
Resumo
O obje tivo deste estudo foi o de rea li zar um levan ta mento fitos so ci o ló gico das espé cies
arbó reo-arbus ti vas de duas áreas de savana situ a das em Rora ima (Água Boa - AB e Monte Cristo
- MC), norte da Ama zô nia bra si le ira. A meto do lo gia se con sis tiu na dis tri bu i ção sis te má tica de 11 
qua dras amos trais (4m x 250m cada) nos dois sítios de estudo. Foram obser va dos 278 indi ví duos
dis tri bu í dos em 19 espé cies de 15 famí lias botâ ni cas nas duas áreas amos tra das. Deste total, 250
indi ví duos pos su íam o hábito “arbó reo” (15 espé cies), 19 de “arbusto” (3 espé cies) e 9 de
“subar busto” (1 espé cie). A área de maior diver si dade foi a do MC (Índice de Shan non = 1,20),
seguida do AB (0,59). O Índice de Soren sen entre as duas áreas foi de 0,48, suge rindo baixa
simi la ri dade entre elas. As espé cies com maior índice de valor de impor tân cia (IVI) foram
Byrso nima cras si fo lia (L.) H. B. K. (45,5%), Cura tella ame ri cana L. (17,0%) e Byrso nima cf
inter me dia A. Juss. (7,2%) no AB, e Rou pala mon tana Aubl. (22,0%), Byrso nima cras si fo lia (L.) 
H.B.K. (20,3%) e Cura tella ame ri cana L. (13,8%) no MC.
Pala vras-chave: savana; fitos so ci o lo gia; diver si dade.

Abstract
Rich ness and Tree-shrub Diver sity of Two Savanna Areas in Rora ima, Bra zi lian Ama zo nian
The objec tive of this study was to do a phyto so ci o lo gi cal sur vey of the tree and shrubs spe cies in two
savanna areas situ a ted in Rora ima (Água Boa – AB and Monte Cristo - MC), nort hern of Bra zi lian
Ama zo nian. Ele ven tran sects (4m x 250m each) were syste ma ti cally plot ted in the study sites.
Two-hun dred and seventy-eight indi vi du als were obser ved in 19 spe cies of 15 bota ni cal fami lies for
both savanna areas. Two-hun dred and fifty indi vi du als were “tree” (15 spe cies) while 19 “shrubs” (3
spe cies) and 9 “sub-shrubs” (1 spe cies). The site with hig her diver sity was MC (Shan non Index =
1.20) fol lo wed by AB (0.59). The Index of Soren sen bet ween two areas was 0.48 mea ning low
simi la rity among them. Byrso nima cras si fo lia (L.) H. B. K. (45.5%), Cura tella ame ri cana L. (17.0%) 
and Byrso nima cf. inter me dia A. Juss. (7.2%) were the spe cies with hig her Impor tance Value Index
(IVI) in AB area while Rou pala mon tana Aubl. (22.0%), Byrso nima cras si fo lia (L.) H.B.K. (20.3%)
and Cura tella ame ri cana L. (13.8%) were the hig hest ones in MC area. 
Key-words: savanna; phyto so ci o logy; diver sity.
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Introdução

As sava nas de Rora ima pos suem uma área de apro -

xi ma da mente 40.000 km2 situ a dos no extremo norte da

Ama zô nia bra si le ira1. São, moder na mente, defi ni das

como uma ecor re gião (Sava nas das Guianas) per ten -

cente ao Bioma Ama zô nia, devido às suas espe ci fi ci da -

des e carac te rís ti cas eco ló gi cas2, 3.

Tra ba lhos como os de Rodri gues4, Take u chi5,

Bra sil6, Cora din7 e Dan tas e Rodri gues8 deram os

pri me i ros pas sos sis te má ti cos sobre recur sos vege tais e

fito ge o gra fia desta grande área eco ló gica da Amazô nia

bra si le ira. Entre tanto, foi ape nas a par tir do iní cio dos

anos 90, que tais inves ti ga ções tiveram um maior

impulso e se inten si fi ca ram. As pes qui sas mais recen tes

são pro ve ni en tes de teses e dis ser ta ções, e apon tam para

três pul sos tem po rais de infor ma ções:

1. Estu dos sobre ecos sis te mas flo res tais pre sen tes

nas sava nas9;

2. Fito ge o gra fia e diver si dade das espé cies

arbó reas de sava nas ama zô ni cas10, 11;

3. Fito ge o gra fia das sava nas de Rora ima12, 13, 14, 15. 

Estes pul sos usa ram os con ce i tos fito ge o grá fi cos e 

eco ló gi cos para enten der e detec tar padrões de dis tri -

bu i ção das espé cies vege tais den tro das fito fi si o no -

mias exis ten tes nesta ecor re gião ama zô nica. Embora

estes estu dos tenham ele vado sen si vel mente o suporte 

de infor ma ções sobre a vege ta ção local, muito há para

se fazer, por que várias regiões e fito fi si o no mias locais 

ainda não sofre ram nenhum tipo de inves ti ga ção cien -

tí fica. Além disso, o rápido avanço da soja, do arroz

irri gado e dos cul ti vos sil vi cul tu rais sobre esta pai sa -

gem pode fazer desa pa re cer situ a ções eco ló gi cas de

inte resse den tro de pla nos de sele ção de áreas pri o ri tá -

rias para uni da des de con ser va ção no âmbito esta dual

e fede ral. Assim, estu dos que ampliem o conhe ci -

mento sobre com po si ção, riqueza e diver si dade de

espé cies de plan tas nos dife ren tes ecos sis te mas locais

são de grande impor tân cia porque dão base cien tí fica

às toma das de deci são de pla ne ja do res ambi en tais.

Este estudo teve por obje tivo rea li zar a carac te ri -

za ção fitos so ci o ló gica de duas áreas de savana no

estado de Rora ima, infe rindo resul ta dos sobre a

riqueza, a diver si dade e a simi la ri dade arbó reo-

arbus tiva de ambas, no sen tido de enri que cer, com

infor ma ções, o atual acervo cien tí fico sobre esta

ecor re gião da Ama zô nia. 

Material e métodos

Áreas de estudo

Neste estudo foram usa dos dois cam pos expe ri men -

tais apo i a dos e uti li za dos como tre i na mento pelo PPBio

(Pro grama de Pes quisa em Bio di ver si dade do Minis té rio 

da Ciên cia e Tec no lo gia – www.ppbio.inpa.gov.br):
a. Água Boa (AB), per ten cente à Empresa

Bra si le ira de Pes quisa Agro pe cuá ria de
Rora ima (Embrapa Rora ima), situ ada na BR
174, sen tido Boa Vista – Manaus;

b. Monte Cristo (MC), do Cen tro de Ciên cias
Agro nô mi cas da Uni ver si dade Fede ral de
Rora ima (CCA/UFRR), tam bém na BR 174,
sen tido Boa Vista – Paca ra ima. Em ambos os
casos, as pai sa gens são típi cas das sava nas
locais, per me ando um grande mosa ico de
ambi en tes gra mí neo-lenho sos, par ques e
arbo ri za dos, segundo as defi ni ções de Bar bosa
e Miranda16 adap ta das de Ribe iro e Wal ter17.

Um grande mosa ico de solos é carac te rís tico des -

ses locais, onde se des ta cam o gle is solo e, os latos -

solos ver me lho e ver me lho-ama relo18. O relevo é

tipi ca mente plano na região do AB, que fica situ ado

muito pró ximo da pale o pla ní cie de inun da ção da

mar gem dire ita do rio Branco. Ao con trá rio, no MC o 

relevo per meia fei ções ondu la das a leve mente ondu -

la das, prin ci pal mente, devido à pro xi mi dade de aflo -

ra men tos de resí duos de basalto da For ma ção

Apo teri6. A pre ci pi ta ção média des sas duas regiões

pode ser afe rida pelos dados obser va dos na Esta ção

Mete o ro ló gica do Insti tuto Naci o nal de Mete o ro lo -

gia (INMET) da cidade de Boa Vista (capi tal de

Rora ima), se esta be le cendo den tro de uma média de

» 1600mm anu ais19, com esta ção seca defi nida entre

os meses de dezem bro e março.

Meto do lo gia

Os tra ba lhos de coleta de dados foram rea li za dos

nos dias 14 e 21/10/2005 no AB e, 28 e 31/10/2005

no MC. Para a rea li za ção das ati vi da des de campo,

foram ins ta la das cinco par ce las no MC (CCA/

UFRR) e seis no AB (Embrapa Rora ima) de 4m x 250m

(1.000m2) cada uma, den tro do que foi dis cu tido

como um dese nho expe ri men tal pre li mi nar para tre i -
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na mento em uni da des do PPBio esta be le ci das em

sava nas. Isto foi deter mi nado a par tir do dese nho de

uma grade vir tual que divi dia cada uma das áreas em

qua drí cu las de 500m x 500m. Para alo ca ção das par -

ce las amos trais, o número de qua drí cu las foi divi -

dido pelo número de par ce las pre de ter mi nado para

cada área (5 no MC e 6 no AB). Feito isto, e com o

mapa pla ni mé trico de cada área em mãos (com o

posi ci o na mento vir tual das qua drí cu las), pro ce deu-

se a dis tri bu i ção das par ce las dis tan ci ando-as, igual -

mente, entre as qua drí cu las alo ca das no mapa.

Esta be le cido este passo, cada par cela foi con si -

de rada inde pen dente uma da outra, e ini ci ada no cen -

tro da linha leste-oeste infe rior de cada qua drí cula,

con forme indi cado na Tabela 1. O dire ci o na mento da 

par cela foi sem pre linear e no sen tido sul-norte. Este

dese nho expe ri men tal é uma vari ante daquele atu al -

mente uti li zado na Reserva Ducke (Manaus) para

ecos sis te mas de flo resta, uti li zado pelo PPBio, que

uti liza as cur vas de nível como linha base para a

segmen ta ção da par cela.

Para a ins ta la ção física das par ce las foram uti li -

za dos trena de 50m para a mar ca ção e dis tan ci a -

mento das qua dras, fita métrica (2m) para medi ção

do diâ me tro de base (Db) dos indi ví duos, vara

métrica (2m) para medi ção da altura total (Ht) e do

diâ me tro médio das copas (Dc) dos indi ví duos, bús -

sola para o esta be le ci mento do dire ci o na mento das

par ce las (norte mag né tico como padrão) e GPS

(Global Posi tion System) para a mar ca ção das

coorde na das do iní cio das qua dras estu da das.

Foi pré-esta be le cido que, caso hou vesse algum

obs tá culo impe dindo a con ti nu a ção da par cela de

forma con tí nua e linear no sen tido norte, como por

exem plo, rios, estra das etc, tomar-se-ia então a dire -

ção leste para a con ti nu a ção da mesma, man tendo-se

as medi das nor mais para cada um dos indi ví duos.

A área do AB foi sub me tida a uma amos tra gem

supe rior (6) à do MC (5), por que das cinco par ce las

ini ci ais pre vis tas para cada área expe ri men tal, todas

do AB foram sobre pos tas em um único tipo de savana

(gra mí neo-lenhoso: “campo limpo” e “campo sujo”),

que não repre sen tava efe ti va mente a diver si dade e a

riqueza pai sa gís tica daquela região. O dese nho físico

da área expe ri men tal (estre ito e longo) fez com que a

con ta gem das qua drí cu las não inter pe lasse as áreas de

savana mais arbo ri za das. Assim sendo, optou-se por

abrir uma única par cela na área com maior número de

indi ví duos arbó reos a par tir de um sor teio das qua drí -

cu las que repre sen ta riam esta tipo lo gia no local.

Jun ta mente com a ins ta la ção de cada par cela foi

rea li zado o inven tá rio fitos so ci o ló gico onde foram

levan ta dos o número de indi ví duos arbó reo-arbus ti -

vos de cada uma delas, as espé cies botâ ni cas, a altura

total (cm), o diâ me tro da base (cm), o diâ me tro de

copa (cm) e o hábito (árvore, arbusto, subar busto).

Neste estudo, o hábito foi defi nido a par tir do tra ba lho

de Miranda12 para as sava nas de Rora ima, onde

“árvore” é toda a espé cie lenhosa que, quando adulta,

con se gue ultra pas sar a altura de 2m, “arbusto” são

aque las com altura entre 1 e 2m e, “subar busto”, são

todas que atin gem a altura máxima de 1m quando

adul tas. Por fim, houve coleta botâ nica para os indi ví -

duos não iden ti fi ca dos em campo. O mate rial cole tado 

foi pos te ri or mente reme tido ao Her bá rio INPA, em

Manaus (AM), para iden ti fi ca ção cien tí fica.

Amos tra gem

Somente os indi ví duos com altura acima de 25cm 

(inclu sive) e diâ me tro a altura da base (Db) com pelo

menos 6,5cm foram inclu í dos no tra ba lho com o

obje tivo de sele ci o nar ape nas aque les que fos sem

tipi ca mente arbó reo-arbus ti vos, con forme vari a ção

do método de Miranda12.

Tabela 1.  Coor de na das geo grá fi cas do iní cio de cada par cela esta be le cida nas áreas amos trais do Monte Cristo (MC) e do

Água Boa (AB), Rora ima.

Nº Parcelas Água boa (AC) Monte Cristo (MC)

1 2º 39’ 36” N  60º 51’ 56” W 2º 52’ 43” N  60º 43’ 10” W

2 2º 39’ 36” N  60º 50’ 12” W 2º 52’ 35” N  60º 42’ 43” W

3 2º 39’ 24” N  60º 50’ 39” W 2º 52’ 18” N  60º 43’ 19” W

4 2º 39’ 12” N  60º 50’ 26” W 2º 52’ 02” N  60º 43’ 38” W

5 2º 39’ 05” N  60º 50’ 51” W 2º 51’ 54” N  60º 43’ 10” W

6 2º 39’ 30” N  60º 49’ 55” W –
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As variá veis Db, Ht e Dc foram toma das para

cada indi ví duo e defi ni das da seguinte forma:

• Db (diâ me tro da base): tomado a 2cm de altura

da super fí cie do solo.

• Ht (altura total): tomada a par tir da inser ção do

caule no solo até a altura máxima ver ti cal que a 

copa atinge, levando em con si de ra ção seu

ápice foliar.

• Dc (diâ me tro da copa): tomado pela média entre

o maior e do menor diâ me tros da copa – esta

medida infere resul ta dos sobre a área de pro je ção 

da copa (%CC – por cen ta gem de cober tura de

copa indi vi dual e/ou total na pai sa gem).

Aná lise dos dados

Após a coleta dos dados de campo, estes foram

tabe la dos e tra ba lha dos na forma da esta tís tica des cri -

tiva da comu ni dade arbó reo-arbus tiva das duas áreas,

infe rindo tes tes de sig ni fi cân cia (Teste de Stu dent - t)

entre os parâ me tros ava li a ti vos (Db, Ht e Dc).

Também foram for ma ta das tabe las para a obten ção

dos índi ces de riqueza (S), diver si dade (Shan non –

H’) e simi la ri dade (Soren sen), usando como fonte de

refe rên cia para os cál cu los numé ri cos des tes parâ me -

tros, o que está pre co ni zado em Magur ran20 e Kent e

Coker21. Tanto a esta tís tica des cri tiva quanto os índi -

ces fitos so ci o ló gi cos ser vi ram para infe rir compa ra -

ções entre as duas áreas estu da das, no sentido de

enten der padrões de dis tri bu i ção das espé cies associa -

dos a estes dois ambi en tes.

O IVI (Índice de Valor de Impor tân cia) foi uti li zado

para iden ti fi car as espé cies de maior impor tân cia eco ló -

gica den tro das par ce las estu da das. Este índice é defi nido

a par tir do soma tó rio rela tivo da den si dade (número de

indi ví duos por espé cie), da fre qüên cia (número de ocor -

rên cia) e da domi nân cia (área basal) de cada uma das

espé cies e/ou famí lias. Riqueza é defi nida como a soma

do número de espé cies (ou famí lias) exis ten tes em cada

área. Diver si dade é um soma tó rio loga rít mico do número

de espé cies asso ci ado ao de indi ví duos de cada uma delas

como demons trado aba ixo (Índice de Shan non):

H’= - å pi x ln pi

Onde:

pi = ni/N (pro por ção de indi ví duos encon tra dos

na espé cie “i”)

ni= número de indi ví duos da espé cie i

N= número total de indi ví duos amos tra dos

Por fim, simi la ri dade é um índice que observa o

número de espé cies e/ou famí lias que pos suem maior

con gruên cia entre dife ren tes ambi en tes. Neste estudo ele

foi cal cu lado pela fór mula de Søren sen (quan ti ta tiva) da

mesma forma como espe ci fi cado em Kent e Coker21:

Ss= 2c/(a+b)

Onde:

a = número de espé cies res tri tas a área a

b = número de espé cies res tri tas a área b

c = número de espé cies comuns às áreas a e b

Resul ta dos

Fitos so ci o lo gia

Foram encon tra dos 278 indi ví duos dis tri bu í dos

em 19 espé cies de 15 famí lias botâ ni cas nas duas

áreas amos tra das (Tabela 2). Deste total, 250 eram

árvo res (15 espé cies), 19 de arbus tos (3 espé cies) e 9

de subar bus tos (1 espé cie). A região AB apre sen tou

um total de 145 indi ví duos, 12 espé cies e 8 famí lias

enquanto que o MC apre sen tou 133 indi ví duos, 13

espé cies e 10 famí lias. A área de maior diver si dade

foi a do MC (Índice de Shan non = 1,20), seguida do

AB (0,59). O índice de simi la ri dade (Soren sen) entre 

as duas áreas foi de 0,48. Seis espé cies foram

comuns às duas áreas, Cura tella ame ri cana L.,

Bowdi chia vir gi li o i des Benth, Byrso nima cf.

interme dia A. Juss., B. coc co lo bi fo lia Kunth., B.

cras si fo lia (L.) H.B.K. e B. ver bas ci fo lia (L.) DC.

A mai o ria das par ce las amos trais em ambas as

áreas estava situ ada em ambi en tes carac te ri za dos

como savana gra mí neo-lenhosa, den tro das tipo lo -

gias “campo limpo” (Cober tura de Copa = 2%) e

“campo sujo” (CC = 2-5%) (Tabela 3). Ape nas a par -

cela 4 do MC (CC = 6,4%) e a 6 do AB (CC = 23,0%) 

repre sen ta ram ambi en tes de savana par que (5-20%)

e arbo ri zada (20-50%), res pec ti va mente. O número

médio de indi ví duos nas par ce las, por uni dade de

área, não apre sen tou dife rença esta tís tica no nível de

5% de sig ni fi cân cia (Teste t), sendo obser vado 242 ± 

339 ind.ha-1 no AB e 266 ± 197 ind.ha-1 no MC.

Entre tanto, as médias obti das nos dois cam pos amos -

trais para as variá veis Db, Ht e Dc dife ri ram entre si

no nível de 5% (Teste t).
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Tabela 2.  Riqueza, diver si dade, simi la ri dade e hábito (SB = subar busto, AB = arbusto e AR = árvore), das áreas amos trais do

Água Boa (AB) e do Monte Cristo (MC), Rora ima.

Família Nome Científico Espécies comuns Hábito Nº de AB Indivíduos MC

Anacardiaceae Anacardium occidentale L. AR 1

Annonaceae Guatteria sp. AR 2

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. AR 6

Clusiaceae Vismia cf. gracilis Hieron AR 3

Connaraceae Connarus favosus Plan AB 1

Dilleniaceae Curatella americana L. X AR 14 12

Erithroxilaceae Erythroxilum suberosum A. St. Hill. AR 10

Fabaceae Bowdichia virgilioides Kunth. X AR 1 4

Flacourtiaceae Casearia sylvestris Sw. AR 2

Lauraceae Ocotea cinerea van der Werff AR 1

Loganiaceae Antonia ovata Pohl. AR 4

Malpighiaceae Byrsonima cf. intermedia A. Juss. X AR 6 5

Byrsonima coccolobifolia Kunth. X AR 1 13

Byrsonima crassifolia (L.) H. B. K. X AR 94 32

Byrsonima verbascifolia (L.) D. C. X SB 6 3

Melastomataceae Miconia rubiginosa (Bonpl.) DC. AR 1

Protaeceae Roupala montana Aubl. AR 38

Rubiaceae Palicourea rigida Kunth. AB 16

Sapotaceae Sarcaulus brasiliensis (A. DC.) Eyma AB 2

Tabela 3.  Esta tís tica des cri tiva (média ± des vio padrão) da comu ni dade arbó reo-arbus tiva obser vada nas loca li da des Água

Boa (AB) e Monte Cristo (MC), Rora ima (Db = diâ me tro de base; Ht = altura total; Dc=diâ me tro médio da copa; %CC = por -

cen ta gem de cober tura de copa).

Área Parcela Db (cm) Ht (m) Dc (cm) % CC Número de indivíduos (n.ha-1)

AB 1 4,47 ±  1,64 1,12 ±  0,41 88,6 ±  36,4 3,02 420

2 6,34 ±  3,29 1,56 ±  0,86 145,3 ±  96,4 1,36 60

3 6,57 ±  4,06 0,86 ±  0,58 125,6 ±  114,5 0,80 40

4 3,00 ±  0,80 0,31 ±  0,12 32,8 ±  15,0 0,06 60

5 2,07 0,26 14,0 0,00 10

6 7,18 ±  4,75 1,95 ±  1,03 163,8 ±  118,4 22,98 860

Média* 6,13 ±  4,10a 1,55 ±  0,96a 130,5 ±  102,3a 4,70 ±  9,02 242 ±  339a

MC 1 7,32 ±  3,65 1,32 ±  1,13 93,3 ±  86,4 0,58 50

2 7,28 ±  6,18 1,05 ±  0,61 66,9 ±  26,7 0,28 70

3 4,45 ±  3,33 1,01 ±  0,57 96,6 ±  85,3 3,73 310

4 5,12 ±  3,10 1,50 ±  0,82 118,0 ±  77,5 6,37 450

5 4,17 ±  2,70 1,20 ±  0,75 77,8 ±  47,3 2,91 450

Média 4,84 ±  3,33b 1,25 ±  0,76b 95,1 ±  70,0b 2,77 ±  2,50 266 ±  197b

* Médias com letras desi guais indi cam dife rença sig ni fi ca tiva no nível de 5% (Teste t).
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As espé cies com maior índice de valor de impor -

tân cia (IVI) foram Byrso nima cras si fo lia (L) H. B.

K. (45,5%), Cura tella ame ri cana L. (17,0%) e

Byrso nima cf. inter me dia A. Juss. (7,2%) no AB, e

Rou pala mon tana Aubl (22,0%), Byrso nima cras si -

fo lia (L.) H.B.K. (20,3%) e Cura tella ame ri cana L.

(13,8%) no MC (Figura 1).

Figura 1.  Dis tri bu i ção dos valo res de IVI (%), por espé -

cies, nas regiões do Água Boa (AB) e do Monte Cristo

(MC), Rora ima (Byr_cra = B. cras si fo lia; Cur_ame = C.

ame ri cana; Byr_int = B. cf. inter me dia; Rou_mon = R.

mon tana).

Dis cus são

Os resul ta dos aqui deter mi na dos são simi la res aos
encon tra dos em outros estu dos rea li za dos em dife ren -
tes loca li da des das sava nas de Rora ima. A riqueza de
espé cies arbó reo-arbus ti vas é baixa, suge rindo que esta 
cons ta ta ção esteja rela ci o nada à baixa fer ti li dade do
solo e à forte sazo na li dade do len çol freá tico5, 10, 12. A
simi la ri dade pouco des ta cada entre áreas dis tin tas pre -
sen tes nas sava nas locais tam bém é comum, da mesma
forma como men ci o nado por Dan tas e Rodrigues8 que
encon tra ram valo res vari ando entre 14,9% e 35,5%.
Neste estudo, a simi la ri dade entre as duas áreas estu da -
das foi de 48%. Estes indí cios suge rem que, em geral, a
pre sença das espé cies de plan tas arbó reo-arbus ti vas das 
sava nas de Rora ima pode pos suir um padrão asso ci ado
a peque nos mosa i cos de vege ta ção influ en ci a dos, prin -
ci pal mente, por fato res rela ci o na dos à pre sença de
fogo, hete ro ge ne i dade de ambi en tes, solos e estra té gias 
repro du ti vas12, 22. Assim sendo, vários peque nos gra -
dien tes, par tindo das sava nas gra mí neo-lenho sas até
alcan çar as sava nas par que ou arbo ri za das, são facil -
mente visí veis ao longo de toda a pai sa gem local, com

as últi mas pre sen tes quase que exclu si va mente em
ambi en tes de terra-firme, enquanto que as pai sa gens
mais aber tas se des ta cam mais em ambi en tes muito
enchar ca dos na esta ção chu vosa local (maio-agosto).

Em fun ção da baixa riqueza e da alta con cen tra ção

de ape nas duas espé cies (B. cras si fo lia e C. ame ri cana),

o índice de diver si dade (Shan non) foi baixo para as duas

áreas amos tra das (MC – 1,20 e AB – 0,59). Embora MC

tenha apre sen tado um número abso luto de indi ví duos e

espé cies botâ ni cas muito pró xi mas do AB, a dis tri bu i ção 

dos indi ví duos pelas espé cies pre sen tes naquela área foi

mais eqüi ta tiva do que no AB que apre sen tou uma forte

con cen tra ção dos indi ví duos em uma única espé cie: B.

cras si fo lia (> 64%). Outros estu dos de maior ampli tude

de área amos tral tam bém rea li za ram a mesma

obser va ção para as sava nas locais, como por exem plo,

Take u chi5, Dan tas e Rodri gues8, Sana i otti10, Miranda12,

Miranda et al.15, Bar bosa1 e Bar bosa e Miranda16. Para

as sava nas de Rora ima, estes índices pouco

ultra pas sa ram o valor de 1 quando utili zado a fór mula de 

Shan non15, 23. Os valo res encon tra dos nos cer ra dos do

Bra sil Cen tral, por exem plo, quase sem pre ultra pas sam a 

casa dos 3 pontos, indi cando uma dis tân cia flo rís tica e

estru tu ral grande quando com pa ra dos aos ambi en tes do

extremo norte ama zô nico24, 25.

Por fim, as duas áreas de estudo tam bém apre sen tam

dife ren ças sig ni fi ca ti vas de estru tura da comu ni dade

arbó reo-arbus tiva. Todas as variá veis bio mé tri cas (Db,

Ht e Dc) apre sen ta ram dife ren ças no nível de 5% (Teste

t), indi cando que as duas áreas não só pos suem carac te -

rís ti cas indi vi du ais de diver si dade e simi la ri dade, como

tam bém estru tu ral, cor ro bo rando as obser va ções ante ri -

o res de outros auto res sobre a grande hete ro ge ne i dade

de ambi en tes, solos e estra té gias repro du ti vas das sava -

nas locais12, 22.

