. As poucas peças utilizadas nas montagens que
não foram encontradas no DMP foram obtidas pelos alunos
em sucatas. Apenas as lâmpadas incandescentes foram
compradas.

Fig. 32 – Banco de lâmpadas incandescentes, para estudo da
transferência de calor em amostras de materiais.

Fig. 33 – Dispositivo para análise da absorção de calor por
amostras submetidas à radiação térmica.
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Uma demanda de pesquisa do PPGEM / UFRN sobre
materiais compósitos levou à construção de uma câmara de
intemperismo, com controles para variações de temperatura,
umidade e fluxo de ar (fig. 34). A câmara foi construída por
um Aluno de graduação em Engenharia Mecânica da UFRN.
Posteriormente, a câmara foi destinada a pesquisas sobre
envelhecimento de madeiras, no Programa de Pós-Graduação
em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU / UFRN.

Após um período utilizando o condutivímetro
pertencente aos Departamentos de Física e de Geologia da
UFRN, estabeleceu-se uma parceria entre o LTC, o
Departamento de Engenharia de Materiais – DeMat / UFRN
e o Programa de Pós-Graduação em Ciência de Engenharia
de Materiais – PPGCEM / UFRN para compra de um
analisador térmico, capaz de medir condutividade,
difusividade, resistividade e capacidade calorífica. Na fig. 36
vê-se o analisador térmico adquirido sendo utilizado em uma
pesquisa realizada em parceria com a UEMA – Universidade
Estadual do Maranhão, sobre compósitos de celulose
fabricados a partir de material descartado por indústrias de
madeiras[9].

Fig. 34 – Câmara de intemperismo construída por Aluno do
Departamento de Engenharia Mecânica da UFRN, para
análise de envelhecimento de materiais.

4.4 DEMANDAS EXTERNAS
Figura 36 – Analisador térmico em uso durante pesquisa
conjunta UEMA – UFRN.
Quando a bancada de fabricação de sensores térmicos se
tornou operacional, o LTC recebeu pedido para construção
de dispositivo semelhante, destinado ao Laboratório de
Termofluidos do Colégio Técnico Industrial Prof. Mário
Alquati, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS. A demanda foi atendida (fig. 35) sem implicar em
qualquer ônus à UFRGS, ficando estabelecida parceria entre
as Instituições.

Fig. 35 – Esquema da parte eletrônica do dispositivo de
soldagem de termopares, construído para FURG, com base
em modelo proposto por Lombardi[7].

Da UFAL – Universidade Federal de Alagoas, veio o
pedido de análise de desempenho térmico de compósito de
cerâmica expandida e material aglutinante (fig. 37), para
uma pesquisa de mestrado.

Fig. 37 – Compósito desenvolvido na UFAL,
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preparado para análise no LTC / UFRN.
A parceria entre UFAL e LTC foi estabelecida e a
pesquisa foi realizada usando-se o banco de lâmpadas do
laboratório, onde a distância entre a fonte e as amostras foi
estimada por meio do dispositivo para análise de absorção de
calor (fig. 33). Na fig. 38 observa-se um dos testes em
andamento.

LAVAT, estão disponíveis livremente e podem ser acessados
na página do CRN (www.crn.inpe.br).

Fig. 39 – Estação solarimétrica de Natal – RN,
parceria INPE / UFRN, com apoio da FINEP.

Fig. 38 – Análise de desempenho térmico de compósito, para
pesquisa de mestrado da Universidade Federal de Alagoas.
4.5 PARCERIA COM O INPE – CRN
Em 2005, a nova chefia do Centro Regional do Nordeste
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – CRN / INPE
procurou a UFRN visando estabelecer parcerias para
desenvolvimento de pesquisas. Naquele momento, o LabCon
e o LTC haviam firmado parceria em um projeto financiado
pela FINEP para pesquisa sobre conforto térmico em
habitações adequadas ao clima do Nordeste do Brasil. O
projeto previa a compra de equipamentos para monitorar
variáveis climáticas e solarimétricas.
Após entendimentos estabelecidos com a Direção do
INPE, em São José dos Campos – SP, foram obtidos
recursos complementares aos obtidos da FINEP, sendo
destinados à aquisição de uma estação solarimétrica,
instalada no Laboratório de Variáveis Ambientais Tropicais
– LAVAT / CRN – INPE (fig. 39).
Cabe registrar que, entre os equipamentos para
montagem da estação (importados), o medidor de radiação
solar direcional necessitou de um dissipador de calor,
demanda atendida graças à disponibilidade de peças
descartadas no DMP (radiador de automóvel).
Desde que foi firmada a parceria entre LAVAT / INPE,
LTC e LabCon, os grupos interagem em projetos de pesquisa
que têm rendido, trabalhos de I.C.[11], TCCs, dissertações de
mestrado[12], teses de doutorado[13], trabalhos apresentados
em eventos científicos[14, 15, 16], prêmios e artigos publicados
em revistas – inclusive na área de saúde pública[17].
É importante destacar que os dados coletados pela
estação solarimétrica, assim como dados de sondagens
atmosféricas realizadas por meio de balões lançados do

5. DEMANDAS DE EMPRESAS

Instituições federais prestam serviços às empresas,
realizando diagnósticos e emitindo pareceres técnicos. Sendo
um laboratório dedicado às Termociências, as demandas
mais constantes no LTC são de análise de propriedades
térmicas de materiais, eficiência de isolação térmica,
estimativa de fluxo de fluidos e, principalmente, medições de
temperatura.

5.1 QUANTIFICAR, MODIFICAR E INOVAR
A primeira parceria entre o LTC e uma empresa ocorreu
em 2001, com a Proquinor Produtos Químicos do Nordeste
S. A. Inicialmente, foram realizados estudos sobre
propriedades térmicas dos produtos da empresa,
desenvolvidos com base no óleo de rícino, extraído da
semente da mamona (fig. 40).
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Fig. 40 – Produtos da Proquinor S.A. analisados no LTC.
Após a criação de um banco de dados sobre propriedades
dos compósitos fabricados pela Proquinor S. A., iniciou-se
um conjunto de pesquisas sobre possibilidades de aplicações
diversas do poliuretano de mamona. As pesquisas renderam
TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado,
trabalhos para congressos e artigos para revistas[18, 19, 20].
Novos compósitos foram desenvolvidos (fig. 41) e, a partir
deles, patentes foram solicitadas[21] (fig. 42).
Fig. 42 – Pedido de patente de compósito de PU de mamona
desenvolvido no LTC.
5.2 PARCERIAS EM PROJETOS

Fig. 41 – Compósito de poliuretano de mamona criado em
pesquisa de mestrado (PPGEM/UFRN) desenvolvida no
LTC.

A primeira proposta de projeto de pesquisa com
financiamento aprovada (após 12 reprovações) ocorreu
durante a crise de abastecimento de energia que se instalou
no país em 2001 – período denominado de “apagão”. Graças
à obrigatoriedade de destinação de 30 % dos recursos para
projetos da região Nordeste, à parceria com o LabCon, às
parcerias com os departamentos de Engenharia Civil e de
Arquitetura da UFPI, à parceria com o Departamento de
Engenharia Mecânica da UFCG, à parceria com o CRN /
INPE e, principalmente, às parcerias com as empresas da
construção civil Tecleve Indústria e Comércio Ltda. e Dois
A Engenharia e Tecnologia Ltda. (uma vez que o órgão
financiador exigia contra-partida de empresa), a proposta
Sistemas construtivos alternativos para redução do consumo
de energia elétrica na climatização de ambientes recebeu
crédito da FINEP em 2003.
A pesquisa constaria de três etapas: desenvolvimento de
elementos construtivos com novos materiais ou com
materiais convencionais modificados (tijolos branco, oito
furos e de cimento); desenvolvimento de sistemas
construtivos (blocos e placas); e desenvolvimento de
protótipos.
Os testes dos novos materiais para fechamentos verticais
(paredes) e horizontais (coberturas) ocorreriam sob duas
situações: laboratório (testes “indoor”) e campo (testes
“outdoor”). Assim, era necessário dotar o LTC de condições
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para realizar ensaios e conseguir espaço físico para os testes
em campo.
Como o LTC ainda não possuía um medidor de
propriedades térmicas, foi estabelecido uma parceria com os
departamentos de Física e de Geologia da UFRN, que
dividiam a responsabilidade sobre o condutivímetro da
Amter Corporation (fig. 43).

Fig. 43 – Condutivímetro dos departamentos de Física e de
Geologia da UFRN.
Devido às demandas de vários departamentos da UFRN,
havia limitações de tempo para uso do condutivímetro.
Mesmo assim, muito foi feito. Quando a parceria entre o
LTC, o Deptº. de Engenharia de Materiais e o Programa de
Pós-Graduação em Ciência de Engenharia de Materiais –
PPGEA / UFRN foi estabelecida, prevendo a prestação de
serviços metrológicos de variáveis térmicas de compósitos,
solicitou-se um medidor de propriedades térmicas para uso
no LTC.
Com o pedido atendido, optou-se pelo analisador térmico
KD2 Pro, da Decagon Devices, Inc. O LTC passou a realizar
estimativas de condutividade, difusividade, capacidade
calorífica volumétrica e resistividade de amostras de
materiais (Fig. 44). Até hoje, esse foi um dos itens mais
caros e uma das maiores conquistas materiais do laboratório,
conferindo autonomia aos pesquisadores que atuam no LTC.

Fig. 44 – KD2-Pro Thermal analizer / Decagon Devices Inc.

As demandas de empresas surgiram inicialmente do ramo
da construção civil. Em alguns casos, eram empreendedores
que ainda não possuíam empresa – e.g., empreendedor
interessado em desenvolver projeto na área de madeiras de
reflorestamento, que necessitou dos serviços do LTC para
análise das características térmicas de espécies plantadas em
sua propriedade (fig. 45).

Fig. 45 – Análise de propriedades térmicas de amostra de
espécie vegetal, realizada no LTC utilizando o KD2 Pro.

Para complementar a análise realizada por meio do novo
equipamento, planejou-se dotar o LTC de infraestrutura com
capacidade para realizar testes de desempenho térmico.
Descobriu-se que equipamentos específicos para essa função
custam acima de US$ 100 mil, e só podem ser adquiridos por
meio de importação. Essa ordem de grandeza levou à busca
por alternativas.
Após consultar alguns artigos, imaginou-se que, se em
vez de ensaios para quantificar propriedades de isolação
térmica com elevada confiabilidade, em diferentes potências
térmicas, aplicáveis a qualquer material, fosse realizada uma
análise comparativa, em ciclos de aquecimento e
resfriamento de corpos de prova convencionais e
modificados, realizada em laboratório e em campo, poder-seia obter uma noção razoável sobre o comportamento de
materiais da construção civil submetidos às condições
climáticas da região.
Para testes em laboratório (condições “indoor”), as
amostras dos elementos construtivos (blocos e placas),
convencionais (referência) e novos, deveriam ser submetidas
a ciclos aquecimento / resfriamento, com duração de horas
ou dias (dependendo do material), em ambiente com
temperatura controlada, até atingir regime permanente de
troca térmica com o meio. Então, construiu-se uma nova
fonte de radiação térmica – banco de lâmpadas
incandescentes, com potência de 4.800 W e capacidade para
mudança de intensidade – obtida por meio de dimmers, do
número de lâmpadas ligadas ou da distância entre fonte e
amostra (figura 46).
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sinais dos termopares e registrá-los em computador
(fornecido ao LTC pelo Prof. Marciano Furukava, então
Diretor do Centro de Tecnologia da UFRN). Na fig. 48,
observa-se o conjunto fonte – câmara em teste.

Fig. 46 – Nova fonte de radiação térmica com potência
regulável.
Em seguida, foram construídas câmaras para submeter as
amostras ao aquecimento pela fonte de radiação térmica –
caixas, com dimensões de 50 cm x 50 cm x 50 cm, com
paredes de compensado com estrutura de colmeia e
espessura de 5 cm, pintadas internamente com tinta de cor
preto fosco e externamente com tinta branco neve, dotadas
de rodas (fig. 47). Batentes foram aparafusados nas paredes
internas de cada câmara para sustentar uma chapa de aço
pintada de preto fosco, com dimensões 49,5 cm de largura,
49,5 cm de comprimento e 10 mm de espessura. As chapas
tinham a função de transmitir por condução a energia
absorvida da fonte radiante à amostra.

Fig. 48 – Conjunto fonte - câmara durante teste de
desempenho térmico de elemento construtivo.

Após ensaiar os elementos construtivos (blocos e telhas),
passou-se aos testes de sistemas construtivos (placas e
paredes). Para isso, retirou-se uma porta que separava a sala
do LTC de outra, montou-se no espaço antes ocupado pela
porta o sistema construtivo a ser analisado, instalou-se a
fonte de radiação térmica em uma das salas e resfriou-se a
sala contígua por meio de condicionadores de ar (fornecidos
ao LTC pelo Prof. Pedro Lopes de Queiroz, então Diretor do
Centro de Tecnologia da UFRN).
Com a amostra de sistema construtivo aquecida de um
lado e resfriada do outro, intensificava-se o fluxo de calor,
registrado por termopares instalados nas duas superfícies e
no interior do material analisado (ver figuras 49 e 50).

Fig. 47 – Câmaras de testes de desempenho térmico.

Após atravessar por condução a chapa de aço e a
amostra, o calor chega ao interior da câmara por convecção e
radiação, sendo absorvido pelo ar confinado e pelas paredes,
onde termopares detectam a variação de temperatura. Um
sistema de aquisição de dados com 16 canais (adquirido com
recursos do PPGEM / UFRN) foi utilizado para converter os
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Fig. 51 – Amostras de concreto leve - empresa Tecleve Ltda.
Fig. 49 – Diagrama de montagem dos sistemas construtivos.

Fig. 52 – Amostras de concreto celular espumoso - empresa
Dois A Engenharia e Tecnologia Ltda.

Fig. 50 – Sistemas construtivos durante testes de
transferência de calor.

Os dispositivos utilizados nos procedimentos descritos
foram produzidos no LTC, com apoio do DMP, tendo sido
aplicados durante a execução dos projetos CT-ENERG
(2002 – 2004) e HABITARE (2004 – 2006) aos elementos
construtivos desenvolvidos pelas empresas Tecleve Indústria
e Comércio Ltda. e Dois A Engenharia e Tecnologia Ltda.,
parceiras em ambos projetos. Nas figuras 51 e 52 observamse amostras desenvolvidas pelas empresas.

Nos testes em laboratório, os sistemas construtivos foram
aquecidos durante 12 horas, seguidas de resfriamento em
ambiente com temperatura controlada, também por 12 horas.
A etapa seguinte constaria de testes em campo.
Ensaios “outdoor” são realizados por meio de células de
teste – pequenas estruturas em formato cúbico, prismático,
paralelepipédico, piramidal ou cilíndrico (o que for mais
fácil construir). Devem estar orientadas de modo a receber a
mesma quantidade de energia solar e devem ter o mesmo
tipo de cobertura, que pode ser feita do mesmo material das
paredes.
Construída com o material selecionado após os testes
“indoor”, a célula de teste é submetida a trocas térmicas
decorrentes da radiação solar e dos ventos. Esse tipo de
análise requer um período muito mais longo em comparação
àquele adotado em laboratório – podendo chegar a vários
meses ou até mais de um ano. Daí a importância de montálas em local que permita fácil acesso.
Entendimentos com as direções do Núcleo de Tecnologia
Industrial e do Centro de Tecnologia da UFRN resultaram na
destinação de uma área situada próximo ao LTC para
construção de células de testes. Após obras de terraplenagem
(fig. 53), as células foram construídas (fig. 54) e as análises
tiveram início (fig. 55).
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Coube à UFPI a parte da pesquisa destinada à análise da
transferência de calor em coberturas. Para isso, também
foram construídas células de teste (fig. 56).

Fig. 53 – Preparação de terreno próximo ao LTC para
construção das células de teste.
Fig. 56 – Células de teste da UFPI, com paredes idênticas,
mesmo acabamento e coberturas de materiais distintos.

Coube à UFCG realizar simulações de transferência de
calor e comparar resultados numéricos aos dados obtidos nos
experimentos de campo feitos na UFRN e UFPI. Na fig. 57,
bolsistas do projeto FINEP – Habitare da UFCG trabalhando
no Laboratório de Modelação, Análise e Simulação
Computacional – LMASC / UFCG.

Figura 54 – Células de teste de concreto celular espumoso da
empresa Dois A Engenharia e Tecnologia Ltda.

Fig. 57 – Bolsistas do projeto Finep – Habitare na UFCG.

Fig. 55 – Células de diferentes materiais: tijolo oito furos,
tijolo branco, bloco de cimento, bloco Tecleve, blocos 2 A /
concreto celular espumoso, durante teste.

No projeto CT-ENERG (2002 – 2004), os trabalhos
foram voltados para desenvolver procedimentos e
dispositivos, adquirir e aprender a utilizar equipamentos e
ferramentas computacionais para tratamento de dados, sendo
pesquisados apenas elementos e sistemas construtivos. No
projeto HABITARE, cujo suporte da FINEP durou até 2006,
mas os trabalhos se prolongaram até 2008, a pesquisa foi
direcionada à aplicação dos sistemas desenvolvidos no
projeto anterior à situação próxima à real, aquela encontrada
no dia-a-dia da construção civil. Portanto, mesmo subsidiado
pelos resultados da pesquisa do projeto CT-ENERG, o
projeto HABITARE foi mais desafiador.
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Após os experimentos com as células de testes, focou-se
na construção de um protótipo de habitação. A meta foi
atingida graças ao apoio da empresa Dois A Engenharia e
Tecnologia Ltda., que bancou a construção da HIS –
habitação de interesse social (Fig. 58) em espaço ao lado do
terreno onde foram construídas as células de teste do projeto
anterior.

Mesmo reduzindo a atuação na área da construção civil,
o LTC saiu de sua primeira década relativamente bem
equipado, pronto para firmar novas parcerias e gabaritado
para atender novas demandas em ensino, pesquisa e
extensão.
6. PERSPECTIVAS
Em duas décadas, o LTC adquiriu uma infraestrutura que
lhe confere capacidade para atender demandas básicas nos
três campos de atuação da universidade. Ensino continua a
atividade missão do laboratório. Pesquisa e extensão feitas
no LTC, indiscutivelmente, têm como principal resultado
beneficiar, direta ou indiretamente, as atividades de ensino.
Se foi possível chegar a resultados interessantes na forma
como se trabalhou, talvez o caminho seja mais fácil para
outros grupos que pretendam começar ou que estejam
iniciando suas atividades. Os meios utilizados para dotar o
LTC de sua infraestrutura atual, resumidamente descritos
neste artigo, não são uma receita a ser copiada. O objetivo
aqui foi difundir a importância do trabalho experimental que,
a cada dia, se torna mais árduo e desafiador.

6.1 RUMOS DO ENSINO LABORATORIAL NO LTC
Fig. 58 – Habitação de interesse social com paredes de
concreto celular espumoso, construída pela Dois A
Engenharia e Tecnologia Ltda. na UFRN.
Na forma como os dois projetos foram desenvolvidos,
completou-se a escala dimensional da pesquisa sobre
materiais para construção: amostra  elemento construtivo
 protótipo. Durante a execução dos projetos, as
instituições
parceiras
conseguiram:
desenvolver
procedimentos, construir dispositivos para estudo de
processos de transferência de calor, quantificar o
comportamento de sistemas construtivos submetidos às
condições climáticas da região Nordeste, propor novos
sistemas adequados ao clima dessa região, formar pessoal
qualificado em transferência de calor, conforto térmico e
arquitetura bioclimática,
difundir publicamente
o
conhecimento adquirido, solicitar patentes, conquistar
premiações e, principalmente, ampliar parcerias.
Após formar uma rede de cooperação com as instituições
e empresas parceiras, os trabalhos na área de conforto
térmico poderiam ter evoluído. Contudo, não se conseguiu
aprovar a proposta de continuação da pesquisa na área.
Então, sem financiamento para bolsas, apenas alguns Alunos
voluntários e pesquisadores de pós-graduação se
interessaram pela área.
No Departamento de Arquitetura da UFRN o resultado
foi diferente. Os trabalhos desenvolvidos durante o período
em que os projetos estiveram ativos deram algum subsídio
para que chegassem a um novo patamar. Hoje, o LabCon
realiza importante trabalho de avaliação dos desempenhos
térmico, lumínico e de eficiência energética de ambientes
construídos, estando credenciado para realizar etiquetagem
do nível de eficiência energética das edificações.

Atualmente, dispõe-se da opção cômoda de “fazer”
experimentos didáticos sobre fenômenos físicos e químicos
via computador. Não suja, não cheira, nunca falha, não
demanda tempo de preparação ou depuração e, acima de
tudo, é muito mais barato. Falar em conspiração para
substituir o laboratório real pelo virtual não parece sensato.
Porém, constatam-se indícios que levam a acreditar que a
atividade prática vem perdendo apoio.
Após a reformulação da grade curricular do curso de
Engenharia Mecânica da UFRN, algumas disciplinas de
laboratório foram reclassificadas, passando de obrigatórias a
eletivas. Protestos não reverteram a decisão – que parece ter
vindo de esferas superiores. Talvez a mudança traga algumas
consequências desabonadoras ao profissional que se formou
– obviamente, redução da experiência prática. Atacaremos
oferecendo cursos de extensão em Metrologia Básica a quem
interessar, pertencente ou não à UFRN, e ampliaremos a
oferta aos Professores da rede pública, que estão no âmago
da questão educacional.

6.2 PESQUISA E INTERAÇÕES COM EMPRESAS

Um dos saldos das atividades de pesquisa e extensão na
área da construção civil foi a criação de uma empresa por um
Engenheiro que desenvolveu sua pesquisa de doutoramento
no LTC e cujo resultado gerou uma patente. Essa foi uma
experiência no âmbito de PDI & E, i.e., pesquisa /
desenvolvimento / inovação / empreendedorismo. Isso pode
se repetir em outras áreas.
A procura por serviços de análise de propriedades
térmicas de materiais continua a ser atendida. O suporte às
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pesquisas sobre sistemas construtivos continua recebendo
apoio do laboratório, assim como aquelas sobre conforto
térmico.
Apenas os serviços de análise de desempenho térmico de
sistemas construtivos foram suspensos – uma vez que o
espaço físico do LTC foi requisitado para novas demandas.
6.3 NOVOS RUMOS
Em 2015, a Reitoria da UFRN definiu como uma das
prioridades da Instituição o apoio às atividades na área
aeroespacial, fundamentando esse apoio na visão sobre a
perspectiva vocacional do Rio Grande do Norte (situação
geográfica, bases militares, centro de lançamento de
foguetes, instituto de pesquisas espaciais e pesquisadores da
UFRN atuantes na área, entre outros aspectos). Desde então,
algumas parcerias têm sido estabelecidas junto ao Comando
da Aeronáutica. Em 2015, a UFRN apoiou a realização do
curso Introdução à Tecnologia de Foguetes, ministrado pelo
cientista aeroespacial Dr. Ariovaldo Félix Palmério,
realizado em parceria com o CLBI e o CREA-RN. Antes
disso, o LTC já havia apoiado algumas ações em parceria
com a AEB – Agência Espacial Brasileira (ver figuras 59 e
60).

Fig. 59 – AEB Escola, durante a CIENTEC / UFRN 2006,
com apoio (operacional) do LTC.

Fig. 60 – Curso de Tecnologia Espacial na Educação / AEB,
realizado em 2009, na UFRN, com apoio do LTC.
Essas ações conduziram o LTC a novos rumos,
diversificando seu espectro de atuação e ampliando o
número de parceiros.
Em 2016, três Alunos do curso de Engenharia Mecânica
da UFRN foram ao LTC e apresentaram a ideia de criação de
um grupo para desenvolver projetos de foguetes acadêmicos.
A proposta para coordenar um grupo de desenvolvimento de
atividades de Iniciação Cientifica e extensão na área
aeroespacial foi prontamente aceita. Assim, criou-se o PRD
– Potiguar Rocket Design, composto pelos seguintes setores:
Aerodinâmica e Simulação, Propulsão e Motores, Estruturas
e Projetos, Eletrônica e Controle, Recuperação, Marketing e
Finanças e Gestão de Pessoas.
No início, para conseguir os dispositivos necessários aos
projetos de cada setor, novamente recorreu-se ao parceiro de
todas empreitadas – DMP / UFRN. A jornada empreendida
até aqui merece ser narrada em um outro artigo.
Atualmente, o PRD conta com cerca de 50 membros e
registra participações em eventos nacionais – e.g., COBRUF
– Competição Brasileira Universitária de Foguetes, realizada
no CLBI (fig. 61), internacionais – e.g., CAMPUS PARTY
(fig. 62), congressos científicos[22, 23, 24, 25] – e.g., FoPI / CLBI
– Fórum de Pesquisa e Inovação do Centro de Lançamento
da Barreira do Inferno (fig. 63), e no projeto de extensão
Potiguar Rocket Design: difusão da ciência e tecnologia
aeroespacial, registrado na PROEX Pró-Reitoria de
Extensão da UFRN (PJ736-2019), que, como o título
informa, visa difundir conhecimento científico, com
membros da equipe visitando escolas do RN para apresentar
palestras, realizar demonstrações, participar de eventos e
organizar oficinas de experimentos sobre tecnologia
aeroespacial (fig. 64).
Para preparar e executar seus projetos, a equipe PRD
dispõe das instalações e recursos de instrumentação do LTC,
realizando testes estáticos de motor-foguete (fig. 65) e de
outros dispositivos no terreno onde estão instaladas as
antigas células de análise de desempenho térmico.
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Fig. 63 – Equipe PRD / LTC – UFRN apresenta trabalho
durante o VII FoPI / CLBI.

Fig. 61 – Membros do PRD / LTC – UFRN participam de
operação de lançamento de foguete da COBRUF 2018 na
Sala de Controle de Lançamento do CLBI.

Fig. 64 – PRD / LTC – UFRN em evento na Escola Estadual
Maurício Freire, em São Paulo do Potengi – RN.

Fig. 62 – Membro PRD / LTC – UFRN recepciona escola
durante a Campus Party 2019, em Natal RN.
Fig. 65 – Teste estático de motor-foguete, realizado pela
equipe PRD / LTC – UFRN.
Nas figuras 66 e 67, observam-se produtos com
tecnologia aeroespacial, desenvolvidos pela equipe PRD /
LTC – UFRN, sendo apresentados durante a CIENTEC 2018
– Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da UFRN.
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Fig. 66 – Produtos tecnológicos aeroespaciais desenvolvidos
pela equipe Potiguar Rocket Design / LTC – UFRN.

Fig. 68 – Encontro de Hipersônica IEAv / UFRN, 2015.

Fig. 67 – Módulo de ignição remota, desenvolvido pela
equipe PRD / LTC – UFRN.
Entre as consequências do novo enfoque, pode-se citar a
parceria com o CLBI – Centro de Lançamento da Barreira do
Inferno, que permitiu a Alunos em fase final do curso de
Engenharia Mecânica realizar estágio de graduação naquela
unidade da Força Aérea.
Em pesquisa, questões sobre tecnologia aeroespacial
serviram como tema para TCCs desenvolvidos no
laboratório[26, 27] e também para trabalhos apresentados em
eventos locais[28] e nacionais[29].
Em fase preliminar, a parceria entre o LTC e o IEAv –
Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica resultou na
realização de eventos, como o Encontro de Hipersônica, em
2015 (fig. 68) e a 1ª Escola Brasileira de Propulsão
Hipersônica, em 2019 (fig. 69). Atualmente, as instituições
parceiras colaboram no projeto Desenvolvimentos Nacionais
em Propulsão Hipersônica Aspirada com foco no Acesso ao
Espaço e Defesa[30].

Fig. 69 – 1ª Escola Brasileira de Propulsão Hipersônica,
UFRN, 2019.
Em 2018, o LTC teve a honra de poder participar da
elaboração da proposta de criação do Programa de PósGraduação em Engenharia Aeroespacial PPGEA, da Escola
de Ciências e Tecnologia da UFRN. Graças às parcerias com
AEB, INPE, IEAv, CLBI e CLA (Centro de Lançamento de
Alcântara), o projeto foi aprovado pela CAPES e começou a
funcionar em 2019. Na fig. 70 observa-se o momento da
abertura da solenidade de instauração do Programa, que
funciona em rede de cooperação envolvendo UFRN, UFPE,
UFMA, UEMA. Com o objetivo de formar recursos
humanos e desenvolver pesquisa em temas que contribuam
para que o Brasil conquiste autonomia espacial, o Programa
possui quatro ênfases: Ciências Espaciais; Ciências
Atmosféricas; Hipersônica; e Materiais e Tecnologias
Aeroespaciais. É óbvio que a responsabilidade e as
demandas do LTC aumentaram exponencialmente, em
particular porque antigos membros do PRD ingressaram no
Programa.
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Fig. 70 – Cerimônia de instauração do PPGEA / UFRN,
em 10/04/2019.

No início de 2020, em parceria estabelecida entre
pesquisadores dos departamentos de Química e Engenharia
Mecânica da UFRN, foi submetido e aprovado junto à
PROPESQ – Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN, o projeto
Desenvolvimento de propelentes sólidos para foguetes
(PVG17343-2020). Os trabalhos tiveram início em março de
2020 e já produziram alguns resultados[31, 32]. Na fig. 71, vêse a realização de teste de queima de propelente
desenvolvido no LTC, onde se utilizou bancada e
dispositivos de medição desenvolvidos a partir de material
adquirido no DMP / UFRN.

Fig. 71 – Teste de propelente sólido desenvolvido no LTC,
utilizando bancada, estruturas e partes de equipamentos
adquirido no DMP / UFRN.
A próxima etapa do projeto constará da elaboração de
documentos para solicitação de patentes junto ao Núcleo de
Inovação Tecnológica da UFRN. Os novos propelentes serão
testados em protótipo de foguete já desenvolvido pelos
parceiros do projeto (fig. 72).

Fig. 72 – Protótipo de foguete desenvolvido no LTC.

7. CONCLUSÃO
A criação de um laboratório em uma Instituição Federal
de Ensino Superior é resultado de um conjunto de demandas.
Porém, como se sabe, as atividades não ficarão restritas às
demandas que justificaram a criação do laboratório.
Constatou-se que os desafios decorrentes de demandas
não previstas motivaram a criação das parcerias – sem as
quais, as demandas não seriam atendidas.
Como esperado, verificou-se comensalismo entre ações
de ensino, pesquisa e extensão, resultando em simbiose –
explica-se: Alunos e Professores tiveram suas pesquisas
associadas a ações de extensão; pessoas de empresas
decidiram estagiar ou realizar mestrado durante a
participação nas atividades de extensão desenvolvidas no
laboratório; Alunos de disciplinas ministradas no LTC se
envolveram na prestação de serviços de extensão ou
transformaram problemas das empresas em temas de TCC e,
posteriormente, de mestrado e doutorado; em resumo,
formou-se um ciclo virtuoso entre ensino, pesquisa e
extensão. É um mero exercício vulgar de imaginação
considerar as consequências que a extensão desse tipo de
ação às escolas públicas traria à Educação no país.
Entretanto, foi possível testemunhar uma amostra-grátis
dessa utopia.
Durante breve participação no projeto Águas do Potengi,
uma parceria entre o Departamento de Geografia da UFRN e
a Escola Maurício Freire, em São Paulo do Potengi – RN,
foram orientados cinco concluintes do ensino médio em
pesquisas teóricas e experimentais sobre a qualidade da água
do rio que abastece e dá nome àquela cidade. Sob a
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supervisão de Professores da Maurício Freire e da UFRN,
foram realizadas atividades de campo utilizando
embarcações para coletar amostras de água em diferentes
pontos e profundidades do rio. Fizeram-se medições de
parâmetros e construiu-se um banco de dados. A partir das
análises dos dados coletados, foram elaborados diagnósticos
temporais sobre a qualidade da água. No fim, realizou-se um
evento para apresentação dos resultados, com a presença de
Professores das duas Instituições. O nível das apresentações
e dos respectivos relatórios foi no mínimo igual ao de TCCs
de graduações da UFRN. Tudo isso custeado com bolsa de
R$ 100,00 para cada Aluno que integrou o projeto.
É lamentável, até exasperador, constatar o tratamento
dispensado ao laboratório de ciências e à atividade
experimental voltada às ciências em um documento[2] que,
pretende-se, servirá de referência aos rumos da educação no
país. Não se concebe que todos os integrantes da equipe que
elaborou o documento nunca tenham passado por uma única
situação de reprodução de um fenômeno natural em
laboratório, que desconheçam o efeito da experimentação na
relação teoria – prática. Alguém no numeroso grupo deve ao
menos ter feito a famosa e tradicional experiência da
germinação da semente de feijão em chumaço de algodão
embebido em água. Mais grave que o tempo e o dinheiro
desperdiçados na elaboração daquele documento é o risco de
que alguém tente seguir o que ali se sugere. Uma criança em
seu primeiro dia de aula, ao adentrar em uma escola pública
no Brasil, facilmente identificará que ali há um problema
grave. Se os responsáveis por resolver o problema não sabem
como fazê-lo, talvez seja o caso de se aplicar a Lei de
Kraft[33]: “Se você não sabe o que fazer, não faça nada”.
Administrar um laboratório requer tempo, paciência,
perseverança, desprendimento e, frequentemente, uso de
recursos próprios. Então, por que se envolver? Não se trata
de altruísmo. Certamente, é importante cumprir o dever de
formar bons profissionais, com conhecimento prático
proporcionado por atividades em laboratório e em campo.
Mas, talvez isso seja precedido por um aspecto pessoal:
desenvolver equipamentos pode ser tão prazeroso quanto
desembalar um novo equipamento adquirido via projeto. Já
que não se fica rico trabalhando em um laboratório de
ensino, pelo menos pode-se extrair satisfação do trabalho.
Para prosseguir realizando atividades rotineiras em
ensino, pesquisa e extensão, além de atender demandas dos
novos campos de atuação, a equipe do LTC tem a certeza de
que continuará contando com o apoio do Departamento de
Material e Patrimônio da UFRN.
Para finalizar e justificar o título deste artigo, deve-se
tratar, agora, da teoria. Por sorte, a seção será breve. A teoria
sobre parcerias em ensino pesquisa e extensão, e, talvez,
sobre qualquer parceria, baseia-se em uma única regra: é
mais fácil aprender a pedir que aceitar um não.

em atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas
no Laboratório de Transferência de Calor – LTC / UFRN.
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Super-heavy elements (Z = 110 to 120) treated as calcium clusters:
ionization energies
Robson Fernandes de Farias
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Cx. Postal 1524, 59078-970, Natal-RN. robdefarias@yahoo.com.br

Abstract In the present work, is shown that the first ionization energies for super-heavy elements (Z= 110-120) can be calculated by a semi-empirical method,
if the super-heavy atoms are treated as calcium clusters. The SE calculated values are compared with those from literature (based on relativistic quantum
mechanics) with good agreement.
Keywords: Super-heavy elements, elements 110-120, calcium clusters, ionization energy, semi-empirical.

INTRODUCTION

The synthesis of the elements 111-118, increased
the interest on the so called superheavy elements, been
necessary to investigate/estimate/predict the properties of
such elements [1-6].
Because higher Z values, trustable calculations
involving the properties of super-heavy elements must,
necessarily, include the relativistic contributions [7].
However, as previously shown to elements 100-109 [8], first
ionization energies for super-heavy elements can be
calculated by semi-empirical method, if the super-heavy
atoms are treated as calcium clusters.
In the present work, such calculations are
performed/extended to elements 110-120.

METHODOLOGY

All calculations were performed by using Spartan
[9]. The calcium clusters were modelled as six membered
rings, as previously reported [8].

Calcium was chose taking into account that 40Ca
has a closed nuclear shell with protons and neutrons with the
so called “magic configuration”, been close to the line of
stability [10] as well as by the fact that calcium has been
employed as “building block” for superheavy elements
synthesis [11].
All calculations were performed by semi-empirical
(PM6) method. The SE-PM6 approach was chose taking into
account its minor computation time consuming and its
reliability for calculations involving inorganic systems, as
verified for PtF6 [12] and tin borates [13]. However, to
elements 110 and 118, Hartree-Fock (6-31G*) was
employed, since SE method do not support noble gases.

RESULTS AND DISCUSSION

The obtained results are summarized in Table 1 and
compared with calculated values from literature [2-17]
(based on relativistic quantum chemical calculations or on
empirical relationships).
As can be verified, the SE results are, for almost all
studied elements, in good (sometimes very good) agreement
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with the relativistic quantum chemical values, showing that
the employed approach is suitable/reliable.
As previously noted [8] for some elements, the
“correct” (taking into account a reference value from
literature) ionization energy value is the mean of the value
calculated to the respective uncharged and cationic (+1)
clusters.
To elements 110, 111, 112 and 118 the obtained
results are not in good agreement with the calculated
relativistic values. To elements 110 and 118, the closed shell
of the noble gas in the modelled cluster could account for the
under estimated values.
Table 1. First ionization energies (eV) for superheavy elements
modelled as calcium clusters. The values calculated in the present
work are compared with those from literature (otherwise indicated,
such values from literature are based on relativistic quantum
chemical calculations).

Element
Ds
Rg
Cn

110
111
112

Modelled
cluster
Ca5Ne+
Ca5Na+
Ca5Mg+

Nh
Fl

113
114

Ca5Al+
Ca5Si+

6.98
8.25

Mc

115

Ca5P

5.69

Lv

116

Ca5S
Ca5S+

Ts

117

Ca5Cl+

4.08
8.18
6.12*
7.44

Og

118

Ca5Ar+

6.70

119

119

Ca5K
Ca5K+

5.68
3.76
4.72*

Ca6
Ca6+

3.39
8.31
5.85*

120

Z

120

IE/eV

IE/eV (ref.

(cluster)

values)
a

7.21
7.65
8.67

9.6
10.6a
11.97a
12.05e
7.31a
8.54g
8.63a
7.01e
5.58a
5.39e
6.88a
7.34d
7.64a
6.79d
8.91a,g
12.40d
4.04c
4.79a
4.78b
3.693.80c
5.84a
5.85f
4.07d

*Mean value of the IE calculated to the neutral and cationic (+) cluster;
a
Ref. 10; bRef. 14; cFrom absolute hardness values (Ref. 3); dBased on
estimated Clementi effective nuclear charges (Ref. 5); fRef. 14; fCRC
Handbook; gRef. 17.

REFERENCES

[1] R.F. de Farias, Estimation of some physical properties for tennessine and
tennessine hydride (TsH), Chem. Phys. Lett., 667 (2017) 1-3.
[2] R.F. de Farias, Estimation of the gas phase formation enthalpies for
superheavy-elements (112, 113, 114, 117, 118, 119 and 120) and some of
their +1 and -1 ions, Chem. Res. J., 2(3) (2017) 108-111.

[3] R.F. de Farias, The first and second ionization energies of the element
119: absolute hardness and Mulliken electronegativity for the cation 119+
based on an empirical equation involving absolute hardness, Mendeleev
Commun., 28 (2018) 306-307.
[4] R.F. de Farias, Halides lattice energies and cationic hydration enthalpies
for
superheavy elements 119 and 120, J. Atoms and Molecules., 8(2) (2018)
1160-1165.
[5] R.F. de Farias, Estimation of Clementi effective nuclear charges and
ionization energies for superheavy elements: explaining the variations for IE
along period 7, J. Atoms and Molecules., 8(1) (2018) 1155-1159.
[6] R.F. de Farias, Estimating the Fermi Energies and Work Functions for
the Super Heavy Elements 119 and 120 by using Cationic Absolute
Hardness, Chem. Res. J., 3(2) (2018) 56-59.
[7] B.A. Hess, Relativistic effects in heavy-element chemistry and physics,
Wiley, Chichester, 2003.
[8] R.F. de Farias, Super-Heavy Elements (Z = 100-109) Treated as
Calcium Clusters: First Ionization Energies. ChemRxiv. Preprint., 2020.
https://doi.org/10.26434/chemrxiv.12235400.v1.; Mens Agitat 15 (2020)
43-45.
[9] Wavefunction Inc., Irvine, California, USA.
[10] M. Schädel, D. Shaughnessy (eds.), The Chemistry of the Superheavy
Elements (2nd ed.), Springer, Heidelberg, 2014.
[11] S. Kean, Science, A storied Russian lab is trying to push the periodic
table past its limits- and uncover exotic new elements,
doi:10.1126/science.aaw8425.
[12] R.F. de Farias, Computational Gas-Phase Formation Enthalpy and
Electron Affinity for Platinum Hexafluoride: Is Gaseous PtF6 Diamagnetic
because of a Relativistic Effect?, Inorg. Chem., 55 (23) (2016) 1212612127.
[13] R.F. de Farias, On the trustability of semi-empirical methods to the
calculation of gas phase formation enthalpies of inorganic compounds
containing heavy metals: tin borates Mor. J. Chem., 6(2) (2018) 256-258.
[14] A. Borschevsky, V. Pershina, E. Eliav, U. Kaldor, Ab initio predictions
of atomic properties of element 120 and its lighter group-2 homologues,
PHYSICAL REVIEW A 87, 022502 (2013).
[15] D. Bonchev, V. Kamenska, Predicting the properties of the 113-120
transactinide elements, J. Phys. Chem., 85 (1981) 1177-1186.
[16] CRC Handbook of chemistry and physics, 96 th Ed., Taylor and Francis,
Boca Raton, 2016.
[17] A. Borschevsky, V. Pershina, E. Eliav, U. Kaldor, Atomic properties of
elements 114 and 118 and their adsorption on inert surfaces, EPJ Web of
Conferences, 35 05002 (2012).

Mens Agitat, vol.15 (2020) 132-137.

ISSN 1809-4791
132

Synthesis and structural characterizations ofchromium(III)thiamine
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Abstract
Synthesis, spectral assignments, and magnetic susceptibility of a new chromium(III) complex were described. This
complex was prepared via the reaction of chromium chloride (CrCl 36H2O) with thiamine hydrochloride (thiOHHCl) in
an alkaline media to afford the new complex [Cr(thiO)2(Cl)(H2O)]4H2O in which thiO is a deprotonated hydroxyl group
in the thiamine chelate. The Cr(III) complex was characterized by molar conductance, infrared (IR) and electronic
spectroscopic methods, magnetic moment, X-ray diffraction (XRD), and elemental analysis. The magnetic moment for the
complex was equal to 3.87 B.M. with an octahedral environment around the chromium atom. The synthesized Cr(III)
complexwas used as a suitable eco-friendly bio-precursor for the preparation of Cr2O3 nanoparticles via the calcination
method at annealed temperature of 800 oC. IR spectroscopy, powder XRD, transmission electron microscopy (TEM), and
energy-dispersive X-ray (EDX) techniques were used to characterize the solid Cr2O3 product. TEM and XRD results
showed that the resulting Cr2O3 nanoparticles had a high degree of crystallinity with an average size of 30 nm.

Keywords:thiamine hydrochloride; complex; nanoparticles; calcination; EDX; XRD.