Con clu são

As duas áreas estu da das são pobres em espé cies
arbó reo-arbus ti vas, além de pos su í rem baixa diver si -
dade (alta con cen tra ção de indi ví duos em pou cas espé -
cies) e pouca simi la ri dade entre si. A estru tura da
comu ni dade arbó reo-arbus tiva de ambas tam bém se
mos trou sig ni fi ca ti va mente dife rente quando ana li sado 
os parâ me tros bio mé tri cos de ambas. Estes resul ta dos
são simi la res aos encon tra dos em outros estu dos rea li -
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za dos nas sava nas de Rora ima e suge rem que esta
grande ecor re gião ama zô nica seja um grande mosa ico
de fito fi si o no mias de sava nas influ en ci a das por fato res
edá fi cos e ambi en tais (p. ex., fer ti li dade do solo, fogo e
altura do len çol freá tico), tendo como espé cies-chave
em todos estes ambi en tes o binô mio B. cras si fo lia – C.
ame ri cana.
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Resumo
As áreas de savana do estado de Rora ima, tem se esta be le cido, nos últi mos anos, como uma
fron te ira agrí cola. Par tindo daí a neces si dade do desen vol vi mento de novas tec no lo gias para a
região. Visto o regime de chu vas extre ma mente con cen trado, mar ge ado por perío dos exten sos de
esti a gem ao longo do ano, o uso de espé cies for ra ge i ras é reco men dado para manu ten ção do
desem pe nho pro du tivo do reba nho bovino. O sorgo é uma espé cie que apre senta poten cial de uso
vista sua pro du ti vi dade, dis po ni bi li dade e qua li dade de for ra gem, bem como sua tole rân cia ao
défi cit hídrico, podendo ser uti li zado em cul ti vos suces si o nais. Um ensaio foi con du zido no
campo expe ri men tal Água Boa, Boa Vista – Rora ima, com 47 genó ti pos de sorgo for ra ge iro,
inclu indo linha gens e cul ti va res, sob um deli ne a mento em blo cos casu a li za dos, com inter va los de 
corte de 90 e 150 dias. Sendo ava li a das carac te rís ti cas agro nô mi cas de cres ci mento e pro du ção.
Den tre as linha gens, três apre sen ta ram ren di men tos muito supe ri o res, tanto no pri me iro quanto
no segundo corte. Um número repre sen ta tivo de genó ti pos (23 genó ti pos) apre sen tou poten cial
adap ta tivo a região.
Pala vras-chave: sorgo; inte gra ção lavoura/pecuá ria; savana.

Abstract
Poten tial of the Uses of For rage Sorg hum (Sorg hum Bico lor (L.) Moench) Genoty pes in the
Savan nas of Rora ima
The savan nas of the Rora ima state, has been esta blis hed, in the last years, as an agri cul tu ral
fron tier. Since this, the deve lop ment necessiti of new tec no lo gies for that area. Stand out the
extre mely con cen tra ted rain fall, mar gi na ted by exten sive peri ods of droughts along the year, the
use of for rage spe cies is recom men ded for the main te nance of the pro duc tive yield of the cat tle.
The sorg hum is a spe cies that pre sents poten tial use seen its pro duc ti vity, ava i la bi lity and forage
qua lity, as well its tole rance to the hydric defi cits. A expe ri ment was con duct in the Água Boa
Expe ri men tal Sta tion, with 47 geno tips of sorg hum, inclu ding line a ges and vari e ties, under a
ran do mi zed block design, with cut ting inter val of 90 and 150 days. Agro no mic cha rac te ris tics of
growth and yield were eva lu a ted. Amongst the line a ges, three pre sen ted hig gest yield, such in the
first as in the second cuts. A repre sen ta tive num ber of geno ti pes (23 geno ti pes) pre sen ted
adap ta tive poten tial to the area.
Key-words: sorg hum; agro pas to ral inte gra tion; savanna.
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Intro du ção

Redu ções do desem pe nho pro du tivo do reba nho

bovino estão asso ci a das à menor dis po ni bi li dade e qua -

li dade de for ra gens, espe ci al mente no período de

menor pre ci pi ta ção plu vial. A busca por melho res pro -

du ti vi da des na pecuá ria, liga das prin ci pal mente a ali -

men ta ção, fazem do sorgo uma exce lente alter na tiva,

prin ci pal mente nes sas áreas que limi tam a pro du ção de

for ra gem, em perío dos mais secos, porém quen tes.

A área de savana do Estado de Rora ima, que

apre senta regime de chu vas con cen trado, em que 3

meses repre sen tam mais de 55% do total da pre ci pi -

ta ção anual, entre me ada por um longo período de

menor pre ci pi ta ção com cerca de 6 meses com valo -

res aba ixo de 70mm.mês-1,3 pode se bene fi ciar do

cul tivo dessa planta para ali men ta ção de ani mais

rumi nan tes.

O sorgo é uma espé cie que apre senta poten cial de 

esta ci o na li dade na pro du ção for ra ge ira, vista sua

pro du ti vi dade, dis po ni bi li dade e qua li dade de for ra -

gem. Res sal tando-se, tam bém, sua tole rân cia ao

défi cit hídrico. Van ta gem essa que pos si bi lita seu

uso em cul ti vos suces si o nais, como as cul tu ras da:

soja, milho, arroz, fei jão etc. Con tri bu indo para a

inte gra ção lavoura/pecuá ria, pro por ci o nado melhor

apro ve i ta mento dos fato res de pro du ção.

O pre sente tra ba lho tem como obje tivo apre sen -

tar os resul ta dos de ensa ios de linha gens de sorgo

for ra ge iro, rea li za dos na região de sava nas, do

Estado de Rora ima, ava li ando indi ca do res de cres -

cimento e res posta de cres ci mento no rebrote.

Mate rial e méto dos
O ensaio foi con du zido no período de junho a

novem bro de 2005, no campo expe ri men tal do Água

Boa, muni cí pio de Boa Vista, Rora ima, latos solo

ver me lho-ama relo, em ecos sis tema de Cer rado.

Utili zou-se o deli ne a mento em blo cos ao acaso com

mate rial for ne cido pela Embrapa Milho e Sorgo em

ensaio de rede, num esquema de 3 x 25, três blo cos e

vinte e cinco genó ti pos. Cada bloco foi cons ti tu ído

de 25 par ce las casu a li za das. O plan tio foi rea li zado

no dia 17 de junho de 2005, época de máxima pre ci -

pi ta ção (Figura 1), uti li zando a den si dade de plan tio

de 16 semen tes/m e com 10 dias após a emer gên cia,

foi feito o des baste, dei xando 8 plan tas/m, em file i ras 

duplas espa ça das de 0,7cm entre linhas. Foi uti li zado 

1.500kg de cal cá rio/ha e a adu ba ção foi feita no

sulco na oca sião do plan tio uti li zando 350kg/ha da

fór mula 04-28-20 + 0,3 % Zn, acres cen tando 15kg

de FTE BR-12 por hec tare e em cober tura foi uti li -

zado 54kg de N/ha, divi di dos em duas apli ca ções,

com 10 e 25 dias após plantio, utilizando uréia como

fonte do nitrogênio.

Figura 1.  Valo res médios decen di ais de pre ci pi ta ção e de

dias com chu vas no campo expe ri men tal Água Boa,

(1991-2004).

Foram toma das as medi das de altura da planta, iní cio 

da flo ra ção, stand e fito massa seca de for ra gem, que

foram rea li za dos aos 90 dias após o plan tio (15/09/2005) 

e 60 dias após pri me iro corte (17/11/2005), para ava liar

o rebrote.

Os dados foram ana li sa dos segundo o modelo

linear geral. Ado tou-se a aná lise de variân cia, con si -

de rando um modelo de aná lise em blo cos cau sa li za -

dos. Com o obje tivo de assi na lar a estru tura de

simi la ri dade entre as linha gens e as tes te mu nhas, foi

con du zida uma aná lise mul ti va ri ada de agru pa mento 

(clus ter analy sis), uti li zando como dis tân cia a eucli -

di ana padro ni zada e o método de liga ção com pleta.

As aná li ses foram efe tu a das com auxí lio da pla ni lha

ele trô nica Excel e dos paco tes esta tís ti cos SAS

System® e STATISTICA 5.5®.

Resul ta dos 

Todos os indi ca do res de cres ci mento, tanto aos

90 dias quanto aos 60 dias após o pri me iro corte,

apre sen ta ram dife ren ças (p<0,01) entre as linha gens
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e tes te mu nhas. A linha gem 472020 apre sen tou a

maior altura (230cm), den tro da faixa encon trada

por5 em ensaio de ava li a ção no Acre, que obteve,

altura, vari ando de 1,66 a 3,12m, e2 que obteve 2,15,

enquanto que as linha gens 472005, 472019, 472033

apre sen ta ram as meno res altu ras (182cm).

Após o rebrote, as linha gens 472029, 471019,

472051, 472003, 472123, 471023, 472037 apre sen ta -

ram os mai o res valo res de altura (87-100cm).

Enquanto que as linha gens 471022, 472015, 472047,

472005, 472055, 472033, 472009 apre sen ta ram os

meno res valo res (40-50cm).

A flo ra ção teve iní cio osci lando entre 63-65 dias,

seme lhante às encon tra das por5, no Acre, entre 47 e 64 

dias, porém com a pre do mi nân cia para 64 dias, entre -

tanto, em Ron dô nia,2 obser vou um período entre 75 e

125 dias para que 50% das plan tas de duas cul ti va res

flo res ce cem. A mai o ria das linha gens (62%), neste

expe ri mento, apre sen tou iní cio da flo ra ção entre os 63 

e 64 dias, dife rente do rela tado por4, no Acre, que

ficou entre 42 a 56 dias para a flo ra ção. Um pequeno

número de linha gens (9%) apre sen tou iní cio da flo ra -

ção, mais tar dio, entre 67 e 68 dias. Uma fra ção con si -

de rá vel das linha gens (30%) apre sen tou iní cio da

flo ra ção aos 65 dias.

Após o rebrote, todas os mate ri ais apre sen ta ram

valor único de flo ra ção, assi na lado no 56° dia. A

rela ção entre o iní cio da flo ra ção e a altura das plan -

tas foi sig ni fi ca tiva e posi tiva no pri me iro ciclo e não

sig ni fi ca tiva no segundo ciclo (Tabela 1).

As linha gens que apre sen ta ram os mai o res valo -

res de stand, após o rebrote, foram 472029, 472039,

472037 (88-97%). Enquanto que as que apre sen ta -

ram os meno res valo res de stand foram 472055,

472005, 472033, 472049 (24-32%).

Para pro du ção de fito massa seca, entre as linha -

gens, os mate ri ais que apre sen ta ram a maior pro du ção

de fito massa foram: 472047, 471022, 472003, 472123, 

472020, 471006, 472051, 471007, 472045, 472063,

472009, 472035, 472029 (10.302-11.330kg.ha-1 de

MS), simi lar às pro du ções encon tra das por5, que

obteve para o melhor grupo, de seu expe ri mento,

10.417 a 13.389kg.ha-1 aos 64 dias de cul tivo. Em Ron -

dô nia,2 aos 61 dias obteve 8.007 kg.ha-1. Uma pro du ti -

vi dade máxima de 6724kg.h-1 (MS de 25%) no cer rado

do Amapá foi encon trada por1. Enquanto que os mate -

ri ais que apre sen ta ram a menor pro du ção de fito massa

foi repre sen tado por 472055, 472033, 472007, 472001

(7.898-7.029kg.ha-1), muito pró ximo as meno res pro -

du ções encon tra das por Tho ma zini que variou de 7.114 

a 9572kg.ha-1 mais acima das encon tra das por4 que

fica ram entre 1.892 e 6191kg.ha-1 para cul tivo no

período de “safri nha” e colhi dos na época da flo ra -

ção 42 a 56 dias con tra um período de 90 dias deste

esn saio. 

Após o rebrote, os mate ri ais com maior pro du ção 

de fito massa seca foram as linha gens 472029,

472020, 471023 (2051-2964kg.ha-1), enquanto que

os mate ri ais com menor pro du ção de fito massa foi

repre sen tado pelas linha gens 472009, 472055,

472005 (355-509kg.ha-1).

Inspe ci o nando-se a estru tura de simi la ri dade

entre as linha gens, indi cada pela aná lise de agru -

pa mento e repre sen tada pelo den dro grama, tem-se

6 agru pa men tos de maior den si dade (Tabela 1). As 

linha gens per ten cen tes ao agru pa mento G1 foram

as que apre sen ta ram os mai o res valo res médios em 

todos os indi ca do res de cres ci mento, tanto no pri -

me iro ciclo, quanto após o rebrote. Os agru pa men -

tos G2 e G3 apre sen ta ram os meno res valo res de

pro du ção de fito massa, entre tanto G3 ainda con se -

gue man ter um valor inter me diá rio de pro du ção de

fito massa no rebrote, bem como de altura e stand. 

Os agru pa men tos G4 e G6, que con cen tra ram a

grande mai o ria dos mate ri ais apre sen tam valo res

médios ele va dos em todos indi ca do res de cres -

cimento, entre tanto, observa-se uma res posta mais

lenta no agru pa mento G4 após o pri me iro corte,

afetando o stand e o peso, quando com pa rado aos

mate ri ais do agru pa mento G6. O agru pa mento G5,

tam bém apre sen tou pro du ção de fito massa inter me -

diá ria, mas apre sen tou-se com uma res posta mais

vigo rosa, indi cada pela altura e stand, do que os

outros agru pa men tos que apre sen ta ram pro du ção

inter me diá ria de fito massa (G4 e G6).

Con clu sões

As cul ti va res 472047, 471022 e 472003 apre sen ta -

ram o melhor ren di mento em fito massa seca (kg de

MS.ha-1) no pri me iro ciclo e as 472029, 472020 e

472047 apre sen ta ram o melhor ren di mento total (kg de

MS.ha-1), inclu indo o pri me iro e segundo corte.

Um número con si de rá vel de linha gens apre -

sen tam poten cial de adap ta ção para a região das

sava nas do estado de Rora ima, se des ta cando as

dos gru pos 1, 5 e 6.

Poten cial do Uso de Genó ti pos de Sorgo For ra ge iro (Sorg hum Bico lor (L.) Moench) em Áreas de Savana de Rora ima 21



Tabela 1.  Valo res médios de altura, dias até a flo ra ção, stand e bio massa, das linha gens e vari e da des, aos 90 e 150 dias,

ordena dos segundo o teste de Dun can (a=0,05).

Linhagens
Altura (m) Floração (dias) Peso (kg.ha-1) Stand (cm)

90 d 150 d 90 d 150 d 90 d 150 d 90 d 150 d

471005 203 ab 70 abcde 65 a 56 a 9444 abc 922 bcde 76 abcd 64 abcdefg

471006 227 ab 72 abcde 63 a 56 a 10696 ab 1654 abcde 90 abc 73 abcdef

471007 212 ab 68 abcde 63 a 56 a 10463 ab 596 bcde 82 abcd 35 efg

471008 203 ab 57 abcde 63 a 56 a 10091 abc 1608 abcde 84 abcd 62 abcdefg

471009 200 ab 65 abcde 63 a 56 a 9714 abc 834 bcde 81 abcd 48 cdefg

471019 207 ab 97 ab 64 a 56 a 9582 abc 1860 abcde 85 abcd 79 abcde

471022 228 ab 50 cde 63 a 56 a 10905 ab 830 bcde 85 abcd 60 abcdefg

471023 197 ab 87 abcd 63 a 56 a 9966 abc 2051 abc 94 a 66 abcdefg

472001 187 ab 83 abcde 63 a 56 a 7029 c 1327 bcde 65 d 57 abcdefg

472003 207 ab 90 abc 63 a 56 a 10890 ab 1084 bcde 92 ab 48 cdefg

472005 182 b 50 cde 63 a 56 a 9384 abc 355 e 86 abcd 31 fg

472007 193 ab 67 abcde 65 a 56 a 7752 bc 1025 bcde 81 abcd 61 abcdefg

472009 208 ab 40 e 65 a 56 a 10341 ab 509 de 80 abcd 42 defg

472011 220 Ab 58 abcde 65 a 56 a 9134 abc 1597 abcde 86 abcd 57 abcdefg

472013 210 Ab 78 abcde 63 a 56 a 10145 abc 1281 bcde 90 abc 68 abcdefg

472015 208 Ab 50 cde 63 a 56 a 10010 abc 788 bcde 86 abcd 36 efg

472017 212 Ab 60 abcde 65 a 56 a 10137 abc 1014 bcde 75 abcd 36 efg

472019 182 B 72 abcde 63 a 56 a 8494 abc 989 bcde 81 abcd 59 abcdefg

472020 230 A 82 abcde 68 a 56 a 10698 ab 2099 ab 84 abcd 81 abcd

472023 193 Ab 83 abcde 63 a 56 a 9396 abc 1277 bcde 90 abc 60 abcdefg

472025 207 Ab 72 abcde 65 a 56 a 10043 abc 810 bcde 68 cd 47 cdefg

472027 217 Ab 65 abcde 65 a 56 a 8522 abc 827 bcde 91 ab 41 defg

472029 213 Ab 100 a 68 a 56 a 10302 ab 2964 a 83 abcd 97 a

472031 198 Ab 53 bcde 63 a 56 a 8858 abc 1288 bcde 86 abcd 65 abcdefg

472033 182 B 43 de 63 a 56 a 7784 bc 532 cde 88 abc 29 fg

472035 200 Ab 65 abcde 63 a 56 a 10307 ab 1655 abcde 85 abcd 69 abcdef

472037 195 Ab 87 abcd 63 a 56 a 9335 abc 1900 abcd 87 abcd 88 abc

472039 188 Ab 83 abcde 65 a 56 a 8854 abc 1693 abcde 80 abcd 93 ab

472041 218 Ab 63 abcde 67 a 56 a 9906 abc 988 bcde 80 abcd 45 cdefg

472043 187 Ab 77 abcde 63 a 56 a 9376 abc 1307 bcde 91 ab 35 efg

472045 202 Ab 72 abcde 65 a 56 a 10404 ab 1073 bcde 85 abcd 55 abcdefg

472047 200 Ab 50 cde 63 a 56 a 11330 a 1027 bcde 90 ab 47 cdefg

472049 193 Ab 77 abcde 63 a 56 a 9673 abc 888 bcde 86 abcd 24 g

472051 210 Ab 90 abc 65 a 56 a 10510 ab 1218 bcde 91 ab 44 cdefg

472055 188 Ab 47 cde 65 a 56 a 7898 bc 467 de 77 abcd 32 fg

472063 197 Ab 63 abcde 67 a 56 a 10359 ab 625 bcde 90 abc 35 efg

472067 197 Ab 65 abcde 63 a 56 a 9874 abc 1381 bcde 88 abc 64 abcdefg

472077 227 Ab 70 abcde 65 a 56 a 9268 abc 1644 abcde 81 abcd 71 abcdef

472115 227 Ab 60 abcde 65 a 56 a 10170 abc 843 bcde 76 abcd 54 abcdefg

472121 203 Ab 75 abcde 64 a 56 a 9090 abc 1111 bcde 85 abcd 67 abcdefg

472123 202 Ab 87 abcd 64 a 56 a 10785 ab 1703 abcde 86 abcd 81 abcd

472135 217 Ab 73 abcde 63 a 56 a 9069 abc 1892 abcd 70 bcd 62 abcdefg

472137 225 Ab 77 abcde 63 a 56 a 9518 abc 1423 bcde 82 abcd 62 abcdefg

472155 217 Ab 60 abcde 63 a 56 a 8651 abc 1365 bcde 81 abcd 64 abcdefg

1F305 (§) 193 Ab 72 abcde 64 a 56 a 8409 abc 1538 abcde 72 abcd 57 abcdefg

BRS610 (§) 205 Ab 66 abcde 63 a 56 a 8917 abc 1423 bcde 85 abcd 66 abcdefg

Volumax (§) 198 Ab 74 abcde 65 a 56 a 8650 abc 1170 bcde 71 bcd 51 bcdefg

Onde: (§) – Vari e da des tes te mu nha. Valo res pre ce di dos de mesma letra, não dife rem sig ni fi ca ti va mente no nível de 5%, segundo o teste de Dun can.
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Tabela 2. Valo res médios de altura, stand, iní cio da flo ra ção e peso da maté ria seca (MS) de for ra gem, das linha gens e vari e da des

de sorgo for ra ge iro.

Número de
acessos

Acessos
Altura (m) Floração dias Peso (kg.ha-1) Stand (cm)

90d 150d 90d 150d 90d 150d 90d 150d

G1 2 472020, 472029 222 91 68 56 10500 2532 84 89

G2 3 472005, 472033, 472055 184 47 64 56 8355 451 84 31

G3 6 472001, 472007, 472019, 472039, 1F305, Volumax 190 75 64 56 8198 1290 75 63

G4 15 471007, 471009, 472003, 472009, 472015, 472017,
472025, 472027, 472041, 472043, 472047, 472049,
472051, 472063, 472115

207 66 64 56 10096 891 84 41

G5 6 471019, 471023, 472013, 472023, 472037, 472123 201 86 63 56 9868 1679 89 74

G6 15 471005, 471006, 471008, 471022, 472011, 472031,
472035, 472045, 472067, 472077, 472121, 472135,
472137, 472155, BRS610

211 66 64 56 9615 1391 83 64

Figura 2.  Den dro grama de dis si mi la ri dade entre as linha gens e

vari e da des de sorgo gra ní fero.
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Intro du ção

A Mugil Bra si li en sis é a maior tai nha que ocorre em
toda a região lito râ nea do Bra sil (Norte, Nor deste,
Sudeste e Sul, ou seja, do Amapá ao Paraná). É um peixe 
de escama, corpo alon gado e fusi forme, a cabeça um
pouco depri mida e a boca pequena. As esca mas são
gran des e apre sen tam peque nas mácu las escu ras que
for mam lis tas lon gi tu di nais ao longo do corpo e não pos -
sui linha late ral. A colo ra ção é prata azu lada nos flan cos,
sendo o dorso mais escuro. Os indi ví duos mai o res alcan -
çam mais de 1 metro de com pri mento total e cerca de 8
kg. Espé cie pelá gica vive nas pro xi mi da des dos cos tões
rocho sos e reci fes, nas pra ias de areia e nos man gue zais
onde se ali menta de gran des quan ti da des de algas, plânc -
ton, peque nos orga nis mos e mate rial vege tal. É uma
espé cie que forma gran des car du mes prin ci pal mente
durante a migra ção repro du tiva, quando entra nos estuá -
rios. Desova na água doce e é facil mente encon trada nas
som bras pro du zi das pelas árvo res de man gue, daí a faci -
li dade de serem pes ca das. Por se tratar de um ali mento
muito con su mido nos esta dos do lito ral bra si le iro, há a
neces si dade de se deter mi nar a com po si ção de macro mi -
tri en tes pre sen tes neste pescado, sendo cole tado em

muni cí pios pró xi mos dos estuá rios de Curi ma taú,
Guara íra/Papeba/Ares, Piranhas/Açu, Gali nhos/
Guamaré, Potengi, Tou ros e Ceará-Mirim no Estado do
Rio Grande do Norte. 

Objetivo

O obje tivo desse tra ba lho foi fazer a deter mi na ção
de macro nu tri en tes na tai nha,  filé cru.

Parte experimental

Coleta da amos tra

Foram obti dos cerca de 3 kg para cada uma amos tra,

ori un das dos muni cí pios de Can gua re tama, Tibau do

Sul, Patamé, Arês, Barra de Cunhaú, Baía For mosa,

Diogo Lopes, Natal (Redi nha), Natal (Igapó), Macau,

Gua maré(rio), São Gon çalo do Ama rante, Galos,

Gua maré (costa), Ilha de Gali nhos, Cai çara do Norte,

Areia Branca, Porto do Man gue, Zumbi, e Jacumã. 

Abstract
Analy sis of Macro nu tri ents in Mugil Bra si li en sis From Rio Grande do Norte State, Bra zil.
This work des cri bes a met ho do logy to analyze the total amount of macro nu tri ents in row  Mugil
Bra si li en sis. The obta i ned results show that the inves ti ga ted fish is very rich in pro te ins.
Furt her more, it is a sui ta ble pro tein source to the fis her men com mu ni ties.
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Pre pa ra ção das amos tras

As amos tras foram reco lhi das com pes ca do res e

em pon tos de ven das, sendo devi da mente acon di ci o -

na das em sacos plás tico, iso por e gelo e trans por ta das

até o labo ra tó rio, onde foram pre vi a mente lim pas com 

água cor rente para a reti rada de resí duos não dese já -

veis (areia, res tos de folhas etc.) e pre pa ra das para

aná li ses. Na pre pa ra ção para aná li ses, foi con si de rado

o filé cru, como a parte dor sal do pes cado.

Deter mi na ção de umi dade

A umi dade foi feita segundo o método des crito

no com pên dio de nor mas ana lí ti cas do Insti tuto

Adolfo Lutz2. Pesou-se cerca de 10g de cada amos tra 

em cáp sula de por ce lana, pre vi a mente limpa e

tarada, em seguida man teve-se em estufa, a 105 º C,

por um período de 24 a 30 horas, pos te ri or mente,

foram trans fe ri das para o des se ca dor até alcan ça rem

a tem pe ra tura ambi ente quando foram pesadas. As

ope ra ções aque ci mento/res fri a mento foram repe ti -

das até que se obti vesse peso cons tante.

Deter mi na ção de cin zas

A deter mi na ção das cin zas foi feita, tam bém,

segundo o método des crito no com pên dio de méto dos

de aná lise do Insti tuto Adolfo Lutz. Foram pesa dos

cerca de 5 g de filé (cru e desi dra tado) de cada amos tra

em cadi nho de por ce lana, limpo e tarado, leva das ao

forno tipo mufla a 550 ºC, por 12 horas, res fri a das e

colo cada em des se ca dor até alcan ça rem a tem pe ra tura

ambi ente. As ope ra ções aque ci mento/res fri a mento

foram repe ti das até peso cons tante. 

Deter mi na ção de lipí deos

Para a deter mi na ção de lipí deos, pesou-se cerca de 

5 g da amos tra desi dra tada a 105°C, (tri tu rada e acon -

di o nada em frasco de vidro, devi da mente limpo) dire -

ta mente no car tu cho de Soxh let. Foram colo ca dos 70

mL de sol vente orgâ nico apo lar (éter etí lico) no reci -

pi ente de coleta do extrato, que foi pre vi a mente

tarado; e, mon tado o apa re lho, pro ce deu-se a extra -

ção, con forme pro gra ma ção: 1 hora de lava gem e

aque ci mento para reco lhi mento do sol vente uti li zado

e 30 minu tos de seca gem. Ao tér mino da mesma, o

mate rial foi levado a banho-maria para eli mi nar os

resí duos de sol vente e depois à estufa a 105ºC para

seca gem por cerca de 20 minu tos em estufa, sendo

trans fe rida para um des se ca dor até alcan çar a tem pe -

ra tura ambi ente; quando, então foram pesa das. As

ope ra ções de aque ci mento em estufa/res fri a mento

foram repe ti das até peso cons tante. 

Deter mi na ção de pro te í nas

Para a deter mi na ção das pro te í nas, seguiu-se o
método da Asso ci a tion of Offi cial Analy ti cal Che mists
(método de Kjel dahl). Pesou-se cerca de 0,1 g das
amos tras secas que foi colo cada no tubo de diges tão;
adi ci o nou-se 2 g de sul fato de sódio, 0,05g de sul fato
de cobre e 4 mL de ácido sul fú rico con cen trado, o tubo
com a mis tura rea ci o nal foi colo cada no bloco diges tor. 
A diges tão com pleta ocor reu em torno de 3 h em tem -
pe ra tura de 350 °C, até que o mate rial apre sen tou-se
lím pido (de colo ra ção azu lada, clara e trans pa rente).
Depois de esfri ado, o mate rial apre sen tou-se sólido
sendo usada uma quan ti dade mínima de água des ti lada
para a dis so lu ção; foi levado ao des ti la dor, adi ci o -
nou-se 15 mL de solu ção de NaOH a 40%. O des ti lado
foi rece bido em erlen me yer de 125 mL, con tendo 5 mL
de ácido bórico e 3 gotas as solu ção indi ca dora. Foi
reco lhido 50 mL do des ti lado, sendo titu lado com ácido 
clo rí drico 0,1091 mol/L padrão. 

Resultado e discussão

Na deter mi na ção de umi dade, o tempo de per ma -
nên cia na estufa a 105°C variou de 44h00min a
48h00min, até que se obti vesse peso cons tante. Os per -
cen tu ais foram cal cu la dos obtendo-se a média das várias 
deter mi na ções, ficando os meno res valo res para as
amos tras EC/BF com 71,52%  segui das das amos tras de
EP/SGA com 71,55% e EAM/AB com 72,26% g de
umi dade/100 g de amos tra. Os mai o res valo res foram
obti dos para as amos tras EGG/PM com 80,19% e
EGG/IG com 80,33% g de umi dade/100 g de amos tra. 

Tabe las e grá fi cos 

Na deter mi na ção de cin zas, o tempo de per ma nên -
cia no forno tipo mufla a 550ºC esteve rela ci o nado com 
a cor (branca ou lige i ra mente acin zen tada) e peso cons -
tante do resí duo obtido e isso foi obser vado para todas
das amos tras no tempo médio de 12 horas. 

A fra ção cinza de uma amos tra de ali mento vem a 
ser o resí duo inor gâ nico que per ma nece após a que -
ima da maté ria orgâ nica, onde se busca a quan ti dade
total de ele men tos inor gâ ni cos con ti dos no ali mento.
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Tabela 1. Deter mi na ção de macro nu tri en tes na tai nha –

filé cru, resí duo seco (g/100 g amos tra).

Figura 1. Dados da deter mi na ção de umi dade no filé cru

de tai nha (resí duo obtido a 105°C).

Tabela 2. Deter mi na ção de macro nu tri en tes na tai nha –

filé cru, in natura (g/100 g amos tra).

Figura 2. Dados da deter mi na ção de cin zas no filé cru de

tai nha (resí duo obtido a 105°C).

Amostra Umidade Cinza Lipídeo Proteina

EC/C
76,7953
(0,3432)

5,6501
(0,0827)

2,0922
(0,1078)

84,2607
(0,1429)

EGPA/TS
78,5743
(0,0056)

4,9671
(0,0246)

2,3471
(0,0042)

80,6785
(0,0298)

EGPA/P
75,7395
(0,0805)

6,0309
(0,0423)

3,2569
(0,0121)

81,8956
(0,0846)

EGPA/A
75,1228
(0,2467)

3,8897
0,0228)

4,6994
(0,0227)

83,8748
(0,0589)

EC/BC
76,6301
(0,3068)

4,1999
(0,0399)

9,3774
(0,0052)

91,3868
(0,2453)

EC/BF
71,5237
(0,4369)

4,7976
(0,0094)

17,2881
(0,1201)

70,0815
(0,1115)

EPA/DL
77,2561
(0,1512)

4,7374
(0,0084)

2,5921
(0,0149)

82,4406
(0,0268)

EP/R
78,7935
(0,3033)

4,9855
(0,0096)

3,2685
(0,0317)

75,4059
(0,2079)

EP/I
77,7095
(0,0981)

4,7149
(0,0576)

6,6737
(0,0357)

70,4864
(0,1032)

EPA/M
77,8467
(0,0999)

4,7307
(0,0306)

1,8569
(0,0089)

77,4047
(0,3212)

EGG/Gr
77,6588
(0,2998)

5,9743
(0,0103)

7,2944
(0,0129)

74,2601
(0,6987)

EP/SGA
71,5572
(0,2517)

4,9530
(0,0188)

3,7329
(0,0923)

80,4239
(0,5839)

EGG/G
76,5212
(0,5173)

6,9376
(0,1372)

5,8031
(0,0958)

81,6747
(0,2839)

EGG/Gc
77,3441
(0,2378)

7,6689
(0,0937)

3,5653
(0,0033)

80,0124
(0,4541)

EGG/iG
79,9739
(0,2171)

15,7901
(0,0191)

2,1431
(0,0178)

78,3281
(0,0151)

EGG/CN
77,8415
(0,3189)

15,6377
(0,0534)

3,4413
(0,0016)

84,9337
(0,1172)

EAM/AB
72,2569
(0,2208)

9,9676
(0,1606)

13,1604
(0,0845)

76,3114
(0,2464)

EPA/PM
80,1969
(0,1203)

14,1128
(0,01575)

6,9965
(0,1388)

82,5997
(0,3903)

ET/Z
78,4075
(0,3133)

13,,5262
(0,1758)

2,3269
(0,02124)

87,1005
(0,3149)

ECM/J
77,9484
(0,1781)

14,4892
(0,1396)

2,8454
(0,03105)

90,0635
(0,0045)

Amostra Cinza Lipideo Proteina

EC/C
1,3334

(0,0028)
0,4855

(0,0025)
19,5524
(0,0332)

EGPA/TS
1,0589

(0,0003)
0,5029

(0,0009)
17,1076
(0,0063)

EGPA/P
1,4632

(0,0043)
0,7901

(0,0024)
19,8458
(0,0361)

EGPA/A
0,9609

(0,0033)
1,1691

(0,0056)
20,8657
(0,0146)

EC/BC
0,9873

(0,0026)
2,1915

(0,0009)
21,3301
(0,0196)

EC/BF
1,3807

(0,0023)
4,9231

(0,0342)
19,9566
(0,0318)

EPA/DL
1,0762

(0,0066)
0,5896

(0,0034)
18,7511
(0,0061)

EP/R
1,0651

(0,0099)
0,6931

(0,0067)
15,9909
(0,0441)

EP/I
1,0481

(0,0131)
1,4876

(0,0079)
15,7117
(0,0231)

EPA/M
1,0512

(0,0083)
0,4114

(0,0019)
17,1477
(0,0712)

EGG/Gr
1,3221

(0,0033)
1,6296

(0,0289)
16,4511
(0,1548)

EP/SGA
1,4087

(0,0076)
1,0432

(0,0007)
22,9411
(0,1672)

EGG/G
1,6411

(0,0054)
1,3625

(0,0225)
19,1763
(0,0667)

EGG/Gc
1,7249

(0,0159)
0,9891

(0,0009)
18,1661
(0,1031)

EGG/iG
3,1607

(0,0237)
0,4291

(0,0036)
18,3707
(0,0469)

EGG/CN
3,4711

(0,0721)
0,7625

(0,0004)
24,1575
(0,0333)

EAM/AB
2,8519

(0,0156)
3,6511

(0,0235)
21,1711
(0,0683)

EPA/PM
2,8053

(0,0069)
1,9411

(0,0385)
16,5269
(0,1099)

ET/Z
2,9348

(0,0071)
0,6456

(0,0059)
18,8072
(0,0679)

ECM/J
3,2021

(0,0603)
0,6661

(0,0283)
19,4262
(0,1931)
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Figura 3. Dados da deter mi na ção de cin zas no filé cru in

natura de tai nha (resí duo obtido a 105°C).

Figura 4.  Deter mi na ção de lipí deos no filé cru da tai nha

(g/100 g).

Figura 5. Deter mi na ção de lipí deos no filé cru in natura

de tai nha desi dra tada (g/100 g).

Os valo res de lipí dios obti dos para a tai nha in

natura foram 1,31,como média, que se apro xima ao

de ali men tos tais como: cere ais como trigo (fari nha)

com 1,35 g e fei jão preto (cru) com 1,32 g ); fru tas

como o kiwi com 1,37 g e sapoti (polpa) com 1,16;

pes ca dos como cama rão (cru) com 1,55 g, peixe

betara (cru) com 1,36 g, peixe pes cada (filé cru) com

1,30 g e peixe tor ti nha (cru) com 1,29g; car nes como

de porco cai titu (crua ) 1,46 g e cotia (cura) 1,21g;

doces com  rapa dura com 1,18 g e ali men tos pre pa ra -

dos como baião de dois com 1,37 g.

Figura 6. Deter mi na ção de pro te í nas no filé cru de tai nha

seca (resí duo a 105°C).

Figura 7. Deter mi na ção de pro te í nas de tai nha in natura

(resí duo a 105°C).
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Os resul ta dos de pro te í nas obti dos para as vinte

amos tras de tai nha mos tra ram que os teo res de pro te í -

nas cal cu la dos a par tir de 100 g de amos tra seca, tive -

ram vari a ções de teo res de amos tra para amos tra. Para

o filé cru resí duo seco, o menor teor apre sen tado foi

para a amos tra de EC/BF: × ± s  70,9796% (0,9695)  e o 

maior para a amos tra de EC/BC: × ± s  91,3868%

(0,2453). Para o filé cru in natura, o menor teor foi para 

a amos tra de EP/I: × ± s 15,7117 (0,0231) e o maior

teor para a amos tra de EGG/CN 24,1575% (0,0333).

Para o filé cozido o menor teor foi para a amos tra de

EAM/AB: × ± s 67,5858 (0,5167) e o maior teor para a

amos tra de ECM/J: × ± s 92,6279 (0,4099), havendo

pou cas vari a ções entre as amos tras de filé cru e amos tra 

de filé cozido.

Conclusão

Quando o assunto é ali mento, a mai o ria das pes -

soas tende a pen sar somente nas calo rias que eles for -

ne cem ao orga nismo, sem saber que esta ener gia vem 

dos macro nu tri en tes que for ne cem as calo rias aos

ali men tos.

O maior for ne ce dor de ener gia são os lipí deos ou

gor du ras. Assim, ele deve com por, no máximo, 30%

do valor caló rico total da dieta. Por isso deve mos dar

pre fe rên cias às gor du ras de ori gem vege tal, pre fe -

rindo as mar ga ri nas ao invés de man te i gas, óleos de

canola, milho ou girassol. 

As pro te í nas da dieta estão envol vi das na sín tese

de pro te í nas teci du ais e outras fun ções meta bó li cas

espe ci ais. Nos pro ces sos ana bó li cos, for ne cem os

ami noá ci dos para a cons tru ção e manu ten ção dos

teci dos orgâ ni cos. Como fonte de ener gia, as pro te í -

nas são equi va len tes aos car bo i dra tos, pois for ne cem 

4 kcal/g. Em sín tese, a pro te ína ainda é con si de rada

um ele mento fun da men tal em todos os pro ces sos

fisi o ló gi cos e bioquímicos do organismo nas mais

diversas faixas etárias. 

Ali men tos ricos em pro te í nas são de ori gem ani -

mal (carne ver me lha, aves e pei xes). Entre a legu -

mino sas que apre sen tam teo res sig ni fi ca ti vos de

pro te í nas estão os fei jões, a soja, len ti lha, ervi lha,

nozes e amên doas.
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Intro duc tion

A con si de ra ble amount of the world popu la tion is 

affec ted by the occur rence of gall sto nes. Such fact

jus tify the study of the che mi cal com po si tion of

gall sto nes as a way to unders tand its for ma tion

mecha nism, which will, in a broad sense, allows the

pro po si tion of medi cal pro ce du res in order to avoid

its for ma tion and dama ges to the pati ents. 

In the pre sent work the are per for med the physi cal

and che mi cal stu dies of gall sto nes sam ples col lec ted

from pati ents sub mit ted to cho lecy stec tomy at the

Hos pi tal Uni ver si tá rio Ono fre Lopes of Uni ver si dade

Fede ral do Rio Grande do Norte, in Natal, Rio Grande

do Norte state, Bra zil. The gall sto nes sam ples were

stu died using ele men tal analy sis, infra red spec tros copy,

X-ray dif frac to metry, scan ning elec tron micros copy

(SEM) and ato mic absorp tion spec tros copy.

Expe ri men tal

The gall stone sam ples were col lec ted from pati ents

sub mit ted to cho lecy stec tomy at the Hos pi tal

Uni ver si tá rio Ono fre Lopes of Uni ver si dade Fede ral

Abstract
In the pre sent work are per for med the physi cal and che mi cal stu dies  of gall sto nes sam ples
col lec ted from pati ents sub mit ted to cho lecy stec tomy at the Hos pi tal Uni ver si tá rio Ono fre Lopes
of Uni ver si dade Fede ral do Rio Grande do Norte, in Natal, Rio Grande do Norte state, Bra zil. The 
gall sto nes sam ples were stu died using ele men tal analy sis, infra red spec tros copy, X-ray
dif frac to metry, scan ning elec tron micros copy (SEM) and ato mic absorp tion spec tros copy. 
Stan dard cho les te rol was used for all analy sis as com pa ri son with the gall sto nes. Is veri fied that
crystal line cho les te rol is the main che mi cal com po nent of all stu died gall sto nes sam ples. By SEM 
micros copy is veri fied the stra ti fi ca tion of cho les te rol in all gall sto nes sam ples. The ato mic
absorp tion analy sis shows the pre sence of cal cium, sodium, mag ne sium, potas sium, cop per, iron
and zinc. 
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do Rio Grande do Norte, in Natal, Rio Grande do Norte 

state, Bra zil. The gall sto nes and bile sam ples were

col lec ted by the chi rur gi cal cen ter team of Hos pi tal

Ono fre Lopes, bet ween Octo ber, 21, 1999 and April,

25, 2000. A total of 34 bile sam ples (After pH

mea su ring, the bile sam ples were dis car ded) and 34

gall stone sam ples were col lec ted. The col lec ted

sam ples were hand led at ther mal con ta i ners and sto red

at -10 °C before analy sis. For com pa ri son with

gall stone sam ples, stan dard cho les te rol and bili ru bine

sam ples from Sigma were emplo yed.

After was hing with dei o ni zed water to remove

the bile resi dues, the gall sto nes were dried at room

tem pe ra ture under vacuum for 24 h. Hence, the

sam ples were tur ned into pow ders by it in a mor tar.

The obta i ned pow ders were then dried under vacuum 

at room tem pe ra ture for 12 h.   

In order to pre pare solu ti ons to the ato mic

absorp tion analy sis, gall sto nes pow der sam ples were 

cal ci na ted in an elec tric fur nace at 550 °C for 2 h.

The cal ci na ted sam ples were then dis sol ved in a 10% 

HCl solu tion and fil te red off.  

The FT infra red spec tra were obta i ned in KBr discs

in the 4000-400 cm-1 range by suing a Per kin Elmer

FTIR- 16 PC appa ra tus. The X-ray pow der pat terns

were obta i ned in a Sie mens D 5000 appa ra tus (CuKa

radi a tion). The SEM micro graphs were obta i ned in a

Phil lips XL 30 – ESEM micros cope. The ato mic

abdorp tion analy sis were per for med in a Varian Spec tra

A –110 equip ment. The car bon, hydro gen and nitro gen

ele men tal analy sis were per for med in a Per kin Elmer

micro analy zer model 2400. 

Results and dis cus sion

From the 34 gall stone col lec ted sam ples, 85% were 

form female and 15 % from male pati ents.

Furt her more, only 15 % of the pati ents are less than 30

years old. The physi cal aspects of some of the stu died

gall stone sam ples are shown in Figure 1. As can be

obser ved, it was found a great diver sity of size, color,

tex ture and shape for the con si de red gallstones.

Since the obta i ned results are very simi lar for the

34 stu died sam ples, only the results obta i ned for 8

repre sen ta tive sam ples will be pre sen ted. The age

and sex of the pati ents, as well as the pH value of the

bile for the eight con si de red gall stone sam ples are

sum ma ri zed in Table 1. As can be obser ved from

Table 1 data, the bile exhi bits pH values around 7.0,

that is, a neutral pH.

Tabel 1. Age and sex of the pati ents, and pH values of the

bile for the eight con si de red gall stone sam ples.

Sam ple Age Sex PH (bile)

1 49 M 6.9

2 39 F 7.5

3 32 F 7.4

4 50 F 7.7

5 45 F 6.7

6 52 F 6.8

7 44 F 7.9

8 74 F 7.6

Figure 1. Physi cal aspect of some gall stone sam ples: Sam ple 5 (a), sam ple 3 (b),

sam ple 4 (c), sam ple 1 (d), sam ple 8 (e), sam ple 2 (f), sam ple 7 (g), a sec tion view

of sam ple 7 (h), sam ple 6 (i) and a sec ti o nal view of sam ple 6 (j).
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The main infra red bands obser ved in the infra red

spec tra obta i ned for cho les te rol and bili ru bine are

sum ma ri zed in Table 2. The infra red spec tra for

gall stone (sam ple 1) is shown in Figure 2.

Figure 2. Infra red spec tra for a gall stone (sam ple 1).

In the infra red spec tra obta i ned for gall stone

(sam ple 1) can be obser ved bands at 3398, 2930,

1465, 1376 and 1056 cm-1, attri bu ted to cho les te rol, 

as well as bands at 1670 cm-1 bue to the C=O stret -

ching mode of bili ru bine1 and anot her band at 1586

cm-1 asso ci a ted to the n COO-Me+ vibra tion mode

of cal cium bili ru bi nate1. For sam ple 2 an infra red

band at 1580 cm-1 asso ci a ted to cal cium bili ru ni nate 

and cal cium pal mi tate1 is obser ved. For the other 33 

gall stone sam ples, very simi lar spec tra were obta i -

ned, and so, could be con clu ded that the main che -

mi cal spe cies pre sent in the gall stone sam ple are

cho les te rol, bili ru bine, cal cium bili ru bi nate and

cal cium pal mi tate, whose struc tu ral for mu lae are

shown in Figure 3. 

Figure 3. Struc tu ral for mu lae for cho les te rol (a), bili ru bine

(b), cal cium bili ru bi nate (c) and cal cium pal mi tate (d).

In Figure 4 are shown the X-ray dif frac tion pat -

terns for the cho les te rol stan dard sam ple and the

eight con si de red gall stone sam ples. As can be obser -

ved, the obta i ned X-ray pat terns con firms the pre -

sence of cho les te rol, as well as the fact that

cho les te rol is the main crystal line che mi cal com po -

nent in all sam ples, since dif frac tion peaks due to

anot her che mi cal subs tance are not obser ved. 

Two obta i ned SEM micro graphs are shown in

Figure 5. As can be obser ved, both, cho les te rol (stan -

dard sam ple) and gall stone (sam ple 6), exhi bit a

lami na ted micros tru cu ture, with the gall stone sam ple 

exhi bi ting, also, some irre gu lar gra ins.  So, even

from a micros truc tu ral point of view, the gall stone

sam ples are most rela ted to cho les te rol. 

The metal con tent of the gall stone sam ples were

mea su red by using ato mic absorp tion spec tros copy.

The obta i ned results are sum ma ri zed in Table 3. As

can be veri fied, with excep tion of sam ple 5, the main

100
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Tabel 2. Main infra red bands for cho les te rol and bili ru bine

stan dard sam ples.

Band / cm-1 Attri bu tion

Cho les te rol 3400 n(OH)

2930 n(CH)

1630 n(C=C)

1466/ 1376 d(CH2)/(CH3) and d (OH)

1056 n(C-O)

Bili ru bine 3425 n(OH)

1670 n(C=O)

1610 d(NH)

1475 d(OH)

1250 n(C-O)

1020 n(C-N)
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metal lic com po nent of the gall stone sam ples is cal -

cium, fol lo wed by sodium, mag ne sium, potas sium,

iron, cop per and zinc.

Figure 4. X-ray dif frac tion apt terns for cho les te rol (stan -

dard sam ple) and the eight gall stone con si de red sam ples.

Figure 5. SEM micro graphs for: (a) cho les te rol (stan dard

sam ple) and (b) gall stone (sam ple 6).

Table 3. Metal con tents (mass %) of the con si de red gall stone

sam ples as obta i ned by ato mic absorp tion spec tros copy.

Sample

Metal 1 2 3 4 5 6 7 8

Ca 0.088 0.144 0.625 1.260 0.026 1.219 1.125 0.26

Na 0.028 0.038 0.017 0.043 0.072 0.120 0.065 0.050

Mg 0.015 0.007 0.008 0.031 0.007 0.018 0.030 0.015

K 0.003 0.005 0.004 0.003 - 0.005 0.013 -

Cu - - - - - 0.003 - 0.016

Fe - - - - 0.005 - - 0.009

Zn - - - 0.001 - 0.001 0.001 0.002

The CHN ele men tal analy sis results are sum ma -
ri zed in Table 4. Based on these expe ri men tal data,
as well as on the che mi cal for mu lae for cho les te rol,
bili ru bine, cal cium bili ru bi nate, cal cium pal mi tate
and cal cium car bo nate, the per cen ta ges of this main 
che mi cal subs tan ces on the gall stone sam ples can be
cal cu la ted, and such results are sum ma ri zed in Table
5. As can be veri fied, cho les te rol is the main che mi -
cal com po nent for all gall stone sam ples.

Table 4. Car bon, hydro gen and nitro gen ele men tal analy -
sis results for the eight con si de red gall stone sam ples.

Sam ple C (%) H (%) N (%)

1 82.4 11.4 0.4

2 82.9 11.7 0.1

3 82.0 11.6 -

4 80.9 11.4 0.1

5 82.0 11.6 0.1

6 77.1 10.7 1.7

7 79.4 11.0 0.2

8 81.3 11.4 0.8

Table 5. Per cen tage com po si tion for the main che mi cal
subs tan ces found in the con si de red gall stone sam ples (A =
cho les te rol; B = bili ru bine; C = cal cium bili ru bi nate, D =
cal cium pal mi tate and E = cal cium car bo nate).

Sam ple A B C D E

1 96 3 1 0 0

2 98 0 1 1 0

3 98 0 0 0 2

4 96 0 1 0 3

5 98 1 1 0 0

6 77 7 13 1 2

7 94 0 2 2 2

8 91 5 4 0 0

Refe ren ces
1. K. Naka nishi, Infra red Absorp tion spec tros copy,

Nan kodo Com pany, Tokyo, 1962. 
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Intro du ção

A ter mo gra vi me tria (TG), a calo ri me tria explo ra tó -

ria dife ren cial (DSC), e a calo ri me tria de solu ção,

empre ga das iso la da mente ou em con junto, têm se mos -

trado muito úteis no estudo dos mais vari a dos sis te mas

inor gâ ni cos, tais como sílica gel amorfa , sílica lame lar, 

flu o re tos e fos fa tos lame la res, híbri dos óxido-polí mero

con du tor, óxi dos mis tos e adu tos, bem como no estudo

da inte ra ção metal-ami noá cido.

A exis tên cia de cor re la ções entre dados ter mo -

gra vi mé tri cos e calo ri mé tri cos para com pos tos de

coor de na ção têm sido demons trada, com o esta be le -

ci mento de uma série de equa ções empí ri cas que per -

mi tem esti mu lar-se os valo res dos parâ me tros

calo ri mé tri cos com base na tem pe ra tura do iní cio da

termo-degra da ção do com posto, ti, tendo sido recen -

te mente demons trada, a exis tên cia de cor re la ção

entre os valo res de ti e a con fi gu ra ção ele trô nica

(ener gia ele trô nica de dife ren tes con fi gu ra ções) dos

ele men tos lan ta ní di cos.

O pre sente tra ba lho tem por obje tivo demons trar a

exis tên cia de cor re la ções empí ri cas quan ti ta ti vas

entre a ental pia média de liga ção metal-ligante, tal

como obtida por calo ri me tria de solu ção, os valo res de 

ti, tal como deter mi na dos por ter mo gra vi me tria, e a

fre qüên cia de esti ra mento simé trico da liga ção

metal-ligante, tal como deter mi nada por espec tros -

copia na região do infra ver me lho. Para tanto, são utili -

za dos dados espec tros có pi cos, ter mo gra vi mé tricos e
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calo ri mé tri cos obti dos para os adu tos do tipo MCl3.nL 

(M=Sb e Bi, N= 1,2 e 3 e L= dime til for ma mida, dmf,

dime ti la ce ta mida, dma e tetra me ti lu réia, tmu), e para

os mono e bisa du tos entre hale tos de zinco e dime til -

for ma mida. Para todos os adu tos con si de ra dos, a

coor de na ção se dá via oxi gê nio.

Resultados e discussão

Adu tos de anti mô nio e bis muto

Levando-se em conta que alguma incer teza pode

ser atri bu ída aos valo res expe ri men tais de nM-O

(fre qüên cia de esti ra mento da liga ção metal-oxi gê -

nio), como con se qüên cia dos fato res ope ra ci o nais ou 

ins tru men tais envol vi dos na obten ção de um espec -

tro na região do infra ver me lho, e tendo-se ainda pre -

sente o fato de que os valo res de <D>(M-O) (ental pia

média da liga ção metal-oxi gê nio) são em ver dade

esti ma ti vas, a grande pro xi mi dade ou coin ci dên cia

entre os valo res de L = nM-O / <D>(M-O) apre sen -

ta das na Tabela 1, para um dado con junto de adu tos,

pode ser enca rada como real mente sur pre endente.

Tabela 1.  Ental pia média da liga ção metal-oxi gê nio,

<D>(M-O), fre qüên cia de esti ra mento da liga ção metal-

oxi gê nio, nM-O e a rela ção L = nM-O / <D>(M-O) para

adu tos do tipo MCl3.nL (M = Sb e Bi, N = 1,2 e 3 e L =

dime til for ma mida, dmf, dime ti la ce ta mida, dma e tetra me -

ti lu réia, tmu).

Aduto
<D>(M-O) /

KJ.mol-1
nM-O / cm-1

L = nM-O /
<D>(M-O)

SbCl3.dmf 96 410 4,3

SbCl3.dma 106 445 4,2

SbCl3.tmu 113 425 3,8

SbCl3.2tmu 98 412 4,2

BiCl3.2dmf 113 410 3,6

BiCl3.2dma 123 440 3,6

BiCl3.2tmu 125 412 3,3

BiCl3.3dma 103 426 4,1

BiCl3.3tmu 110 412 3,7

Com pa rando-se os valo res de L = nM-O / <D>(M-O)

apre sen tados na Tabela 1, pode-se cons ta tar que,

para adu tos com mesmo número de ligan tes os valo -

res de L dimi nuem à medida que o volume da molé -

cula ligante aumenta. Assim, os valo res de L dimi -

nuem na ordem tmu < dma < dmf. Por tanto, o efe ito

esté rico asso ci ado à molé cula ligante encon tra-se

refle tido (inclu ído) no valor de L para os adu tos

SbCl3.2tmu e BiCl3.2tmu, os valo res de L dimi nuem

com o aumento do raio do cátion.

Deve-se notar que os valo res de L refle tem ten dên -

cias que os valo res de <D>(M-O) ou nM-O iso la da -

mente não refle tem, sendo por tanto um parâ me tro mais

con fiá vel, por que é sen sí vel à vari a ções de fato res, tais

como apon tado ante ri or mente. Tal fato é mais uma vez

com pro vado com pa rando-se os valo res de L para os

pares de adu tos SbCl3.tmu, SbCl3.2tmu e BiCl3.2tmu,

BiCl3.3tmu. Em ambos os casos, enquanto os valo res

de <D>(M-O) e nM-O dimi nuem com aumento do

número de ligan tes, os valo res de L aumen tam, refle -

tindo o maior impe di mento esté rico asso ci ado a um

número maior de molé cu las ligan tes na esfera de

coorde na ção do metal. Coin ci den te mente, em ambos

os casos,  L sofre um aumento de 0,4 ao se pas sar do

aduto de menor para o de maior número de ligan tes.

Deve-se ainda notar que para os adu tos SbCl3.2tmu e 

BiCl3.2tmu a razão entre os valo res de L é pra ti ca mente

idên tica à rela ção inversa entre os raios dos íons Sb3+ e

Bi3+. Assim, tomando-se os valo res dos raios para Sb3+

e Bi3+ (número  de coor de na ção) como iguais a 90 e 117

pm, res pec ti va mente:

(Bi3+ ) / L (Sb3+) = 3,3 / 4,2 = 0,79 (1)

r (Sb3+) / r (Bi3+ ) = 90 / 117 = 0,77 (2)

ou seja, se con si de rar mos ape nas a pri me ira casa deci -

mal após a vír gula, ambos os valo res são iguais a 0,8.

Vale a pena lem brar nova mente que, levando-se em

conta as incer te zas nas deter mi na ções expe ri men tais

dos valo res de <D>(M-O) e nM-O, uma tal con cor -

dân cia pode ser tida como real mente sur pre en dente.