1. INTRODUCTION
Thiamine hydrochloride (thiOHHCl) is an eco-friendly,
inexpensive, non-toxic, stable chemical compound. Its
chemical structure is given in Figure 1, which indicates that
it includes thiazole and a pyrimidine rings attached via a
methylene bridge. Thiamine is a member of a wider group of

water-soluble nutrients and is commonly known as vitamin
B1. The human body cannot synthesis vitamin B1, so it must
be acquired through dietary sources [1]. Thiamine and its
compounds have an essential role in many biological
systems and as a coenzyme for many enzymes, such as like
transketolase and carboxylase, which catalyze the formation
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of α-ketols or the decarboxylation of α-ketoacids [2,3].
Malandrinoset al.[4] did a detailed study of the mechanism
of thiamine enzymatic actions in the presence of bivalent
metal ions. In the literature, several thiamine complexes
generated with bivalent metals as ionic salts of the types
[ThH]2+[MX4]2- (M: Zn, Co, Cd or Hg) have been reported
[5–8] and include [ThH]2+([MX3]-)2 (M: Pt or Pd) [9] and
([Th]+)2[MX4]2- (M: Pt or Pd) [9–11], which do not have
direct metal-ligand bonding. Th was assigned to the positive
charge location on the thiamine molecule and facilitates
protonation of the NH2 in the pyrimidine ring [12].
Hadjiliadiset al.[9] reported that the thiamine molecule
formed metal complexes with Pd(II) and Pt(II) ions through
a M-S linkage. Hu et al.[13] reported that organic–inorganic
hybrid compounds were formed from the interaction of the
polymeric halogen cadmate anions with the thiaminium
cation. Synthesis of nanoparticles using sustainable synthetic
methods provide benign alternatives to removing or reducing
the production and use of the hazardous chemicals and
substances. Wine phenols, tea, vitamin C, and vitamins B2
and B1 act as both capping and reducing agents [14–17].
These compounds offer extremely simple one-pot green
synthetic approaches for producing bulk quantities of metal
nanoplates, nanoballs, aligned nanobelts, nanowires,
nanorods, and nanospheres in water without the need for
large amounts of insoluble templates [14–19]. Considerable
attention has been focused on the preparation of metal oxides
in the nanoscale range due to their unusual properties and
potential applications in magnetic, catalytic, and electronic
materials [20, 21].Several techniques, such as thermal
decomposition, alcohol reduction, micro-emulsion, solvent
extraction, and photolytic, have been reported for the
preparation of nanostructured metal oxides [22–27].
Recently, chromium sesquioxide (Cr2O3), which is an
important technological material, has attracted much interest
due to its properties and applications such as catalysis,
humidity sensing, and advanced colorant [28–30]. Based on
the interesting properties of thiamine metal complexes, two
results are reported: (1) the synthesis and spectral
characterization of a new Cr(III)thiamine complex using
conductance, magnetic moment, IR, and electronic
spectroscopy, powder XRD, and elemental analysis
techniques and (2) the decomposition of the synthesized
Cr(III) complex at 800 C to produce a high-quality
nanostructured Cr2O3, which was characterized by IR,
powder XRD, TEM, and EDX physical methods.
ClN+
HO
Cl

S

H2N

N
N

H

Figure 1.Chemical structure of thiOHHCl.

2. EXPERIMENTAL/MATERIALS AND METHODS
2.1. Chemicals and Preparations

All chemicals used in this work were Sigma-Aldrich (USA)
Chemical Company products and were of analytical grades
reagents. Synthesis of the Cr(III) thiamine complex was
performed as follows: A 25 mL methanolic solution
containing one mmole of Cr(III) chloride hexahydrate was
mixed well with a 25 mL methanolic solution containing two
mmole of thiamine hydrochloride (thiOHHCl). The mixture
solution was adjusted at pH = 8, filtered to remove any
solids, and then heated at reflux (65o C) for 3 hours.The
resulted leaf green precipitate of [Cr(thiO)2(Cl)(H2O)]4H2O
was collected by filtration and washed several times with
methanol. Elemental analysis results for the product;
C24H42Cl3CrN8O7S2 (yield 78%); Found: C, 36.97; H, 5.38;
N, 14.31; Cr, 6.60%. Cal.; C, 37.09; H, 5.45; N, 14.42; Cr,
6.69%. Figure 1 showed the proposed chemical structure of
the product.Preparation of the Cr2O3 nanoparticles was
performed
as
follows:
the
[Cr(thiO)2(Cl)(H2O)]4H2Ocomplex was annealed at 800o C
in air for 3 hours, and then the resulted oxide was left to cool
at room temperature to form the green Cr2O3 nanoparticles.

Cl-

N+
S
O
N

NH2

N

Cl
Cr

H2O

H2N

N

N

O

S
N+

.4H2O

Cl-

Figure
2.Proposed
chemical
[Cr(thiO)2(Cl)(H2O)]4H2Ocomplex.

structure

of

2.2. Measurements
A Magnetic Susceptibility Balance model (Sherwood
Scientific, Cambridge Science Park Cambridge, England)
was used to calculate the magnetic data at room temperature.
A Bruker FT-IR Spectrophotometer (4000-400 cm-1) was
applied to record the IR spectra, where the electronic spectra
were recorded with a UV2 Unicam UV/Vis
Spectrophotometer. A Jenway 4010 conductivity meter was
used to determine the molar conductivity of freshly prepared
solutions with concentrations of 1.0×10-3 M in DMSO,
where contents in (%) of nitrogen, hydrogen and carbon
were collected with a Perkin Elmer CHN 2400. A X 'Pert
PRO PANanalytical with copper target was applied to scan
the XRD spectrum of the prepared Cr2O3 nanoparticles,
where the transmission electron microscopy (TEM) images
of these particles were pictured with a JEOL 100s
microscopyequipment.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Molar conductance data and magnetic susceptibility
The obtained elemental data of the Cr(III) complex were in
good consistent with the proposed formula. The probable
structure for the Cr(III) complex, according to the elemental
data; it suggests the presence of the neutral structure for the
[Cr(thiO)2(Cl)(H2O)]4H2O complex.The magnetic moment
value (μeff) of the complex is equal to 3.87 B.M, and this
value was close to the predicted value for three unpaired
electrons in the metal ion, and suggests the octahedral
geometry for the synthesized Cr(III) complex [31]. Molar
conductivity was performed to observe the geometrical
structure of the prepared Cr(III) complex.The molar
conductance (M) of the complex dissolved in DMSO
(1103 M) was obtained, and the value was equal to 18
Ω−1cm2mol−1in consistent with a non-electrolyte property
[32]. This outcome proposed that the synthesized Cr(III)
complex behaves as a 1:2 non-electrolyte having one
chloride ion inside the coordination sphere.

complex, suggests that the CS participated in the celation
process. The new vibration bands appeared at 679 and 565
cm-1 are due to the ν(CrO) vibrations [33]. These results
confirmed that the coordination occurs between Cr(III) metal
ion and thiamine through oxygen and sulfur atoms of
hydroxyl group and thiazole ring.
3.3. IR spectrum of the Cr2O3 material
The
thermal
decomposition
of
the
[Cr(thiO)2(Cl)(H2O)]4H2O complex at 800o C led to the
production of nanostructured Cr2O3. The IR spectrum of
Cr2O3 nanoparticles is shown in Figure 4. The weak broad
absorption bands appeared at 3190, 1670 and 1045 cm1 in
the IR spectrum of the complex were resulted from the
bending and stretching vibrations of the water molecules
absorbed by the samples. The stretching vibrations mode of
Cr–O exhibited two strong bands at 640 and 580 cm1.

3.2. Electronic and IR spectra of the Cr(III) complex
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Figure 3. IR spectrum of the [Cr(thiO)2(Cl)(H2O)]4H2O
complex.
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The electronic spectrum of the Cr(III) complex in DMSO
solution exhibited intra-ligand transitions in the UVregion
and d-d transitions in the visible region [32]. The d3 Cr(III)
ion in agreement with an octahedral geometry is expected to
had three absorption bands due to the electron transitions
from 4A2g as the electronic ground state, and to the 4T2g,
4
T1g(F) and 4T1g(P) as the excited states. The d-d bands
generating from 4A2g→4T1g(P) fall in the in the UV region,
and from 4A2g→4T1g(F) and 4A2g→ 4T2g, found in the visible
region [32]. The Cr(III) complex had an octahedral geometry
with a lower symmetry than normal octahedral. Therefore,
the splitting of the orbitally degenerate terms could be
possible. Accordingly, the lower symmetry of the Cr(III)
complex led to the observation of three bands in the UV-Vis
spectrum at 275, 285 and 392 nm.The assignments of IR
spectrum of the free thiamine HCl chelate (Table 1) included
some characteristic bands for the stretching vibration
motions of ethyl alcoholic group (CH2OH) at 1066 cm-1,
(685, 699, 752) cm-1, (1247, 1287, 1380) cm-1, and 3630 cm-1
which were attributed to the ν(CO), out-of-plane bending,
in-plane bending, and ν(OH) vibrations, respectively [33].
Bands observed at (1031, 1044) cm-1, 1650 cm-1, 3266 cm-1,
and (3431, 3497) cm-1 were attributed to the ν(CN),
δ(NH2), νs(NH) and νas(NH) vibrations of amino group
(NH2), respectively [33]. The stretching vibration bands of
ν(CS), ν(C=C), and ν(C=N) were located at 773 cm-1, 1464
cm-1 and (1660, 1607, 1544) cm-1, respectively [32].
Regarding
the
IR
spectrum
of
the
[Cr(thiO)2(Cl)(H2O)]4H2O complex (Figure 3 and Table 1),
the stretching vibration bands due tothe ν(C–O) and ν(OH)
of hydroxyl group were no longer observed. The stretching
and bending vibration motions of the NH2 group; νas(NH),
νs(NH), δ(NH2) and ν(CN) were unshifted, suggests that
the NH2 group didn't participated in the coordination with
Cr(III) ion. The vibration band due to the ν(CS) vibration
of thiazole ring was not observed in IR spectrum of the
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Figure 4. IR spectrum of Cr2O3.
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Table 1.IR band assignments of free thiOHHCl and
[Cr(thiO)2(Cl)(H2O)]4H2O complex.

thiOHHCl

[Cr(thiO)2(Cl)(H2O)]4H2O

Assignments

3630
1380,1287, 1249
752, 699, 685
1066
3497, 3431
3266
1650
1044, 1031

-1385, 1224
--3434
3275
1658
1055

ν(O-H); alcoholic group
OH; inplane bending
OH; outofplane bending
ν(CO)
νasym.(NH); NH2
νsym.(NH); NH2
(NH2)
ν(CN)

1660,1607, 1544, 1464

1604, 1544

ν(C=C) + ν(C=N)

773

--

ν(CS)

--

679, 565

ν(CrO)

Intensity (arb. units)

The
XRD
profiles
of
the
synthesized
[Cr(thiO)2(Cl)(H2O)]4H2O and Cr2O3 are shown inFigure 5.
The XRD patterns of the [Cr(thiO)2(Cl)(H2O)]4H2O
complex (Figure 5A) indicated the amorphous nature of the
complex. The XRD patterns of Cr2O3 showed the reflection
planes (220), (300), (214), (116), (024), (110), (104), and
(012) at 2θ 82, 69, 66, 55, 49, 38, 32 and 25, respectively,
which indicate the presence of the rhombohedral structure
[35]. The Debye–Scherrer’s formula (D= 0.9λ/βcosθ) was
used to calculate the average crystallite diameter (D) for
Cr2O3 in nanometer, where θ is the Bragg angle, β is the line
sharpness at half the maximum intensity in radians, and λ is
the X-ray wavelength. The calculated average crystallite for
Cr2O3 was found to be 29 nm. To investigate the atomic
percentage of the Cr2O3 nanoparticles, the chemical
composition was checked by energy dispersive X-ray
diffractograms (EDX), and the obtained spectrum is shown
in Figure 6. The results show the presence of elements Cr
and O, and it confirms the successful synthesis of
nanostructure Cr2O3 material. The TEM image of Cr2O3
material synthesized at 800o C revealed the formation of
spherical shape particles with nearly uniform morphology,
small agglomeration, and an average diameter of 30
nm(Figure 7).

2500
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3.4. XRD patterns, EDX and TEM of the Cr2O3 material
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Figure 6. EDX spectrum of the synthesized Cr2O3
nanoparticles.

Figure 7. TEM image of Cr2O3 nanoparticles.

4. CONCLUSION
A new metal complex containing Cr(III) ion and thiamine;
[Cr(thiO)2(Cl)(H2O)]4H2Owas
synthesized
and
characterized by physicochemical and spectroscopic
techniques. The direct thermal decomposition of this
complex leads to a Cr2O3 material that had a high degree of
crystallinity, rhombohedral structure, and their particles
nanoscale-sized (30 nm).
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Specific impulse and absolute chemical hardness
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Abstract The present work is dedicated to show that there are relationships between the absolute chemical hardness (η) of monopropellants
and their specific impulse (Is). A total of sixteen monopropellants have been modelled and the absolute hardness obtained by quantum
chemical calculations. The following equation was obtained: Is = 17.562 η + 125.551, providing specific impulse results in very good
agreement with reference values.
Keywords: Chemical propulsion; Specific impulse, absolute chemical hardness, empirical equations, semi-empirical.

INTRODUCTION

As is well known, the blend of a solid propellant is
chosen by simultaneous considerations of processability,
acceptable mechanical strength of cured propellant, and
possible maximum specific impulse [1]. Specific impulse (I s)
is, of course, a paramount parameter in order to evaluate the
performance of a given propellant. Due to its importance, be
able to predict the value of Is for a given propellant is a great
advantage in aerospace research. The specific impulse
rigorously defines the amount of useful energy which may
be obtained from the combustion and expansion of a fuel and
oxidizer. In addition to its thermodynamic significance,
specific impulse also possesses an inherent ballistic
importance [2].
Taking into account its maximum importance,
empirical equations have been derived to allow the
calculation of Is based on the propellant´s chemical
composition [3]
The molecular hardness η and electronegativity 
are defined from formal density functional theory.
Electronegativity is formally defined as (∂E/∂N) V and
hardness as ½(∂2E/∂N2)V where E is the energy, N is the
number of particles, and V is the potential due to the nuclei.
The  of a molecule can be defined as the average of its
(first) ionization potential (IP) and its electron affinity (EA),
i.e.  = (IP + EA)/2. By using a DFT variation for

Koopmans’ theorem (KT), we can obtain  = – (EHOMO +
ELUMO)/2. Absolute hardness (η) for a molecule is defined as
η = IP - EA/2 and we can use KT to obtain η = (ELUMO EHOMO)/2.
Chemical hardness is a key parameter in order to
rationalize and predict chemical and physical properties of
elements and compounds. It has been shown, for example,
that chemical hardness is very closely related with absolute
ion hydration enthalpies [4] and with the physical properties
of superheavy elements [5].
The present work is dedicated to show that there are
relationships between the absolute chemical hardness of
monopropellants and their specific impulse.
METHODOLOGY
The quantum chemical calculations were performed
by using Spartan [6]. Specifically, the thermochemical
parameters (EHOMO, ELUMO and ΔHf (g)) were calculated by
using the T1 recipe.
The T1 recipe reproduces G3(MP2) heats of
formation (but at significantly reduced computation cost)
with a mean absolute error of <1 kJ/mol. [7]. T1 substitutes
the MP2/6-31G* geometry used in G3(MP2) by a HF/631G* geometry, eliminates both the HF/6-31G* frequency
and the QCISD(T)/6-31G* energy calculations and
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approximates the MP2 energy calculation with the G3MP2
large basis set by an analogous calculation using dual basis
set RI-MP2 techniques. Taken together, these changes
reduce computation time by 2-3 orders of magnitude, and T1
calculations on molecules in the molecular weight range of
400-500 amu are practical. It reproduces the full set of
~2,000 experimental heats of formation in the NIST
thermochemical database with a mean absolute error of 9
kJ/mol. [7].
For comparison, EHOMO and ELUMO energies were
also calculated by using Hartree-Fock (6-311+G**)
approach and no significant difference was observed to T1
values. Hence, all calculated thermochemical data shown in
Table 1, are those obtained by using T1 thermochemical
recipe.
Table 1. Calculated
monopropellants.
Prop
ellan
t

Form
ula

TNT

thermochemical

Elu

η
/eV

mass
/gmo
l-1

Ehomo
/eV

C7H5
N3O6

227.
1

-11.5

RD
X

C3H6
N6O6

222.
1

-12.5

2.3

7.4

HM
X

C4H8
N8O8

296.
2

-12.5

2.2

7.3

NG

C3H5
N3O9

227.
1

-13.5

2.7

8.1

PET
N

C5H8
N4O1

316.
1

-13.6

2.5

8.0

CH3
NO2

61.0

-12.4

3.1

7.7

C14H

450.
2

-11.1

0.4

5.4

mo

ΔHf (g)
/kJmol1

/e
V
0.3

data

5.9

56.64

HN
S

6N6O
12

ΔcH°(s,l)

Is/s#

/kJmol-

_
(-3410.
± 20)*

221.
2

234.63
(192)*

_
(-2120.
± 5.0)*

262.
0

262.12
(264.9)
*1
273.17
(-279.1
± 2.7)*
385.09

_
(-2820
± 2.8)*
_
(-1529
± 10)*

262.
0

_
(2572.4
± 0.8)*
_
(-709.6
± 0.4)*
_
(6434.2
± 5.0)*

260.
0

(24.1 ±
3.5)*

-66.34
(-81 ±
1)*
264.75
(238.4)
*

Is (Nsg-1) = (-4.459 + 121.81 Ng + 4.697 Q)1/2

(1)

where (Q) and (Ng), are the heat of reaction in (kcal g–1) and
the number of moles of gaseous reaction products per gram
of propellant, respectively, were calculated according to:
Q = [28.9b + 47 [d-(b/2)] + ΔHfo]/Mw

(2)

Ng = (2c + 2d + b)/(48a + 4b + 56c + 64d)

(3)

selected

1

2

NM

for

liquid mono- and bipropellants, and finally hybrid
propellants. The obtained and tested empirical equations
were really reliable, providing results in very good
agreement with literature data. The obtained equation [3] is:

where: a, b, c and d are the number of carbon (C), hydrogen
(H), nitrogen (N) and oxygen (O) atoms in the propellant
composition, (ΔHfo kcal mol–1) represents the condensed
phase heat of formation, and Mw is the composition’s
molecular weight.

268.
1

259.
0
223.
2

*Reference values (Ref. 8); #Calculated using Eq. (1) (Ref. 3). 1Using ΔHf
(s) + ΔHsub = 103 + 161.9 (both from Ref. 7);

Figure 1. The modelled monopropellants (to obtain Eq. 4): (a)
TNT, (b) RDX, (c) HMX, (d) NG, (e) PETN, (f) NM and (g) HNS.

Dany Frem [4], have derived two empirical
equations in order to predict the specific impulse of more
than 165 compositions belonging to virtually all classes of
propellants such as monopropellants, single-base, doublebase, triple-base, and cast modified double-base (CMDB)
propellants, pseudo-propellants, composite propellants,
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The Is values calculated using Eq. (1) are employed as
reference values in the present work (Table 1), since they
agree very well with those calculated by using ISPBKW
code [3] but employ simple empirical data (number of
atoms), as well as experimental ΔHfo values. Hence, they
came from the propellant itself, with none especial or
postulated theoretical assumption.
In order to shown the relationships between the
absolute chemical hardness of monopropellants and their
specific impulse, seven monopropellants were modelled:
2,4,6-trinitrotoluene (TNT), 1,3,5-Trinitro-1,3,5-triazinane
(RDX), 1,3,5,7-Tetranitro-1,3,5,7-tetrazoctane (HMX),
Propane-1,2,3-triyl trinitrate (nitroglycerin, NG), 2,2Bis[(nitrooxy)methyl]propane-1,3-diyl dinitrate (PETN),
nitromethane
(NM)
and
1,3,5-Trinitro-2-[2-(2,4,6trinitrophenyl)ethenyl]benzene (hexanitrostilbene, HNS)
(Figure 1).
In order to verify the reliability of the proposed
relationships, a new set of monopropellants were modelled
(Figure 2): 2,2´,4,4´,6,6´ hexanitroazobenzene (HNAB), 1nitroguanidine (NQ), diazodinitrophenol (DDNP), 1,3,5Triamino-2,4,6,-trinitrobenzene (TATB), Picric acid (PA),
2,4,6-Trinitrophenylmethylnitramine (Tetryl),
Diethanolnitramine dinitrate (DINA), Ethriol trinitrate
(ETN), and Ethylenedinitramine (EDNA).

The obtained results are summarized in Tables 1-3. The
combustion enthalpy values are those provided by NIST [8].
The specific impulse values are those calculated using Eq.
(1) [3].
As can be seen from Table 1 data, the investigated
monopropellants have different chemical formulas and molar
masses, as well as combustion enthalpies (a parameter
directly related with the pressure and temperature in the
combustion chamber, and hence, with specific impulse), with
NM and HNS as the opposite extremes and TNT occupying
an intermediary position. So, a very simplistic reasoning
based only on the number of carbon atoms per formula,
molar masses and combustion enthalpies could not explain
the relatively close Is values for such monopropellants.
However, as can also be verified in the same Table, the
absolute chemical hardness (η) values are very closely
related.
As is well known, η values are related with
polarizability (harder chemical species are less polarizable),
and with, of course, EHOMO and ELUMO energies. That is,
approximately (Koopman´s theorem) with ionization
energies and electron affinities of such species. In other
words, with their chemical reactivity and the possibility of to
form lighter or heavier gaseous products (lighter gaseous
products favours higher Is values). So, it is not so
surprisingly that a closer relationship between η and I s values
can be verified.
In Figure 3, the monopropellants Is values (Eq. 1)
are plotted as a function of η. As can be seen, a linear
relationship (r= 0.9508) is obtained, providing the empirical
equation:
Is = 17.562 η + 125.551

(4)

whose sell-consistency was verified (Table 2).
Furthermore, in order to verify the reliability of Eq.
4, it was applied to another set of monopropellants (Table 3),
with good results, as can be verified.

Table 2. Self-consistence test to Eq. (4). Percentage deviations in
parentheses.

Propellant

Figure 2. Modelled monopropellants to test Eq. (4) reliability: (a)
HNAB, (b) NQ, (c) DDNP, (d) TATB, (e) PA, (f) Tetryl, (g) DINA,
(h) ETN and (i) EDNA.

TNT
RDX
HMX
NG
PETN
NM
HNS
#

Is/s#

Is/s (Eq.4)

221.20
261.98
261.98
268.10
259.94
258.92
223.24

229.17 (+3.6%)
256.04 (-2.3%)
254.10 (-3.0%)
267.80 (-0.1%)
266.75 (+2.6%)
261.48 (+1.0%)
220.03 (-1.4%)

Calculated using Eq. (1) (Ref. 3).
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Table 3. Specific impulse to some selected monopropellants,
calculated by using Eq. (4). Percentage deviations in parentheses.

Propell
ant

Ehomo
/eV

Elumo
/eV

η
/eV

Is/s#

Is/s
(Eq.4)

HNAB

-11.82

-0.09

5.87

234.45

NQ

-10.98

3.13

7.06

215.09

DDNP

-9.75

-0.04

4.86

227.32

TATB

-9.88

1.54

5.71

206.93

PA

-11.12

0.07

5.60

219.16

Tetryl

-12.06

-0.31

5.88

239.55

DINA

-11.78

3.02

7.40

259.94

ETN

-12.94

3.22

8.08

247.71

EDNA

-12.33

3.97

8.15

252.80

228.64
(-2.5%)
249.54
(+
16.0)
210.73
(-7.3%)
225.83
(+7.2%
)
223.81
(+2.1)
228.82
(-4.5%)
255.51
(-1.7%)
267.45
(+
8.0%)
268.68
(+6.3%
)

#

Calculated using Eq. (1) (Ref. 3).