Uma outra forma de escre ver a Equa ção 1 seria:

[nM-OBi / <D>(M-O Bi)]. [<D>(M-O)Sb / nM-OSb] = 0,8 (3)

que deter mina que, uma vez conhe ci dos os valo res

de nM-O e <D>(M-O) para um dado aduto de Sb,

por exem plo, basta que sai ba mos o valor de nM-O

para que se possa esti mar de forma bas tante con fiá -

vel o valor de <D>(M-O) para o aduto de bis muto, ou 

vice-versa, con si de rando-se sem pre adu tos com o

mesmo número de ligan tes. Igua lando-se as

Equações 2 e 3, tem-se:
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[nM-OBi/<D>(M-OBi)]. [<D>(M-O)Sb / nM-OSb] =

r(Sb3+) / r(Bi3+) = 0,8 (4)

que cor re la ci ona os valo res de nM-O e <D>(M-O) com 

os valo res dos raios, e con se qüen te mente com a carga  e 

a con fi gu ra ção ele trô nica dos cáti ons envol vi dos.

Assim, demons tra-se quan ti ta ti va mente a cor re la ção

entre o valor de um parâ me tro calo rí fico, <D>(M-O) e

a con fi gu ra ção ele trô nica do cen tro ele tro fí lico ao qual

se coor de na rão as molé cu las ligan tes.

Adu tos de Zinco

A Tabela 2, apre senta a forma con den sada dos

parâ me tros ter mo quí mi cos, <D>(M-O) e ti, e espec -

tros có pico, nM-O, para os mono e bisa du tos entre

hale tos de zinco e dime til for ma mida (dmf) uti li za dos 

para o pre sente estudo.A Tabela 3, apre senta os valo -

res das rela ções L = nM-O/<D>(M-O) e g = ti /

<D>(M-O).

Tabela 2. Tem pe ra tura do iní cio da degra da ção tér mica ,

ti, ental pia de liga ção metal-oxi gê nio, <D>(M-O) e fre -

qüên cia de esti ra mento da liga ção metal-oxi gê nio, nM-O

para o mono e bisa du tos entre hale tos de zinco e dime til fo -

ma mida (dmf).[29]

Aduto ti / K <D>(M-O) / KJ.mol-1 nM-O / cm-1

ZnCl2.2dmf 368 139 415

ZnBr2.2dmf 374 135 412

ZnI2.2dmf 370 127 414

ZnCl2.dmf 420 201 420

ZnBr2.dmf 423 184 415

ZnI2.2dmf 453 178 415

Tabela 3.Valo res das rela ções L = nM-O / <D>(M-O)  e   g

= ti / <D>(M-O), para os mono e bisa du tos entre hale tos de

zinco e dime til for ma mida.[29]

Aduto L = nM-O / <D>(M-O) g = ti / <D>(M-O)

ZnCl2.2dmf 3,0 2,6

ZnBr2.2dmf 3,1 2,8

ZnI2.2dmf 3,3 2,9

ZnCl2.dmf 2,1 2,1

ZnBr2.dmf 2,3 2,3

ZnI2.2dmf 2,3 2,5

Uma vez que a termo-degra da ção dos adu tos ini -

cia-se pela saída dos ligan tes, cer ta mente a ental pia da

liga ção metal ligante encon tra-se dire ta mente rela ci o -

nada ao valor de ti. Além disso, uma vez que os valo res

de nM-O rela ci o nam-se à den si dade ele trô nica da

liga ção metal-oxi gê nio, cer ta mente encon tram-se rela -

ci o na dos aos valo res de <D>(M-O), e con se quen te -

mente aos valo res de ti. A exis tên cia de uma cor re la ção

entre ti e nM-O, torna-se tam bém bas tante natu ral se

lem brar mos que nM-O, rela ci ona-se com a fre qüên cia

de esti ra mento da liga ção metal-ligante, e que ti  jus ta -

mente a tem pe ra tura na qual a ampli tude desta vibra ção 

supera o valor máximo pos sí vel, oca si ona sua rup tura.

Como pode ser cons ta tado ana li sando-se os

dados da Tabela 3, os valo res de L e g sem pre

aumen tam de clo reto de iodeto, refle tindo assim o

efe ito do aumento do raio e con se qüen te mente, neste

caso, pola ri za bi li dade do ânion. Além disso, os valo -

res de L e g são idên ti cos para os mono a du tos e muito 

pró xi mos entre si para os bisa du tos.

À deter mi na ção no valor ter mo gra vi mé trico de ti

pode-se atri buir um des vio de ± 5 % como con se qüên -

cia dos vários fato res que podem afe tar a repro du ti bi -

li dade de uma curva TG33. Alguma incer teza pode

tam bém ser atri bu ída aos valo res de nM-O, como con -

se quan cia dos fato res ope ra ci o nais ou ins tru men tais

envol vi dos na obten ção de um espec tro IV30.

Levando-se estes em con si de ra ção, e lem brando ainda 

que os valo res de <D>(M-O) são ver da des esti ma ti -

vas, inclu indo por tanto, certo grau de incer teza em

seus valo res, a grande pro xi mi dade ou coin ci dên cia

de valo res entre L e g, é real mente notá vel.

<D>(M-O) = ti / g , se ti  < 420 K, ou (5)

<D>(M-O) = (ti / g) – 7,75.10-2. ti, se ti  > 420 K (6)

Con si de rando-se o fator 7,75.10-2. ti como um

fator de cor re ção que leva ria em conta a con tri bu i ção 

da capa ci dade calo rí fica vibra ci o nal para a ener gia

da liga ção metal-ligante. Como pode-se cons ta tar

pelos dados da Tabela 3, ape nas os mono a du tos

degra dam-se ter mi ca mente acima de 420 K, o que

explica o fato dos valo res de L e g serem iguais entre

si para estes com pos tos. 

A par tir dos dados da Tabela 3, a seguinte equa -

ção empí rica pode ser obtida:

<D>(M-O) = nM-O / (n +1 + a) (7)

em que n = número de ligan tes e a » (3,16 – b).0,6;

3,16 = ele tro ne ga ti vi dade de Pau ling para o cloro e

b = ele tro ne ga ti vi dade de Pau ling para o haleto pre -

sente no aduto con si de rado.
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Assim, se tomar mos as ele tro ne ga ti vi da des de

Pau ling para o cloro, bromo e iodo res pec ti va mente

3,16; 2,96 e 2,66, tere mos que a » 0, 0,12 e 0,30 , para

adu tos com cloro, bromo e iodo, res pec ti va mente.

Por tanto, o parâ me tro “a” foi intro du zido para con si -

de rar a influên cia que a maior ou menor pola ri za bi li -

dade do ânion terá sobre a inte ra ção do cen tro

ele tro fí lico (cátion metá lico) com a molé cula ligante,

influ en ci ando por tanto o valor de <D>(M-O). Igua -

lando-se as Equa ções 5 e 6 à Equa ção 7, tem-se:

ti / g =  nM-O /  (n +1 + a) (8)

ti = [nM-O / (n +1 + a) . g                                         

se ti < 420 K

(ti / g) – 7,75.10-2. ti  = nM-O / (n +1 + a) (9)

ti =  [nM-O / (n +1 + a) ] / [(1 / g) – 7,75.10-2]              

se  ti > 420 K

As Equa ções 8 e 9 cor re la ci o nam quan ti ta ti va -
mente um parâ me tro ter mo gra vi mé trico, ti como um

parâ me tro espec tros có pico de infra ver me lho, nM-O.
Assim, de posse do valor de um deles pode ría mos 

facil mente esti mar o valor do outro. O fato de exis tir
uma cor re la ção quan ti ta tiva tão sim ples entre ter mo -
gra vi me tria e espec tros co pia na região do infra ver -
me lho, reforça a posi ção da ter mo gra vi me tria como
uma téc nica con fiá vel para deter mi na ção de parâ me -
tros físico-quí mi cos de adu tos.

Conclusão 

Com base nas cor re la ções empí ri cas esta be le ci das
no pre sente tra ba lho, bem como nas demais cor re la ções 
repor ta das na lite ra tura, pode-se con cluir pela exis tên -
cia de estre ita cor re la ção entre os parâ me tros ter mo -
quími cos (calo ri mé tri cos e ter mo gra vi mé tri cos) e
espec tros có pi cos IV para com pos tos de coor de na ção.
Nas cor re la ções empí ri cas esta be le ci das apre sen tam
uti li dade do ponto de vista prá tico, per mi tindo, por
exem plo, esti mar-se os valo res de <D>(M-O) com base 
nos dados ter mo gra vi mé tri cos ou espec tros có pi cos,
mas prin ci pal mente, con tri buem para um melhor
enten di mento da físico-quí mica de adu tos.
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Intro du ção

Em fun ção de sua simi la ri dade, em ter mos de com -

po si ção e estru tura, com inú me ras molé cu las de inte -

resse bio ló gico1, as ami das e tio a mi das cícli cas têm

sido fre qüen te mente empre ga das como ligan tes na sín -

tese de com pos tos de modelo. Entre as molé cu las uti li -

za das, a eti le nou réia(eu) e a eti le no ti ou réia(etu), cujas

estru tu ras são mos tra das na Figura 1, mere cem des ta -

que, em fun ção de sua simi la ri dade com molé cu las

como: ura cila, gua nina, timina, cito sina, ácido úrico e

bio tina2. Assim, a sín tese de com pos tos de zinco3, palá -

dio, pla tina4, esta nho5 e cobre6, envol vendo eu e/ou etu

tem sido repor tada.

Para eu, o átomo de oxi gê nio e os áto mos de

nitro gê nio apre sen tam-se como pos sí veis sítios de

coor de na ção. Para etu, a única dife rença é a subs ti tu -

i ção do átomo de oxi gê nio pelo de enxo fre.Veri -

fica-se que para eu, o átomo de oxi gê nio é uti li zado

como sítio de coor de na ção, o que pode ser cons ta -

tado por espec tros co pia na região do infra ver me lho,

veri fi cando uma dimi nu i ção na fre qüên cia de esti ra -

mento da banda de amida I (C=O), e um aumento nas 

fre qüên cias das ban das ami das II (defor ma ção N-H) 

e nC-N. Para etu, um aumento da fre qüên cia da

banda tio a mida I (C=S), acom pa nhada da con co mi -

tante dimi nu i ção das fre qüên cias das ban das g(C=S)

+ d(NCS) e g(C-N) + d(NCN) é con si de rada como

evi dên cia de uma coor de na ção via nitro gê nio.

Figura 1.  Estru tu ras das molé cu las de eu (a) e etu (b).

Abstract
A Theo re ti cal Study About the Coordina tion Sites of Eth yle ne u rea and Ethyle net hi ou rea
To cla rify the con tro versy about the use of sulp hur  or nitro gen atoms as coor di na tion sites in the
mole cule of eth yle neth you rea, etu, cal cu la ti ons at the Har tree – Fock level ( STO –3G basis set )
and semi-empi ri cal (PM3) were per for med, to esta blish the elec tros ta tic poten tial maps and
HOMO mole cu lar orbi tals  for etu and also for eth yle ne u rea, eu. The obta i ned results show that
for eu and etu the prin ci pal coor di na tion sites are the oxy gen and sulp hur atoms, res pec ti vely. The 
obta i ned results for etu, sug gest that many infra red data obta i ned for a serie of coor di na tion
com pounds using etu as ligand were not well unders tood. 
Key -words: eth yle net hi ou rea; coor di na tion sites; har tree-fock.
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Na ten ta tiva de expli car este apa rente con tra-

senso, de ter-se, para eu, o átomo de oxi gê nio como

sítio de coor de na ção, enquanto que para etu o enxo -

fre não é uti li zado, veri fi cando-se coor de na ção via

nitro gê nio, Singh e Pande pro pu se ram as fór mu las

de res so nân cia apre sen ta das na Figura 2. Assim, em

fun ção das dife ren ças de ele tro ne ga ti vi dade entre O,

N, S e C, teria-se, para eu, um des lo ca mento ele trô -

nico de N par O, enquanto que na molé cula de etu

este des lo ca mento se daria de S para N. Esta expli ca -

ção é geral mente ace ita, sendo uti li zada para expli car 

a apa rente coor de na ção via nitro gê nio, veri fi cada

para com pos tos entre etu e esta nho (IV), cobre (II) e

Cobalto (II).Con tudo, uma ambi güi dade pode ser

obser vada quando da inter pre ta ção dos dados de

infra ver me lho. Para os com pos tos com Pd e Pt, por

exem plo, reporta-se que a coor de na ção entre etu e

estes cen tros metá li cos, ocorreria não via nitro gê nio,

mas sim via enxo fre. Assim, a molé cula de etu tem se 

cons ti tu ído em espé cie para a qual os dados de infra -

ver me lho não pro pi ciam inter pre ta ções ine quí vo cas

sobre qual o sítio de coor de na ção empre gado.

Figura 2.  Estru tu ras de res so nân cia pro pos tas por Singh e

Pande para eu e etu na ten ta tiva de expli car suas carac te rís -

ti cas coor de na ti vas.

O pre sente tra ba lho tem por fina li dade efe tuar um

estudo teó rico sobre as molé cu las de eu e etu, esta

última sobre tudo, a fim de deter mi nar qual seja, nes sas

molé cu las, o sítio de coor de na ção pre fe ren cial.

Meto do lo gia

Os cál cu los foram efe tu a dos con si de rando-se as

estru tu ras de equi lí brio das res pec ti vas molé cu las, no

nível Har tree-Fock, uti li zando-se um con junto de base

STO_3G, e por método semi-empí rico (PM3). Empre -

gou-se, para rea li za ção de todos os cál cu los, o pacote

com pu ta ci o nal Spar tan, ver são Pro 1.0.3.

A fim de veri fi car qual dos méto dos for nece os

resul ta dos mais con fiá veis para o estudo em ques tão,

com pa rou-se as fre qüên cias vibra ci o nais cal cu la das

com as obti das expe ri men tal mente.

Resultados e discussão

As fre qüên cias vibra ci o nais teó ri cas e obti das

expe ri men tal mente para as molé cu las de eu e etu são

apre sen ta das na Tabela 1. Com pa rando-se os dados da

refe rida tabela, veri fica-se que o cál culo no nível

Hartree-Fock (STO-3G) é o que for nece valo res teó ri -

cos em maior con cor dân cia com os valo res expe ri men -

tais. Uma vez que trata-se, aqui, de deter mi nar, por

cál cu los teó ri cos, quais os sítios de coor de na ção pre fe -

ren ci ais nas molé cu las de eu e etu, que são moni to ra dos 

roti ne i ra mente por espec tros co pia na região do infra -

ver me lho (as três ban das con si de ra das para cada molé -

cula são as mais afe ta das quando da ocor rên cia de

coor de na ção) os resul ta dos obti dos efe tu ando-se cál cu -

los no nível Har tree-Fock (STO-3G), serão os con si de -

ra dos nas dis cus sões sub se qüen tes.

Tabela 1.  Dados de espec tros co pia vibra ci o nal (cm-1),

teó ri cos e expe ri men tais, para as prin ci pais ban das nas

molé cu las de eu e etu.

Eu Etu

Exp. a# 1685;1508;1274 1499; 1276; 1000

Exp. a* 1661; 1490; 1265 1470; 1250; 1010

Exp. b* 1490; 1265; 1035

Har tree-Fock (STO-3G) 1700; 1462; 1278 1481; 12179; 1033

Semi-empí rico (PM3) 1950; 1410; 1242 1441; 1290; 1000
# Refe rên cia 6.
* Refe rên cia 5.
a Em par ti lhas de KBr.
b Em solu ção de CHCl3.

As super fí cies de ener gia poten cial para eu e etu são 

mos tra das na Figura 3. As áreas em ver me lho repre sen -

tam as regiões de maior den si dade ele trô nica nas molé -

cu las, enquanto que as áreas em azul asso ciam-se a

uma den si dade ele trô nica mais baixa. Uma vez que

ambas as molé cu las com por tam-se como doa do res de

elé trons, os orbi tais mole cu la res ocu pa dos de mais alta

ener gia (HOMO), são tam bém de inte resse, e são por

isso mos tra dos na Figura 4.
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Figura 3.  Super fí cies de ener gia poten cial para eu (a) e

etu (b).

Figura 4.  Orbi tais mole cu la res ocu pa dos de mais alta

ener gia (HOMO) para eu (a) e etu (b).

Como pode-se cons ta tar ana li sando-se a Figura 3,

para eu e etu, as regiões de maior den si dade ele trô nica,

situam-se nos áto mos de oxi gê nio e enxo fre, res pec ti -

va mente. Para ambas as molé cu las, veri fica-se, ainda,

que os áto mos de nitro gê nio cons ti tuem-se ainda em

regiões ricas em elé trons, embora menos que O e S.

Pode-se veri fi car que em eu, a região de maior den si -

dade ele trô nica encon tra-se bem loca li zada, sendo,

porém, mais difusa sobre o átomo de enxo fre (etu).

Ana li sando-se, con tudo, a Figura 4, veri fica-se que

para etu, a maior con tri bu i ção para o HOMO vem do

átomo de enxo fre, que se cons ti tui, por tanto, em sítio de 

coor de na ção pre fe ren cial, quando com pa rado com os

áto mos de nitro gê nio. Para eu, ao con trá rio, o HOMO

encon tra-se gran de mente des lo ca li zado sobre os áto -

mos de nitro gê nio e oxi gê nio, suge rindo-se que se

deve ria veri fi car, com fre qüên cia, a uti li za ção de um ou 

outro sítio de coor de na ção, fato que se encon tra em

total dis cor dân cia com  os dados expe ri men tais da lite -

ra tura, em que se veri fica que o oxi gê nio é quase que o

sítio de coor de na ção exclu sivo. A alta den si dade ele -

trô nica em torno do oxi gê nio, Figura 3a, pode ser uti li -

zada como expli ca ção para este fenô meno. Para etu,

con tudo, quer com base nas super fí cies de poten cial,

quer com base no HOMO, con clui-se que, nesta molé -

cula, o átomo de enxo fre deve-se cons ti tuir em sítio de

coor de na ção pre fe ren cial, con fir mando algu mas inter -

pre ta ções dadas aos resul ta dos de espec tros co pia na

região do infra ver me lho, e con tra ri ando outras.

Os resul ta dos, porém, pare cem ine quí vo cos, pois 

para etu, o átomo de enxo fre é o maior sítio doa dor

de elé trons, devendo-se, por tando, cons ti tuir em sítio 

único de coor de na ção, se não em todos, na maior

parte dos casos. Os valo res cal cu la dos para as ener -

gias do HOMO e momento de dipolo são res pec ti va -

mente -8,03 e -5,61 eV e 2,84 e 3,22 Debye para eu e

etu, respectivamente.

Conclusão

O resul tado apa ren te mente sur pre en dente obtido  para 

etu, con tra diz as pre di le ções fei tas com base nas estru tu ras 

de res so nân cia pro pos tas (e geral mente, ace i tas) por

Singh e Pande, e sugere for te mente que as inter pre ta ções

dadas às prin ci pais ban das obser va das no espec tro na

região do infra ver me lho para etu e seus com pos tos, têm

sido equi vo ca das, tomando-se evi dên cias expe ri men tais

que apon tam para uma coor de na ção via enxo fre, como

indi ca ti vas de uma coor de na ção via nitro gê nio. Con tudo,

vale a pena res sal tar que exis tem con tra di ções/dis cre pân -

cias nas atri bu i ções dadas às prin ci pais ban das obser va das 

no espec tro de infra ver me lho da etu, fato que torna ainda

mais com pli cada a com pa ra ção entre as inter pre ta -

ções/con clu sões exis ten tes na lite ra tura.
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Resumo
Este estudo é um exer cí cio de aná lise da estru tura ver ti cal de uma comu ni dade arbó reo-arbus tiva de uma 
área de savana, par que em Rora ima, extremo norte da Ama zô nia bra si le ira. A téc nica de agru pa mento
TWINSPAN foi apli cada a par tir da medi ção da altura total de todos os indi ví duos pre sen tes em uma
par cela de 20m x 40m. Foram amos tra dos 536 indi ví duos (plân tu las, jovens e adul tos) per ten cen tes a 24
espé cies de 18 famí lias botâ ni cas. A aná lise resul tou na estra ti fi ca ção de três gru pos dis tin tos: (a)
Infe rior, repre sen tado por 507 indi ví duos dis tri bu í dos por 24 espé cies (plân tu las, espé cies subar bus ti vas
ou indi ví duos arbó reo-arbus ti vos da classe onto gê nica jovem), (b) Inter me diá rio, com 14 indi ví duos de
qua tro espé cies que tran si tam na faixa de altura de 2,41-4,80m e (c) Supe rior, indi ví duos domi nan tes,
com altura supe rior a 6m. A apli ca ção da téc nica se mos trou ade quada para a estra ti fi ca ção ver ti cal desta
comu ni dade arbó reo-arbus tiva, podendo ser indi cada como uma alter na tiva a estu dos fito e co ló gi cos de
sava nas. A téc nica tam bém sugere uma divi são de está gios suces si o nais.
Pala vras-chave: estra ti fi ca ção, savana, Rora ima, Ama zô nia, eco lo gia de comu ni da des.

Abstract
Ver ti cal Stra ti fi ca tion of a Tree-shrub Com mu nity in a Savanna Park Area in Rora ima,
Bra zi lian Ama zo nia
This study is an exer cise of ver ti cal struc ture analy sis of a tree-shrub com mu nity in a savanna
park area in Rora ima, nort hern  of Bra zi lian Ama zo nia. The grou ping tech ni que TWINSPAN was
applied in the rec tan gu lar tran sect (20m x 40m) where each indi vi du als’ total height was
mea su red. 536 indi vi du als (seed lings, sapling and adults) were sam pled into 24 spe cies of 18
bota ni cal fami lies. The analy sis resul ted in three dif fe rent groups stra ti fied: (a) Low, with 507
indi vi du als dis tri bu ted among 24 spe cies (seed lings, sub-shrubs and tree-shrub indi vi du als of the
young onto ge ne tic class), (b) Inter me di ary, cha rac te ri zed by 14 indi vi du als of four spe cies into
2.41-4.80m class height and (c) High, domi nant indi vi du als, with height hig her than 6m.
Appli ca tion of the grou ping tech ni que was shown appro pri ate for this ver ti cal struc ture analy sis
of tree-shrub com mu nity. It could be indi ca ted as an alter na tive to phyto e co lo gi cal stu dies in
savan nas ecosy stems. The tech ni que also sug gests a divi sion of suc ces sion sta ges. 
Key -words: stra ti fi ca tion, savanna, Rora ima, Ama zo nia, com mu nity eco logy.
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Intro du ção

A eco lo gia de comu ni da des visa des cre ver as pro -

pri e da des cole ti vas e as inte ra ções das popu la ções que

dela fazem parte1. Carac te rís ti cas como riqueza, diver -

si dade, mor ta li dade e nata li dade podem indi car estru tu -

ras popu la ci o nais dife ren tes coe xis tindo den tro da

comu ni dade, repre sen tada por gru pos de espé cies com

hábi tos e ciclos de vida simi la res. O con junto des tes

fato res pode carac te ri zar, por exem plo, está gios suces -

si o nais ou nichos eco ló gi cos dife ren ci a dos.

São pou cos os estu dos de eco lo gia de comu ni da des

vege tais nos ecos sis te mas de sava nas de Rora ima, situ a -

dos no extremo norte da Ama zô nia bra si le ira. Dados

deri va dos dos tra ba lhos de Miranda e Absy2, Miranda et

al.3 e Sana i otti4 per mi tem tirar con clu sões sobre a fitos -

so ci o lo gia e a clas si fi ca ção das sava nas regi o nais, mas

não tra ba lham a idéia da espa ci a li za ção dos estra tos ver -

ti cais e hori zon tais das espé cies vege tais. Estu dos desta

natu reza fazem parte do enten di mento da estru tura e das

rela ções eco ló gi cas exis ten tes em ecos sis te mas natu rais,

aju dando a resol ver ques tões liga das dire ta mente à con -

ser va ção. Assim sendo, este estudo tem por obje tivo

reco nhe cer pri ma ri a mente, por téc ni cas de aná lise mul ti -

va ri ada de dados, a exis tên cia de estra tos ver ti cais de

uma comu ni dade arbó reo-arbus tiva de uma área de

savana par que situ ada em Rora ima. Os resul ta dos tam -

bém infe rem infor ma ções sobre as espé cies indi ca do ras

de está gios de suces são, além da riqueza e da diver si -

dade dos estra tos deri va dos deste ambi ente amos tral de

sava nas. 

Mate rial e méto dos

Área de estudo

O estudo foi rea li zado no Cam pus Expe ri men tal

Água Boa, de pro pri e dade da Empresa Bra si le ira de Pes -

quisa Agro pe cuá ria (Embrapa) de Rora ima, em uma

pai sa gem de savana par que situ ada nas coor de na das

geo grá fi cas cen trais 60º 50’ 23” W  e 02º 40’ 13” N

(Datum WGS 84), entre 25.11 e 07.12.2004. A savana

par que é uma pai sa gem com denso estrato ras te iro (gra -

mí neo-lenhoso) povo ado por árvo res que pos suem um

soma tó rio de 5-20% de cober tura de copa pro je tada no

solo, por uni dade de área5. Toda a área de sava nas de

Rora ima faz parte de um grande bloco de vege ta ção

aberta (± 54.000 km2) situ ado no extremo norte ama zô -

nico entre a Gui ana, a Vene zu ela e o Bra sil6, 7, 8. O clima

de toda esta região é o Aw pela clas si fi ca ção de Köp pen,

com a pre ci pi ta ção média situ ada entre

1600-1700mm.ano-1 e esta ção seca defi nida entre

dezem bro e março9. O fogo é comum em toda a área de

savana de Rora ima, tendo sido obser vado pela última

vez na loca li dade do estudo (antes das medi ções) entre

feve re iro e março de 2003.

Coleta de dados

Os dados foram cole ta dos a par tir da ins ta la ção de

uma par cela de 20m x 40m, divi dida em 32 sub-par ce -

las de 5m x 5m para faci li tar o tra ba lho de campo.

Foram rea li za das vis to rias em cada uma delas para

loca li za ção dos indi ví duos arbó reo-arbus ti vos e iden ti -

fi ca ção botâ nica de sua res pec tiva espé cie. Dúvi das na

iden ti fi ca ção cien tí fica, prin ci pal mente de plân tu las,

indi ví duos de pequeno porte, não-fér teis e sem mui tas

refe rên cias mor fo ló gi cas, foram sana das cri ando-se

gru pos codi fi ca dos de mor fo ti pos que ser vi ram para

todo o expe ri mento. Inde pen dente do diâ me tro ou da

fase onto gê nica (plân tu las, jovens ou adul tos), cada

indi ví duo loca li zado teve sua altura total medida em

metros e ano tada em uma pla ni lha de campo. Isto foi

feito com uma fita-métrica de pre ci são de 1mm para as

plân tu las e indi ví duos jovens de pequeno porte e, de

uma vara de made ira gra du ada a cada 5cm para arbus -

tos e árvo res de maior esta tura. O enqua dra mento dos

indi ví duos por hábito (árvore, arbusto, subar busto)

seguiu a defi ni ção apli cada em Miranda e Absy2, 10 para 

as sava nas de Rora ima:

a. Árvo res – indi ví duos adul tos que podem

alcan çar porte supe rior a 2m;

b. Arbus tos – indi ví duos adul tos que tran si tam

sem pre entre 1-2m de altura;

c. Subar bus tos – todos aque les que nunca

ultra pas sam 1m.

Além disto, foi tomada a posi ção espa cial de cada 

indi ví duo pela medida de sua dis tân cia linear (m) em

relação aos eixos, perpendicular (Y) e paralelo (X),

formados a partir do início de cada uma das

sub-parcelas. 
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Tra ta mento dos dados

a. Todos os dados cole ta dos foram tabu la dos e

dis tri bu í dos pre vi a mente por clas ses de altura

seguindo a Fór mula de Stur ges11, como

apre sen tado abaixo:

. NC = 1 + (3,3 x logN)

Onde “NC” é o número de clas ses, e “N” é o

número total de indi ví duos obser va dos.

. IC = A/NC

Sendo “IC” o inter valo de classe, e “A” a

ampli tude máxima das medi das obser va das.

b. Feita esta dis tri bu i ção pré via, cada indi ví duo foi 

codi fi cado den tro de sua res pec tiva classe para

a apli ca ção da téc nica de agru pa mento

deno mi nada de Two-Way Indi ca tor Spe cies

Analy sis (TWISPAN), que define um

den dro grama de clas si fi ca ção de espé cies e

amos tras12. A idéia básica foi ten tar apro ve i tar o 

algo rí timo de dico to mia que a téc nica apre senta

ao longo do pro ces sa mento das infor ma ções,

para faci li tar o reco nhe ci mento de estra tos

ver ti cais e as prin ci pais espécies botânicas

indicadoras desta estratificação.

c. Ter mi nada a etapa ante rior, foi cons tru ída uma

tabela matri cial onde as linhas repre sen ta vam as 

clas ses de altura ante ri or mente defi ni das e, as

colu nas, as espé cies com suas res pec ti vas

médias de altura den tro de cada classe. Foi

uti li zado o pro grama PC-ORD13 para a

apli ca ção do TWINSPAN (agrupamento). 

d. Gerado os agru pa men tos pelo TWINSPAN,

cada indi ví duo foi rotu lado em seu estrato de

altura (infe rior, inter me diá rio e supe rior) para a

gera ção de um grá fico bidi men si o nal de

repre sen ta ção da dis tri bu i ção espa cial ver ti cal

da estratificação.

e. Para cada grupo de estrato de altura foi

cal cu lada a riqueza de espé cies (S) e o índice

de diver si dade de Shan non (H), ambos

segundo Magu ran14.

Resul ta dos e dis cus são

Foram obser va dos 536 indi ví duos de 24 espé cies

arbó reo-arbus ti vas per ten cen tes a 18 famí lias botâ ni -

cas (Tabela 1). A dis tri bu i ção pré via por clas ses de

altura segundo o método de Stur ges resul tou na gera -

ção de 10 cate go rias de altura com ampli tude de

classe ajus tada para 0,60m.

A apli ca ção do método de agru pa mento

(TWINSPAN) para iden ti fi ca ção da estra ti fi ca ção ver -

ti cal resul tou na dis tin ção de três níveis de altura com

suas res pec ti vas espé cies indi ca do ras (Tabela 2 e

Figura 1). No pri me iro (Infe rior) foi obser vado que

todas as 24 espé cies deter mi na das no estudo for ma vam

a base da riqueza vege tal, asso ci ado a um índice de

diver si dade (Shan non) de 0,95. Este estrato com pre -

ende as qua tro pri me i ras clas ses de altura (até 2,40m),

com 0,38m de média pon de rada para os 507 indi ví -

duos. Des tes últi mos, 412 (81,3%) estão aba ixo de

0,60m, sendo con si de ra dos como plân tu las, espé cies

subar bus ti vas ou indi ví duos arbó reo-arbus ti vos da

classe onto gê nica jovem. Neste estrato, as espé cies

com maior número de indi ví duos foram Case a ria

sylves tris Sw. (188), Byrso nima cras si fo lia (L.) H.B.K. 

(100) e B. coc co lo bi fo lia Kunth. (32).

O segundo estrato (Inter me diá rio) foi carac te ri -

zado por qua tro espé cies e 14 indi ví duos que tran si -

tam nas fai xas de altura máxima entre 2,41-4,80m: B.

cras si fo lia (L.) H.B.K (10), Cura tella ame ri cana L.

(2), B. coc co lo bi folia Kunth. (1) e Xylo pia aro ma tica

(Lam.) Mart. (1). Pelo baixo número de espé cies e

maior con cen tra ção de indi ví duos em B. cras si fo lia, o

índice de diver si dade foi de ape nas 0,39. O ter ce iro

estrato (Supe rior) foi com posto exclu si va mente por

Bow di chia vir gi li o i des Benth., uma espé cie arbó rea

que neste estudo se cons ti tuiu domi nante com altura

média supe rior a 6m. Estes resul ta dos são reflexo da

clas si fi ca ção das espé cies por gru pos de altura pelo

TWINSPAN, onde os auto va lo res (Eigen va lues) indi -

ca ram um forte nível de divi são para os gru pa men tos

que dife ren ci a vam as estru tu ras ver ti cais da pri me ira

(» 0,70; classe > 6,40m) e da segunda divi são (» 0,58;

clas ses de 2,41m até 4,80m).
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Tabela 2.  Média pon de rada da altura (m), riqueza (S), diver si dade (H) e número total de indi ví duos (n) nos estra tos ver ti cais 

deter mi na dos pelo método Twins pan em uma área de savana par que de Rora ima.

Espécies

Estratos verticais (média/total)

Inferior Intermediário Superior

m n m n m n

B. verbascifolia 0.11 1

E. precatoria 0.14 1

Indeterminada 1 0.16 4

P. rigida 0.19 2

Ouratea sp. 0.22 1

C. sylvestris 0.22 188

Indeterminada 0 0.25 2

B. crassifolia 0.27 100 3.29 10

C. arborea 0.30 6

Indeterminada 2 (Ficus sp. ?) 0.38 8

B. coccolobifolia 0.39 32 4.20 1

B. virgilioides 0.40 13 6.45 2

E. punicifolia 0.44 14

Trattinickria sp. 0.50 8

C. americana 0.56 11 2.89 2

E. suberosum 0.56 23

Eugenia sp. 0.58 16

H. articulatus 0.59 2

R. glosourdyana v. glosourdyana 0.62 2

B. cf. intermedia 0.65 29

M. guianesis 0.90 13

X. aromatica 0.98 25 2.80 1

M. argirophylla 1.14 5

M. cf. fallas 1.30 1

Média/Total 0.38 507 3.26 14 6.45 2

Riqueza (S) 24 4 1

Diversidade (H) 0.95 0.39 0
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Figura 1.  Dis tri bu i ção espa cial dos estra tos ver ti cais

deter mi na dos em uma área de savana par que em Rora -

ima: diâ me tro dos cír cu los repre senta a altura total de

cada indi ví duo.

Indi ví duos arbó reo-arbus ti vos esta be le ci dos nos

está gios onto gê ni cos juve nis (plân tu las e jovens)

estão tipi ca mente pre sen tes no estrato infe rior, e

quase sem pre agre ga dos no raio da pro je ção da copa

dos indi ví duos dos estra tos inter me diá rio e supe rior.

Neste estrato, espé cies comu mente pre sen tes nas

áreas aber tas das sava nas locais (p. ex. C. ame ri cana

e B. cras si fo lia) co-exis tem com outras mais adap ta -

das à ambi en tes mais fecha dos (con tí nuos flo res tais

ou ilhas de mata), como Trat ti nick ria sp e Maprou -

nea gui a nen sis. A co-exis tên cia des tas espé cies pode 

ser deri vada das seguin tes hipó te ses: 

1. Maior pro ba bi li dade de sobre vi vên cia devido à

menor expo si ção à radi a ção solar e a seca;

2. Local de maior dis po ni bi li dade de umi dade e

nutri en tes por causa da maior quan ti dade de

maté ria orgâ nica (folhas, gra ve tos etc.) depo -

si tada no solo pelos indi ví duos mai o res;

3. Área de uso de fauna sil ves tre poten cial

dis per sora de semen tes (aves, mamí fe ros etc.).

Con di ções cli má ti cas e edá fi cas são impor tan tes

for ças ope rando na sele ção das pro pri e da des mor fo ló -

gi cas e fisi o ló gi cas da vege ta ção de sava nas15. Quando

asso ci a das ao fogo, podem influ en ciar dire ta mente na

cons tru ção dos mosa i cos de vege ta ção típi cos des tas

pai sa gens do extremo norte da Ama zô nia.

As espé cies con ti das nos estra tos inter me diá rio e

supe rior são as mes mas indi ca das em tra ba lhos ante ri o -

res (Sana i otti2; Miranda e Absy3; Miranda et al.4;

Barbosa e Miranda16) como domi nan tes (> área basal,

altura e diâ me tro médio) e de mais expres siva pre sença

(abun dân cia) nas sava nas de Rora ima. Embora a amos -

tra gem seja ape nas um exer cí cio insu fi ci ente para tirar

con clu sões gerais, sugere-se que estas espé cies sejam

con si de ra das como “espé cies-chave” das sava nas par -

que situ a das neste grande ecos sis tema aberto de Rora -

ima por serem sem pre as mais repre sen ta ti vas e

abun dan tes2, 17. Este padrão indica ser for te mente influ -

en ci ado pela fre qüente pre sença de fogos neste ecos sis -

tema da Ama zô nia18. Mode los que aten tem para a

suces são eco ló gica des tes ambi en tes de savana,

levando em con si de ra ção estra ti fi ca ções ver ti cais e

hori zon tais, neces si tam arma ze nar infor ma ções sobre o 

his tó rico do fogo nes tas áreas como forma de melhor

repre sen tar este pro cesso.

Con clu são

O método TWINSPAN se mos trou efi ci ente em

agru par indi ví duos de dife ren tes estra tos ver ti cais

nesta área expe ri men tal de savana par que, indi cando

as espé cies que tran si tam nes tes estra tos. De forma

geral, o estrato infe rior apre sen tou indi ví duos per -

ten cen tes a espé cies de está gios suces si o nais ini ci ais, 

enquanto que os demais estra tos foram das espé cies

que suplan ta ram a fre qüente pas sa gem de fogos,

além de con di ções micro cli má ti cas e fisi o ló gi cas

adver sas; as deno mi na das “espé cies-chave” das

sava nas locais.
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Intro du ção

Pós nano cris ta li nos clas si fi ca dos segundo seu

tama nho (aba ixo de 100nm), podem mos trar com -

por ta men tos resul tan tes da ener gia de super fí cie

mais alta devido à grande área super fi cial dos mes -

mos e à aber tura da faixa mais larga entre a valên cia e 

a faixa de con du ção quando divi di dos para apro xi -

mar-se do tama nho atô mico. Estes fenô me nos

podem aumen tar o poten cial do mate rial inclu indo,

pro pri e da des ópti cas, quí mi cas, ele tro mag né ti cas

etc. Assim, devido a suas qua li da des físi cas e quí mi -

cas excep ci o nais1 o Óxido de Zinco (ZnO) é uma

maté ria-prima impor tante com mui tas apli ca ções,

como sen sor de gás, óxi dos lumi nes cen tes2, bor ra -

cha, tin tas, cerâ mica, e outros3. 

Óxido de zinco é um semi con du tor tipo-n com

excesso de íons inters ti ci ais Zn2+ que apre senta uma

estru tura cris ta lina hexa go nal da wurt zita (ZnS) e

grupo espa cial P63mc. Pos sui banda de valên cia de

3.3 eV, é óxido metá lico semi con du tor com inte res -

sante pie ze le tri ci dade em cama das de poli cris ta li nas

del ga das com ori en ta ção pre fe ren cial ao redor de

eixo c da estru tura, além de largo poder para apli ca -

ção tec no ló gica tal como pro te ção de UV, foto ca ta li -

ses, dis plays de emis são de campo, varis to res,

dis po si ti vos fun ci o nais, mate ri ais ter mo e lé tri cos e

trans du to res acús ti cos4. A estru tura do óxido de

zinco con siste em ori en ta ção tetra e dral em só uma

dire ção com camadas ocu pa das por áto mos de oxi gê -

nio. A Figura 1 mos tra a estru tura e a dis tri bu i ção do

zinco e áto mos de oxi gê nio.

O ZnO é inso lú vel em água e em eta nol, solú vel

em áci dos mine rais dilu í dos e é um pó fino, amorfo,

branco ou leve mente ama re lado. Quando quan ti dade

e em alta pureza, é reco men dado para uti li za ção nas

indús trias far ma cêu ti cas, ali men tí cias e de cos -

méticos.5
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Micro wave Assis ted Com bus tion Reac tion of Euro pium Doped ZnO Pow ders
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com bus tion reac tion using energy of micro wa ves to pro vide the igni tion to the mix ture of zinc
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elec tron micros copy. For the dif fe rent amounts of appra i sed euro pium, were obta i ned pow ders
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Figura 1.  Estru tura e a dis tri bu i ção do zinco e áto mos de

oxi gê nio: (a) célula uni tá ria; (b) con cen tra ção de áto mos

do Óxido de Zinco.

O ZnO é um exce lente mate rial para a fabri ca ção

de pro te tor solar, por que pro move o efe ito de bar -

reira con tra a radi a ção UV, pre ve nindo o apa re ci -

mento cer tos tipos de cân cer de pele rela ci o nados ao

grau de exi bi ção solar e à cor da pele6. 

A busca por mate ri ais cerâ mi cos nano es tru tu ra dos 

que resul tem em mate ri ais de alta per for mance, tem

levado ao desen vol vi mento de vários méto dos quí mi -

cos em escala de labo ra tó rio. Entre os vários méto dos

de sín tese quí mica pode mos citar o método de

sol-gel7, a piró lise de spray8, rea ção por com bus tão

via líquida9, sín tese hidro tér mica10, spray-dryind11 e o

método Pechini12. Den tre os méto dos uti li za dos para

obten ção de pós, des ta ca mos a rea ção de com bus tão, a 

qual faz uso de rea ções redox entre os pro du tos de

decom po si ção de nitrato e um com bus tí vel tal como a

uréia. Durante a com bus tão, o calor gerado pela rea -

ção aumenta a tem pe ra tura cau sando a for ma ção de

uma espuma sua ve mente aglo me rada e bem-cris ta li -

zada13. Com pa rado com outros méto dos de sin te ri za -

ção, o pro cesso de rea ção de com bus tão ofe rece as

vantagens de ser rápido e sim ples, sem exi gir fases de

cal ci na ções de inter me diá rio sub se qüente, exceto

con su mindo menos ener gia durante a sín tese. Além

disso, o método de rea ção de com bus tão não con ven -

ci o nal sin te tiza alta pureza, pós qui mi ca mente homo -

gê neos, usu al mente resul tando em pro du tos com as

estru tu ras e com po si ção dese ja das devido a sua alta

homo ge ne i dade, per mi tindo a obten ção de par tí cu las

nano mé tri cas14. Durante as últi mas duas déca das,

foram empre ga dos pro ce di men tos assis ti dos por

micro on das pros pe ra mente em várias trans for ma ções

sin té ti cas, resul tando em rapi dez e sín tese efi ci ente de

dife ren tes clas ses de com bi na ções orgâ ni cas. Foram

ale ga das várias van ta gens no uso de sín tese em forno

micro on das:

a. Ciné tica de rea ção extre ma mente rápida; 

b. Rea ções mais lim pas com melho res ren di men tos 

e for ma ção redu zida de pro du tos late rais;

c. Habi li dade para efe tuar trans for ma ções

quí mico e esté reo-sele ti vas;

d. Fle xi bi li dade para exe cu tar rea ções com ou

sem sol ven tes; 

e. Pro ces sos mais eco nô mi cos e eco-

ami gá veis que as rea ções con ven ci o nais

cor res pon den tes; 

f. Obtenção de produtos não encontrados em

con di ções con ven ci o nais15.

Este tra ba lho faz uso de sín tese de rea ção de com -

bus tão em forno de micro on das para pro du zir pós de

óxido de Zinco dopa dos com dis tin tas quan ti da des

de euró pio, a fim de ava liar sua influên cia na estru -

tura e mor fo lo gia dos pós obti dos.

Experimental

Os pós de ZnO foram pre pa ra dos por rea ção de

com bus tão usando o nitrato de zinco, Zn(NO3)2.6H2O,

como agente oxi dante, a uréia, CO(NH2)2, como agente

redu tor (com bus tí vel) e o euró pio, Eu, como dopante. A

pro por ção dos rea gen tes foi defi nida de acordo com as

res pec ti vas quan ti da des mola res, tendo sido acres cen -

tado com bus tí vel em excesso, 100% a mais de uréia. As

quan ti da des de dopante uti li za das foram 0,01; 0,03;

0,05; 0,08 e 0,1 mol de Eu3+. Nitrato de zinco, euró pio e

uréia foram mis tu ra das com pequena quan ti dade de

água em cadi nho sílica vítrea para for mar uma solu ção

que foi, pos te ri or mente, aque cida em forno de micro on -

das (Elec tro lux/ME27S) a uma potên cia de 80%

(720W) até ocor rer a igni ção (apro xi ma da mente 3

minu tos), busca-se uma chama intensa, de cor ama rela e

rápida dura ção, como apre sen tado no flu xo grama da

Figura 2.
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Figura 2.  Flu xo grama da obten ção do ZnO por rea ção de

com bus tão. 

As fases das amos tras foram iden ti fi ca das por

difra tô me tro de raios-X (XRD-6000 Shi madzu,

Radi a ção de Cu Ka, 40 KV e 30 MA). As carac te rís -

ti cas mor fo ló gi cas dos pós obti dos por rea ção de

com bus tão foram ana li sadas por micros co pia ele trô -

nica de var re dura (Philips/XL30-FEG)-SEM.

Resultados e discussão

A Figura 3 apre senta os difra to gra mas de raios-X 

dos pós de ZnO pre pa ra dos com dife ren tes teo res de

dopante, em que se observa a for ma ção da fase dese -

jada “ZnO” com alta cris ta li ni dade, acima de 90%

(entre 93,57 e 93,26), e tam bém a pre sença de

pequena quan ti dade de fases secun dá rias, iden ti fi ca -

das como óxi dos de euró pio. O tama nho de cris ta lito

da fase majo ri tá ria “ZnO” foi cal cu lado pela fór mula 

de Scher rer16 usando os dados de DRX. Os valo res

de tama nho de cris ta lito foram 58,43; 63,05; 63,72;

63,53; e 66,41 nm, para as dopa gens de ante ri or -

mente cita das. Obser vou-se que o aumento da con -

cen tra ção de euró pio cau sou uma ele va ção no

tama nho de cris ta lito de 58 para 67 nm.

A Tabela 1 mos tra os parâ me tros de rede cal cu la -

dos, tama nho de cris ta lito o e grau de cris ta li ni dade

dos pós. Os parâ me tros de rede obti dos foram cal cu -

la dos para o óxido de zinco hexa go nal usando o pro -

grama Pow derX17 e estão em acordo com os valo res

dis po ní veis na lite ra tura (a = b = 3.24982; c =

5.20661; JCPDS #89-7102). A cris ta li ni dade dos

pós obti dos por rea ção de com bus tão foi medida pela 

razão entre a área inte grada dos picos de difra ção da

por ção cris ta lina e a área inte grada da fra ção amorfa,

usando o soft ware Crystal li nity for ne cido pelo fabri -

cante do difra tô me tro Shi madzu.

Uréia

DRX
MEV

Nitrato de Zinco

Solução Aquosa

Forno Microondas
(720W - 3 minutos)

Reação de Combustão

Produto da reação (espuma
suavemente aglomerada

e bem-cristalizada)

Caracterização

Európio
(0,01; 0,03; 0,05; 0,08 e 0,1

mol de Eu )3+

Figura 3.  Difra to gra mas das Amos tras de ZnO:Eu3+ de acordo com as quan ti da des de

dopante: em (a) 0,01; em (b) 0,03; em (c) 0,05; (d) 0,08 e (e) 0,1 mols de Eu3+.
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O aspecto mor fo ló gico dos pós resul tan tes foi

exa mi nado por micros co pia ele trô nica de var re dura

(MEV), como mos trado na Figura 4. As micro gra fias 

reve lam a for ma ção de aglo me ra dos duros, em todas

as amos tras, com pos tos de par tí cu las em escala

nano mé trica. As amos tras dopa das com 0,01 (a) e 0,1 

(e) mols de Eu3+ apre sen ta ram notá vel sin te ri za ção e

mor fo lo gia bas tante irre gu lar. Já as amos tras dopa -

das com 0,03 (b), 0,05 (c) e 0,08 (d) mols de Eu3+

apre sen ta ram uma maior regu la ri dade mor fo ló gica,

des ta cando-se a amos tra dopada com 0,08, onde a

mor fo lo gia hexa go nal pro ve ni ente do óxido de zinco 

é exal tada. A mor fo lo gia obser vada, reve lou ainda, a

for ma ção de aglo me ra dos de par tí cu las de ZnO

meno res que 500 nm.

Con clu são

O óxido de zinco dopado com dis tin tas quan ti da des 

de euró pio foi obtido pela rea ção de com bus tão em

forno micro on das. Os pós foram carac te ri za dos por

difra ção de raios-X e micros co pia ele trô nica de var re -

dura (MEV). Os resul ta dos con fir ma ram a for ma ção de 

ZnO e peque nas quan ti da des de Eu2O3, como tam bém

a influên cia da con cen tra ção de euró pio na mor fo lo gia

dos pós. Obser vou-se que um aumento na quan tia de

euró pio pro voca uma ele va ção no tama nho de cris ta lito 

de 58,43 para 66,41 nm e per mite obter aglo me ra dos de 

mor fo lo gia menor que 500 nm, sem gran des per das no

grau de cris ta li ni dade, uma vez que as vari a ções são

peque nas. 
Figura 4. MEV das amos tras de ZnO dopado com Euró pio

(a) 0.01, (b) 0.03, (c) 0.05, (d) 0.08 and (e) 0,1 mol of Eu3+.

Tabela 1. Parâ me tros de rede, tama nho de cris ta lito e grau de cris ta li ni dade dos pós obti dos.

Amos tra Grau de cris ta li ni dade (%) Tama nho de cris ta lito  (nm)
Parâ me tros de rede (Å)

a b c

ZnO:0,01Eu3+ 93.57 58,43 3,25251 3,25251 5,20711

ZnO:0,03Eu3+ 93.18 63,05 3,25169 3,25169 5,20566

ZnO:0,05Eu3+ 93.44 63,72 3,25130 3,25130 5,20512

ZnO:0,08Eu3+ 93.53 63,53 3,25227 3,25227 5,20455

ZnO:0,10Eu3+ 93.26 66,41 3,25078 3,25078 5,20391
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Resumo
Rea li zou-se um diag nós tico dos gar ga los téc ni cos nos prin ci pais entre pos tos de comer ci a li za ção da
banana pro du zida em Rora ima, identificando, por sua vez, as jane las estra té gi cas de par ti ci pa ção nos
mer ca dos Boavis tense e Mana u ara. Foram apli ca dos ques ti o ná rios qua li ta ti vos aos prin ci pais
agen tes da cadeia.  Os resul ta dos con clu í ram que, em rela ção aos pro ble mas na cadeia, des ta cam-se a
qua li dade sen so rial, deri va dos de ques tões téc ni cas, de mer cado e na ine xis tên cia de con tra tos e
con fi ança entre os agen tes eco nô mi cos e difi cul dade na imple men ta ção das exi gên cias dos
con su mi do res. Iden ti fi cou-se a pos si bi li dade de aumen tar a com pe ti ti vi dade, focando a aten ção dos
agen tes envol vi dos na qua li dade, pre ços e perío dos de oferta do pro duto. 
Pala vras-chave: banana, com pe ti ti vi dade, comer ci a li za ção, qua li dade.

Abstract
Study of the Com mer cial Rela ti ons hips in the Pro du cer’s Fair in Boa Vista/RR and,
Bana na’s Fair in Manaus/AM
It was drawn up a report about the tech ni cal bot tle neck in the main dea lers of bana nas in Rora ima,
by iden tif ying, here u pon, the stra te gic ways of par ti ci pa ting in Boa vis tense and Mana u a ra’s
mar kets. Qua li ta tive ques ti on na i res were applied to most impor tant chain agents. The results
con clu ded that, in rela tion to pro blems in chain, to stand out sen so rial qua lity, deri va tive of
tech ni cal ques ti ons, of mar ket and the non-exis tence of con tracts and con fi dence among
eco no mic agents and dif fi culty of imple men ting con su mers requests. It was iden ti fied the
pos si bi lity of rai sing the com pe ti ti ve ness, with focus on qua lity, pri ces and peri ods of pro duct
supply by invol ved agents.
Key-words: banana, com pe ti ti ve ness, com mer ci a li za tion, qua lity.
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Intro du ção

Mui tas são as razões para o dese qui lí brio

agro-comer cial obser vado entre o bloco con si de rado

gera dor de tec no lo gia e o bloco que basi ca mente tra -

ba lha o setor pri má rio da cadeia pro du tiva. Enquanto

paí ses euro peus e os Esta dos Uni dos da Amé rica

inves tem hoje em estru tu ra ção da cadeia do frio,

desen vol vi mento de emba la gens inte li gen tes, apre -

sen ta ção de novos pro du tos, apli ca ções e rea pro ve i ta -

mento de sub pro du tos, na Amé rica Latina, Cen tral, no 

Con ti nente Afri cano e em alguns paí ses asiá ti cos,

busca-se, inces san te mente, uma estru tu ra ção nas con -

di ções basais de pro du ção, trans porte e comer ci a li za -

ção de ali men tos. A ade qua ção de uma malha

rodo viá ria capaz de escoar toda a pro du ção sem com -

pro me ti men tos quan ti ta ti vos e qua li ta ti vos; a difu são

de tec no lo gias apro pri a das de pro du ção; a padro ni za -

ção e a clas si fi ca ção visando melhor seg men ta ção de

mer cado; o rea pro ve i ta mento, o pro ces sa mento de

alimen tos e até mesmo o desen vol vi mento de novos

pro du tos, pode riam mini mi zar o impacto soci o e co nô -

mico gerado pelas per das exces si vas no setor de ali -

men tos. Mas, entre todos os fato res acima cita dos, os

aspec tos que envol vem a comer ci a li za ção des ses pro -

du tos, e, a par tir daí pode mos citar, a falta de

infra-estru tura para des lo ca mento do pro du tor e da

pro du ção até os cen tros de comer ci a li za ção, ine xis -

tên cia/insi piên cia de orga ni za ção dos pro du to res,

asso ci a ções e/o coo pe ra ti vas no âmbito admi nis tra -

tivo das rela ções comer ci ais, a forte pre sença do atra -

ves sa dor na comer ci a li za ção dos pro du tos, a

for ma ção de car téis nos cen tros dis tri bu i do res ata ca -

dis tas, a omis são e/ou inca pa ci dade dos seto res gover -

na men tais em esta be le cer uma polí tica geren cial nas

fei ras públi cas, são res pon sá veis em média, por cerca

de 75% de todos os gar ga los detec ta dos nas cade ias

pro du ti vas de ali men tos.

É notó rio, guar dado as devi das pro por ções, que o

agri cul tor bra si le iro, em geral, é um dos melho res do

mundo para plan tar, mas um dos pio res para comer ci a -

li zar. Extre mis mos a parte, o auge do agro ne gó cio nos

últi mos anos, e seu impacto posi tivo na balança comer -

cial, está demons trando que a afir ma ção ante rior não é

neces sa ri a mente ver da de ira, pelo menos no que con -

cerne a agri cul tura empre sa rial, repre sen tada basi ca -

mente por com mo di ties capi ta ne a das por soja, frango,

carne bovina, suco de laranja, açú car, entre outros.

Nes ses seto res, o pro cesso de comer ci a li za ção, con si -

de rada como “a menina dos olhos no agro ne gó cio”,

inclui-se numa lógica mais abran gente em que novos

méto dos de ges tão deter mi nam as dimen sões téc ni cas e 

eco nô mi cas, pro por ci o nando, nes ses casos, maior ren -

ta bi li dade ao pro du tor.