Figure 3. Is (Eq. 1) as a function of η for Table 1 monopropellants.
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Abstract In the present work, a brief review is made of the possible benefits of wearing masks by the general population in

preventing Covid-19. Comparing the data collected in the literature, it appears that the results obtained point to an
ineffectiveness, or, at most, doubtful (possible, potential) effectiveness of the use of masks by the general population (made of
cotton or synthetic fabric, with very variable shapes, sizes and adherence to the face) as a disease prevention strategy. On the
other hand, surgical-type masks can be effective (in the case of aerosols), according to the conclusion of a study published in
Nature Medicina [6].
Keywords: Covid-19, Brazil, masks, ineffectiveness.

INTRODUÇÃO

De acordo com dados da Johns Hopkins University &
Medicine [1] o primeiro caso de Covid-19 registrado no
Brasil ocorreu em 25/02/2020 (lembremos que Covid-19 é o
nome dado à doença, causada, por sua vez, pelo vírus “de
nome” SARS-CoV-2).
Em artigo anterior [2], apontamos como a
desinformação, bem como a manipulação política da
pandemia, implica num desnecessário estado de angústia, e
mesmo histeria, por parte da população.
Desde o início da pandemia, o uso de máscaras por
parte da população tornou-se algo presente. Num primeiro
momento de forma espontânea e, depois, por força de
dispositivos legais, estaduais e/ou municipais. Em Natal/RN,
por exemplo, estão ainda em vigor o decreto municipal
11.953, de 29/04/220, da Prefeitura Municipal do Natal e o
decreto 29.668 do Governo do Estado do Rio Grande do

Norte, de 04/05/2020, estabelecendo a obrigatoriedade do
uso de máscaras em locais públicos, por parte da população.
Com a obrigatoriedade, sobretudo, a quantidade e
diversidade de máscaras vendidas tornou-se maior, com
máscaras “tradicionais” do tipo hospitalar, e máscaras
coloridas, decoradas, etc., feitas de algodão e/ou de tecidos
sintéticos (com formas, tamanhos e aderência ao rosto
bastante variáveis), podendo ser encontradas em diversos
estabelecimentos comerciais, bem como no comércio
informal (“camelôs”).
A obrigatoriedade do uso das máscaras também
trouxe, em muitos casos, atritos entre a população e
funcionários de estabelecimentos comerciais, “seguranças” e
mesmo com agentes da lei, responsáveis pelo cumprimento
das disposições legais (disposições essas fruto, em sua maior
parte, do “achismo” do prefeito ou governador de plantão,
sem real embasamento científico).
No caso específico das máscaras, há ainda que
considerar-se fatores como o espaço entre as “malhas” do
tecido, por quanto tempo a pessoa a está usando, se ela é
lavada ou trocada periodicamente, etc., etc.
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O uso da máscara traz, a muitas pessoas, um inegável
conforte psíquico, visto sentir-se o indivíduo “protegido” ao
adentrar um local com outras pessoas, ou mesmo ao trafegar
pelas ruas, usando essa proteção individual.
Conforme sabemos dos cursos de biologia desde os
tempos do colégio, um vírus é um organismo de dimensões
sub-microscópicas (de 20 a 400 nm; 1 nanômetro = 10 -9 m,
ou seja, 1 metro dividido por 1 bilhão), de forma que,
enquanto uma célula ou uma bactéria podem ser visualizadas
através de um microscópio óptico, um vírus só pode ser visto
com o emprego de um microscópio com um poder de
ampliação muito maior, a saber, o microscópio eletrônico.
Assim sendo, tentar “pegar” um vírus usando a malha
do tecido de uma máscara, é algo parecido com tentar
“pegar” pulgas, usando uma rede de voleibol.
Logo, de um ponto de vista biológico, médico,
epidemiológico, as máscaras usadas pela população trazem
realmente alguma proteção ?
Decorridos seis meses do primeiro caso no Brasil, e
também com a experiência adquirida em outros países, já é
possível encontrar-se na literatura trabalhos focando essa
temática. Comparar seus resultados, nos permitirá (mesmo
que em caráter provisório) formar uma opinião algo mais
abalizada sobre tema tão relevante.

METODOLOGIA

Artigos da literatura dedicados ao estudo da eficácia
do uso de máscaras pela população como forma de
prevenção/proteção contra a Covid-19 foram selecionados e
analisados. Além dos trabalhos citados, outros foram
analisados/estudados, mas por uma questão de objetividade,
tomamos apenas os trabalhos aqui reportados, por serem
bons exemplos do que circula na literatura sobre o tema.
Trazemos aqui seus principais resultados, a título de
comparação, com o fito de obter (mesmo que em caráter
provisório) uma resposta para a pergunta posta: usar
máscaras realmente protege a população do contágio, ou as
máscaras terminam por não passar de um adereço ou,
quando muito, um tipo de “amuleto”, fornecendo apenas e
tão somente uma ilusão de proteção ?
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Primeiramente, estabeleçamos o óbvio: nosso review
trará os aspectos principais de cada trabalho. A fim de evitar
qualquer distorção, não parafrasearemos os autores, mas
trazemos, isso sim, excertos de cada texto. Não obstante,
nossos comentários e conclusões (o que depreendemos de
cada um dos trabalhos estudados), é obra nossa e não
vincula, por óbvio, os autores dos trabalhos citados.
Iniciemos nosso breve review pelo trabalho de Garcia
[3]. Primeiramente, a autora destaca a inexistência (ou, ao
menos, insuficiência) de estudos sobre o tema:

“Indeed, there are no studies about the
effectiveness of asymptomatic people using
facemasks
to
prevent
COVID-19
transmission”
“There are, however, large gaps in th scientific
literature as to the effectiveness of facemasks
in reducing community transmission of
COVID-19. Although there
is experimental evidence that facemasks are
capable of retaining infectious droplets and
potentially reduce transmission, as well as
reports of transmission reduction by using
facemasks, there is no evidence that such
reduction occurs in community environments.”
“Epidemiological studies are needed to
elucidate this issue.” (grifo nosso).
Assim, ao nosso ver esse trabalho ilustra aquilo que
o conhecimento científico (mesmo aquele adquirido no
colegial) nos permitia antever: dadas suas dimensões
(espaçamento entre as malhas do tecido) as máscaras podem
atuar com relativa eficácia na retenção de gotículas (de suor,
saliva, ou outro fluido biológico excretado). Contudo, com
relação a eventuais vírus presentes em aerossóis ou
microgotículas, etc., as máscaras são, na melhor hipótese, de
eficácia duvidosa. Os estudos até aqui existentes não
permitem, em absoluto, estabelecer sua eficácia.
Conclusões
Camargo [4]:

similares

seriam

apontadas

por

“As evidências consideradas nesta revisão
sistemática apontam para um benefício
potencial das máscaras faciais padrão TNT
para a prevenção da doença COVID 19 e
seu uso na população em geral, mas é
limitada pelo pequeno número de artigos
disponíveis e a baixa qualidade
metodológica de dois dos estudos,
apresentando uma série de vieses que
comprometem os estudos avaliados. Para o
cenário atual de pandemia da doença
COVID 19 recomenda-se que a população
siga a recomendação atual da Organização
Mundial de Saúde (OMS) ou as diretrizes
locais; educação sobre o uso adequado de
máscaras; bem como a utilização de
máscaras faciais padrão TNT e ou outros
tipos de máscaras como método adjuvante,
associado a ações como a higiene das mãos
e outras medidas individuais de proteção.
Contudo,
estudos
adicionais
que
investiguem a eficácia comparativa do
uso das máscaras faciais TNT e ou
outros tipos de máscaras para a
população em geral são necessários, de
forma a contribuir para orientar medidas
preventivas frente à epidemia da COVID
19.
Esta revisão sistemática tem precauções
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metodológicas, como pesquisa em bancos
de dados importantes e a avaliação da
qualidade metodológica dos estudos
incluídos. Contudo, alguns fatores foram
considerados limitantes, como a escassez
de artigos e a baixa qualidade
metodológica de dois dos estudos
selecionados. Não obstante as evidências
consideradas nesta revisão sistemática
apontem para um benefício potencial das
máscaras faciais padrão TNT para a
prevenção da doença COVID 19 e seu uso
na população em geral, não é possível
estabelecer resultado conclusivo, devido
à existência de poucos estudos primários
que abordem máscaras faciais TNT, e
ou
outros
tipos
de
máscaras,
comparadas com o não uso de máscaras
para a prevenção da SARS-coV-2 na
população em geral. (grifos nossos).
Nesse
ponto,
uma
informação/comentário
fundamental, para embasar melhor nossa discussão: na Nota
Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 da Agência
Nacional de Vigilânia Sanitária (Anvisa) [5], dentre os
equipamentos de proteção individuais (EPI´s) de uso
determinado para os profissionais da área de saúde,
encontram-se as máscaras. Não obstante, máscaras de tecido
devem ser usadas apenas pelo “Profissional da recepção,
segurança, entre outros”. Já para os profissionais de saúde,
propriamente, atuando mesmo que na triagem preliminar de
pacientes, a máscara determinada é a do tipo cirúrgica. Já nas
áreas de assistência a pacientes, a Resolução estabelece:
“máscara cirúrgica (+ outros EPIs de acordo com as
precaução padrão e, se necessário, precauções específicas)”.
Ou seja, a própria Anvisa reconhece que as
máscaras de tecido (que são aquelas que a população em
geral está a usar, com algumas pessoas mais preocupadas
com o “estilo fashion” do que propriamente com a eficácia),
não são adequadas para realmente atuar como barreira eficaz
contra o vírus.
Em artigo publicado na revista Nature Medicine [6]
os autores assim resumem os resultados de sua pesquisa:
“We
identified
seasonal
human
coronaviruses,
influenza
viruses
and
rhinoviruses in exhaled breath and coughs of
children and adults with acute respiratory
illness. Surgical face masks significantly
reduced detection of influenza virus RNA in
respiratory droplets and coronavirus RNA in
aerosols, with a trend toward reduced
detection of coronavirus RNA in respiratory
droplets. Our results indicate that surgical face
masks could prevent transmission of human
coronaviruses and influenza viruses from
symptomatic individuals”. (grifos nossos).

Ou seja, máscaras podem até funcionar, mas as do
tipo cirúrgico. Contudo, veja-se que a presença do
coronavírus (detectada via detecção da presença de seu
RNA) foi diminuída (pelo uso da máscara) em aerossóis, ou
seja, finíssimas partículas de sólidos ou líquidos suspensas
no ar. A máscara não é capaz de reter o vírus, propriamente,
pela impossibilidade física (dimensões do vírus X malhas do
tecido da máscara) já aventada.
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Abstract In the present work, the effects of copper (II) phthalocyanine, CuP (C32H16CuN8) on the combustion of rocket solid propellant is
investigated. For this purpose, parameters such as ignition temperature, mass and volume of generated gases are measured. For such purpose,
the sucrose-potassium nitrate (KNSu) was employed as a “model system”. It was found that CuP interferes with the combustion of the KNSu
propellant, inhibiting the thermal degradation of potassium carbonate and also decreasing the ignition temperature of KNSu. It was identified
that, in a percentage of 50%, CuP reduces the ignition temperature of KNSu by ~ 60 ºC.
Keywords: Solid propellant, Combustion, Copper phthalocyanine, KNSu.

INTRODUCTION
Currently, chemical propulsion is the only way to
access space, and this will remain true for decades to come.
The chemical propulsion options include two technologies
considered already mature (solid and liquid) and two
technologies potentially very interesting (hybrid and gel) [1].
As is also well known, a solid propellant consists of
several chemical ingredients such as oxidizer, fuel, binder,
plasticizer, curing agent, stabilizer, and cross-linking agents
[2,3].
Regarding solid propellants, a burning-rate catalyst
can help to increase or decrease the propellant burning rate,
with iron oxide as an example of a compound that increases
the burning rate, and lithium fluoride as an example of a
compound that decreases the burning rate [3].
Phthalocyanines are porphyrin derivatives that are
characterized by high degrees of symmetry, planarity, and
electron delocalization. This class of compounds attracted a
lot of attention due to its possible applications in organic
optoelectronic devices: organic solar cells, organic lightemitting diodes, etc. Another compound in this class is
copper (II) phthalocyanine, a bright blue, crystalline and
synthetic pigment, whose chemical structure is shown in Fig.
1.

Figure 1. Copper (II) phthalocyanine structure.
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In the present work, the effects of copper (II) phthalocyanine
C32H16CuN8 (576.07 g/mol) on the combustion of solid
rocket propellant were investigated. For this purpose,
parameters such as ignition temperature, mass and volume of
gases generated/released are measured.
As the objective here was to investigate the effects
of copper (II) phthalocyanine, a "didactic" and very common
solid propellant - sucrose-potassium nitrate (KNSu) - was
used as a "study model".

Table 2. Results obtained for the KNSu - CuP investigated
mixtures.
Sample
Tignition /ºC
Mass of
Mass of
Residue after
released
combustion/%
gases/%*
1
192.5 ± 25.94
27.39 ± 1.00
68.83±9.34
2
3
99.67
0.33
4
130.0 ± 34.59
40.96 ± 3.06
58.18 ± 4.01
5
157.5 ± 8.65
47.05 ± 11.31 52.95 ± 11.31
As all
theKNSu-CuP
objective samples,
here wasthe
to %
investigate
the effects
*For
of mass residue
and theof%copper
mass (II) pht

EXPERIMENTAL

of gases released were calculated by “discounting” the mass of
CuP, since it does not exhibit loss of mass in the investigated
temperature range.

The sucrose, potassium nitrate and copper (II)
phthalocyanine (CP) used were of analytical grade.
The KNSu propellant was prepared using the wellstablished stoichiometric ratio 1:6.3 (mol: mol) given a mass
percentage of 35% sucrose and 65% KNO3, as shown in Eq.
(1).
C12H22O11 (s) + 6.3 KNO3 (s) → 3.8 CO2 (g)+ 5.2 CO (g)+
7.8 H2O (g) + 3.1 H2 (g) + 3.1 N2 (g) + 3.0 K2CO3 (s) + 0.3
KOH (s)
(1)
To prepare the propellant, the fuel and the oxidizer
were mixed in a mortar by mechanic grinding. Different
amounts of copper (II) phthalocyanine were added, as shown
in Table 1. To verify the possible thermal degradation or
combustion of CuP in the investigated experimental
conditions, a pure CuP sample and a sample of CuP / KNO 3
1:1 (m/m) were also studied.
Table 1. Investigated KNSu - CuP mixtures.
Sample
1
2
3
4
5

KNSu %
100.0
0.0
0.0
50.0
90.0

CuP %
0.0
100.0
50.0*
50.0
10.0

*In a 1:1 (m/m) mixture with KNO3

Ignition temperatures were measured using digital
and mercury bulb thermometers. The residue after
combustion and the total mass of gases released were
obtained by mass measurements before and after combustion
(Digital balance KN Waagen, model KN4000). All
measurements were performed in triplicate.

For pure CuP, no mass loss was observed up to 250
ºC (the maximum temperature used for all experiments). For
the 1:1 CuP/KNO3 mixture, a negligible mass loss of 0.33%
was measured, certainly due to the release of physisorbed
water molecules. Considering the equation (Eq. 2):
C12H22O11 (s) + 6.3 KNO3 (s) → 3.8 CO2 (g)+ 5.2 CO (g)+
(1)+ 3.1 N2 (g) + 3.0 K2CO3 (s) + 0.3
7.8 H2O (g) + 3.1 H2 (g)
KOH (s)
(2)
For 979.23 g of reagents, we expect 546.20 g of
gaseous products, corresponding to a total mass loss of
55.78%. As can be seen in the data in Table 2, for sample 1
(pure KNSu), the measured total mass loss is much greater
than that.
Therefore, we must take into account the thermal
degradation of potassium carbonate, as follows: 3K2CO3 (s)
→ 3 K2O (s) + 3 CO2 (s), providing 132.0 g “extra” of
gaseous products: (679.32/979.23) x 100 = 69.4%.
As can be seen from the data in Table 2 data, the
results obtained for the pure KNSu are consistent with this
percentage. Thus, the thermal degradation of potassium
carbonate plays an important role in the KNSu combustion
process.
On the other hand, for the 1:1 (m/m) mixture of
KNSu-CuP (sample 4), a gas mass loss of 58.18 ± 4.01 g
was measured, according to a KNSu combustion without the
thermal degradation of K2CO3. It can be concluded that the
presence of CuP inhibits the thermal degradation of
potassium carbonate and, therefore, reduces the total amount
of gaseous products.
Potassium carbonate melts at 900º C and, at high
temperatures, decomposes, according to the reaction shown
in Eq. (3), [4]:
K2CO3 ↔„ K2O + CO2

RESULTS AND DISCUSSION
The results obtained are summarized in Tab. 2. The
standard deviations presented are those associated with a
99.9999% confidence level.

(3)

It can be inferred that in pure KNSu the
temperatures reached (even in an open system, as used in the
conducted experiments) exceed 900 ºC.
On the other hand, in KNSu-CuP 1:1 (m/m)
mixture, the temperatures reached are below 900 ºC. This
fact can be explained taking into account that in the KNSuCuP 1:1 system, some of the heat produced (by the oxidation
of sucrose by KNO3) is used to promote the sublimation of
CuP, as can be seen from the blue smoke produced in such
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Ignition temperature/K

system. CuP experiences a sublimation process instead of
thermal degradation, since it is very thermally stable, even at
high temperatures, such as 900 ºC [5].
As can be seen in the data in Tab. 2 data, even in a
smaller amount (10%) CuP is able to inhibit the thermal
degradation of K2CO3, in addition to reducing the ignition
temperature of KNSu.
In addition to the quantitative data summarized in
Tab. 2, a qualitative finding must be pointed out: while pure
470 very quickly (instantly) after ignition, with a
KNSu burns
typical detonation sound, the KNSu-CuP mixture 1:1 (m/m)
460 burns slowly, “silently”, showing that CuP acts
ignites and
as a burn retardant for KNSu. Obviously, this slower burning
will affect
450the speed of the ejected gases and, consequently,
the specific impulse of a “doped” propellant.
Furthermore, in a percentage of 50%, CuP reduces
440
the ignition temperature of KNSu by ~ 60 ºC. This
remarkable effect can be attributed to the catalytic activity of
430in the reduction of carbon dioxide [6]. Figure 2
CuP, seen
shows the ignition temperature (K) in KNSu as a function of
CuP %. 420
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Figure 2. Ignition temperature (K) of KNSu as a function of
CuP %.
Although a study of this catalytic mechanism has
not been carried out here, it is obvious that CuP interferes
with the redox reaction that occurs between sucrose and
KNO3.
The relatively low energy difference (Ehomo-Elumo) of
~ 0.8 eV [7] certainly benefits the CuP's redox capacity, as
well as the Jahn-Teller distortion (effect) caused by the [Ar]
3d9 configuration of Cu(II) [8].
Obviously, the results obtained here using KNSu as
a model propellant cannot simply be extrapolated to another
solid propellants. However, there is no doubt that CuP can
actually be used as an effective additive for solid propellants,
with remarkable effects on its combustion.
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Abstract In the present work is shown that empirical equations employed to calculate specific impulse (Is) as obtained by Mohammad
Keshavarz and Dany Frem can be successfully applied to propellants with none -NH, NH2 or aromatic groups, but with N-O chemical bonds.
KNSu propellant is employed as example.
.
Keywords: Chemical propulsion; Specific impulse, empirical equations.

INTRODUCTION

Mohammad Keshavarz [3] obtained the following
equation:

As is well known, the blend of a solid propellant is
chosen by simultaneous considerations of processability,
acceptable mechanical strength of cured propellant, and
possible maximum specific impulse [1]. Specific impulse (I s)
is, of course, a paramount parameter in order to evaluate the
performance of a given propellant. Due to its importance, be
able to predict the value of Is for a given propellant is a great
advantage in aerospace research. The specific impulse
rigorously defines the amount of useful energy which may
be obtained from the combustion and expansion of a fuel and
oxidizer. In addition to its thermodynamic significance,
specific impulse also possesses an inherent ballistic
importance [2].
The present work is dedicated to shown that
stablished equations, such as that derived by Mohammad
Keshavarz [3] and Dany Frem [4] can be modified in order
to be successfully applied to a larger group of propellants.
For example, the Keshavarz´s equation can be successfully
applied to propellants with none -NH, NH2 or aromatic
groups, but with N-O chemical bonds. KNSu propellant is
employed as example.

Is (Nsg-1) = 2.4205 - 0.0740a - 0.0036b + 0.0237c + 0.0400d
- 0.1001nNHX + 0.1466 (nAr -1)

RESULTS AND DISCUSSION

(1)
Where: a, b, c and d are the number of carbon (C),
hydrogen (H), nitrogen (N) and oxygen (O) atoms while
nNHX is the number of –NH and –NH2 groups, and (nAr) is
the number of aromatic rings that might be present in the
propellant compositions.
In the present work is shown that such empirical
equation can be successfully applied to propellants with none
-NH, NH2 or aromatic groups, but with N-O chemical bonds.
Hence, our proposed modified form of Keshavarz
[3] equation is:
Is (Nsg-1) = 2.4205 - 0.0740a - 0.0036b + 0.0237c + 0.0400d
- 0.1001nNO + 0.1466 (nNO* -1)
(2)
where: a, b, c and d are the number of carbon (C), hydrogen
(H), nitrogen (N) and oxygen (O) atoms while nNO is the
number of NO groups that might be present in the propellant
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compositions: nNO is the total number of NO groups (taking
into account the balanced chemical equation) and nNO* is the
number of NO groups per oxidant molecule.
As example (application), is used the well-known
“rocket candy” (sucrose-potassium nitrate) KNSu propellant.