No entanto, há uma grande par cela do agro ne gó -

cio ainda longe das fron te i ras prós pe ras e cres cen tes

do mer cado externo e das bar re i ras téc ni cas-tari fá rias

dos paí ses do hemis fé rio norte, muito aquém até

mesmo dos padrões naci o nais. Trata-se da agri cul tura

de pequeno porte, mais conhe cida como agri cul tura

fami liar ou arte sa nal, em que a fru ti cul tura, salvo

rarís si mas exce ções, está ampla mente inse rida. O

agro ne gó cio, no con ce ito semi nal de Davis e Gold -

berg é a soma das ope ra ções de pro du ção e dis tri bu i -

ção de supri men tos agrí co las (o cha mado “antes da

por te ira”), das ope ra ções de pro du ção nas uni da des

agrí co las (“den tro da por te ira”), do arma ze na mento,

pro ces sa mento e, prin ci pal mente, a dis tri bu i ção dos

pro du tos agrí co las e itens pro du zi dos a par tir deles (o

“depois da por te ira”). O pequeno empre en de dor rural

tem sua voca ção natu ral para plan tar e pro du zir, nor -

mal mente naquele setor onde a região tem alguma

van ta gem com pa ra tiva, escala e faci li dade no for ne ci -

mento de insu mos, pos sui melhor nível de infor ma ção 

e uma maior pro ba bi li dade de escoar sua pro du ção. É

com rela ção ao último que sito que se encon tra um dos

obs tá cu los para a sus ten ta bi li dade do pequeno agro -

ne gó cio. Entre plan tar o que se vende e ven der o que

se plan tou existe mais do que uma dife rença semân -

tica. Pode estar a dife rença entre a com pe ti ti vi dade e a

insus ten ta bi li dade.

Três ques tões, hoje, estão a frente do sucesso do

pro du tor-empre en de dor: o que pro du zir, como pro -

du zir e para quem pro du zir? Na rea li dade o pri me iro

macro pro cesso (o que pro du zir?) deve ria, em tese,

ser res pon dido após conhe cer mos a res posta para

última per gunta (para quem pro du zir?)! Nessa ques -

tão, entram todos os aspec tos rela ci o na dos ao mer -

cado, mar ke ting e comer ci a li za ção. Para pleno

aten di mento das ques tões de mer cado deve-se

conhe cer bem a estru tura da oferta (qua li dade, quan -

ti dade e regu la ri dade, entre outros) para defi nir um

mer cado onde exista capa ci dade de aten di mento.

Aqui, exis tem inú me ros aspec tos rela ci o na dos aos

canais de dis tri bu i ção, à seg men ta ção de mer cado, à

defi ni ção de mer cado alvo e ao posi ci o na mento do

pro duto para poder mos dizer que um empre en di -

mento pas sou da lógica da oferta para a lógica da

demanda. Aqui entram pro ces sos, fer ra men tas e
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estra té gias como inte li gên cia comer cial, con sul to ria

de mer cado, pro mo ção comer cial e roda das de negó -

cios, entre outros.

Aos empre en di men tos do agro ne gó cio ori en ta -

dos para essa ter ce ira ques tão e, nesse sen tido, res -

salta-se a impor tân cia da cri a ção e tre i na mento de

seto res capa ci ta dos den tro das asso ci a ções e/ou

coope ra ti vas, res pon sá veis pelo geren ci a mento

comer cial da pro du ção, pode mos afir mar que a

comer ci a li za ção é de fato uma solu ção. Aos que

ainda não sabem a res posta, e nesse caso inclui-se a

cadeia pro du tiva da banana no estado de Rora ima,

cabe, então, a pros pec ção de estu dos que detec tem os 

pon tos fra gi li za dos da etapa de comer ci a li za ção,

bus cando, sobre tudo, solu ções rápi das, prá ti cas e

pre sen ci ais para o setor pro du tivo.

Neste sen tido, o pre sente pro jeto, inse rido den tro de 

um estudo com ple men tar, pro põe o Estudo das Rela -

ções Comer ci ais na Feira do Pro du tor em Boa

Vista/RR e, na Feira da Banana em Manaus/AM, no

sen tido de melhor posi ci o nar o pro du tor, bem como

todos os agen tes da cadeia pro du tiva da banana pro du -

zida no estado de Rora ima frente ao pro cesso de

comer ci a li za ção em si. 

Mate rial e méto dos

Para a carac te ri za ção dos prin ci pais mer ca dos ata -

ca dis tas da banana Rora i mense foram levan ta das infor -

ma ções de ori gem e par ti ci pa ção das diver sas regiões

pro du to ras no total comer ci a li zado. Foram sele ci o na -

das as prin ci pais cul ti va res: prata, nanica, paco van

(batu rité, pra tona), prata anã (pra ti nha), mysore, thap

maeo, fhia 18 e cai pira, tendo como cri té rio pri mor dial

a quan ti dade comer ci a li zada.  A estru tura do mer cado

ata ca dista de banana tam bém foi ana li sada, esta be le -

cendo-se a con cen tra ção da comer ci a li za ção num

grupo res trito de per mis si o ná rios. O pro ce di mento para 

essa aná lise foi o levan ta mento de infor ma ções pelas

notas fis cais emi ti das, docu men tos com pro ba tó rios e

con ta tos ver bais. Foram levan ta dos tam bém os sis te -

mas de venda pre sen tes nesse mer cado.

Para diag nos ti car os prin ci pais pro ble mas ati nen tes

aos focos de ine fi ciên cia do prin ci pal canal de esco a -

mento da fruta fresca em Boa Vista/RR e Manaus/AM,

foram rea li za das entre vis tas junto aos pro du to res, per -

mis si o ná rios que comer ci a li zam o pro duto, téc ni cos dos

prin ci pais ins tru men tos vare jis tas, e final mente, junto

aos con su mi do res. Neste ques ti o ná rio pro cu rou-se ava -

liar as prin ci pais carac te rís ti cas dos sis te mas de comer ci -

a li za ção, bem como os prin ci pais pro ble mas enfren ta dos 

pelos agen tes da cadeia no sis tema de comer ci a li za ção

da banana, além de outras infor ma ções per ti nen tes às

carac te rís ti cas da qua li dade do pro duto.

Os dados da quan ti dade comer ci a li zada, uti li za dos

para aná lise da sazo na li dade do mer cado, foram cole ta -

dos e orga ni za dos pela equipe do pro jeto bem como

pelo apoio da Secre ta ria Esta dual de Agri cul tura,

Pecuá ria e do Abas te ci mento (SEAPA). 

Resul ta dos e dis cus são

Carac te rís ti cas da

comer ci a li za ção no ata cado

As prin ci pais regiões supri do ras da Feira do

Produ tor em Boa Vista/RR são a pró pria cidade de

Boa Vista/RR, inclu sive com a pers pec tiva de grande 

cres ci mento para o 1º semes tre de 2007, Cantá/RR,

mesmo atu ando tam bém no mer cado Mana u ara,

Ama jarí/RR e Alto Ale gre/RR.

Os muni cí pios do sul do Estado de Rora ima,

como Caro ebe/RR, Rora i nó po lis/RR, Ira cema/RR e

Muca jaí/RR, são os prin ci pais supri do res de banana

na Feira da Banana em Manaus/AM. O muni cí pio de

Cantá/RR, loca li zado na região nor deste do Estado,

tem, nesse pri me iro semes tre de 2006, cons tan te -

mente abas te cido o mer cado Mana u ara, prin ci pal -

mente no que con cerne à dis tri bu i ção do pro duto em

gran des hiper mer ca dos, com expres sivo incre mento

de qua li dade. Pelo Pro jeto Vale do Rio Branco,

desen vol vido pela Pre fe i tura Muni ci pal de Boa

Vista/RR, a capi tal do estado de Rora ima espera, a

par tir de 2007, tam bém entrar nesse mer cado de

quase 1,5 milhões de con su mi do res. 

Os muni cí pios que apre sen tam a maior pro du ção

de banana no estado de Rora ima, na safra 2005-06,

são os de Caro ebe/RR (2.400 t/ano), Muca jaí/RR

(1.800 t/ano) e Rora i nó po lis/RR (1.200 t/ano).

As cul ti va res mais comer ci a li za das nos entre pos tos

estu da dos são apre sen ta das no qua dro a seguir:

Feira do
pro du tor

Prata, paco van (batu rité, pra tona), prata anã (pra ti nha), 
mysore, thap maeo, fhia 18 e cai pira.

Feira da
banana

Nanica, prata, paco van (batu rité, pra tona), prata anã
(pra ti nha).

Qua dro 1.  Cul ti va res mais comer ci a li za das, 2005-06.
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Exis tem outras cul ti va res comer ci a li za das, em

menor volume, mas as cita das ante ri or mente são encon -

tra das com rela tiva faci li dade em qual quer época do ano

e pro du zi das em todas as regiões do Estado. 

A for ma ção dos pre ços de banana é influ en ci ada

por diver sos parâ me tros. Existe forte cor re la ção na

for ma ção de pre ços: o con su mi dor tem como parâ me -

tro de com pra a quan ti dade de cada vari e dade, oferta e 

qua li dade de outras fru tas. Neste sen tido observa-se

que alguns per mis si o ná rios dei xam de tra ba lhar com o 

pro duto em con di ções de aumento de oferta, melho ria

de qua li dade e pre ços mais atra ti vos de outras fru tas. 

Foi obser vada tam bém uma forte con cen tra ção na

comer ci a li za ção de banana no ata cado. Os dados do

qua dro 3 e 4 foram cole ta dos a par tir dos ques ti o ná rios.

Em ambos os entre pos tos, o número de per mis si -

o ná rios tra ba lhando varia de 5 a 18, na Feira do Pro -

du tor em Boa Vista/RR e, de 7 a 17, na Feira da

Banana em Manaus/AM. Este número varia com a

época do ano e com a região pro du tora, segundo

infor ma ções levan ta das na SEAPA. 

Produto C4 (%) C8 (%)

Banana Prata 45,3 85,7

Banana nanica 44,2 78,1

Qua dro 2.  Con cen tra ção da comer ci a li za ção de banana na 

Feira da Banana em Manaus, no biê nio 2005-2006. 

Produto C4 (%) C8 (%)

Banana Prata 48,9 67,4

Banana nanica 55,1 65,8

Qua dro 3.  Con cen tra ção da comer ci a li za ção de banana na 

Feira do Pro du tor, no biê nio 2005-2006.

A par ti ci pa ção de cada per mis si o ná rio na venda

da banana varia mês a mês, mas existe forte con cen -

tra ção da comer ci a li za ção em pou cos per mis si o ná -

rios, que são, em última ins tân cia, os for ma do res de

pre ços do pro duto.  Para a banana prata comer ci a li -

zada na Feira da Banana em Boa Vista/RR, por

exem plo, que res ponde por quase 80% da banana

Tabela 1.  Sazo na li dade nos prin ci pais muni cí pios pro du to res de banana em Rora ima.

2005 Alto Ale gre Ama jarí Boa Vista Bon fim Cantá Cara ca raí Caro ebe Ira cema Muca jaí Rorain. S.J Baliza Total

Jan 6535 1941 0 3390 3315 2400 13670 900 6084 8798 0 47033

Fev 2970 1750 50 2860 2713 2380 21560 2540 17758 10210 0 64791

Mar 3110 1713 200 3260 5813 655 22180 0 9953 13910 0 60794

Abr 2878 1590 80 7380 5190 683 26200 2730 16700 14200 0 77631

Mai 4400 1405 70 3950 3800 430 24300 3710 19880 12600 0 74545

Jun 5200 1300 120 7130 3115 320 27800 4130 12900 9780 2890 74685

Jul 4890 3940 90 5210 2938 350 39540 3980 22232 13380 0 96550

Ago 7043 2730 250 1470 3670 250 40920 2500 26605 17760 0 103198

Set 6200 1992 500 1150 11970 570 41200 3050 32200 17850 0 116682

Out 7320 13180 270 5400 3840 860 36800 2500 37892 28200 0 136262

Nov 3759 0 40  2705 209 300 3880 7569 650 0 19112

Dez 864 478 25 900 2187 2390 0 8476 14713 2850 0 32883

Cachos 55169 32019 1695 42100 51256 11497 294470 38396 224486 150188 2890 904166

Ton. 441,35 256,152 13,56 336,8 410 91,976 2355,76 307,17 1795,89 1201,5 23,12 7233,33

2006 Alto Ale gre Ama jarí Boa Vista Bon fim Cantá Cara ca raí Caro ebe Ira cema Muca jaí Rorain. S.J Baliza Total

Jan 1909 1910 0 1930 3731 0 0 10821 17504 5330 1100 44235

Fev 3874 1973 123 6074 3591 30 0 20460 23011 3100 0 62236

Mar 4464 3969 815 1103 4570 23 0 20499 28520 6280 0 70243

Abr            

Mai            

Jun            

Jul            

Ago            

Set            

Out            

Nov            

Dez            

Cachos 10247 7852 938 9107 11892 53 0 51780 69035 14710 1100 176714

Ton. 81,976 62,816 7,504 72,856 95,14 0,424 0 414,24 552,28 117,68 8,8 1413,71
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comer ci a li zada nos dois entre pos tos, cerca de 46%

do total comer ci a li zado está con cen trado em ape nas

4 per mis si o ná rios e cerca de 86% nos 8 prin ci pais

ata ca dis tas.

O sis tema de venda pre do mi nante no mer cado ata -

ca dista é o de con sig na ção, sis tema pelo qual do preço

for mado no mer cado são des con ta dos de 17 a 32% de

comis são do per mis si o ná rio, o valor do frete, da emba -

la gem (quando uti li zada) e da des carga. 

Há casos de pro du to res que estão dei xando as

regiões tra di ci o nais de pro du ção para con se guir

entrar no mer cado nas épo cas em que ocor rem as

jane las estra té gi cas e apro ve i tar os perío dos em que a 

oferta é redu zida e os pre ços mais remuneradores.

Como outros pro du tos do setor, a demanda cai sig -

ni fi ca ti va mente em perío dos de férias ou feri a dos pro -

lon ga dos. Embora não tenha sido quan ti fi cada, há

indi ca ções de que o con sumo é elás tico em rela ção à

renda, fenô meno iden ti fi cado pelos per mis si o ná rios. 

Diag nós tico dos prin ci pais

pro ble mas na cadeia pro du tiva

da banana em Rora ima

A bana ni cul tura é a ati vi dade fru tí cola de maior

expres são no estado de Rora ima. Veri fi cou-se,

entretanto, que pou cos pro du to res fazem uma ges tão

de cus tos, fun da men tal na for ma ção de pre ços deste

mer cado, em que o pro du tor difi cil mente sabe a pri -

ori o preço a ser rece bido pelo pro duto. 

Mui tos pro ble mas refe ren tes à qua li dade da

banana ocor rem na pro du ção, pós-colhe ita, trans porte 

e des carga do pro duto. Foi ana li sado o caso da banana

na região de Caro ebe/RR e iden ti fi cou-se que os prin -

ci pais pro ble mas de qua li dade são as pra gas e doen ças 

(apro xi ma da mente 42% recla ma ções), o des pen ca -

mento (18%), ele vada perda de fir meza (15%) podri -

dões (9%), cachos des for mes (6%), dife ren ças no

está dio de matu ra ção (3%), excesso ou falta de matu -

ra ção fisi o ló gica (2%), pre sença de resí duos e/ou suji -

da des (2%) e colo ra ção não carac te rís tica (2%) outros

(1%). Estes pro ble mas acar re tam sérios pro ble mas de

qua li dade do pro duto e impacto nos pre ços, além de

criar impacto nega tivo sobre a fruta rora i mense frente

ao con su mi dor.

Um dos pro ble mas detec ta dos na comer ci a li za -

ção de banana, em ambos os entre pos tos, é a pre -

sença ele vada de lotes de bai xís sima qua li dade

prin ci pal mente no iní cio da safra. Uma das razões

apon ta das é o hábito do pro du tor em ten tar colo car

rapi da mente o pro duto no mer cado, não res pe i tando

a matu ra ção fisi o ló gica da fruta, que nessa situ a ção

apre senta baixo teor de sóli dos solú veis, a cha mada

“banana maçuda”. Este hábito tem impacto impor -

tante no mer cado, pois quem adquire um pro duto

deste tipo, demora a consumir, ou até mesmo não

consume o produto novamente.

Embora pou cos pro du to res este jam ado tando o

uso de cai xas de made ira, pale ti zá vel, a maior parte

dos pro du to res ainda entre gam os pro du tos a gra nel,

sem qual quer cui dado, sobre pondo em várias cama -

das os cachos de banana, o que dimi nui a vida útil do

pro duto. O grande pro blema do trans porte em emba -

la gens de made ira ainda é o custo, pois o cami nhão

retorna com as cai xas vazias impos si bi li tando o

trans porte de outros pro du tos. Quando a caixa é

retor ná vel o custo aumenta em torno de 50%, fato

esse des mo ti va mente frente ao con su mi dor/per mis -

si o ná rio. Nesse sen tido, o trans porte de bana nas em

emba la gens de pape lão seria o mais indi cado, pois,

além de tudo, pos si bi li ta ria a agre ga ção de valor ao

pro duto final.

Outro pro blema detec tado é a con di ção de trans porte 

do pro duto, que é reco lhido no campo em cami -

nhões/cami nho ne tes não lona das, levado para o per mis -

si o ná rio trans por ta dor e aco mo dado no cami nhão que o

leva até a Feira do Pro du tor e Feira da Banana, onde é

des car re gado. O impacto qua li ta tivo decor rente de

suces si vas car gas e des car gas, que em sua grande mai o -

ria não são acon di ci o na das em emba la gens (cerca de

85% da banana comer ci a li zada em Manaus e, 98% da

bana nas comer ci a li za das em Boa Vista/RR), o que onera 

o frete e enca rece o preço pago pelo con su mi dor. Pro -

blema ainda maior é carac te ri zado quando os con su mi -

do res pagam caro, e mesmo assim, não têm acesso a um

pro duto com a qua li dade dese já vel. Nesse sen tido, 78%

dos con su mi do res da Feira do Pro du tor rela taram

alguma insa tis fa ção quanto ao pro duto adqui rido,

enquanto que, na Feira da Banana, 72% dos con su mi do -

res rela taram alguma crí tica quanto a qua li dade final das

bana nas. Como não existe um sis tema de des carga nor -

ma ti zado, os acor dos entre car re ga do res são ver bais. Em 

mui tos casos, isto acar reta espera, pois se os car re ga do -

res acer ta dos para a des carga estão ocu pa dos, o pro duto

fica aguar dando, mesmo que haja outros tra ba lha do res

oci o sos. Mui tas vezes esta espera se dá no sol e/ou

chuva, pro vo cando queda na qua li dade do pro duto.

Tam bém exis tem for tes resis tên cias a aca tar as ori en ta -

ções do encar re gado do trans porte, que geral mente é

fun ci o ná rio ter ce i ri zado. 
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A forma de des carga tam bém não é a mais ade -

quada, pois a maior parte das vezes o pro duto é

jogado no chão, pois muito pouco é comer ci a li zado

em gôn do las, gerando grande volume de pro du tos

com amas sa mento, o que pro voca rápida dete ri o ra -

ção. Além disso, a lona pro te tora, quando é uti li zada, 

é reti rada de uma vez para o des car re ga mento

expondo o pro duto a qual quer intem pé rie cli má tica,

quando o reco men dado é a reti rada da lona aos pou -

cos, protegendo o produto no caminhão. 

Outro pro blema é que o pro duto é des car re gado

manu al mente, o que inu ti liza todo o tra ba lho ante rior 

de pale ti za ção e uni ti za ção da carga, isso quando o

mesmo é feito, ou seja, menos de 15% para as bana -

nas que seguem para Manaus/AM e, menos de 2%

das bana nas comer ci a li za das na Feira da Banana em

Boa Vista/AM. 

Dado o custo do frete, e até mesmo diante da

impos si bi li dade de trans por tar o pro duto até os

entre pos tos (75% não pos suem trans porte ade quado, 

23% não con se guem tran si tar nas estra das vici nais,

pois não pos suem veí culo tra ci o nado ou a mesma

não ofe rece con di ções e 2% não que rem ter esse tipo

de res pon sa bi li dade) mui tos pro du to res ven dem

dire ta mente aos per mis si o ná rios, sem con tra tos for -

mais, rece bendo muito aquém do que ima gi na vam.

Embora cômoda, esta forma de venda implica em ris -

cos bas tante ele vado, pois foi detec tada ele vada grau

de ina dim plên cia. Soma ti zado a isso, esses per mis si -

o ná rios, apro ve i tando-se da fra gi li dade do setor pri -

má rio da cadeia pro du tiva da banana em Rora ima,

exer cem poder desu mano de bar ga nha em que con -

trolam o preço a ser pago, bem como pagam quanto

bem entendem.  

Este sis tema de comer ci a li za ção no ata cado enseja

com por ta men tos opor tu nis tas por parte dos agen tes.

No levan ta mento dos prin ci pais pro ble mas des ta ca dos

por cada um dos agen tes, a falta de con fi ança é citada

por todos, con forme mos tra o Qua dro 4.

Veri fica-se que as rela ções entre os agen tes não

são pau ta das pela con fi ança e, a ausên cia de

con tra tos for mais, enseja a ocor rên cia de

com por ta men tos opor tu nis tas, tanto por parte do

per mis si o ná rio, na for ma ção de pre ços, quanto do

pro du tor na qua li dade do pro duto. Como o pro du tor

não tem con fi ança no per mis si o ná rio quando da

deter mi na ção dos pre ços, o pro du tor se per mite o

mesmo tipo de com por ta mento ao não aten tar para a

qua li dade, clas si fi ca ção, padro ni za ção e emba la gem

do pro duto. Este fenô meno se estende ao longo da

cadeia nas rela ções entre ata ca dis tas e vare jis tas, e

vare jis tas e con su mi do res.  

Con clu sões

A com pe ti ti vi dade da banana no é deli mi tada por

uma série de parâ me tros que se esta be le cem ao longo 

da cadeia pro du tiva. A pre sença de pon tos fra cos na

esfera da pro du ção, con for mando res tri ções à aqui si -

ção de com pe ti ti vi dade estão for te mente rela ci o na -

dos à estru tura de comer ci a li za ção e carac te rís ti cas

do mer cado con su mi dor, de tal sorte que a aná lise

des ses parâ me tros neces si tam do conhe ci mento,

carac te ri za ção e inter-rela ção dos agen tes eco nô mi -

cos que atuam ao longo da cadeia.

Nesse sen tido, a aná lise da estru tura do mer cado

ata ca dista de banana mos tra que algu mas

carac te rís ti cas podem se colo car como obs tá cu los na

aqui si ção de com pe ti ti vi dade da cadeia. Den tre essas 

destaca-se:

Pro du tor Ata cado Varejo Con sumidor

1. Inadimplência

2. Má remu neração

3. Problemas relativos a pragas
e doenças

4. Falta de confiança

1. Péssima qualidade do produto

2. Difi cul da des na apresen ta ção
do pro duto

3. Falta de qualidade

4. Dificuldade na orientação
técnica para o produtor às
exigências do mercado
consumidor

5. Falta de confiança

1. Péssima qualidade

do produto

2. Má apre sen ta ção do produto

3. Falta de qualidade

4. Mistura de qualidade

5. Falta de confiança

1. Má apresentação do produto

2. Falta de qua lidade

3. Mistura do produto

4. Falta de confiança

Qua dro 4.  Prin ci pais pro ble mas des ta ca dos na cadeia pro du tiva da banana em Rora ima.
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• Forte con cen tra ção na comer ci a li za ção do

atacado, com res pec tivo poder de mer cado.

Embora os dados mos trem uma cor re la ção entre

a for ma ção dos pre ços e a oferta, esse poder de

mer cado se mani festa no sis tema de venda e na

trans pa rên cia com que se esta be le cem as per das

havi das e o preço de mer cado for mado. Essa

rela ção é base para exis tên cia de com por ta men -

tos opor tu nis tas que aca bam por invi a bi li zar pro -

gra mas de melho ria e expan são do mer cado,

influ indo na com pe ti ti vi dade.

Em rela ção ao diag nós tico de pro ble mas na cadeia

que afe tam o pro cesso de comer ci a li za ção, des ta cam-se:

• Na esfera da pro du ção, foram obser va dos pro ble -

mas com a qua li dade do pro duto, deri va dos de

ques tões téc ni cas (pra gas e doen ças) e de mer -

cado (colhe ita ante ci pada, emba la gens e trans -

porte ina de qua dos etc.).

• Ine xis tên cia de con tra tos e de con fi ança entre

os agen tes eco nô mi cos, ense jando com por ta -

men tos opor tu nis tas ao longo da cadeia.

• Difi cul dade na trans mis são e imple men ta ção das 

exi gên cias dos con su mi do res até o pro du tor.

Esses fato res apon tam para uma rigi dez da cadeia

pro du tiva no mais impor tante canal de comer ci a li za ção,

para aten der mudan ças de mer cado e, por con se guinte,

redu zindo a capa ci dade de com pe tir no longo prazo.

Da aná lise da sazo na li dade, observa-se a pos sibi -

li dade de par ti ci par de jane las de mercado. 

As con si de ra ções pre ce den tes apon tam para a

neces si dade de mudan ças ao longo de toda a cadeia,

focando a aten ção dos agen tes envol vi dos nos diver -

sos seg men tos exis ten tes. A par ti ci pa ção em jane las

de mer cado, interno e com con cor rên cia do pro duto

impor tado, depende de mudan ças na esfera da pro -

du ção e na distribuição da banana.
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Intro du ção

Hor ta li ças, legu mes ou ver du ras são ter mos agrí -

co las e culi ná rios que se refe rem a plan tas ou suas

par tes, geral mente con su midas por huma nos como

ali mento, não sendo, con tudo, con si de ra das hor ta li -

ças as fru tas, os fru tos secos, as espe ci a rias e os

grãos. O termo legume, no entanto, é tam bém uti li -

zado em botâ nica para desig nar um tipo de fruto,

tam bém cha mado vagem. Usu al mente, as ver du ras

incluem as folhas (por exem plo, da alface), cau les

(espargo) e raí zes de diver sas plan tas, como a

cenoura. Mas o termo pode tam bém incluir fru tos

não-doces, como as vagens ver des (por exem plo, do

fei jão) ou as suas semen tes (como as das favas), o

pepino, os dife ren tes tipos de abóboras, tomates,

abacates, pimen tas etc.

A agri cul tura fami liar no Estado de Rora ima,

assim como em toda a Ama zô nia carece de ações

estru tu ran tes para uma mudança de forma rudi men -
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tar de manejo do solo, que uti liza o fogo para aber -

tura de novas áreas visando o cul tivo de sua lavoura.

Por se loca li zar estra te gi ca mente na inter sec ção dos

hemis fé rios Norte e Sul, o Estado de Rora ima apre -

senta van ta gens com pa ra ti vas bem dife ren ci a das no

que se refere à pro du ção agrí cola. Como, por exem -

plo, a pro du ção na entres sa fra dos demais esta dos

sul-bra si le i ros, podendo, desta forma, suge rir pre ços

bas tante com pe ti ti vos e atra en tes.

Ao con trá rio das ações de com bate às que i ma das

e aos incên dios flo res tais que, por seu cará ter emer -

gen cial, são rela ti va mente fáceis de mobi li zar o

governo, tanto na esfera fede ral, como esta dual e

muni ci pal, as ações cha ma das de estru tu ran tes

decor rem em um pro cesso mais lento, com resul ta -

dos a médio e longo prazo.

Porém, só cor rer atrás do fogo parece não ser sufi -

ci ente. Até por que o ser humano difi cil mente con se -

gue com batê-lo quando o mesmo foge do con trole, o

que não é difí cil acon te cer em Rora ima, prin ci pal -

mente quando temos influên cia do fenô meno El Nino, 

que inten si fica o período seco em nossa região. O

desa fio é con se guir mos atin gir as cau sas, mudando o

cená rio da agri cul tura iti ne rante, do corte-der -

ruba-que ima. Pre ci sa mos de ações inte gra do ras, inte -

rins ti tu ci o nais e mul ti dis ci pli na res, com par ti ci pa ção

intensa dos agri cul to res fami li a res orga ni za dos. Cada

um desem pe nhando seu papel seja de infor mar, de

pes qui sar, de pres tar asses so ria téc nica, de apren der e

de exe cu tar, em busca de uma agri cul tura mais sus ten -

tá vel para a rea li dade do agri cul tor fami liar.

Ações edu ca ti vas repre sen tam os pas sos ini ci ais

de todo esse pro cesso. Ensi nar que exis tem tec no lo -

gias mais ade qua das para a rea li dade do agri cul tor

fami liar, sem uti li za ção do fogo, é ape nas um começo. 

Aliás, o começo tem sido tra ba lho de pes quisa com

par ti ci pa ção dos agri cul to res, mos trando a capa ci dade 

pro du tiva e a via bi li dade eco nô mica de tec no lo gias

como sis te mas agro flo res tais, manejo flo res tal made i -

re iro e não-made i re iro e outras. Esse é o papel que a

Embrapa Rora ima vem desem pe nhando ao longo dos

últi mos anos, além de desen vol ver tam bém ações edu -

ca ti vas e de capa ci ta ção em alter na ti vas ao uso do

fogo na agri cul tura.

É fun da men tal, con tudo, a orga ni za ção dos agri -

cul to res, em asso ci a ções, coo pe ra ti vas e sin di ca tos,

para via bi li zar pro je tos e ações con cre tas em suas

comu ni da des. A melho ria das con di ções de vida

rela ci ona-se estre i ta mente com melho rias no pro -

cesso pro du tivo, que não deve estar dis so ci ado da

con vi vên cia har mo ni osa com o meio ambi ente.

As altas pro du ti vi da des obti das com o uso inten -

sivo de capi tal, de fer ti li zan tes inor gâ ni cos e de agro -

tó xi cos têm sido ques ti o na das não só por suas

con tra di ções eco nô mi cas e eco ló gi cas, mas tam bém

por des pre zar aspec tos qua li ta ti vos impor tan tes da

pro du ção vegetal.

O setor de fru tas e hor ta li ças tem uma pro du ção

esti mada em 8% anu ais, enquanto o setor de grãos

regis tra uma pro du ção esti mada em 21% anu ais.

Embora menos divul gado na mídia e menos pres ti gi -

ado por polí ti cas públi cas de grande porte, o setor

hor tí cola ainda ofe rece oito vezes mais empre gos por 

hec tare que o setor de grãos e é carac te ri zado prin ci -

pal mente por peque nas áreas de cul tivo e

mão-de-obra fami liar, gerando emprego, renda e via -

bi li zando uma vida digna no campo.

O pro pó sito deste tra ba lho foi o de iden ti fi car,

carac te ri zar pro ble mas e solu ções e elen car as pri o ri da -

des loca li za das, que per mi tam a ori en ta ção de medi das

incen ti va do ras para os pro du to res de hor ta li ças, no sen -

tido de faci li tar o pro cesso de tomada de deci são. 

Mate rial e méto dos

O tra ba lho foi con du zido no Cen tro de Ciên cias

Agrá rias da Uni ver si dade Fede ral de Rora ima. Os

dados foram obti dos por um levan ta mento amos tral

rea li zado nos meses de junho a agosto, no muni cí pio

de Boa Vista/RR em locais que pro du zem hor ta li ças

no sis tema con ven ci o nal e em estufas.

Os ques ti o ná rios foram apli ca dos em vários pon -

tos de comer ci a li za ção ata ca dista e vare jista no muni -

cí pio de Boa Vista/RR (super mer ca dos de pequeno,

médio e grande porte, fei ras livres, pro du to res autô no -

mos etc.), como tam bém na SENDA – Secre ta ria

Muni ci pal de Desen vol vi mento Agrí cola.

A apli ca ção dos ques ti o ná rios per mi tiu ana li sar

os prin ci pais pro ble mas de comer ci a li za ção enfren -

ta dos pelos agen tes da cadeia, pro pi ci ando, desta

forma, a elu ci da ção de impor tan tes estra té gias para

melho rar o desen vol vi mento da pro du ção e do abas -

te ci mento de hortaliças para Boa Vista/RR.

Entre os ele men tos e ins ti tu i ções envol vi das na

pro du ção, comer ci a li za ção e abas te ci mento sele ci o -

na ram-se agen tes, de forma a abran ger toda a área

geo grá fica do muni cí pio em plan tio convencional e

de estufa.

Nesse con texto, o grupo foi divi dido em sub -

grupos:
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Con su mi do res

Esses agen tes são cons ti tu í dos por famí lias resi -
den tes da pes quisa, pois além de serem o alvo da pro -
du ção, os dados obti dos per mi ti ram esti mar o
con sumo agre gado, os hábi tos e pre fe rên cias, os
inves ti men tos e as res pec ti vas mar gens e pre ços pagos 
pelos con su mi do res, infor ma ções de extrema rele vân -
cia no pla ne ja mento da ati vi dade de hor tí cola.

Gran des con su mi do res

Foram sele ci o na dos super mer ca dos de pequeno,
médio e grande porte e res ta u ran tes, visando tam bém 
iden ti fi car a demanda, os hábi tos e pre fe rên cias, os
pre ços, infor ma ções igual mente impor tan tes para o
estudo de pro du ção e do abas te ci mento de hor ta li ças
no muni cí pio de Boa Vista/RR.

Comer ci an tes vare jis tas
e ata ca dis tas

Esses agen tes cons ti tuem impor tan tes elos na
cadeia de comer ci a li za ção das hor ta li ças. Eles são
res pon sá veis por dis tri buir os pro du tos, a mai o ria
com ele vado grau de pere ci bi li dade, na forma, local
e nas quan ti da des dese ja das pelos con su mi do res,
domi ci li a res ou de grande porte.

Os dados for ne ci dos por esses agen tes per mi ti -
ram, entre outras infor ma ções, cal cu lar as mar gens,
pre ços, a ori gem dos pro du tos e as per das ocor ri das
no seg mento.

SENDA

As infor ma ções da SENDA – Secre ta ria Muni ci pal
de Desen vol vi mento Agrí cola – têm fun da men tal
impor tân cia, sobre tudo, em rela ção ao seg mento pro du -
tivo das hor ta li ças como um todo. A dis tri bu i ção das
uni da des locais e o con tato dos téc ni cos com os pro du to -
res per mi ti ram, entre outras coi sas, infor ma ções sobre a
rea li dade da pro du ção local, no que tange ao nível tec no -
ló gico, à pro du ção, à área cul ti vada, à pro du ti vi dade e
aos pro ble mas enfren ta dos pelos hor ti cul to res.

Resul ta dos e dis cus sões

Rela ção entre estu fas
e sis te mas con ven ci o nais

Veri fi cou-se que no muni cí pio de Boa Vista/RR

pra ti ca mente todos os pro du to res de hor ta li ças uti li -

zam as estu fas (Pro jeto da Pre fe i tura Muni ci pal de

Boa Vista/RR), como tam bém esses mes mos

pro du to res uti li zam em outras cul tu ras o sis tema

con ven ci o nal de plan tio. Ape nas um per cen tual

muito baixo uti liza somente o sis tema con ven ci o nal,

cerca de 15%, em pequena escala como os pro du to -

res que pro du zem no fundo de quintal, terrenos bal -

dios etc.

No estado de Rora ima, a implan ta ção de um pro -

jeto de incen tivo à agri cul tura fami liar está tra zendo

bons resul ta dos finan ce i ros para os pro du to res de

hor ta li ças, além de garan tir à popu la ção o abas te ci -

mento durante o ano todo com pro du tos mais sau dá -

veis, dei xando, o antigo sistema convencional.

Atu al mente, órgãos como a Pre fe i tura de Boa Vista e

o Governo do Estado, com polí ti cas públi cas ainda

dis cre tas, incen ti vam os peque nos agri cul to res na

pro du ção de hor ta li ças para o mer cado local. Acre dita-se,

por este estudo, que o mer cado Rora i mense tem a

capa ci dade interna de absor ção des tes pro du tos de até um

cres ci mento de 250% na atual pro du ção ole rí cola.

Entre tanto, sabe mos que a pro fis si o na li za ção des ses

pro du to res e o incre mento nos sis te mas de pro du ção,

pos si bi li ta riam a venda de futu ros exce dentes para outros

esta dos, como por exem plo o mercado Manauara de

aproximadamente 1,5 milhões de habitantes.

Os pro du tos mais comer ci a li za dos nos dois sis te -

mas estu da dos são apre sen ta dos na Tabela 1.

A pro du ção de hor ta li ças em perío dos de

inverno, ou seja, no período das chu vas, cai sig ni fi -

ca ti va mente mesmo em sis te mas de estu fas, pois

ainda há alguns pro ble mas a serem resol vi dos, como

por exem plo, o de trans por tes. Embora não tenha

sido quan ti fi cado, há indi ca ções de que os pre ços dos 

pro du tos são alta mente agre ga dos, fenô meno iden ti -

fi cado pelos permissionários.

Prin ci pais pro ble mas na

cadeia pro du tiva das hor ta li ças

no Muni cí pio de Boa Vista/RR

Os resul ta dos da pes quisa indi cam que a capi tal

do Estado de Rora ima é um grande pro du tor de hor -

ta li ças. O Muni cí pio de Boa Vista/RR con cen tra

86,2% da comer ci a li za ção dos pro du tos pes qui sa dos

no Estado (SENDA).

Mas, o muni cí pio enfrenta ainda mui tos pro ble mas

rela ci o na dos com a qua li dade do pro duto, trans porte,

mão-de-obra des qua li fi cada e má for ma ção de pre ços

por parte do pro du tor. Esses são os prin ci pais fato res

que levam a perda da qua li dade do pro duto e, con se -

qüen te mente, o impacto direto nos pre ços.
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A falta de estru tura na cadeia pro du tiva, prin ci -

pal mente no que con cerne à logís tica do trans porte,

faz com que os pró prios pro du to res trans por ta rem

seus pro du tos que, embora saiam do local de ori gem

com boa qua li dade, che gam às fei ras e super mer ca -

dos, com uma esti ma tiva de vida útil bem aquém do

satis fa tó rio, pois os pro du tos são trans por ta dos em

emba la gens impró prias até o local de des tino. Sendo

assim, 8 em cada 10 con su mi do res não estão satis fe i -

tos nem com a qua li dade nem com o preço pago pelo

pro duto. A jul gar que, mesmo com tan tos pro ble mas

qua li ta ti vos, alguém tem que pagar pelo pre ju ízo e

pela falta de pro fis si o na lismo na cadeia pro du tiva de

hor ta li ças. Esse alguém, na grande mai o ria dos

casos, é o con su mi dor final.

Nesse sen tido, 80% dos con su mi do res da Feira do

Pro du tor rela ta vam alguma insa tis fa ção quanto ao

pro duto adqui rido. Nes ses pon tos de comer ci a li za ção, 

o pro blema na ine xis tên cia de sis te mas de refri ge ra -

ção para o trans porte e comer ci a li za ção dos pro du tos

pro voca queda na qua li dade do pro duto. Estima-se

que 78% dos pro ble mas aqui men ci o na dos sejam

dire ta mente ou indi re ta mente cau sa dos pela ina de -

quada forma de expo si ção do pro duto. Tam bém, vale

a pena res sal tar, que exis tem for tes resis tên cias em

aca tar as ori en ta ções fei tas para o trans porte, ou seja, a 

Tabela 1.  Pro du tos mais comer ci a li za dos de jane iro a julho de 2006.

Pro duto Unid. Jane iro Feve re iro Março Abril Maio Junho Julho Total

Abó bora Unid. 10860 1458 11424 9946 3699 11333 13280 62000

Abo bri nha Kg. 529 475 20 175 166 1521 745 3631

Acelga Maço 10 40 0 0 50 40 0 140

Alface Maço 23742 5919 8819 3665 7139 9526 10603 69413

Alme i rão Maço 80 40 40 30 0 185 263 638

Berin jela Kg. 1673 1073 460 398 584 1013 495 5696

Bró co lis Maço 0 0 0 0 0 0 100 100

Cará
(batata)

Kg. 0 0 0 0 0 0 0 0

Che iro verde Maço 30215 30410 33052 24242 30869 40326 36262 225376

Chi có ria Maço 133 75 0 20 120 221 65 634

Chu chu cx 36 30 14 20 20 0 0 120

Couve Maço 23475 9446 11784 7242 13880 10464 8079 84370

Couve – flor Kg. 764 10 50 0 0 0 60 884

Fei jão de
corda

Kg. 1289 2063 300 1165 3712 3160 2721 14410

Maxine Cx 1378 4593 2456 41 1357 1074 1039 11938

Pepino Sc. 1835 200 456 445 753 570 572 4831

Pimenta
ardosa

Kg. 132 23 51 47 59 2566 544 3422

Pimenta de
che iro

Sc. 632 528 247 422 2467 1348 1885 7529

Pimen tão Kg. 4230 4009 17565 4419 7977 5731 8546 52477

Qui abo Maço 4905 5664 1295 4047 13936 11771 4908 46526

Raba nete Kg. 0 0 0 50 100 0 0 150

Repo lho Sc. 114 0 18 770 159 35 124 1220

Rúcula Maço 460 532 589 207 237 590 868 3483

Salsa Maço 180 140 50 215 275 620 950 2430

Tomate Cx 2662 2473 3072 2141 2922 1775 603 15648

Tomate
cereja

cx 0 0 0 0 0 0 20 20

Var gem Kg. 2 15 0 3 10 0 0 30

Fonte: SENDA – Secre ta ria Muni ci pal de Desen vol vi mento Agrí cola (2006).
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uti li za ção de cami nhões pelo menos lona dos e o acon -

di ci o na mento fora da expo si ção direta ao sol. Uma

pequena por cen ta gem dos produ tos pes qui sa dos na

exe cu ção deste tra ba lho é comer ci a li zado em gôn do -

las, gerando grande volume de pro du tos esma ga dos, o 

que, segu ra mente, pro voca má qua li dade do pro duto.  

Con clu sões

A pro du ção de hor ta li ças no Muni cí pio de Boa

Vista/RR apre senta-se insu fi ci ente para o aten di -

mento da demanda interna. As con di ções cli má ti cas

às vezes des fa vo rá veis, o redu zido con sumo per

capita, os ele va dos pre ços dos insu mos e as impor ta -

ções, con tri buem nega ti va mente para o desen vol vi -

mento dessa ati vi dade. Sem con tar que, como

con se qüên cia de todos os fato res supra cita dos,

paga-se caro por pro du tos de qua li dade duvi dosa,

gerando, assim, insa tis fa ção e incre du li dade perante

o mer cado con su mi dor

O con sumo de hor ta li ças, embora redu zido, é

suprido pelas impor ta ções de vizi nhos e com pra dos

pro du tos das demais regiões do país como tam bém

de pai ses vizi nhos como a Vene zu ela.

Devido às impor ta ções, mui tas vezes de regiões

dis tan tes, os pre ços pagos pelos con su mi do res são

ele va dos. As per das, devido ao trans porte, as lon gas

dis tân cias e o acon di ci o na mento ina de quado, são

altas, se com pa ra das com aque las ocor ri das em

regiões pró xi mas das áreas de pro du ção.

A redu zida área cul ti vada de hor ta li ças pro voca,

sem dúvida, uma série de con se qüên cias nega ti vas

para o desen vol vi mento social e eco nô mico no

Muni cí pio de Boa Vista/RR. As impor ta ções cons ti -

tuem grande fonte de eva são de divi sas. O emprego

de mão-de-obra e a gera ção de rece i tas e tri bu tos

ocor rem nas regiões de ori gem dos pro du tos. 

As áreas pro du ti vas pes qui sa das carac te ri zam-se

por apre sen ta rem redu zi das pos si bi li da des de meca -

ni za ção e, por isso mesmo, uma ele vada capa ci dade

de gera ção de empre gos, prin ci pal mente nas tare fas

de plan tio, tra tos cul tu rais, colhe ita, clas si fi ca ção e

emba la gem.

Ana li sando-se os gran des con su mi do res de pro -

du tos ali men tí cios, cons ta tou-se que as esco las cons -

ti tuem um impor tante ele mento de demanda de

hor ta li ças. Entre tanto, veri fi cou-se que esse grupo

con some, em gran des quan ti da des, pro du tos impor -

ta dos como cenoura, batata e cebola. Alguns des ses

pro du tos pode riam ser subs ti tu í dos por outros, de

origem local.

Entre tanto, o incre mento e o for ta le ci mento da

pro du ção local irá reque rer a inter ven ção direta do

Estado, prin ci pal mente no pla ne ja mento e no for ne -

ci mento de assis tên cia téc nica espe ci a li zada aos pro -

du to res, pro ces sa do res e comer ci an tes, dada a

com ple xi dade da produção e da comercialização.

Tendo em vista o desen vol vi mento da ati vi dade

no muni cí pio, onde, de um lado, os con su mi do res

exi gem fre qüên cia e regu la ri dade no abas te ci mento,

e de outro, os pro du to res mani fes tam receio em

inves tir em cul tu ras cujos pre ços osci lam extra or di -

na ri a mente, sugere-se algu mas pro vi dên cias por

parte dos pro du to res rurais, coo pe ra ti vas e técnicos

do governo, tais como:

• Desen vol ver ou adap tar tec no lo gias de pro du -

ção ade qua das às carac te rís ti cas eda fo cli má ti -

cas e ao padrão de con sumo do estado;

• Apo iar as ações pri va das de pes quisa, pro du -

ção e comer ci a li za ção, ins ti tu indo bene fí cios

fis cais e finan ce i ros para pro je tos ade qua da -

mente for mu la dos;

• Pre pa rar e equi par o ser viço ofi cial de exten são

rural e assis tên cia téc nica para o aten di mento

ade quado e opor tuno aos pro du to res rurais;

• Pro du zir e divul gar infor ma ções de pre ços e

ten dên cias de mer cado para pro du to res rurais,

téc ni cos e con su mi do res;

• Criar meca nis mos cole ti vos efi ci en tes de esco a -

mento da pro du ção, visando a redu ção de cus tos

e um maior poder de nego ci a ção de pre ços.

As ini ci a ti vas pro pos tas pro pi ci a rão, se ade qua da -

mente imple men ta das, a poten ci a li za rão das opor tu ni -

da des e a redu ção das carên cias dos mer ca dos locais,

subs ti tu indo as impor ta ções pela gera ção de rece i tas,

empre gos e, sobre tudo, pro du tos de melhor qua li dade e 

pre ços redu zi dos.
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Intro du ção 

O Cal lo so bru chus macu la tus (Cole op tera: Bru -

chi dae), conhe cido popu lar mente com carun cho, é

con si de rado um dos prin ci pais inse tos-praga do fei jão 

Vigna arma ze nado. Seus danos são  decor ren tes da

pene tra ção e ali men ta ção das lar vas no inte rior das

semen tes, pro vo cando inú me ros pre ju í zos como redu -

ção do poder ger mi na tivo, do valor nutri tivo das

semen tes e grãos, entre outros. Seu con trole tem sido

rea li zado em larga escala, por meio de pro du tos quí -

mi cos fumi gan tes. As pes qui sas atu ais e o aumento no 

conhe ci mento dos pre ju í zos advin dos do uso indis cri -

mi nado des ses pro du tos vêm enco ra jando estu dos

rela ci o na dos a novas téc ni cas de con trole rela ci o nado

a essas pra gas, den tre elas o uso de inse ti ci das de ori -

gem vege tal. Tais inse ti ci das, tam bém cha ma dos inse -

ti ci das botâ ni cos, são alvo cons tante de inú me ras

pes qui sas nas quais se apre sen tam resul ta dos satis fa -

tó rios, além de serem de fácil uti li za ção e obten ção de

baixo custo e, ainda, mini mi za rem os pro ble mas apre -

sen ta dos pelos pro du tos quí mi cos, cons ti tu indo-se em 

um impor tante método de con trole a ser ado tado, prin -

ci pal mente, pelos peque nos agri cul to res1. A uti li za ção 

de plan tas com ati vi dade inse ti cida no con trole de pra -

gas de arma ze na mento se deve, sobre tudo ao sur gi -

Abstract
Effects of Vege ta ble Extracts Through Appli ca tion Dif fe rent Methods in the Control
Weevil of Cowpea (Cal lo so bru chus macu la tus) 
Four extracts in the vapor form (with and wit hout tube) and liquid (directly) were applied in 0,5 kg
bean Vigna ungui cu lata, pre vi ously expur ga ted with fos fina, and after ward infes ted with 50 adult
insects of Cal lo so bru chus macu la tus with the objec tive of con trol this pla gue of the sto red bean.
For the obta in ment extracts were used flo wers, lea ves, fru its and dry stem of the vege ta ble spe cies,
in per co la tor, with ethyl alco hol sol vent (70%), The sta tis ti cal design  was com ple tely ran do mi zed
with arran ge ment  fac to rial with 4 repe ti ti ons. By the obta i ned results, it is con clu ded that the
mor ta lity of the insects is rela ted with extract the kind and the appli ca tion met hods, being the
extracts, of Cal lo po go nium cae ru leum and Piper nigrum applied directly to the mass bean were the 
most effi ci ent in the con trol of wee i vil  of cow pea.
Key-words: insects-pla gue; mor ta lity; seeds.

(1) Mes tre em Enge nha ria Agrí cola, UFCG. Rua: Pro fes sor Manoel Viana 124 Con junto  Cas telo Branco I,  João Pes soa  -PB. 

(2) Mes tre em Enge nha ria Agrí cola, UFCG. Rua:João Pequeno 596 Catolé, Cep: 58104-  655 Cam pina  Grande - PB.  Fone: (83) 3337-2237.

E-mail: nile ners@yahoo.com.br

(3) Pro fes sor Adjunto do Deag, UFCG.

Mens Agi tat

Volume II, número 1, 2007, p. 73-76 ISSN 1809-4791

Efe i tos de Extra tos Vege tais Atra vés

de Dife ren tes Méto dos de Apli ca ção

no Con trole do Carun cho do Fei jão Vigna

(Cal lo so bru chus macu la tus) 

Sil vana Alves de Alme ida(1), Nilene Rodri gues dos San tos(2),
Fran cisco de Assis Car doso Alme ida(3)



mento da resis tên cia dos inse tos aos inse ti ci das

orga nos sin té ti cos, à con ta mi na ção cau sada por elas, à

pre sença de resí duos quí mi cos tóxi cos nos ali men tos e 

à into xi ca ção dos ope rá rios apli ca do res de inse ti ci -

das2. As pes qui sas com plan tas inse ti ci das são rea li za -

das, basi ca mente, com o obje tivo de se des co brir

molé cu las com ati vi dade con tra inse tos que per mi tam

a sín tese de novos pro du tos inse ti ci das e a obten ção de 

inse ti ci das natu rais para o uso direto no con trole de

inse tos-praga3. Sobre o tema4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 refe ren ciam

estu dos com extra tos de ori gem vege tal e seus efe i tos

sobre diver sas espé cies de inse tos praga de semen tes e 

grãos arma ze na dos. Assim, como o avanço nas pes -

qui sas rela ci o na das aos inse ti ci das de ori gem vege tal

pos si bi lita pers pec ti vas para sua uti li za ção no con -

trole dos inse tos praga de grãos e semen tes arma ze na -

dos, desen vol veu-se este tra ba lho com o pro pó sito de

se ava liar, em con di ções de labo ra tó rio, a efi cá cia de

extra tos vege tais no con trole ao Cal lo so bru chus

macu la tus.

Mate rial e méto dos

O tra ba lho foi desen vol vido no Labo ra tó rio de

Arma ze na mento e Pré-pro ces sa mento de Pro du tos

Agrí co las (LAPPA) da Uni dade Aca dê mica de Enge -

nha ria Agrí cola da Uni ver si dade Fede ral de Cam pina

Grande (UFCG), PB. Os inse tos foram mul ti pli ca dos

em labo ra tó rio sob con di ções ambi en tais, den tro de

reci pi en tes de vidro trans pa rente, con tendo 0,5 kg de

fei jão, pre vi a mente expur gado; os extra tos foram

obti dos a par tir de qua tro espé cies vege tais, cita das na

lite ra tura espe ci a li zada como pos su i do res de prin cí -

pios ati vos no con trole de inse tos-praga de grãos e

semen tes arma ze na das ou, ainda, por serem popu lar -

mente deten to ras des ses prin cí pios, sendo estes sub -

me ti dos a uma seca gem em estufa a tem pe ra tura

cons tante de 40 ºC, durante 48 h; pos te ri or mente, o

mate rial seco foi tri tu rado e moído de facas elé trico,

até a for ma ção de massa fina (pó) e foi levada ao per -

co la dor de extra ção, no qual o sol vente extra tor

(álcool etí lico a 70%) pas sava reti rando os prin cí pios

ati vos, con forme meto do lo gia11. 

Foram colo ca dos 50 inse tos adul tos, com idade

entre 0 e 72 hs e sexa gem não efe tu ada, em 0,5 kg de

fei jão Vigna ungui cu lata tipo “rabo de tatú”,

pre vi a mente expur gada com fos fina. Pos te ri or mente

os extra tos, na forma de vapor, foram apli ca dos

dire ta mente na massa, onde se encon tra vam os

inse tos, den tro de um tubo de PVC per fu rado em

toda sua exten são  que havia sido intro du zido no

cen tro da massa de semen tes para per mi tir uma

melhor difu são dos gases. Após três dias da

apli ca ção dos extratos, os adul tos foram reti ra dos e

con ta dos os sobre vi ven tes, os quais foram

des car ta dos e ava liou-se a per cen ta gem de infes ta ção 

ini cial (ovos). Depois de 30 dias da apli ca ção dos

extra tos foi ava liada a per cen ta gem de infes ta ção

final (ori fí cios de emer gên cia dos adul tos).

No método direto, as semen tes, pre vi a mente

expur ga das, foram tra ta das e secas, obe de cendo à

meto do lo gia uti li zada no expe ri mento ante rior.

Depois foram acondicionadas nos silos metá li cos e

colo ca dos 50 inse tos para ovi po si ção. Pas sados 3

dias da ino cu la ção dos inse tos, os adul tos vivos

foram con ta dos e des car ta dos, sendo ava liada a per -

cen ta gem de infes ta ção ini cial (ovos) e final (ori fí -

cios de emergência dos adul tos) após 30 dias.

Resul ta dos e dis cus são

A aná lise de variân cia reve lou efe ito sig ni fi ca -

tivo para todas as fon tes de vari a ções ana li sa das

(Tabela 1). Observa-se, na/pela Figura 1, dife ren ças

esta tís ti cas entre todos as for mas de apli ca ção dos

extra tos, pelo método do vapor e da apli ca ção direta,

no tra ta mento de semen tes do fei jão Vigna ungui cu -

lata tipo “rabo de tatú” em silos metá li cos de tama -

nho redu zido, visando à mor ta li dade dos

Cal lo so bru chus macu la tus, exceto entre as for mas

de apli ca ção “com e sem tubo”, que foram iguais

entre si, quando o extrato uti li zado foi a Annona sca -

mosa. De acordo com os dados obti dos nesta aná lise

tem-se que a apli ca ção “direta” dos extra tos, na

massa de semen tes foi a mais efi caz, em rela ção aos

demais for mas de apli ca ção, por ter pro por ci o nado o

maior índice de mor ta li dade dos inse tos após 48

horas do tra ta mento, com exce ção do extrato de

Piper nigrum que mos trou-se mais efi ci ente quando

apli cado pelo método de “vapor” com auxí lio de um

tubo de PVC per fu rado em toda sua exten são e intro -

du zido no cen tro da massa de semente, o qual teve

como obje tivo dimi nuir a difi cul dade de pene tra ção

dos gases libe ra dos pelos extra tos na massa de

semen tes, per mi tindo, assim, uma melhor difu são de

suas molé cu las.
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Figura 1. Número de inse tos vivos (a), infes ta ção ini cial (b)

depois de 48 horas e infes ta ção  final (c) depois de 30 dias da

apli ca ção dos extra tos de Aza di racta indica (A), Calo po go -

nium cae ru leum (B), Piper nigrum (C) e Annona sca mosa

(C). Tes te mu nha (E).