Taking fuel and oxidizer as a single compound,
provides que formula: KC12H22N6,3O29,9, from which Ng can
be calculated as 0.0322.
The reaction enthalpy can be calculated by using
formation enthalpies [6,7]:

For KNSu, the stoichiometric balanced equation is:
C12H22O11 + 6.3 KNO3 → 3.8 CO2 + 5.2 CO + 7.8 H2O +
3.065 H2 + 3.1 N2 + 3.0 K2CO3 + 0.3 KOH
Applying Eq. (2) to such reaction gives:
Is (Nsg-1) = 2.4205 - (0.0740 x 12) - (0.0036 x 22) + (0.0237
x 6.3) + 0.0400 (11 + 6.3 x 3) - 0.1001(6.3 x 3) + 0.1466 x
(3-1)= 1.1999 Nsg-1; 1.19992 Nsg-1/0.00981 Ng-1 = 122.32
s.
Such calculated value is good agreement with
another calculated ones, ranging from 116 to 164 s [5].
Dany Frem [4], have derived two empirical
equations that in order to predict the specific impulse of
more than 165 compositions belonging to virtually all classes
of propellants such as monopropellants, single-base, doublebase, triple-base, and cast modified double-base (CMDB)
propellants, pseudo-propellants, composite propellants,
liquid mono- and bipropellants, and finally hybrid
propellants. The obtained and tested empirical equations
were really reliable, providing results in very good
agreement with literature data. The obtained equation [4] is:
Is (Nsg-1) = (-4.459 + 121.81 Ng + 4.697 Q)1/2
(3)
where (Q) and (Ng), are the heat of reaction in (kcal g–1) and
the number of moles of gaseous reaction products per gram
of propellant, respectively, were calculated according to:
Q = [28.9b + 47 [d-(b/2)] + ΔHfo]/Mw
(4)
Ng = (2c + 2d + b)/(48a + 4b + 56c + 64d)
(5)
where: a, b, c and d are the number of carbon (C), hydrogen
(H), nitrogen (N) and oxygen (O) atoms in the propellant
composition, (ΔHfo kcal mol–1) represents the condensed
phase heat of formation (HOF), and Mw is the composition’s
molecular weight.
Our proposed modification of Eq. (3) is:
Is

(Nsg-1)

=

(ΔHreac)1/2.Ng

(6)
Where ΔHreac is the reaction enthalpy (in modulus).
On again, the KNSu reaction will be employed as a
model:
C12H22O11 + 6.3 KNO3 → 3.8 CO2 + 5.2 CO + 7.8 H2O +
3.065 H2 + 3.1 N2 + 3.0 K2CO3 + 0.3 KOH

ΔHreaction = ΣΔHf (products) - ΣΔHf (reactants)
(7)
In this case, we have: ΣΔHf (CO2, CO, 7.8 H2O, H2,
N2, K2CO3, and KOH) - ΣΔHf (C12H22O11 and KNO3), each
value, of course, multiplied by the respective stoichiometric
coefficient:
[(3.8 x -393.51) + (5.2 x -110.53) + (7.8 x - 241.82) + (3.1 x
0) + (3.1 x 0) + (3.0 x -1150.1) + (0.3 x - 424.72) - [-2221.2
+ (6.3 x -494.5] = -2197.5 kJmol-1.
Hence, using Eq. 6 we have:
Is (Nsg-1) =
-1
(2197.5) .0.0032 = 1.51 Nsg = 153.92 s, once again in
good agreement with previously calculated data [5].
1/2
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Abstract. This article presents a brief analysis of the so-called "brain drain" that from time to time comes to light in Brazil, due to the cut in
investments in federal universities, etc. It is argued that, in truth, there are no "brains" to be drained, since in a large part, the trained doctors
are not, in fact, of great scientific quality.
Keywords: Brain drain, Brazil, federal universities, low quality doctors.

BRAIN DRAIN ?

De tempos em tempos, quando esse ou aquele outro
partido assume o poder em nível federal (presidência da
república) com eventual redução de recursos a serem
investidos no ensino superior e na pesquisa, etc., começam a
circular (modernamente, nas “redes sociais”) “avisos”,
reclamações inflamadas, etc., de que a política do governo
federal produziria/produzirá uma “fuga de cérebros”
(tradução/versão da expressão inglesa “brain drain”), isto é,
sem ter oportunidades no Brasil, nossos “cérebros” iriam
embora do país, em busca de melhores paragens, etc.,
privando assim a ciência e tecnologia nacionais de seu
melhor material humano, etc.
Contudo, não me parece seja esse o caso. Primeiro,
porque, para haver “brain drain”, por certo que é necessário
que haja “brains”, o que não me parece seja, de modo geral,
a realidade nacional (falaremos melhor sobre isso no tópico
seguinte), a realidade dos “produtos” humanos das nossas
Universidades . Além disso, caso nossos escassos “brains”,
estivessem insatisfeitos e sem oportunidades acadêmicas,
para onde iriam ? Pesquisar/lecionar em Cambridge ?
Oxford ? no MIT ? Desculpe, mas nos Estados Unidos, no
Reino Unido, na Europa em geral, etc., eles já possuem
pesquisadores formados lá mesmo (e que, na média, tiveram

uma formação bem melhor do que a oferecida no Brasil), de
forma que lá também há disputa por vagas na chamada
“Academia”.
Sim, vamos encontrar pesquisadores da China,
Índia, ou mesmo alguns brasileiros em prestigiadas
instituições de outros países, mas esses geralmente tiveram
por lá sua formação, além do que demonstraram, desde cedo,
fazerem realmente parte de uma elite intelectual, de um
pequeno grupo de profissionais de elevado nível, etc. Em
outras palavras, as grandes (ou menos médias) Instituições
estrangeiras contratam pesquisadores de outros países que
tenham efetivamente demonstrado que são de elevada
qualidade (não basta ter doutorado). Não basta ser “gringo”,
tem que ser (muito) bom.
Acontece que esses “brains” provavelmente iriam,
de qualquer forma, trabalhar em outros países, em função
mesmo da estrutura das Universidades brasileiras,
formatadas essencialmente como colégios, e não como
centros de pesquisa, de forma que o pesquisador passará boa
parte de seu tempo envolvido com aulas (muitas), e
atividades burocráticas de pouca monta (comissões diversas,
etc.), fazendo alguma pesquisa (a materialmente possível,
não necessariamente explorando o melhor de seu intelecto e
formação) apenas nas “horas vagas”.
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profissionais da medicina] personnel in search of the better
standard of living and quality of life, higher salaries, access
to advanced technology and more stable political conditions
in different places worldwide”.

No tocante à falta de oportunidades (entenda-se:
emprego) nas Universidades para muitos dos recémdoutores (mas lembremos, ter doutorado é uma coisa, ter
“brain” é outra...), alguns fatores podem ser apontados:

Veja-se que, nesse contexto, o “brain drain” é algo
mais comum em países que vivenciam severa instabilidade
política (e mesmo guerras), perseguição política, etc. Não se
trata, obviamente, do caso do Brasil.

a)

SOBRE

A

No Brasil, a indústria, ou mesmo as Instituições
privadas de ensino superior, praticamente não
contratam doutores, os quais ficam a depender de
concursos em uns poucos centros de pesquisa
(Embrapa, Inpe, Inpa, Impa, etc.) e, na sua maior
parte, a depender de vagas em alguma
Universidade ou algum Instituto Federal, etc.;

b) Acontece que o “boom” da pós-graduação no
Brasil (feita, até onde vejo, sem maior cuidado ou
critério: de quantos doutores em química ou
história, etc., o país realmente necessita ? etc.)
com a criação de programas de mestrado e
doutorado mesmo em Instituições sem condições
materiais ou nível de produtividade acadêmica,
etc., para justificá-los, terminou criando toda uma
massa
de
doutores
(lembremos:
não
necessariamente, “cérebros”) que não têm como
ser absorvida pela Academia;

c)

Ainda como consequência da massificação, boa
parte dos trabalhos desenvolvidos, em nível de
doutorado, são o que se costuma chamar de
“routine research”, ou seja, trabalhos repetitivos,
pequenas variações dentro de determinada
temática, ou, inda que não repetitivos,
trabalhos/pesquisas de qualidade e/ou relevância
mui duvidosa . Esse fenômeno pode ser verificado
não apenas nas chamadas “ciências humanas” e
nas “sociais aplicadas”, mas também nas
chamadas “hard sciences ( matemática, física e
química) bem como nas engenharias/tecnologia;

d) É algo bastante comum doutores recém-formados
que não conseguem escrever sozinhos um artigo
ou projeto, e que, eventualmente contratados por
alguma Instituição, passam décadas apenas
repetindo (pequenas variações) seu trabalho de
doutorado.

Tornou-se lugar comum associar a pouca
produção/inovação tecnológica do Brasil ao “brain drain”,
mas a verdade é que não há inovação por que não há
“brains” (não estou a falar, por óbvio, das possíveis
exceções, mas sim de um padrão, etc.).
Dodani e LaPorte [1] definem brain drain como
“the migration of health [trata-se de artigo abordando os

De toda sorte, é preciso ainda levar em conta (em
alguma eventual análise estatística) que nem todo médico,
físico, etc., que trabalha fora de seu país o faz por conta de
algo que se possa chamar de “brain drain”, uma “fuga” meio
que forçada de cérebros, etc., mas simplesmente por uma
opção de vida, uma natural busca por melhores condições de
trabalho, um sonho de infância, etc.
De toda sorte, ao menos no que diz respeito ao
Brasil, ‘Brain drain” ? No Sir: no brain, no drain.
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Abstract In this work, Cu2+ uptake by dry biomass of roots, stems, and leaves of the aquatic macrophyte Eichhornia azurea was investigated.
Isotherm and kinetic adsorption curves were obtained and the effects of temperature, contact time, and metal concentration were studied in
batch experiments. Chemical treatment of the leaves by NaOH increased the biosorption capacity. Elemental analysis, infrared spectroscopy,
and zero charge point (pHZPC) characterized the adsorbent. Chemical treatment of the leaves by NaOH increased the biosorption capacity.
Equilibrium was well described by Langmuir isotherm and kinetics was found to be best-fit pseudo-second order equations.
.
Keywords: Cu2+, adsorption, Eichhornia azurea, wastewater

1. INTRODUCTION
The growing exploitation of the most diverse types
of ores to obtain metals, along with the development of the
industry in general, generates worrying amounts of dissolved
metals that are released uncontrollably into rivers, ponds,
and estuaries. Copper has been addressed in studies
concerning its presence on the domestic sewage; sludge and
the urban water cycle, mainly focusing on emission,
speciation, toxicity, and removal [1-3]. In many developing
countries where lacking domestic waste treatment occurs, it
is expected that that copper poises an environmental risk, at
the same time, that as a consequence of the widespread
presence of sewage-derived organic matter, river and lakes
are frequently covered by aquatic macrophytes imposing
threats such as siltation, pollution, human diseases, and

others [4-6]. Thus, to reducing copper content and the
presence of macrophytes in aquatic environments, the
lignocelluloses materials such as those aquatic plants can be
applied as metal biosorbent. Many biomass types had been
tested to adsorb different metals in diverse chemical
conditions [7-17]. Generally, adsorptive properties of
metallic ions to such dry material (powder) occurs based on
the presence of active sites such as carbonyls (RCOOH),
hydroxyls (ROH), carbonyls (RCO), and amino groups.
Biosorbents is usually applied as natural or chemically
modified matrixes that might enhance (or not) the adsorptive
potential [18]. Therefore, the different parts of plants (leaf,
stem, fruit, and root) can have different adsorptive capacities,
and using a specific part can enhance this capacity rather
than using the entire biomass. On the other hand, many of
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those materials are applied as carbonized adsorbents in
which the recycling process is highly expensive, and studies
concerning the utilization of non-carbonized such as aquatic
macrophytes are motivating because of low cost and simple
application [18]. Such macrophyte is ubiquitous specie found
in polluted river and lakes by the domestic waste in Brazil
and many regions have anthropogenic emission of metals
that exceed the natural sources (soil erosion and atmospheric
deposition) [19] which suggest a possible status of metal
pollution for many aquatic environments and thus
remediation strategies always need to be investigated. This
study aimed to measure the potential of the use of dry and
ground biomass of the aquatic macrophyte Eichhornia
azurea in the removal of copper (II) ions in water and
industrial waste.

2. EXPERIMENTAL/MATERIALS AND METHODS
The aquatic macrophyte Eichhornia azurea
(Swartz) Kunth (Pontederiaceae) is a floating mat-forming
perennial aquatic plant usually occurring in neotropical
freshwaters (Barret, 1978). Samples were collected in
pristine lakes from the municipality of Macaé (State of Rio
de Janeiro, Southern Brazil). The Cu2+ solutions were
prepared from dilutions using ultrapure water of the certified
1000 ppm Perkin Elmer certified standards.
The collected aquatic plants were washed with
water from the pond, transported to the laboratory, washed
with running water, and then with distilled water. The
samples were separated into root, stem, and leaf, placed in
"screen" and exposed to the sun for drying. After drying in
the sun the samples were placed for drying in an oven model
MD 1.6 at 60.0 °C over 48 hours. To adsorption capacity
experiments, in natura and chemically modified parts of
plants were used following Awwad and Salem [7].
The parts of the dried plants were ground in a
TECNAL type mill, model TE 648. To obtain a
homogeneous granulometry, the samples were sieved in
Granustest steel sieves obtaining a maximum granulometry
of 200 μm. To increase the adsorption of the metal ion, BSIN
was treated with nitric acid (BSMH) and sodium hydroxide
(BSMOH), according to Awwad et al. [7]. BSIN, BSMH,
and BSMOH samples were stored in zip plastic bags for
further characterization and adsorption studies.
The infrared (IR) absorption vibration spectra
were obtained on a Perkin Elmer spectrometer, Spectrum65
model with Fourier transform. The samples were diluted in
spectroscopic grade KBr in the form of pellets to identify
possible binding sites between the metal ion/adsorbent.
The pH corresponding to the zero point charge,
ZPC for the adsorbent was determined by the pH drift
method reported by Khan and Wahab. In six backers cups of
250.0 mL containing 100 mg of dry and milled biomass were
added 25 mL of 0.1 mol L-1 KCl solutions of pH 2.0, 4.0,
6.0, 8.0, 10.0, and 12.0, respectively. The mixtures were kept
under constant stirring for 24 hours at 25.0 ± 1.0 °C. After
this contact time, the solutions were filtered and the final pH
values were determined. The pH values of the system were
obtained using a PHTEK PHS-3E pHmeter coupled to a

combined glass electrode, previously calibrated with
certified standards (4.0, 7.0, and 9.0). The pH adjustments of
the solutions were performed with the addition of HCl or
NaOH. This procedure was used for pHZPC determinations of
BSIN, BSMH, and BSMOH samples. Carbon, hydrogen, and
nitrogen contents contained in the BSIN, BSMH, and
BSMOH samples were quantified using Elemental Analyzer
CHNS/O Model 2400.
The adsorption experiments were performed in
batch at different time intervals (1, 2, 4, 10, 20, 30, 45, and
60 minutes) and different temperatures (15, 25, and 35 oC)
maintaining the pH and constant shaking. In Erlenmeyer
flasks of the 25 mL containing Cu2+ (5.0 and 100 mg L-1)
50.0 mg of BSIN, BSMH and BSMOH were added to each
part of the plant (root, stem, and leaf). After the period of
contact, the system was filtered and the filtered solution was
used to determine the remaining Cu2+ concentration using a
Perkin Elmer AA Atomic Absorption Spectrometer. All
experiments performed in triplicate and the amount of the
metal trapped by each part of the plant was calculated,
equation 1, based on the difference between initial (Ci in mg
L-1) and final (Cf in mg L-1) concentrations in each flask, as
follows:

𝛤=

(𝐶𝑖 − 𝐶𝑓) 𝑥 𝑉
𝑀

(1)

Where 𝜞 is the metal adsorbed capacity (mg g-1), V the
volume of the metal solution in the flask (L), and M is the
mass of biomass the dry of the root, stem, and leaf (g).
Cu2+ desorption was performed in two steps. In
the first step, 50 mg of BSMOH sheet was added to 25.0 mL
of a solution containing 200 mg L-1 of Cu2+ at pH 6.0, 25.0
o
C, and constant stirring at respective equilibrium times.
After the equilibration time, the adsorbents were filtered and
dried at 60.0 0C. In the second step, 50 mg of BSMOH sheet,
the product of the first step, was added to 25.0 mL of 0.1 mol
L-1 KCl solution at pH 2.0 at 25.0 0C. The mixture was
maintained under constant stirring and at established
equilibrium time. After the time of equilibrium, as samples
were filtered and the concentration of remaining metallic
ions were measured by atomic absorption spectrometry. The
percent values of desorption were obtained by equation 2.
𝐶𝑑𝑒𝑠
(2)

% 𝛤𝑑𝑒𝑠 =

𝐶𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑥 100

Where, Cdes and Cades are concentrations of the consumers'
solutions and adsorbed in mg L-1, respectively.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Analyzes of the carbon, hydrogen, and nitrogen
contents of the adsorbents BSIN and BSMH were
performed, and the percentages obtained are summarized in
Table 1.
It is observed an increase in the percentages of these
elements for the sample BSMH in relation to the sample
BSIN. The hydrogen and nitrogen contents may be related to
the protonation of oxygenated sites of BSIN and the
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BISN

% transmitance

adsorption of nitrate ions by the same, respectively. The
variation in the percentages of carbon may be due to the loss
of mass suffered by BSIN, since the acid treatment
solubilizes some compounds present in the BSIN, evidenced
by the intense yellow coloration of the filtrates (extracts). It
is possible that the oxidized and consequently extracted
materials, therefore soluble, present high levels of oxygen
groups, which would justify the difference between the
contents of C, N, and H in the BISN and BSMH samples.
The increase in the nitrogen content in an adsorbent matrix is
of fundamental interest during the adsorption process, since
the nitrogen atoms have a free electron pair in their
electronic configuration, a Lewis base, that can be shared
with the electrons of the orbitals d of the atoms of the
transition metals.

BSMOH
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Table 1. Percentages of carbon, hydrogen, and nitrogen for
parts of the dry plant in natura and treated with nitric acid.
BSIN
BSMH
root
stalk
leaf
root
stalk
leaf
39.5
41.6
42.9
41.5
43.9
% C 40.7
5.39
5.65
5.65
5.79
5.67
5.54
%
H
0.68
1.03
0.91
0.72
1.19
% N 1.01

Dry Eicchornia azurea FTIR spectra were
performed from the different in nature parts of the different
HNO3 treated, NaOH treated and dried and ground fresh
parts, treated with HNO3 and treated with NaOH. Figures 1
and 2 show the FTIR spectra of the difference in natura parts
and the in natura leaf dried, treated with HNO3, and treated
with NaOH.
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Figure 2. Shows the FTIR spectra of the dry Eichhornia
azurea leaf in natura, treated with HNO3, and treated with
NaOH on pallets KBr.

Table 2. Bands in the infrared region for BSIN, BSMH, and
BSMH adsorbents.
Functional
BSIN, cm-1 BSMH,
BSMOH,
group
cm-1
cm-1
3457
3422
3449
O-H
2918
2917
2926
C-H
1720
1718
1643
C=O
1641
1637
1423
C-OH
1259
1260
1104
C-O
In general, few differences of adsorption peaks
among natural and acid/hydroxide modified plants has been
reported with a few deviations of data from hydroxide
modified biomass. The broader peak on 3422 - 3457 cm-1
suggested a stretching of the N–H bond of amino groups and
indicative of bounded hydroxyl group. The strong peak at
2917 - 2926 cm-1 could be attributed to –CH stretching
vibrations of –CH3 and –CH2 functional groups. The peaks
between 1718 and 1643 cm-1 indicated the presence of CO,
C–O, and O-H groups. From 1423 and 1259 cm-1 could be
attributed to C–O stretching vibration adsorption bands
(Stuart, 2004).
Taking into account that negatively charged
surfaces facilitate the adsorption of cationic species,
experiments were performed to estimate the charge
distribution on the surface. The results obtained from the
analysis of the changes in the pH of the solutions after
contact for 24 hours are summarized in Table 3.

500

-1

Wavenumber (cm )

Figure 1. Shows FTIR spectra in KBr pallets for different
parts of the Eichhornia azzurea in natura.
The spectra of figures 1 and 2, typical of a lignocellulosic
adsorbent, show the existence of functional groups such as
C–O, C=O, C–H, and O–H, which is attributed to the
presence of cellulose, hemicelluloses, and lignin, Table 2,
these functional groups are also the main characteristics of
natural fibers

Table 3. pHZPC values for parts of the plants dry. BSIN,
BSMH, and BSMH.
Parts of the BSIN
BSMH
BSMOH
plants
leaf
Stems
Root

5,4(A)
5,7
5,8

4,4(B)
4,5
4,3

6,3(C)
6,6
6,6
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2,4

2,2

-1

2,0

eq, mg g

The pHZPC ranged from 5.4 to 5.8 for of in natura
biomass, while a 4.3 - 4.5 and 6.3 - 6.6 pHZPC were defined
for acid and hydroxide chemically modified biomass,
respectively. Changes in pHZPC for modified biomass
indicated acid and base inducing surface charge alterations.
The whole plant did not respond similarly and different parts
of the plant can have different metal interactions based on
differences in the pHZPC. Based on metal speciation diagrams
and, the sorption experiments were performed at pH 6 to
maintain metals in solution avoiding precipitation.
Figure 3 illustrates the graph for determination of
the pHZPC for leaf adsorbents BSIN (A), BSMH (B), and
BSMOH (C).
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Figure 3. Graph for determination of pHZPC for adsorbents
BSIN (A), BSMH (B), and BSMOH (C).
Experiments to evaluate an adsorbed amount of
Cu2+ in different parts of the dry plant, different types of
treatments, temperatures, and contact times from the
adsorption kinetic curves. Figures 4 and 5 show typical metal
ion adsorption experiments of the adsorbents BSIN, BSMH,
and BSMOH at constant temperature and BSMOH, leaf, at
different temperatures.
3,0
2,8

BSIN
2,6
2,4

30

time, min

40

50

60

The saturation curves for all parts of the dry plant
show that Cu2+ adsorption occurred after a contact time of
fewer than 20 minutes. The rapid adsorption of Cu2+ and
consequent saturation by the adsorbent are conditions that
can be attributed to the initial availability of free sites on the
surface of the adsorbent, the high initial concentration of the
ion, and the consequent occupation of the active sites. These
conditions provide greater or less uptake of the metal ion
and, therefore, tend to equilibrium.
Adsorption studies of the different parts of the
plant showed that the removal efficiency of copper ions does
not increase significantly with increasing temperature, since
they have second-order kinetic constants with close values.
The temperature influence on Cu2+ adsorption was described
for many adsorbents and exemplified as insignificantly
influencing adsorption (wheat straw), negatively (sour
orange and tomato residues) and positively influencing
adsorption (corn silk, peanut hull, pine cone powder) [8,1214,20,21].
Studies to evaluate the adsorption capacity
between the different parts of the plant and the different
treatments showed that the leaves chemically modified with
NaOH removed a greater amount of Cu2+ in solution at all
temperatures studied, Table 4. The same behavior was
observed by Khormaei et al. [14] and Ofomaja et al. [21] in
their studies using orange residues and pine cone powder
treated with NaOH for Cu2+ adsorption.

BSMH
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eq, mg g

20

Figures 5. Graphic of the metal adsorbed capacity (𝜞) versus
time of the contact and at different temperatures for BSMH.

C

0

10

Table 4. Maximum amounts of Cu2+ adsorbed by BSMOH.
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Figure 4. Plot the metal adsorbed capacity (𝜞), versus time
of the contact for different adsorbents.

T, oC

Adsorbent, mg g-1

15.0

59.69

25.0

80.49

35.0

72.01

The kinetic parameters are useful for evaluating the
adsorption ratio, which provides important information for
designing and modeling processes. The kinetics of the
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adsorption data were analyzed using two different kinetic
models: the pseudo-first-order, pseudo-second-order
equations.

25

o

-1

t qe , (min g mg )

20

Pseudo-first-order kinetic model

10

-1

The pseudo-first-order kinetic model has been
widely used to predict sorption kinetics. The model given by
Langergren and Svenska [22] is defined as:

15 C
o
25 C
0
35 C

15

𝑑𝑞
= 𝑘1 (𝑞𝑒 − 𝑞)
𝑑𝑡

(3)

5

0

Integrating eq. 3 with respect to limit conditions q = 0 at t =
0 and q = qe at t = t, eq. 4 becomes

𝑙𝑛(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡 ) = 𝑙𝑛 𝑞𝑒 − 𝑘1 𝑡

(4)

Where qe and qt (mg g-1) are the amounts of adsorbate
adsorbed at equilibrium and at any time, t (min),
respectively, and k1 (min-1) is the adsorption rate constant.
The plots of ln(qe - qt) versus t provided the slope of k1 and
the intercept of ln qe. The values of k1 and correlation
coefficient R2 obtained for the plots are presented in Table 5.
The pseudo-second-order equation [11] based on
equilibrium adsorption is expressed as:

𝑑𝑞
= 𝑘2 𝑞𝑒 − 𝑞
𝑑𝑡

2
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Figure 6. Pseudo-second-order kinetics for adsorption of
Cu2+ on BSMOH, leaf, at different temperatures.
Table 5. Kinetic parameters of pseudo-first and second-order
adsorption of Cu2+, 5 mg L-1, by BSMOH leaf.
Pseudo-first-order kinetic model
T
o
C
15.0
25.0
35.0

qe,
(mg g-1)
2.4
2.5
2.5

q
(mg g-1)
2.5
2.5
2.5

k1.10-2
(min-1)
20.0
13.0
15.0

R2
0.962
0.993
0.974

Pseudo-second-order kinetic model

(6)

Integrating Eq. (6) with respect to limit conditions q
= 0 at t = 0 and q = qe at t = t:

𝑡
1
1
=
+
𝑡
2
𝑞 𝑘2 𝑞𝑒
𝑞𝑒

10

(5)

Separating the variables in Eq. (5) gives

𝑑𝑞
𝑞𝑒 − 𝑞

0

(7)

Where k2 (g-1 mg min) is the rate constant of second-order
adsorption. The linear plot of t/qt versus t gave 1/qe as the
slope and 1/k2qe2 is as the intercept. The linear plot of t/qt
versus t, as shown in Fig. 6, for pseudo-second-order kinetics
for adsorption of Cu2+ on BSMOH (leaf) at different
temperatures shows a good agreement between the
experimental and the calculated qe values. The values of k2
and correlation coefficient R2 obtained for the plots are given
in Table 5.
The R2 values obtained from the kinetic studies for
adsorption of Cu2+ in BSMOH (leaf) at different
temperatures are very close; however, the second-order
kinetic experimental values indicate the applicability of the
second-order kinetic model to describe the process of
adsorption of the OH- treated Cu2+ leaf.

T
o
C
15.0
25.0
35.0

qe,
(mg g-1)
2.5
2.5
2.5

q
(mg g-1)
2.5
2.5
2.5

k2.10-2
R2
-1
(g mg min)
40.0
1.000
40.0
1.000
40.0
1.000

To optimize the design of an adsorption system, it is
important to establish a more appropriate correlation for
equilibrium curves. As adsorption isotherms of Langmuir
and Freundlich in their nonlinear forms are applied to the
equilibrium data for Cu2+ adsorption using a chemically
modified OH- sheet during the exposure time.
Langmuir isotherm.
The mechanism proposed by Langmuir predicts
that the adsorption energy is constant, characterizing the
homogeneity of the adsorbent surfaces because there is no
transmigration of the sorbet in them. Studies carried out with
in natura, treated, or modified biomass suggest that these
adsorbents act as pollutant removal agents [23].
The Langmuir equation is valid for monolayer
sorption on a surface with a finite number of identical sites
and is expressed as [24]:

𝛤=

𝛤 𝑚 𝐾𝐿 𝐶𝑒𝑞
1 + 𝐾𝐿 𝐶𝑒𝑞

(8)
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where Γ is the adsorbed mass/mass of the adsorbent (mg g-1),
Γm represents the maximum adsorbed mass/adsorbent mass
(mg g-1), Ceq is the adsorbate equilibrium concentration (mg
L-1) and kL is the Langmuir adsorption constant related to
adsorbate/adsorbent chemical equilibrium (L mg-1).
Rearranging equation 8 for Ceq/Γ, we have the
linearized form of the Langmuir isotherm.

𝐶𝑒𝑞
𝐶𝑒𝑞
1
= 𝑚 + 𝑚
𝛤
𝛤 𝐾𝐿 𝛤

(9)

The plot of (Ceq/Γ) as a function of Ceq, gives an
angular and linear coefficient of the line generated
corresponding to 1/Γm and 1/(ΓmkL), respectively (Fig.7).

𝑙𝑛 𝛤 = 𝑙𝑛 𝐾𝐹 +

1
𝑙𝑛𝐶𝑒𝑞
𝑛

(11)

Where adsorbent/mass of the adsorbent species (mg g-1) is an
equilibrium concentration of adsorbate (mg L-1), KF is the
Freundlich adsorption constant related to the adsorption
capacity and n is the parameter correlated to the adsorption
intensity. The plot of ln 𝜞 versus lnCeq is a line with an
intersection equal to ln KF and slope equal to 1/n. All the
correlation coefficient, R2 values, and constants obtained for
the models are summarized in Table 7.
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Figure 7. Langmuir isotherm The plot of (Ceq/Γ) versus Ceq,
25 oC
Data obtained from the graphic representation of
applied to the Langmuir model about the adsorption of Cu2+
per BSMOH leaf at temperatures 15.0, 25.0, and 35.0 ºC, are
presented in Table 6.
Table 6. Langmuir isothermal model constants and
correlation coefficients for Cu2+ adsorption (BSMOH) at
different temperatures.
T, oC
KL
Q
R2
RL
15.0
76.92
0.067
0.95
0.16
25.0
112.36
0.065
0.79
0.12
35.0
88.18
0.087
0.90
0.08
Freundlich isotherm.
The model considers the heterogeneous solid
while applying an exponential distribution to characterize the
various types of adsorption sites, which have different
adsorptive energies [25]. Equation 10 expresses the model
idealized by Freundlich and Equation 11 represents its linear
form:
1/𝑛

 = 𝐾𝐹 𝐶𝑒

Figure 8. Freundlich isotherm.The plot of (Ceq/Γ) versus of
Ceq, 25 oC
Table 7. Langmuir and Freundlich, isotherms constants and
correlation coefficients for adsorption of Cu2+ on BSMOH at
different temperatures.
Isotherm
T /ºC
Parameters
model
KL = 76,92 L g-1
15.0
Q = 0,067 mg g-1
RL = 0,16
R2 = 0,95
KL = 112,36 L g-1
Langmuir
25.0
Q = 0,065 L g-1
RL = 0,12
R2 = 0,79
KL= 88,18 L g-1
35.0
Q = 0,087 L g-1
RL = 0,08
R2 = 0,90

15.0

Freundlich

25.0

(10)
35.0

KF = 11,83 mg g-1
1/n = 0,39
R2 = 0,80
KF = 12,08 mg g-1
1/n = 0,54
R2 = 0,73
KF = 11,94 mg g-1
1/n = 0,53
R2 = 0,75
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A value for 1/n below one indicates a normal
Langmuir isotherm while 1/n above one is indicative of
cooperative adsorption [26]. The obtained results were
adequate to the Langmuir and Freundlich models and linear
regression values (R2) suggested that the Langmuir model fit
better to our results assuming that adsorption takes place at
specific at single layer and, thus, maximum metal binding is
established by monolayer condition of OH- modified leaf
biomass. Besides, within this context, the essential
characteristics of the Langmuir isotherm can be expressed by
a dimensionless constant called the separation factor (or
equilibrium parameter), RL, which is defined by Weber and
Chakkravorti [27] as:

𝑅𝐿 =

1
1 + 𝐾𝐿 𝐶0

(12)

Where C0 (mg L-1) is the initial amount of adsorbent and K L
is the Langmuir sorption constant (L mg-1) described above.
The parameter RL indicates the nature of adsorption and is
considered a more reliable indicator of adsorption. The value
of RL indicates if isotherm is unfavorable (RL > 1), linear
(RL = 1), favorable (0 < RL < 1) or irreversible (RL = 0).
Figure 9 shows the calculated RL values versus the
initial Cu2+concentration at 25 0C. As can be seen, all RL
values were between 0 and 1, indicating that the adsorption
of Cu2+ by the BSMOH sheet was favorable under the
studied conditions. However, as the initial concentration
increases from 5 to 500 mg L-1, the RL values decreased
from 0.41 to 0.012 suggesting that the adsorption was more
favorable at higher concentration.

solution were not enough to remove copper from modified
leaves and solvents need to be employed for desorption.

4. CONCLUSION
The experimental results of the Cu2+ biosorption
by the dried and ground bioadsorbents of the aquatic plant
Eichhornia azurea treated with sodium hydroxide allow us
to infer that this adsorbent can be applied in the recovery of
effluents produced by industries and that the application of
this material as the adsorbent can soften the environmental
problems brought about by the disorderly growth of these
aquatic plants. Studies of adsorption equilibrium at different
temperatures denoted that Cu2+ removal efficiency did not
increase significantly with increasing temperature; this fact is
observed by the proximity of the values of the second-order
kinetic constants. It was possible to observe that the
adsorption of Cu2+ by the modified sheet with sodium
hydroxide (BSMOH) follows the pseudo-second-order
model, suggesting a dependence of the concentration of Cu2+
ions and the number of active sites present in the adsorbent.
Studies of the adsorption isotherms revealed that the model
followed is the Langmuir model and the desorption studies
showed a low recovery potential of the adsorbent, which
suggests the use of new solvents to undo the interactions
between adsorbent and Cu2+.
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Breve análise das modelagens mecânicas de pássaros durante colisão com
aeronaves.
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Resumo
A colisão com pássaros é um problema recorrente na aviação, o que leva fabricantes de aeronaves a buscarem projetos mais resistentes ao
impacto com a fauna em voo. No entanto, a deformação da ave durante o impacto dificulta o estudo da modelagem e comportamento da
colisão. Este artigo apresenta uma revisão literária de métodos de modelagem de pássaros durante a colisão com aeronaves. Em virtude das
diversas estruturas das aeronaves que estão sujeitas ao impacto de aves, o presente trabalho focou somente nos métodos já estudados para
modelagem de pássaros a serem utilizados em softwares de simulação, de maneira que os materiais atinjam as certificações de resistência
exigidas e as aeronaves possam operar com segurança.

Palavras-chave: Colisão com Pássaros; Elementos finitos; Modelagem Lagrangiana; Modelagem Euleriana; ALE; SPH.

Abstract
Bird strike is a recurring problem in aviation, which leads aircraft manufacturers to look for projects that are more resistant to impact with
the birds during flight. However, bird deformation during impact makes it difficult to study the modeling and behavior of the collision. This
article presents a literary review of bird modeling methods during collision with aircraft. Due to the various aircraft structures that are
subject to the impact of birds, the present work focused only on the methods already studied for modeling birds to be used in simulation
software, so that the materials reach the required strength certifications and the aircraft can operate safely.

Keywords: Bird Strike; Finite Elements; Lagrangian Model; Eulerian Model; ALE; SPH.

1. INTRODUÇÃO
A beleza do voo das aves sempre guiou a busca dos
nossos antepassados pela conquista dos céus. Desde essa
época, as aventuras vividas pelos inventores de máquinas
que aproximavam os homens dos pássaros também

conheceram os primeiros riscos inerentes a essa atividade. O
primeiro registro feito pelos irmãos Wright de uma colisão
com um pássaro, em 1905, já alertava para um dos fatores
contribuintes para acidentes ou incidentes mais recorrentes
na aviação que ainda estava por se desenvolver [1].
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Após pouco mais de um século, em 2009, o pouso de um
Airbus A320 da US Airways com 155 pessoas a bordo sobre
o rio Hudson, em Nova Iorque (fig. 1), mostraria ao mundo o
risco real que a fauna traz para a aviação, quando dezenas
delas se chocaram contra os dois motores da aeronave,
levando ao seu apagamento [2].

estimado foi de 31,71%, ou seja, apenas uma em cada três
ocorrências reais estão presentes nesses dados [1].
A maioria dos acidentes ou incidentes com pássaros ocorrem
em alturas próximas daquelas do aeródromo de operação,
especialmente nos procedimentos de pouso e decolagem [6].
Quando não fatais, podem causar danos severos às
superfícies das aeronaves, quais sejam nariz, para-brisa (fig.
2), bordo de ataque das asas, hélice e até, quando ingeridos,
os motores [2].
Métodos para mitigar esse risco incluem abate,
envenenamento, captura, realocação do animal ainda vivo e
uso de tecnologia de susto. Entretanto, há de se perceber que
as técnicas de execução e captura são caras, trabalhosas e,
principalmente, ecologicamente incorretas. Nesse sentido,
estudos verificam a viabilidade da produção de ondas
sonoras que afastem os animais das trajetórias de voo das
aeronaves [6].

Fig.1 - Airbus A320 da US Airways após uma colisão com bando de
pássaros e consequente apagamento do motor, necessitou realizar um pouso
forçado sobre o rio Hudson.[3]

As agências de aviação já registraram um total de 473
mortes em acidentes nos quais a fauna foi fator contribuinte,
sendo 277 somente advindas de colisão de aeronaves com
pássaros [4]. Além das mortes, danos severos e permanentes
às tripulações e às aeronaves são recorrentes nesses casos. A
Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) estima
que o custo mundial está na ordem de US$ 3 bilhões de
dólares anuais e acredita que apenas 20% destes eventos
tenham sido relatados às autoridades competentes, o que
ainda pode alavancar os números apresentados [1].

Por outro lado, os órgãos competentes de certificação
aeronáutica requerem que todos os componentes
aeronáuticos sejam submetidos a testes de impacto com
pássaros, apresentando determinados níveis de resistência
dentro de suas categorias, antes de serem empregados nas
aeronaves [7].
Com o desenvolvimento dos modelos numéricos e
tecnologia computacional, esses testes estão sendo
gradualmente substituídos por simulações. Quando
comparado com o modelo experimental, o método numérico
provê um melhor custo-benefício para obter os resultados do
comportamento da ave e da estrutura da aeronave durante
uma colisão com pássaro [8].
No presente trabalho serão abordados aspectos do
desenvolvimento de modelos numéricos de pássaros durante
uma colisão com aeronaves, analisando as principais
dificuldades encontradas para formular esses modelos bem
como as vantagens e desvantagens encontradas em cada
método.
2. MODELAGEM DE PÁSSAROS PARA O IMPACTO
COM SUPERFÍCIES DE AERONAVES
Os avanços da simulação numérica e das tecnologias
computacionais e a necessidade de aumentar a performance
das aeronaves sem, necessariamente, aumentar o seu custo,
fizeram com que os métodos numéricos se tornassem uma
ferramenta essencial para essa finalidade [9].

Fig.2 – Colisão de um pássaro com o para-brisa de uma aeronave de
asas rotativas. [5]

No Brasil, o Centro de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), registrou um total de
1824 colisões com fauna, sendo 1733 colisões com pássaros
e 91 com outros animais. Além disso, há o registro de 1083
quase colisões e 2634 avistamentos. (Relatório BRASIL,
2016). Entre os anos de 2011 e 2016, esse fator foi
responsável por um custo de aproximadamente US$ 65
milhões ao ano, enquanto as estatísticas apontam que a
porcentagem de colisões reportadas em relação ao total

Fig. 3 – Três modelos substitutos de pássaros: (a) cilíndrico de borda reta;
(b) cilíndrico de borda esférica; (c) Elipsoidal [8]

Durante uma colisão entre uma aeronave e um pássaro há
uma grande deformação da ave, o que dificulta a sua
modelagem e comportamento, em virtude da forte interação
entre os dois corpos e da superfície livre da aeronave, o que
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representa um desafio para a dinâmica de fluidos. Devido à
grande velocidade relativa, o pássaro é geralmente reduzido
a um projétil de um fluido facilmente compressível (água e
ar) (fig. 3) [9].
Um trabalho pioneiro conduzido pela Força Aérea dos
Estados Unidos (USAF) na década de 1970 realizou as
primeiras investigações teóricas de colisões com pássaros
utilizando o método dos elementos finitos, em detrimento
daquelas que utilizavam em cálculos analíticos puros.
Inicialmente, os resultados não foram favoráveis, por causa
das grandes deflexões, não linearidade dos materiais
plásticos normalmente usados nos experimentos e suas altas
taxas de carregamento [2].
Com a evolução dos estudos de elementos finitos, foram
propostos modelos para colisão com para-brisas de
aeronaves, levando em conta as não linearidades muito
severas. Para a carga de impacto de pássaros, foi aplicada
uma curva uniforme de pressão x tempo na direção normal,
que representa a pressão quase constante observada em testes
de impacto de pássaros em placas rígidas, desprezando o
pico de pressão inicial e as cargas tangenciais.
Mais tarde, em contraposição às análises de colisão de
pássaros puras em placas rígidas foi observado que os efeitos
interativos entre a ave e a superfície atingida deveriam ser
incluídos na reposta dos materiais deformáveis, ou seja, as
cargas aplicadas são uma função da resposta estrutural.
Assim, outras análises contínuas após o impacto foram
usadas para atualizar a pressão de impacto da ave durante o
seu deslocamento [2].

Fig. 4 - Simulação de uma colisão com pássaro numa estrutura rígida com o
modelo Lagrangiano. [2]

No caso da abordagem da colisão de pássaros, onde o
material se comporta como um corpo fluido, essa
aproximação se torna limitada e traz comportamento
imprecisos, criando um enrijecimento artificial nas
extremidades do corpo após a deformação, conforme
mostrado na fig. 4. Os resultados de tais análises devem ser
controlados cuidadosamente, pois os modelos de pássaros na
aproximação de Lagrange são propensos a causar erros
numéricos [12].
Na prática, em uma simulação nesse método de
aproximação, quando o modelo do pássaro colide com a
estrutura da aeronave, a massa real do pássaro se perde em
virtude da fluidez do corpo e a limitação da malha. Essa
perda de massa reduz as cargas reais aplicadas na estrutura
analisada, à medida em que se afasta do centro do impacto
[11].
2.2 Modelagem Euleriana
Enquanto no Modelo Lagrangiano a malha acompanha o
material durante o movimento, na Modelagem Euleriana, a
malha é basicamente tratada como um volume de controle,
permanecendo fixa no espaço e o material em estudo fluindo
através dela. Este método é aplicado principalmente à
simulação de comportamento de fluidos, embora já tenha
sido aplicado à simulação de sólidos [10].

2.1 Modelagem Lagrangiana
O método de Modelagem Lagrangiana é a aproximação
padrão para a maioria de elementos finitos estruturais. Os
nós da malha estão associados ao material cada nó da malha
segue uma partícula individual em movimento. Desse modo,
as fronteiras da malha após a deformação ficam bem
definidas, uma vez que os nós de contorno permanecem no
contorno do material [10].
Essa abordagem, portanto, é mais e simples e geralmente
utilizada em sólidos. Como os nós das malhas se movem
com o material, é possível rastrear o histórico de deformação
do material, facilitando o acompanhamento do processo.
Essa é uma das principais vantagens desse método [11].

Fig. 5 - Simulação de uma colisão com pássaro numa estrutura rígida com o
modelo Euleriano. [2]

Uma vez que a malha na modelagem Euleriana é fixa no
espaço, os cálculos devem abranger não apenas a região
onde o material se encontra, mas também espaço vazio
daquele momento, de maneira a representar a região que o
material poderá ocupar em um momento posterior. Esse
movimento do material dentro da malha também dificulta o
acompanhamento do seu histórico, sendo necessárias lançar
mão de técnicas para rastrear as propriedades do material ao
longo da malha. Todo esse processo exige cálculos
computacionais mais sofisticados, aumentando custo e
tempo de análise [13].
2.3 Modelagem Lagrangiana Euleriana Arbitrária (ALE)
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As técnicas clássicas de modelagem anteriormente
citadas não descrevem adequadamente, as características da
interação fluido e estrutura. Técnicas que buscaram
combinar as melhores características das abordagens
puramente Lagrangiana e Euleriana, enquanto contorna suas
desvantagens inerentes, foram desenvolvidas. A técnica
Lagrangiana Euleriana Arbitrária (ALE), também conhecida
como método Euleriano Lagrangiano Misto, foi uma dessas
abordagens [13].
Na técnica ALE, além dos domínios espaciais e materiais
associados às representações Euleriana e Lagrangiana,
respectivamente, um domínio de referência é introduzido
para tratar a malha computacional. A referência é escolhida
arbitrariamente para usar o método ideal para cada etapa da
simulação. Além das fases que selecionam a melhor técnica
clássica disponível para cada fase do processo, uma fase de
suavização intermediária é incrementada. Por causa disso,
maiores distorções do material podem ser tratadas do que as
permitidas pelo método Lagrangiano ou pela abordagem
Euleriana [14].

Fig. 7 – Modelo SPH. [8]

Nesse método, as partículas são identificadas com um
ponto material e, à medida que o material se deforma, as
partículas se movem com ele. Assim ele se mostra bastante
efetivo para modelar problemas associados a impactos
caracterizados
por
grandes
deslocamentos,
fortes
descontinuidades e geometrias de interface complexas [4],
característicos da situação apresentada. O modelo de ave
tradicional foi estabelecido conforme mostrado na Fig. 7 [8].
O modelo SPH da ave permite uma simulação mais fiel
do comportamento do pássaro após a colisão, uma vez que
os resultados de espalhamento do corpo se assemelham
muito àqueles apresentados em colisões reais. Embora
baseado na abordagem Lagrangiana (fig. 8), diferente desse
modelo, ele não sofre distorções na malha, corrigindo os
erros de perda de massa nas extremidades do ponto de
impacto pela limitação da malha. Além disso, esse modelo,
diferentemente do modelo Euleriano e ALE, não requer
acentuada capacidade computacional para a realização
desses cálculos [15].

Fig. 8 – - Simulação de uma colisão com pássaro numa estrutura rígida com
o modelo SPH utilizando o software LS-DYNA. [10]

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fig. 6 – Representação das partículas dos materiais e nós das malas dos
modelos Lagrangiano, Euleriano e ALE. [11]

2.4 Modelagem SPH
Para contornar os problemas de instabilidade causados
por alta distorção do objeto, foi introduzido um método sem
malha conhecido como método SPH (Smoothed Particle
Hydrodynamics) nas análises de colisão com pássaros. O
método SPH foi utilizado pela primeira vez na resolução de
problemas hidrodinâmicos de contextos astrofísicos.

As estatísticas mostram que colisões com pássaros são
ocorrências crescentes na aviação mundial, trazendo risco à vida
e à integridade das tripulações, além de altos prejuízos
financeiros a companhias aéreas e órgãos de infraestrutura
aeroportuárias.
Com isso, o desenvolvimento de ferramentas que possam
analisar o comportamento dos pássaros e da estrutura do
componente da aeronave durante colisões entre os dois
materiais são mandatórios para que as superfícies tenham a
resistência necessária para operar em segurança.
Uma vez que a composição, disposição e comportamento
das superfícies da aeronave são conhecidos pelos projetistas, o
desafio nessas simulações consiste basicamente em
compreender a estrutura do pássaro e estimar o comportamento
do pássaro no instante da colisão.
Nesse estudo, pode-se constatar que a ave é um corpo
deformável, composto de fluido e ar, apresentado características
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hidrodinâmicas. Dessa forma, os métodos apresentados não
poderiam se limitar ao momento do impacto, mas durante todo
deslocamento do fluido na superfície.

[6] Swaddle JP,Moseley DL, Hinders MK, Smith EP. A sonic net excludes
birds from an airfield: implications for reducing bird strike and crop losses.
Ecological Applications, 26 (2), 2016, pp. 339–345

Todos os métodos avaliados são amplamente utilizados para
modelagem de pássaros nessas análises, apresentando vantagens
e desvantagens que dependem das características do hardware
disponível, software utilizado, geometria e estrutura da
superfície impactada, massa e velocidade. Os estudos referência
desse artigo utilizaram mais de um método durante as análises a
fim de verificar aqueles que mais se aproximam de resultados
reais.

[7] Liu J, Li Y, Gao X. Bird strike on a flat plate: Experiments and
numerical simulations. International Journal of Impact Engineering 70
(2014) 21-37

Assim, este levantamento de modelagens contribui para
processos de projeto de novas propriedades balísticas das
aeronaves, em especial os canopis e para-brisas.
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Abstract
Approximately in 1960, a new form of real estate exploitation emerged in France, in which it was possible to divide up the
use of the property by several owners, each in his turn. It was the multi-ownership of real estate. The subject was only
recently regulated by law in Brazil, through the advent of Law No. 13.777, of December 20, 2018, which inserted in the Civil
Code the Chapter VII-A, entitled "Do Condomínio em Multipropriedade" (Condominium in Multi-ownership). Therefore, in
light of the importance of the subject, which also has a high potential for tourist exploitation, this article aims to analyze the
innovations brought by Law no. 13.777/2018, as well as to outline the contours of multi-ownership real estate in Brazilian
Law and its corresponding practical effects. It is concluded that the law satisfactorily outlines – without excesses of regulation
that could possibly limit private autonomy – the legal status regarding multi-ownership of real estate, which represents an
important step towards the modernization of real estate law.
Keywords: Multi-ownership; Civil Law; Law No. 13.777/2018; Real Estate Law.

1. INTRODUÇÃO
O Direito, enquanto técnica de coexistência social, deve
acompanhar as mudanças ocorridas no seio do corpo social
que busca ordenar. Exatamente por isso, inovações
legislativas devem ser estudadas e analisadas com vagar,
uma vez que representam a cristalização legal de relevantes
transformações sociais.
Nesse sentido, a Lei nº 13.777, de 20 de dezembro de
2018, inseriu os arts.1.358-B a 1.358-U no Código Civil de
2002, com o intuito de disciplinar legalmente a chamada
multipropriedade
imobiliária.
Tais
artigos
foram
acomodados em um capítulo também novo, o Capítulo VIIA, intitulado “Do Condomínio em Multipropriedade”.

Originada na década de 60 na França, a multipropriedade
imobiliária – também chamada de time-sharing, multiownership, droit de jouissance à temps partagé, propriété
spatio-temporelle, multijouissance, multiproprietà e direito
real de habitação periódica – rapidamente se disseminou no
continente europeu e nos Estados Unidos. A inovação
consistia na possibilidade de dividir-se a utilização de
imóveis em temporadas anuais, de sorte a permitir-se que
vários proprietários gozassem, cada qual a seu turno, de um
mesmo imóvel, comumente localizado em locais turísticos,
como praias e casas de campo. Dessa forma, não só
membros de camadas sociais mais baixas tiveram acesso a
imóveis de veraneio, como também empresários do setor
hoteleiro encontraram uma nova fonte de lucros, uma vez
que, em decorrência da subdivisão temporal, um maior
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número de unidades é posto à
empreendimento. (TEPEDINO, 2017).

venda

em

cada

correspondente direito ao uso por períodos também maiores.
Trata-se de inteligência do art. 1.358-E do Código Civil.

Sendo assim, o presente artigo tem por objetivo analisar
as inovações trazidas pela Lei nº 13.777/2018, bem como
delinear os contornos da multipropriedade imobiliária no
direito brasileiro.

Quanto ao imóvel objeto da relação de multipropriedade,
entende-se que este é também indivisível, não se sujeitando a
ação de divisão ou de extinção de condomínio, e, ainda, nele
se incluindo as instalações, os equipamentos e o mobiliário
destinados a seu uso e gozo (art. 1.358-D). Venosa (2019),
ao comentar a disposição legal, entende que

2. A MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
2.1. Aspectos Conceituais
Gustavo Tepedino (1993), pioneiro no estudo da
multipropriedade no Brasil, defende que multipropriedade,
de forma genérica, é a relação jurídica de aproveitamento
econômico de uma coisa móvel ou imóvel, repartida em
unidades fixas de tempo, de modo que diversos titulares
possam, cada qual a seu turno, utilizar-se da coisa com
exclusividade e de maneira perpétua (apud VENOSA, 2019).
O que define a multipropriedade, seja ela de coisa móvel
ou imóvel, é, portanto, a limitação temporal dos atributos de
gozar e usar, inerentes ao direito de propriedade, mediante a
sua repartição em unidades fixas de tempo. Trata-se, então,
de uma propriedade limitada.
Por sua vez, por multipropriedade imobiliária entende-se
o regime de condomínio em que cada um dos proprietários
de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, à
qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com
exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos
proprietários de forma alternada. É essa a definição legal,
insculpida no art. 1.358-C do Código Civil.
A Quanto à natureza jurídica do instituto, o STJ já havia
decidido, antes do advento da Lei nº 13.777/2018, que a
multipropriedade imobiliária, mesmo não efetivamente
codificada, possui natureza jurídica de direito real,
harmonizando-se com os institutos constantes do rol previsto
no art. 1.225 do Código Civil. (STJ. 3ª Turma. REsp
1.546.165-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel.
para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em
26/4/2016 - Info 589).
É certo que a fração de tempo de cada um dos
proprietários deverá se encontrar prevista no respectivo
instrumento contratual. No entanto, é assegurado o prazo
legal mínimo de sete dias, corridos ou intercalados (art.
1.358-E, § 1º, Código Civil). Quanto a isso, perceba-se que a
multipropriedade não se extinguirá automaticamente se todas
as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário, por
expressa disposição legal. Contudo, Venosa (2019) anota
que o instrumento contratual poderá dispor diferentemente.
O período da fração de tempo é indivisível, e poderá ser
estipulado das seguintes formas: (i) fixo e determinado, no
mesmo período de cada ano; (ii) flutuante, caso em que a
determinação do período será realizada de forma periódica,
mediante procedimento objetivo que respeite, em relação a
todos os multiproprietários, o princípio da isonomia,
devendo ser previamente divulgado; ou (iii) misto,
combinando os sistemas fixo e flutuante. Contudo, a despeito
da modalidade de repartição da fração temporal escolhida,
todos os multiproprietários terão direito a uma mesma
quantidade mínima de dias seguidos durante o ano, podendo
haver a aquisição de frações maiores que a mínima, com o

Essa última inserção é essencial à
multipropriedade, pois o imóvel é
colocado em estado de ser
completamente utilizado pelo titular
e sua família e convidados não só
com mobiliário, como também com
os utensílios ordinários da vida
contemporânea, como televisores,
refrigeradores, micro-ondas, pratos,
talheres, aprestos de cozinha etc. A
administração
desses
empreendimentos é semelhante e
quase idêntica a um hotel e
geralmente as unidades não
utilizadas servem para tal, gerando
renda para o administrador e
proprietário, segundo a contratação
e regulamento.

Interessante notar a aproximação feita entre o instituto e
as relações de hotelaria.
Carlos Eduardo Elias de Oliveira (2019) alerta sobre a
falta de regulamentação legal da multipropriedade
imobiliária para bens móveis, ressaltando a impossibilidade
de aplicação da lei nº 13.777/2018 para esses casos, em
virtude da clara distinção entre os regimes jurídicos
dispensados aos bens móveis e imóveis. Para o autor,
Não há lei indicando a natureza
jurídica da multipropriedade sobre
bens móveis. Parece-nos inviável
admitir
o
condomínio
em
multipropriedade para eles, seja pela
inaplicabilidade, por analogia, dos
arts. 1.358-B ao 1.358-U do CC,
seja porque o princípio da
taxatividade dos direitos reais é um
obstáculo jurídico diante da
inexistência de previsão legal de um
direito
real
de
propriedade
“temporal” sobre móveis. Recordese que o precedente do STJ que
apontara uma natureza real da
multipropriedade tratava de uma
penhora de imóvel objeto de
contrato de time sharing não
registrado no Cartório de Imóveis e,
provavelmente, não resistiria diante
de outro caso concreto envolvendo
conflito entre dois adquirentes de
boa-fé, conforme já expusemos mais
acima. Ademais, ao se admitir a
natureza de direito real para a time
sharing sobre móveis sem lei prévia
regulamentadora, teremos grande
insegurança
jurídica,
pois
adquirentes de bens móveis estariam
sob o risco de perderem, por
evicção, parcialmente a coisa em
favor de terceiros desconhecidos
que tivessem ocultos contratos de
time sharing com o alienante.
Assim, a multipropriedade sobre
móveis tem de operacionalizar-se
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por meio de contratos atípicos que
envolvem elementos de locação
(ex.: uma empresa gestora se obriga
a, em determinado período do ano,
assegurar a fruição do bem pelo
multiproprietário em troca de uma
remuneração) ou por meio de um
condomínio tradicional com um
acordo entre os condôminos acerca
do uso do bem. O problema é que
esses
arranjos
são
frágeis
juridicamente: o primeiro (o da
locação) pelo risco de a empresa –
enquanto titular do direito real de
propriedade – vender a coisa a
terceiros, que não serão obrigados a
respeitar o contrato; e o segundo (o
do condomínio tradicional) pelo fato
de a maioria censitária ter o poder
de alterar as regras de uso da coisa
e, assim, oscilar o período de uso de
cada condômino.
O legislador não pode prorrogar por
mais tempo a triste orfandade
normativa da multipropriedade
sobre
móveis:
é
preciso
regulamentar logo a matéria.

2.2. A Instituição do Regime de Multipropriedade
Conforme se depreende do art. 1.358-F, a
multipropriedade é instituída por ato entre vivos ou
testamento, registrado no competente cartório de registro de
imóveis, devendo constar daquele ato a duração dos períodos
correspondentes a cada fração de tempo. É, portanto, o
registro em cartório imobiliário que constitui o referido
direito real.
Apesar da liberdade contratual de que gozam os
multiproprietários, há cláusulas que devem constar
obrigatoriamente da convenção de condomínio em
multipropriedade. São elas: (i) os poderes e deveres dos
multiproprietários, especialmente em matéria de instalações,
equipamentos e mobiliário do imóvel, de manutenção
ordinária e extraordinária, de conservação e limpeza e de
pagamento da contribuição condominial; (ii) o número
máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o
imóvel no período correspondente a cada fração de tempo;
(iii) as regras de acesso do administrador condominial ao
imóvel para cumprimento do dever de manutenção,
conservação e limpeza; (iv) a criação de fundo de reserva
para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações
e mobiliário; (v) o regime aplicável em caso de perda ou
destruição parcial ou total do imóvel, inclusive para efeitos
de participação no risco ou no valor do seguro, da
indenização ou da parte restante; (vi) as multas aplicáveis ao
multiproprietário nas hipóteses de descumprimento de
deveres.
Tratam-se de estipulações mínimas, que possuem o
objetivo de garantir segurança jurídica ao instituto da
multipropriedade imobiliária, e não obstam de qualquer
forma à liberdade contratual dos multiproprietários em
estipular as cláusulas que lhes parecerem convenientes para a
adequação do instituto às peculiaridades do caso concreto.
O instrumento de instituição da multipropriedade ou a
convenção de condomínio em multipropriedade poderá
estabelecer o limite máximo de frações de tempo no mesmo
imóvel que poderão ser detidas pela mesma pessoa natural

ou jurídica. Contudo, nesse caso, em hipótese de instituição
da multipropriedade para posterior venda das frações de
tempo a terceiros, o atendimento a eventual limite de frações
de tempo por titular estabelecido no instrumento de
instituição será obrigatório somente após a venda das
frações. (Art. 1.358-H).
De fato, não poderia ser diferente, porque, como
observado por Venosa (2019), seria inconveniente que uma
mesma pessoa detivesse períodos somados muito longos no
empreendimento, o que poderia ocorrer pelo intuito de
exploração econômica, e acabaria por desvirtuar a finalidade
do instituto, já que se tornaria possível eventual ditadura nas
votações.
2.3. Direitos e Obrigações do Multiproprietário
Além dos direitos previstos no instrumento de instituição
e na convenção de condomínio em multipropriedade, o art.
1.358-I do Código Civil elenca aqueles que obrigatoriamente
são de titularidade do multiproprietário. São eles: (i) usar e
gozar, durante o período correspondente à sua fração de
tempo, do imóvel e de suas instalações, equipamentos e
mobiliário; (ii) ceder a fração de tempo em locação ou
comodato; (iii) alienar a fração de tempo, por ato entre vivos
ou por causa de morte, a título oneroso ou gratuito, ou onerála, devendo a alienação e a qualificação do sucessor, ou a
oneração, ser informadas ao administrador; (iv) participar e
votar, pessoalmente ou por intermédio de representante ou
procurador, desde que esteja quite com as obrigações
condominiais, em assembleia geral do condomínio em
multipropriedade, e o voto do multiproprietário
corresponderá à quota de sua fração de tempo no imóvel, e
em assembleia geral do condomínio edilício, quando for o
caso, e o voto do multiproprietário corresponderá à quota de
sua fração de tempo em relação à quota de poder político
atribuído à unidade autônoma na respectiva convenção de
condomínio edilício.
São direitos que se assemelham àqueles que dizem
respeito ao condomínio edilício, elencados no art. 1.335 do
Código Civil, com a particularidade da previsão expressa
quanto à cessão e alienação da fração de tempo e das
peculiaridades do poder de voto em assembleia, que se
encontra atrelado à quota de fração de tempo no imóvel.
O mesmo raciocínio aplicado aos direitos do
multiproprietário estende-se às suas obrigações. Neste
diapasão, consoante inteligência do art. 1.358-J, são
obrigações do multiproprietário: (i) pagar a contribuição
condominial do condomínio em multipropriedade e, quando
for o caso, do condomínio edilício, ainda que renuncie ao
uso e gozo, total ou parcial, do imóvel, das áreas comuns ou
das respectivas instalações, equipamentos e mobiliário; (ii)
responder por danos causados ao imóvel, às instalações, aos
equipamentos e ao mobiliário por si, por qualquer de seus
acompanhantes, convidados ou prepostos ou por pessoas por
ele autorizadas; (iii) comunicar imediatamente ao
administrador os defeitos, avarias e vícios no imóvel dos
quais tiver ciência durante a utilização; (iv) não modificar,
alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos e as
instalações do imóvel; (v) manter o imóvel em estado de
conservação e limpeza condizente com os fins a que se
destina e com a natureza da respectiva construção; (vi) usar o
imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e

166
168

mobiliário, conforme seu destino e natureza; (vii) usar o
imóvel exclusivamente durante o período correspondente à
sua fração de tempo; (viii) desocupar o imóvel,
impreterivelmente, até o dia e hora fixados no instrumento
de instituição ou na convenção de condomínio em
multipropriedade, sob pena de multa diária, conforme
convencionado no instrumento pertinente e (ix) permitir a
realização de obras ou reparos urgentes.
Ainda, conforme previsão que deverá constar da
respectiva convenção de condomínio em multipropriedade, o
multiproprietário estará sujeito a multa, no caso de
descumprimento de qualquer de seus deveres, e multa
progressiva e perda temporária do direito de utilização do
imóvel no período correspondente à sua fração de tempo, no
caso de descumprimento reiterado de deveres (art. 1.358-J, §
1º).
Como já sublinhado, as multas aplicáveis ao
multiproprietário nas hipóteses de descumprimento de
deveres deverão constar obrigatoriamente do respectivo
instrumento.
Decerto, a responsabilidade pelas despesas referentes a
reparos no imóvel, bem como suas instalações,
equipamentos e mobiliário, será de todos os
multiproprietários, quando decorrentes do uso normal e do
desgaste natural do imóvel. Contudo, será de
responsabilidade exclusiva do multiproprietário responsável
pelo uso anormal, sem prejuízo de multa, quando decorrentes
de uso anormal do imóvel (art. 1.358-J, § 2º).
Essas normas têm por objetivo estabelecer a tutela
jurídica mínima da multipropriedade imobiliária, com fins a
revesti-la de certo grau de segurança jurídica, e em nada
obstam à faculdade de que dispõem os contratantes para
estabelecer novas cláusulas contratuais, com os direitos e
obrigações necessários à adequação do pacto contratual ao
caso concreto.
Em relação aos direitos e às obrigações do
multiproprietário, são a ele equiparados os promitentes
compradores e os cessionários de direitos relativos a cada
fração de tempo, por expressa previsão legal.
2.4. A Transferência da Multipropriedade
O art. 1.358-L do Código Civil, incluído, como os demais
pertinentes ao assunto, por intermédio da Lei nº
13.777/2018, estabelece normas referentes à transferência da
multipropriedade.
Nessa ordem de ideias, a transferência do direito de
multipropriedade e a sua produção de efeitos perante
terceiros dar-se-ão na forma da lei civil e não dependerão da
anuência ou cientificação dos demais multiproprietários.
Venosa (2019) defende que tal norma, em decorrência de seu
espírito e semelhança com o condomínio edilício, é cogente,
de sorte que não podem a convenção ou regulamento dispor
de forma contrária.
Em regra, não haverá direito de preferência na alienação
de fração de tempo, salvo se estabelecido no instrumento de
instituição ou na convenção do condomínio em
multipropriedade em favor dos demais multiproprietários ou
do instituidor do condomínio em multipropriedade.

O art. 1.358-L, § 2º, determina que o adquirente será
solidariamente responsável com o alienante pelas obrigações
de que trata o § 5º do art. 1.358-J, caso não obtenha a
declaração de inexistência de débitos referente à fração de
tempo no momento de sua aquisição. Contudo, os §§ 3º a 5º
do art. 1.358-J, que tratavam de dívidas tributárias e outros
encargos, foram vetados, aplicando-se, portanto, a
solidariedade tributária prevista no art. 124 do Código
Tributário Nacional.
Ainda assim, Venosa (2019), interpretando o art. 1.358L, § 2º, entende que o adquirente deve ter o cuidado de pedir
declaração de inexistência de débitos para com o
condomínio, e que, na ausência desta, será solidariamente
responsável pelos débitos do transmitente.
De forma semelhante, Schreiber (2019) entende que
O veto, se faz algum sentido para as
obrigações tributárias, não impõe
que haja solidariedade em relação às
contribuições
condominiais
e
demais encargos, na medida em que,
nos termos do artigo 1.315 do
Código Civil, “o condômino é
obrigado, na proporção de sua parte,
a concorrer com as despesas de
conservação ou divisão da coisa, e a
suportar os ônus a que estiver
sujeita.” Trata-se de regra do
condomínio geral, que se aplica
também
ao
condomínio
em
multipropriedade, espécie que é
daquele gênero.

2.5.
A
Administração
Multipropriedade

do

Condomínio

em

Um empreendimento de multipropriedade imobiliária
depende, para ser bem-sucedido, quase que exclusivamente
de uma boa administração; o multiproprietário, que passará
apenas uma pequena fração de seu tempo no imóvel,
dificilmente se interessará pelos aspectos corriqueiros de sua
administração, preferindo antes delegá-la a empresas de
hotelaria e assemelhados.
Nesse particular, para Venosa (2019)
O sucesso dessa modalidade de
empreendimento
dependerá
fundamentalmente de uma boa
administração. Sua escolha deve
recair
essencialmente
em
profissional da área, geralmente de
hotelaria. [...] a função de
administrador
de
uma
multipropriedade não é para
amadores,
mas
para
bons
profissionais do ramo, sob pena de
colocar a perder as vantagens da
instituição. Essa administração pode
ser de uma pessoa jurídica
especializada, com a indicação de
pessoa responsável para contato
com os titulares. O vasto rol de
obrigações desse dispositivo, que
não é exaustivo, aponta para a
necessidade de boa administração e
boa política de relacionamento com
os quase hóspedes.

Não por outra razão, o art. 1.358-M do Código Civil
determina que a administração do imóvel e de suas
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instalações, equipamentos e mobiliário será de
responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de
instituição ou na convenção de condomínio em
multipropriedade, ou, na falta de indicação, de pessoa
escolhida em assembleia geral dos condôminos. Trata-se da
figura do administrador, cujas atribuições encontram-se
previstas no mesmo dispositivo, em rol, como visto, numerus
apertus.
Desta forma, o administrador exercerá, além daquelas
previstas no instrumento de instituição e na convenção de
condomínio em multipropriedade, as seguintes atribuições:
(i) coordenação da utilização do imóvel pelos
multiproprietários durante o período correspondente a suas
respectivas frações de tempo; (ii) determinação, no caso dos
sistemas flutuante ou misto, dos períodos concretos de uso e
gozo exclusivos de cada multiproprietário em cada ano; (iii)
manutenção, conservação e limpeza do imóvel; (iv) troca ou
substituição de instalações, equipamentos ou mobiliário
(inclusive determinar a necessidade da troca ou substituição,
providenciar os orçamentos necessários para a troca ou
substituição e submeter os orçamentos à aprovação pela
maioria simples dos condôminos em assembleia); (v)
elaboração do orçamento anual, com previsão das receitas e
despesas; (vi) cobrança das quotas de custeio de
responsabilidade dos multiproprietários, e (vii) pagamento,
por conta do condomínio edilício ou voluntário, com os
fundos comuns arrecadados, de todas as despesas comuns.
Especificamente quanto à obrigação de troca ou
substituição de instalações, equipamentos ou mobiliário, o
art. 1.358-M, § 2º, dispõe que a convenção de condomínio
em multipropriedade poderá regrar essa obrigação de forma
diversa.
Desta forma, e conforme dicção do art. 1.358-N, o
instrumento de instituição poderá prever fração de tempo
destinada à realização, no imóvel e em suas instalações, em
seus equipamentos e em seu mobiliário, de reparos
indispensáveis ao exercício normal do direito de
multipropriedade. Essa fração de tempo poderá ser atribuída
ao instituidor da multipropriedade ou aos multiproprietários,
desde que de forma proporcional às respectivas frações. Em
caso de emergência, contudo, os reparos poderão ser feitos
durante o período correspondente à fração de tempo de um
dos multiproprietários.
2.6. A Multipropriedade e as Unidades Autônomas de
Condomínios Edilícios
O condomínio edilício poderá adotar o regime de
multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades
autônomas, mediante previsão no instrumento de instituição
ou deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Caso se
opte por fazê-lo mediante previsão no instrumento de
instituição, então deve-se seguir a mesma sistemática
elencada no art. 31, § 1º, da Lei nº 4.591/64, que dispõe que
a iniciativa e a responsabilidade das incorporações
imobiliárias caberão ao incorporador, que somente poderá
ser o proprietário do terreno, o promitente comprador, o
cessionário deste ou promitente cessionário com título que
satisfaça os requisitos legais; o construtor e o ente da
Federação imitido na posse a partir de decisão proferida em
processo judicial de desapropriação em curso ou o
cessionário deste, conforme comprovado mediante registro

no registro de imóveis competente. Serão estes, desta forma,
os responsáveis pela instituição do regime de
multipropriedade (art. 1.358-O).
Na hipótese de multipropriedade imobiliária em unidade
autônoma de condomínios edilícios, a convenção de
condomínio edilício deverá prever necessariamente:
Art. 1.358-P. [...]
I - a identificação das unidades
sujeitas
ao
regime
da
multipropriedade, no caso de
empreendimentos mistos; (Incluído
pela Lei nº 13.777, de 2018)
II - a indicação da duração das
frações de tempo de cada unidade
autônoma sujeita ao regime da
multipropriedade; (Incluído pela Lei
nº 13.777, de 2018)
III - a forma de rateio, entre os
multiproprietários de uma mesma
unidade
autônoma,
das
contribuições condominiais relativas
à unidade, que, salvo se disciplinada
de forma diversa no instrumento de
instituição ou na convenção de
condomínio em multipropriedade,
será proporcional à fração de tempo
de cada multiproprietário; (Incluído
pela Lei nº 13.777, de 2018)
IV - a especificação das despesas
ordinárias, cujo custeio será
obrigatório, independentemente do
uso e gozo do imóvel e das áreas
comuns; (Incluído pela Lei nº
13.777, de 2018)
V - os órgãos de administração da
multipropriedade; (Incluído pela Lei
nº 13.777, de 2018)
VI - a indicação, se for o caso, de
que o empreendimento conta com
sistema de administração de
intercâmbio, na forma prevista no §
2º do art. 23 da Lei nº 11.771, de 17
de setembro de 2008 , seja do
período de fruição da fração de
tempo, seja do local de fruição, caso
em que a responsabilidade e as
obrigações da companhia de
intercâmbio limitam-se ao contido
na
documentação
de
sua
contratação; (Incluído pela Lei nº
13.777, de 2018)
VII - a competência para a
imposição de sanções e o respectivo
procedimento, especialmente nos
casos de mora no cumprimento das
obrigações de custeio e nos casos de
descumprimento da obrigação de
desocupar o imóvel até o dia e hora
previstos; (Incluído pela Lei nº
13.777, de 2018)
VIII - o quórum exigido para a
deliberação de adjudicação da
fração de tempo na hipótese de
inadimplemento
do
respectivo
multiproprietário; (Incluído pela Lei
nº 13.777, de 2018)
IX - o quórum exigido para a
deliberação de alienação, pelo
condomínio edilício, da fração de
tempo adjudicada em virtude do
inadimplemento
do
respectivo
multiproprietário. (Incluído pela Lei
nº 13.777, de 2018)
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São cláusulas obrigatórias da convenção de condomínio
edilício em que houver multipropriedade de uma ou mais
unidades autônomas.
De forma semelhante, o regimento interno do
condomínio edilício, que poderá ser instituído por escritura
pública ou particular, deverá disciplinar os seguintes
aspectos, constantes do art. 1.358-Q:
I - os direitos dos multiproprietários
sobre as partes comuns do
condomínio edilício; (Incluído pela
Lei nº 13.777, de 2018)
II - os direitos e obrigações do
administrador, inclusive quanto ao
acesso ao imóvel para cumprimento
do
dever
de
manutenção,
conservação e limpeza; (Incluído
pela Lei nº 13.777, de 2018)
III - as condições e regras para uso
das áreas comuns; (Incluído pela Lei
nº 13.777, de 2018)
IV - os procedimentos a serem
observados para uso e gozo dos
imóveis
e
das
instalações,
equipamentos
e
mobiliário
destinados
ao
regime
da
multipropriedade; (Incluído pela Lei
nº 13.777, de 2018)
V - o número máximo de pessoas
que podem ocupar simultaneamente
o imóvel no período correspondente
a cada fração de tempo; (Incluído
pela Lei nº 13.777, de 2018)
VI - as regras de convivência entre
os multiproprietários e os ocupantes
de unidades autônomas não sujeitas
ao regime da multipropriedade,
quando
se
tratar
de
empreendimentos mistos; (Incluído
pela Lei nº 13.777, de 2018)
VII - a forma de contribuição,
destinação e gestão do fundo de
reserva específico para cada imóvel,
para reposição e manutenção dos
equipamentos,
instalações
e
mobiliário, sem prejuízo do fundo
de reserva do condomínio edilício;
(Incluído pela Lei nº 13.777, de
2018)
VIII - a possibilidade de realização
de assembleias não presenciais,
inclusive por meio eletrônico;
(Incluído pela Lei nº 13.777, de
2018)
IX - os mecanismos de participação
e representação dos titulares;
(Incluído pela Lei nº 13.777, de
2018)
X - o funcionamento do sistema de
reserva, os meios de confirmação e
os requisitos a serem cumpridos
pelo multiproprietário quando não
exercer diretamente sua faculdade
de uso; (Incluído pela Lei nº 13.777,
de 2018)
XI - a descrição dos serviços
adicionais, se existentes, e as regras
para seu uso e custeio. (Incluído
pela Lei nº 13.777, de 2018)

Se houver conflito entre o regimento e a convenção, é
esta que deve prevalecer, já que, como observado por
Venosa (2019), o regimento está para a convenção como o
regulamento para a lei.

Dito isso, perceba-se que o condomínio edilício em que
tenha sido instituído o regime de multipropriedade em parte
ou na totalidade de suas unidades autônomas terá
necessariamente um administrador profissional, que será
também o administrador de todos os condomínios em
multipropriedade. Quanto ao prazo de duração do contrato de
administração, este será livremente convencionado (art.
1.358-R).
Questão mais dificultosa poderia surgir na hipótese de
inadimplemento, por parte do multiproprietário, da obrigação
de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias. Nesse
caso, conforme previsão do art. 1.358-S, será cabível a
adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo
correspondente do multiproprietário inadimplente, na forma
da lei processual civil.
Contudo, se se tratar da hipótese de pool de locação –
empreendimento em que os titulares possam ou sejam
obrigados a locar suas frações de tempo exclusivamente por
meio de uma administração única, repartindo entre si as
receitas das locações independentemente da efetiva ocupação
de cada unidade autônoma –, a convenção do condomínio
edilício poderá prever que: (i) o inadimplente fique proibido
de utilizar o imóvel até a integral quitação da dívida; (ii) a
fração de tempo do inadimplente passe a integrar o pool da
administradora; (iii) a administradora do sistema de locação
fique automaticamente munida de poderes e obrigada a, por
conta e ordem do inadimplente, utilizar a integralidade dos
valores líquidos a que o inadimplente tiver direito para
amortizar suas dívidas condominiais, seja do condomínio
edilício, seja do condomínio em multipropriedade, até sua
integral quitação, devendo eventual saldo ser imediatamente
repassado ao multiproprietário (art. 1.358-S, parágrafo
único).
O art. 1.358-T determina que, se o multiproprietário
estiver em dia com as contribuições condominiais, com os
tributos imobiliários e, se houver, com o foro ou a taxa de
ocupação, então ele poderá renunciar a seu direito de
multipropriedade somente de forma translativa, em favor do
condomínio edilício.
Schreiber (2019) ressalta que:
É de se notar, em primeiro lugar,
que o dispositivo elege o
condomínio
edilício
como
destinatário exclusivo da chamada
renúncia translativa. A lei, nesse
particular, atribui ao condomínio
edilício (embora não se configure
tecnicamente como pessoa jurídica,
mas
sim
como
ente
despersonalizado) a possibilidade de
ser titular de relações jurídicas de
direito material, o que, conquanto
não seja inédito em nossa ordem
jurídica, não deixa de merecer
atenção. Além disso, o termo
renúncia translativa, comumente
utilizado no âmbito do direito das
sucessões, significa, tecnicamente,
não uma renúncia propriamente dita,
mas uma transferência de direito a
outrem. Ora, se o condômino pode
renunciar
translativamente
à
multipropriedade em favor do
condomínio, não parece haver razão
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legítima para que não possa fazê-lo
em favor de outro condômino,
especialmente diante do disposto no
parágrafo único do artigo 1.358-C,
segundo o qual nem mesmo a
reunião de todas as frações de
tempo em um mesmo proprietário
leva à extinção da multipropriedade.

Nesse cenário, parece mais coerente que o dispositivo
tenha trazido uma vedação à renúncia abdicativa, que, como
regra geral, é admitida nos condomínios (CC, art. 1.316), de
modo a interpretar a renúncia abdicativa nesse âmbito como
renúncia translativa direcionada necessariamente ao
condomínio edilício.
Ou seja, o civilista conclui pela possibilidade de que a
renúncia seja feita em benefício de outro condômino,
interpretando a regra constante do art. 1.358-T como mera
vedação à renúncia abdicativa, transformando-a, na hipótese
de multipropriedade, em renúncia translativa a beneficiar o
condomínio edilício.

tanto mais quando percebemos que a multipropriedade
imobiliária é ainda pouco explorada no Brasil, país de
reconhecido potencial turístico e hoteleiro. É provável,
portanto, que a segurança jurídica trazida pela Lei nº
13.777/2018 impulsione, no longo prazo, os investimentos
no respectivo setor, já que se possibilita a um maior número
de pessoas o acesso a imóveis localizados em locais
turísticos.
Como se trata de diploma recente, o tempo e a
experiência revelarão se o tratamento dado à
multipropriedade imobiliária se adequou suficientemente às
necessidades sociais da vida prática, bem como as discussões
que porventura surgirem em juízo, conforme se construa,
inclusive, a jurisprudência das Cortes Superiores sobre o
tema.
De qualquer maneira, trata-se de importante passo no
sentido de modernização do Direito imobiliário, esforço
essencial para manter viva a própria força cogente do
Direito, enquanto meio de ordenação da vida social.

Finalmente, nada impede que as convenções dos
condomínios edilícios, os memoriais de loteamentos e os
instrumentos de venda dos lotes em loteamentos urbanos
limitam ou impeçam a instituição da multipropriedade nos
respectivos imóveis. Se o fizerem, contudo, essa vedação
somente poderá ser alterada no mínimo pela maioria absoluta
dos condôminos (art. 1.358-U).
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Abstract In the present article, we show how neutrinos were predicted and discovered. We also present the problem of solar
neutrinos, which identified that they oscillate (change their flavor) due to their mass.
Keywords: Neutrino prediction and discovery, Solar neutrino problem, Neutrino oscillations, Neutrino’ mass.

1. INTRODUÇÃO
A predição e a descoberta dos neutrinos, no século
passado, foi uma das grandes conquistas da física de
partículas e da astrofísica. Desde a época em que foi
proposto para garantir a conservação de energia no
decaimento beta [decaimento radioativo que envolve a
emissão de uma partícula beta (elétron)], o neutrino tem sido
a mais intrigante das partículas. Não possuem carga elétrica
e suas massas são da ordem de poucos elétrons-volts ou
frações de elétrons-volts. São capazes de atravessar toda a
Terra sem interagir com ela [1].
2. A PREDIÇÃO DOS NEUTRINOS
O chamado “decaimento beta” é o processo onde um
nêutron de um núcleo de um átomo instável é convertido
num próton com emissão de uma partícula beta (elétron) em
alta velocidade [2]. Do ponto de vista do balanço da carga
elétrica, a reação pode ser escrita:
n0 → p1 + e−1

Observamos que a carga elétrica é conservada na reação.
E quanto à energia? A energia também deve se conservar,
isto é, deve ser a mesma no total, antes e depois da reação.
Ora, como a reação parece envolver apenas duas partículas, o
nêutron que se converte num próton e o elétron que é
emitido, a energia dos elétrons que saem deve ser sempre a
mesma.
Neste caso, suponha que seja colocado um detector de
elétrons na frente de uma amostra de material radioativo e
passe a contar os elétrons que são emitidos, medindo suas
energias. Como todos os elétrons emitidos pela amostra
devem sair com (aproximadamente) a mesma energia, essas
medidas resultariam no gráfico mostrado através da Figura 1.
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Figura 1. O número de elétrons N versus energia calculada
(resultado teórico).
Fonte: Gráfico extraído da referência [2].

3. A DESCOBERTA DOS NEUTRINOS

Na Figura 1, N é o número de elétrons correspondentes a
cada energia medida. Esse gráfico representa um “espectro”
com um único “pico” bem definido. Era, então, esse tipo de
espectro que os pesquisadores esperavam obter quando
começaram a observar o decaimento beta.
No entanto, os pesquisadores tiveram uma grande
surpresa. Em vez de um “pico” bem definido, o espectro
observado, no decaimento beta, apresentava uma distribuição
contínua e espalhada, onde eram contados elétrons com todas
as energias possíveis (ver Figura 2). Como todos os
pesquisadores acreditavam que o processo envolvia apenas
duas partículas, o próton e a beta (elétron), ninguém
conseguia explicar esse resultado experimental [2].

Em uma série de experimentos realizados entre 1952 e
1956, os físicos americanos Frederick Reines (1918-1998) e
Clyde Cowan (1919-1974) detectaram os neutrinos
produzidos em um reator nuclear [3]. O detector que eles
construíram era constituído por um grande tanque contendo
uma solução aquosa de cloreto de cádmio. Antineutrinos
produzidos no reator entravam no tanque e, com muita sorte,
um deles colidia com o próton de um átomo de hidrogênio
da água. O próton, com a colisão, se converte num nêutron e
emite um pósitron, no processo chamado beta inverso,
descoberto pelo físico francês Pierre Curie (1859-1906). O
pósitron, assim que acaba de ser criado, é aniquilado por um
elétron. A energia liberada nessa aniquilação serve para criar
feixes de luz (fótons) e um desses fótons pode ir na direção
de um detector apropriado. Enquanto que, para o nêutron, o
mesmo caminha um pouco pela solução aquosa até colidir
com um átomo de cádmio e ser capturado em um processo
que também gera fótons, como segue:
n + 108
48Cd →

109
∗
48Cd

→

109
48Cd

+γ

Um desses outros fótons também pode ser detectado, com
um pequeno atraso. Portanto, cada par de fótons que chega
no detector com o atraso previsto pelos cálculos teóricos
sinaliza a contagem de um antineutrino (ver Figura 3).
Figura 2. O número de elétrons N versus energia medida
(resultado experimental).
Fonte: Gráfico extraído da referência [2].

Porém, em 1930, o físico austríaco Wolfgang Ernst Pauli
(1900-1958) apareceu com uma sugestão que ele próprio
classificou como “desesperada”. Em suas palavras: “o
espectro contínuo das betas pode ser entendido se, além do
elétron, for emitida uma partícula neutra de tal modo que a
soma das energias do elétron e dessa partícula seja
constante”. Na verdade, Pauli queria dizer que a energia total
envolvida no processo seria constante, pois a energia perdida
pelo elétron iria para essa tal partícula neutra. Ele, também,
chegou a sugerir que essa partícula fosse chamada de
“nêutron”. Mas, como não publicou essa sugestão e como,
dois anos depois, o físico britânico James Chadwick (18911974) descobriu o verdadeiro nêutron, o nome tinha que ser
trocado. O físico italiano Enrico Fermi (1901-1954)
resolveu, então, chamar essa partícula, sugerida por Pauli, de
“neutrino” (“neutrinho” em italiano) [2].
A teoria completa do decaimento beta, incluindo o
neutrino, foi desenvolvida por Enrico Fermi. Segundo a
teoria, a reação correta é a seguinte:
n0 → p1 + e−1 + ν0

Figura 3. Esquema envolvendo a detecção indireta de um
antineutrino.
Fonte: Figura extraída da referência [2].

Em 1953, F. Reines e C. Cowan acharam os primeiros sinais
claros e inconfundíveis da detecção dos antineutrinos [2,3].
Após a detecção dos antineutrinos, provenientes de um
reator nuclear, surgiu a ideia de detectar os neutrinos vindos
do sol, os chamados neutrinos solares.

4. O PROBLEMA DOS NEUTRINOS SOLARES

174

Na década de 60, o químico e astrofísico americano
Raymond Davis Jr. (1914-2006) idealizou um detector para
neutrinos vindos do sol [3]. A detecção de neutrinos solares
é muito importante para o estudo dos interiores estelares em
geral, uma vez que os neutrinos são as únicas partículas
produzidas nas regiões centrais das estrelas que podem
chegar até nós.
Através da detecção dos neutrinos solares, por R. Davis
Jr., surgiu um problema. Infelizmente, o número de neutrinos
detectados não concordava com o valor teórico, ou seja, a
cada 3 (três) neutrinos produzidos pelo sol, apenas 1 (um)
era detectado. Esta discrepância tem enorme importância na
teoria de evolução estelar, porque o fluxo de neutrinos seria
um elemento importante de confirmação da teoria padrão de
evolução estelar. Devido a sua relevância, este problema é
conhecido como o problema dos neutrinos solares.
Em 1968, o físico italiano Bruno Pontecorvo (19131993) propôs que tal discrepância podia ser devido à
existência de oscilação de neutrinos [1,4,5] Neste ponto, é
preciso, então, informar que, além do neutrino eletrônico, o
qual aparece junto com a emissão do elétron no decaimento
beta, existem também o neutrino muônico, que aparece junto
com o decaimento do múon (ou méson μ), e o neutrino
tauônico que aparece junto com o decaimento do méson τ.
Teoricamente, é mostrado que, em geral, um neutrino
observável é descrito como uma superposição (mistura)
desses três estados de neutrinos. Deste modo, um neutrino
eletrônico, uma vez produzido, pode oscilar para neutrino
muônico ou tauônico, e chegar ao detector sem ser
identificado, visto que o detector é cego para os outros
estados de neutrino que não o eletrônico. Isto explicaria a
diferença de 3 (três) neutrinos produzidos para 1 (um)
detectado.
Explicado o déficit dos neutrinos solares, surgiu outro
problema: o neutrino, para realizar oscilações, precisa ter
massa.
Em 2015, o Prêmio Nobel de Física foi concedido ao
físico japonês Takaaki Kajita (1959- ) e ao físico canadense
Arthur Bruce MacDonald (1943- ), pela descoberta, em
detectores distintos, da oscilação dos neutrinos, mostrando
que os mesmos têm massa [6].

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma vez que foi verificado experimentalmente que os
neutrinos têm massa, o Modelo Padrão (modelo que trata da
física de partículas e suas interações fundamentais) tem que
passar por modificações, devido ao fato do mesmo ter sido
construído levando em conta que os neutrinos não possuíam
massa [7].
Sabendo agora que os neutrinos possuem massa e que são
numerosos no Universo, pode-se, então, tentar explicar a
existência da “matéria escura” (matéria, aparentemente,
formada por partículas massivas que interagem muito pouco
com a matéria normal e com a luz), ainda não detectável,
compreendendo 95% da matéria que forma o Universo.
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