De forma geral, quando com pa ra dos com a tes te -

mu nha todas às for mas de apli ca ção uti li za das neste

expe ri mento mos tra ram-se efi ca zes pelos efe i tos

obser va dos na redu ção do número de inse tos vivos.

Entre tanto, em ter mos de valo res médios totais o

método que melhor des ta cou-se foi o da apli ca ção

“direta” dos extra tos no tra ta mento das semen tes, e os

extra tos que obti ve ram melhor desem pe nho na mor ta li -

dade dos C. macu la tus foi o Calo po go nium cae ru leum

e Piper nigrum, supe rando inclu sive a Aza di racta

indica, que é conhe cida e explo rada mun di al mente

como “agente de con trole de inse tos e pra gas”. Uti li -

zando extra tos vege tais no con trole do Sitop hi lus spp

inco cu la dos em uma massa de semen tes de Zea mays

BR 122, com pro vou a efi ciên cia do Piper nigrum com

uma mor ta li dade de 94% des ses inse tos7.  Quando tra -

ba lhou com dife ren tes pro du tos vege tais no con trole do 

C. macu la tus, con cluiu que o extrato de Bixa orel lana

foi o que pro por ci o nou maior mor ta li dade do carun cho

do fei jão Vigna12.

Para o per cen tual de infes ta ção ini cial e final

(Figura 1b e c), observa-se que a maior infes ta ção 

ocor reu nas semen tes não tra ta das (tes te mu nha) e

que a “apli ca ção direta”, mais uma vez, pro por ci o -

nou os melho res resul ta dos, ou seja, este método

sobres saiu entre as demais, com exce ção da forma

“com tubo”, quando o extrato apli cado foi o Piper

nigrum (infes ta ção ini cial), e das for mas “sem e com

tubo”, quando o extrato apli cado foi a Annona

scamosa (infes ta ção final), que foram esta tis ti ca -

mente iguais entre si.

Com rela ção aos extra tos, empre ga dos no tra ta -

mento das semen tes, com prova-se a efi ciên cia do

Calo po go nium cae ru leum e o Piper nigrum por

terem ini bido o desem pe nho de pos tura dos C. macu -

la tus, indu zido, assim, um menor número de ovos

pos tos sobre as semen tes de fei jão e, con se qüen -

temente, menor número de inse tos emer gi dos

(Figura 1a). Este fato sugere que esses dois extra tos

são deten to res de prin cí pios ati vos, pos si vel mente

Tabela 1.  Qua drado médio (QM) das Aná li ses de variân cias refe ren tes ao número de inse tos

vivos, infes ta ção ini cial (ovos) depois de 48 horas do tra ta mento das semen tes e infes ta ção

final (ori fí cio de emer gên cia) de Cal lo so bru chus macu la tus depois de 30 dias.

Fonte de Variação
Insetos vivos Infestação inicial Infestação final

GL MG GL MG GL MG

Método de apli ca ção (M) 2 1730,51* 2 3062,57* 2 888,14*

Extrato (E) 4 1694,70* 4 3286,96* 4 5449,91*

M x E 8 216,87* 8 412,86* 8 168,91*

Resí duo 45 8,34 45 34,45 45 16,60

CV(%) 11,63 14,61 12,72

* Sig ni fi ca tivo a 1% de pro ba bi li dade.
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per ten cen tes ao grupo quí mico alca lóide reve lado no 

estudo fito quí mico, rea li zado ante ri or mente, que

agem no apa re lho res pi ra tó rio des ses carun chos,

matando-os asfi xi a dos, bem como inter fe rindo na

ovi po si ção e via bi li dade dos ovos. A uti li za ção do

extrato de P. nigrum n-hexâ nico 1000 ppm no tra ta -

mento de semen tes de Zea mays con tro lou sig ni fi ca -

ti va mente a emer gên cia do Sitop hi lus spp9.  Quando

tra ba lha ram com extra tos de P. nigrum no con trole

do carun cho Zabro tes sub fas ci a tus em semen tes de

Pha se o lus vul ga ris arma ze na dos, suge ri ram que a

“pipe rina”, prin ci pal ingre di ente ativo desta espé cie

con tra inse tos praga, pode ria ser a res pon sá vel pelo

rela tivo con trole des ses carun chos até 90 dias de

arma ze na mento, quando apli cada em con cen tra ções

de 200 e 900 ppm.5

Con clu são

Com base nos resul ta dos obti dos pode-se con cluir

que a apli ca ção dos extra tos de Cal lo po go nium cae ru -

leum e Piper nigrum dire ta mente sobre a massa de

semen tes foi o método mais efi ci ente no con trole ao

Cal lo so bru chus acu la tus.
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Introdução

A cos mo lo gia, rela ti vís tica ou não, pres su põe a

vali dade do cha mado prin cí pio cos mo ló gico que diz:

O Uni verso se apre senta com o mesmo aspecto em

todos os pon tos, exceto por algu mas irregu la ri da des

locais. Em outras pala vras: O uni verso é homo gê neo e

iso tró pico em larga escala.

Vere mos, na seqüên cia, que, mesmo ace i tando-se o 

prin cí pio cos mo ló gico, não pode haver solu ção está tica 

em ter mos estri ta mente new to ni a nos.

Con si de re mos então o uni verso como um flu ido uni -

forme, com den si dade r e pres são P. Dois obser va do res

O e O’ [veja a Figura 1] movendo-se de forma simi lar

com o flu ido obser vam um ponto gené rico Q e, pelo

prin cí pio cos mo ló gico, obser vam sem pre o mesmo

aspecto em Q. Na mecâ nica new to ni ana o tempo t é

abso luto e flui uni for me mente, por isso o pro blema da

sin cro ni za ção de reló gios não se apre senta. No entanto

as medi das rea li za das por dois obser va do res dis tin tos

devem ser fei tas sem pre no mesmo tempo t.

Figura 1.  Dois obser va do res (O e O’) obser vam um ponto

gené rico (Q).

A velo ci dade rela tiva entre os dois refe ren ci ais é

v(a) e  r’ =  r - a. A velo ci dade medida para uma par -

tí cula situ ada em Q por O e O’  é  v  ( r, t) e v‘ ( r’, t)

res pec ti va mente. Da mesma forma, a den si dade e a

pres são medi das em Q pelos dois obser va do res é

r ( r’, t)  e P( r’, t) por O e r ( r’, t) e P( r’, t)  por O’.

No entanto, den si dade e pres são são quan ti da des

defi ni das inde pen den te mente do obser va dor, assim,

elas devem ter a mesma forma fun ci o nal para que O e 

O’ não tenham visões dife ren tes do uni verso. Ou

(1) Grupo de Astro fí sica, Gra vi ta ção e Rela ti vi dade. Depar ta mento de Física, Uni ver si dade Fede ral de Rora ima, Av. Ene Gar cez 2413,

Bairro Aero porto, 69310-270 Boa Vista, RR.

Ele tro nic-mail: aze redo@dfis.ufrr.br

Resumo
As pri me i ras incur sões fei tas no século XIX rumo à cos mo lo gia, quando a teo ria new to ni ana era ace ita
sem res tri ções, aca ba ram con de na das ao fra casso por que se admi tia um uni verso está tico – sem
movi mento de maté ria em larga escala. Mesmo Eins tein relu tou em ace i tar as con se qüên cias
cos mo ló gi cas da rela ti vi dade geral, tanto é que intro du ziu arti fi ci al mente em sua teo ria uma cons tante, a
cons tante cos mo ló gica, para for çar um uni verso está tico. Só em 1934, que Milne e McCrea[2] [3]

vol ta ram ao pro blema new to ni ano e demons tra ram que em mui tos aspec tos a cos mo lo gia new to ni ana
era com ple ta mente equi va lente à Cos mo lo gia Rela ti vís tica. Vamos, neste tra ba lho, estu dar cos mo lo gia
do ponto de vista pura mente new to ni ano, como fize ram Milne e McCrea e, veri fi car que, em mui tos
aspec tos, a cos mo lo gia new to ni ana é com ple ta mente equi va lente à cos mo lo gia rela ti vís tica dada pela
solu ção do tipo Fri ed man-Robert son-Wal ker das equa ções de Eins tein da rela ti vi dade geral.
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seja, o prin cí pio cos mo ló gico exige que “massa de

v’, r e P sejam as mes mas fun ções de r e t que v’, ñ e

P de r e t. Como t é o tempo abso luto new to ni ano e

todas as medi das são efe tu a das no mesmo tempo t,

pode mos, no momento, omi tir a variá vel t já que só

con si de ra mos vari a ções espa ci ais. Assim,

v’ (r’) = v’ (r – a) = v’ (r’) –  v’ (a), (1)

r (r’) = r (r – a) =  r (r’), (2)

P(r’) = P(r – a) = P (r’). (3)

Como foi dito acima, o prin cí pio cos mo ló gico

exige que v‘ e v sejam a mesma fun ção de seus argu -

men tos, ou seja, devem satis fa zer a equa ção fun ci o nal

v’ (r’) = v (r’ – a) = v(r) – v (a) = v’ (r’), (4)

ao passo que r e P devem ser inde pen den tes da posi -

ção, como mos tra (2) e (3). Isto nos mos tra que v é

uma fun ção linear de seu argu mento, assim pode mos

escre ver

v (r)= V r (5)

em que V é um ten sor inde pen dente de r. Como todo

ten sor, V pode ser decom posto em uma parte simé -

trica e outra antis si mé trica. A parte antis si mé trica de

V cor res ponde a uma rota ção rígida do uni verso em

torno do sis tema de refe rên cia, ou, o que é equi va -

lente, do sis tema de refe rên cia. Colo cando o sis tema

de refe rên cia para girar junto com o uni verso, a parte

antis si mé trica de V se torna nula, assim, dis pondo o

sis tema de coor de na das de modo a coin ci dir com os

eixos x, y e z de V , temos

vx = Ax , vy = By , vz = Cz (6)

em que A, B e C são os ele men tos dia go nais do ten -

sor simé trico V. Até agora invo ca mos o prin cí pio

cos mológico ape nas no que se refere à homo ge ne i -

dade do uni verso. Admi tindo tam bém a iso tro pia

pode mos impor A = B = C.

Assim,

v = f(t) r (7)

r = r (t) (8)

P = P(t) (9)

na qual res ta u ra mos a depen dên cia explicita em t.

Se con si de rar mos (7) como a equa ção de movi -

mento de uma par tí cula, então pode mos inte grá- la

na forma

r = R(t) r0 (10)

onde ro é o vetor posi ção da par tí cula em t = t0 e R(t)

satis faz

f(t)
1 dR

R dt
=

(11)

na qual admi ti mos R(t0) = 1 como con di ção de con -

torno.

Isto demons tra que os úni cos movi men tos com -

pa tí veis com a homo ge ne i dade e a iso tro pia são a

expan são e a con tra ção uni forme com um fator de

movi mento depen dente do tempo R(t).

Impondo o prin cí pio da con ser va ção de massa,

na forma da equa ção da con ti nu i dade 
¶r

¶
r n

t
+ × =D ( )  0, obte mos, 

¶r

¶
r

t
f t+ =3 0( ) , que, em

vir tude de (11), fica
                                                            

r
r

( )
( )

( )
t

t

R t
= 0

3
(12)

Uma con se qüên cia óbvia de (10) é que, se todas

as dimen sões line a res são aumen ta das por um fator

R(t), os volu mes aumen tam por R3(t) e as den si da des

devem dimi nuir pro por ci o nal mente, o que é con sis -

tente com (12).

Equa ção de movi mento
para a maté ria em
larga escala

Vamos impor agora o prin cí pio de con ser va ção

do momento linear na forma da equa ção de

Euler-Lagrange. Para isso deve mos com pro var que o 

sis tema de coor de na das O é iner cial. Lay ser e

McCrea4, 5 demons tra ram que um método defi ni tivo

con siste em apli car as con si de ra ções new to ni a nas a

um sis tema ligado, tal como um corpo esfé rico

homo gê neo e arbi tra ri a mente grande situ ado no

espaço vazio, tal que a apli ca ção local do prin cí pio

cos mo ló gico per mita asse gu rar a homo ge ne i dade em 

todo o seu inte rior. Eles demons tra ram que se a par tí -

cula cen tral é iner cial, exclu indo-se a pos si bi li dade
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de rota ção e ace i tando-se a iso tro pia, qual quer obser -

va dor no inte rior da esfera pode ser con si de rado

iner cial pela com bi na ção dos efe i tos da inér cia e da

gra vi ta ção. É inte res sante notar que cada sis tema

refe ren cial é iner cial, ape sar de que dis tin tos obser -

va do res podem apre sen tar ace le ra ções entre si. Ace i -

tando-se que cada obser va dor uti liza uni ca mente seu

pró prio sis tema de refe rên cias, não se apre sen tará

difi cul da des ou con tra di ções. Da equa ção de

Euler-Lagrange, obte mos a equa ção de movi mento

d

dt
f F

n

r
+ +

æ

è
ç

ö

ø
÷ - =

1
02grad   P =

rdf

dt (13)

onde F é força por uni dade de massa. Pela equa ção

de Pois son,

D · F = – 4pGr (14)

Tomando a diver gên cia de (13), com (14), obte -

mos

3 42df

dt
f G+

æ

è
ç

ö

ø
÷ = - p r

(15)

De (13) F = | F| r, onde | F| h df + f2. Com pa rando

com (15), vemos que | |F = -
4

3
p rG , assim

| |F = -
4

3
p rG

(16)

Con forme (13) e (11)

df

dt
f

d

d R

d

d
f R

d

d
+

æ

è
ç

ö

ø
÷ = = =

æ

è
ç

ö

ø
÷

2 1 11

R t t
t

R t

R

t

n
( ( ) )

d

d

assim, subs ti tu indo em (15), com r (t) con forme (12), 

obte mos

R
R

t
t

2

2

0

2 4

3
0

d

d
G+ =p r( )

(17)

De (17) vemos que um uni verso está tico (R =

cons tante) é impos sí vel, a não ser no caso tri vial

quando a den si dade se anula. Isto explica as difi cul -

da des da cos mo lo gia no século XIX quando não se

admi tia um uni verso dinâ mico. Houve então a suges -

tão de se acres cen tar um termo a lei da gra vi ta ção de

New ton que só fosse sen tido a enor mes dis tân cias e

não tivesse influên cia sobre o sis tema solar para

resol ver esta difi cul dade, mas isso impli cava numa

dema si ada arbi tra ri e dade e não encon trava ace i ta ção

na época. Fazendo uma ana lo gia com o caso rela ti -

vís tico, vemos que pode mos intro du zir um termo

pro por ci o nal a dis tân cia e inde pen dente da den si -

dade na lei de força (16), assim

| | ( )F t= - +
4

3

1

3
p r lG r

(18)

em que l, a cha mada cons tante cos mo ló gica, tem

dimen sões de (tempo)-2  e o fator 1/3 foi intro du zido

para faci li tar os cál cu los pos te ri o res. Este termo

hipo té tico cum pre o mesmo pro pó sito que o intro du -

zido por Neu mann (1896) e See li ger (1895,1896) e

foi intro du zido pela pri me ira vez por Eins tein com o

obje tivo de obter um modelo de uni verso está tico.

Assim, (17) é escrita como

R
R

t
G t R2

2

2

34

3
0

1

3
0

d

d
+ - =p r l( )

(19)

Inte grando (19) obte mos

d

d

R

t

C

R
k R

æ

è
ç

ö

ø
÷ - - +

1

3

2l
(20)

na qual C G tº
8

3
0p r( ) e k, a cha mada cons tante de

inte gra ção e tem a mesma dimen são de l. É inte res -

sante notar que (20) é idên tica à expres são obtida na

cos mo lo gia rela ti vís tica, com exce ção da inter pre ta ção

física da cons tante k. Na cos mo lo gia rela ti vís tica k

representa a cur va tura do 3-espaço indu zido orto go nal

as linhas de mundo das par tí cu las2, aqui, k repre senta a

ener gia total das par tí cu las. As con se qüên cias dessa

notá vel simi la ri dade des co berta por Milne e McCrea,

em 1934, são muito sig ni fi ca ti vas e demons tram que, a

exce ção da inter pre ta ção física de k, à cos mo lo gia new -

to ni ana é com ple ta mente equi va lente a cos mo lo gia

rela ti vís tica3. Os parâ me tros ë e k são com ple ta mente

arbi trá rios e C deve ser maior que 0 para que tenha mos

den si dade de massa posi tiva.

2. Pois a rela ti vi dade geral é uma teo ria geo mé trica[6].

3. Vere mos ainda que a ques tão da pro pa ga ção da luz não é satis fa to ri a mente abor dada pela teo ria new to ni ana.
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Aná lise qua li ta tiva
das solu ções da equa ção
de movi mento para a
maté ria do uni verso

A equa ção (20) pode ser inte grada em ter mos de

fun ções elíp ti cas, mas para o nosso pro pó sito basta

uma aná lise qua li ta tiva. Para isso fare mos dis tin ção

entre os seguin tes casos:

Caso k < 0

O caso k < 0 é ilus trado na Figura 2.

Figura 2.  Mode los de uni verso para cos mo lo gia new to -

niana. Caso k < 0.

l > 0

Neste caso a velo ci dade de expan são dR/dt é uma 

fun ção posi tiva de R e tem um mínimo em Rmin =

(3C/2Õ)1/3. A velo ci dade de expan são dimi nui até

que R = Rmin e logo após aumenta nova mente. Os

valo res assin tó ti cos que R assume são: para valo res

peque nos de t, R~ (9Ct2/4)1/3 e, para t grande, R ~

exp[t(P/3)1/2].

l = 0

Neste caso dR/dt é uma fun ção posi tiva decres -

cente de R. A velo ci dade de expan são dimi nui con ti -

nu a mente e R ~ (9Ct2/4)1/3 para valo res peque nos de t 

e R ~ t(–k)1/2 + Õ(1) para t grande.

l < 0

Neste caso dR/dt é uma fun ção osci la tó ria, decres -

cente e posi tiva em  0 = R < Rc e cres cente, porém

nega tiva em Rc < R = 0, onde Rc =[3C/2(– l)]1/3.

Caso k = 0

O caso k = 0 é ilus trado na Figura 3. Este caso é

muito seme lhante ao pri me iro (k < 0), vale a mesma

aná lise e se observa o mesmo com por ta mento assin -

tó tico, no entanto, aqui existe a solu ção explí cita:

Figura 3.  Mode los de uni verso para cos mo lo gia new to ni -

ana. Caso k = 0.
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l > 0 n
l

    =R
3C

2
[cos{ ( ) } ]/ /t 3 11 2 1 3Õ -

ì
í
î

ü
ý
þ

l n=
æ

è
ç

ö

ø
÷0 2

1 3

    R =
9

4
Ct

/

l n
l

l> -
ì
í
î

ü
ý
þ

0 1 3 1 2 1 3    R =
3C

2(- )
t[ cos{ ( ) }]/ /

Caso k > 0

O caso k > 0 é ilus trado nas Figu ras 4 e 5, aba ixo.

Neste caso há uma maior vari e dade de situ a ções.

Existe um valor crí tico lc de l defi nido por lc = 
4k

9C

3

2
.

Figura 4.  Mode los para a cos mo lo gia new to ni ana. Caso k

> 0 e l ³ lc.

l > lc

Neste caso, simi lar mente aos dois ante ri o res com

l > 0, a velo ci dade de expan são dR/dt é uma fun ção

posi tiva de R com um mínimo em R = (3C/2 l)1/3.

l = lc

Neste caso dR/dt é posi tiva ou nula e, quando dR/dt

= 0 existe uma dupla raiz em R = Rc = 3C/2k. Exis tem

3 solu ções:

a) Solu ção está tica: R = Rc;

b) R ~ (9Ct2/4)1/3 no prin cí pio, mas logo a

velo ci dade de expan são dimi nui e R se

apro xima de Rc assin to ti ca mente.

c) R ~ Rc no prin cí pio, mas logo a velo ci dade de 

expan são aumenta e R ~ exp {t(l/3)1/2} para

gran des valo res de t.

Figura 5.  Mode los para a cos mo lo gia new to ni ana. Caso k

> 0 e  l ³ lc.

0 < l < lc

Neste caso R não é defi nida na região R1 < R <

R2. Exis tem duas solu ções:

a) 0 = R = Ri  –  muito simi lar aos casos em que ë 

< 0. A solu ção é osci lante;

b) R = R2  –  R ~ exp {(–t)(l /3)1/2} pró ximo a t t –

¥. A velo ci dade de expan são dR/dt dimi nui até

que R alcance seu valor mínimo R2. A par tir

daí, a velo ci dade de expan são aumenta e para

gran des valo res de t R ~ exp {t(l /3)1/2}.

l £  0

Neste caso a solu ção é osci la tó ria, muito seme -

lhante aos dois pri me i ros casos com l < 0.

Assim cobri mos todos os casos pos sí veis, que

ape sar de ana li sa dos para a cos mo lo gia new to ni ana
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são os mes mos casos que apa re cem na cos mo lo gia

rela ti vís tica. Só é neces sá rio men ci o nar o modelo de

uni verso de De Sit ter da cos mo lo gia rela ti vís tica,

com k = 0 e l > 0 que, ape sar de apre sen tar o mesmo

com por ta mento assin tó tico que o caso 2 (com l > 0)

que ana li sa mos, é esta ci o ná rio e apre senta o mesmo

aspecto em todo o tempo. No entanto, este modelo

não é inte res sante do ponto de vista cos mo ló gico por

estar des pro vido de maté ria (r = P = 0).

A ques tão da
pro pa ga ção da luz

O com por ta mento da fun ção R(t) des creve per fe -

i ta mente o com por ta mento do uni verso como visto

de “fora do uni verso”. Deve mos con si de rar agora o

aspecto visto por um obser va dor par ti ci pando do

movi mento de expan são (ou con tra ção) do uni verso

em um modelo qual quer. É claro que as con clu sões

deste obser va dor se rea li zam a par tir do exame da luz 

pro ve ni ente de obje tos dis tan tes, assim deve mos

con si de rar a pro pa ga ção da luz nes tes mode los. É

neste ponto que se evi den cia a debi li dade da teo ria

new to ni ana, pois, para obter resul ta dos razoá veis,

pre ci sa mos empre gar con ce i tos e méto dos pós-new -

to ni a nos.

Do prin cí pio cos mo ló gico se deduz que a velo ci -

dade local da luz deve ser a mesma para todos os obser -

va do res em um mesmo momento, ape sar de que possa

ser uma fun ção do tempo. Supondo que a soma de

velo ci da des da mecâ nica new to ni ana seja válida inclu -

sive para a velo ci dade local da luz c(t), temos então

para os raios que che gam e para os que saem, dr/dt =

(R/R)r ± c(t) res pec ti va mente, que é equi va lente a

R
d

dt

r

R
c(t)

æ

è
ç

ö

ø
÷ = ±

(21)

Pode mos inter pre tar (21) como a equa ção de pro pa -

ga ção dos raios lumi no sos em um éter que par ti cipe da

expan são (ou con tra ção) do uni verso. Na teo ria new to -

ni ana é neces sá rio supor a exis tên cia de tal éter, pois sem 

o con ce ito de éter se pode ria dis tin guir entre os obser va -

do res “real mente” em repouso e “real mente” em movi -

mento o que esta ria em desa cordo com as solu ções

cos mo ló gi cas da teo ria new to ni ana. Esta dis tin ção,

incom pa tí vel com a cos mo lo gia, seria neces sá ria para

qual quer inter pre ta ção do efe ito Dop pler cós mico (des -

vio gra vi ta ci o nal da fre qüên cia da luz), pois a equa ção

que dá o efe ito Dop pler new to ni ano depende não

somente da velo ci dade rela tiva entre o obser va dor e a

ori gem de seu sis tema de refe rên cias, mas tam bém de

suas velo ci da des abso lu tas.

Para con ti nuar avan çando pre ci sa mos supor uma

forma espe cí fica para c(t). Por sim pli ci dade toma mos

c como cons tante (assim, obte mos resul ta dos para le -

los ao caso rela ti vís tico). Inte grando (21) obte mos

r2

R2

r1

R1
c

dt

R(t)
t1
t2- = ò

(22)

em que r1 repre senta r(t1) e assim por diante.

Con si de rando agora um raio de luz emi tido em

r(t) que viaje até um obser va dor situ ado em r = 0,

neste caso

r1

R1
c

dt

R(t)
t1
t2= ± ò

(23)

em que t2 é o momento da recep ção, t1 é o momento

da emis são e r1 é a dis tân cia da fonte que emite a luz

até a origem no momento da emis são.

Como fize mos ante ri or mente, vamos con si de rar

o uni verso como um flu ido uni forme – assim não

pre ci sa mos falar em éter – e a ori gem do sis tema de

refe rên cia movendo-se uni for me mente com o flu ido

de onde se emite luz em vários ins tan tes t1. Assim, a

parte esquerda de (23) é nula, pois r1 = 0. Dois raios

lumi no sos suces si vos emi ti dos em t1 e t1 + Dt1 são

rece bi dos em t2 e t2 + Dt2, assim, de (23)

D D D

D

t

R

t

R
 ou seja,  

t

t

R

R

R(t )

R(t )
2

1

2

1

2

1

1

1

2

2

= = =
(24)

Se Dt1 repre senta o período da onda emi tida, Dt2
repre senta o período da onda rece bida e, como con se -
qüên cia da cons tân cia da velo ci dade da luz que admi -
ti mos impli ci ta mente, (24) é a expres são para o efe ito

Dop pler 1+  sl/l, iden ti ca mente ao resul tado rela ti -
vís tico.

No caso de expan são do uni verso, R(t) é uma fun ção 

cres cente, ou seja, R(t2) > R(t1) e (24) expressa não

somente que a luz chega com menor ener gia [por um
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fator (R1/R2), supondo-se que a cons tante de Planck

seja cons tante com o tempo], mas tam bém menos

intensa [por um fator (R1/R2)2].

A recí proca é ver da de ira no caso de um uni verso

em con tra ção. Con si de rando uma fonte iso tró pica a

uma dis tân cia r0 do obser va dor que emita luz no

momento em que R = 1, então, em t1, o momento da

recep ção, a luz terá sido dis tri bu ída iso tro pi ca mente ao

redor da fonte sobre uma esfera cuja super fí cie passa

pelo obser va dor. Em con se qüên cia de (10), o raio da

esfera será r0R(t2). Assim a inten si dade da luz rece bida 

será igual à inten si dade ori gi nal divi dida pelo raio da

esfera e mul ti pli cada pelo fator de redu ção (R1/R2)2 de

que fala mos acima. Assim,

|=
æ

è
ç
ç

ö

ø
÷
÷ =

c

4 r R

R

R

cR

r R0
2

2
2

1

2

1
2

0
2l

2
4 2

4l (25)

As medi das expe ri men tais da vari a ção do efe ito

Dop pler 1 + sl/l com a inten si dade I da luz das estre -

las dis tan tes podem deter mi nar o com por ta mento da

fun ção R(t) e aju dar a deci dir qual dos mode los de uni -

verso pos sí veis é real mente aquele em que vive mos, já

que por (23) r0 e t1 se encon tram rela ci o na dos para um

dado ins tante de obser va ção t2, ou seja, r c
dt

R(t)
0

t2

t1
= ò

supondo, como antes, que a luz seja emi tida no ins tante

em que R = 1.

Con clu são

Com isso vemos que os tra ba lhos de Milne e

McCrea demons tra ram não só a sur pre en dente simi la ri -

dade entre as cos mo lo gias new to ni ana e rela ti vís tica,

mas tam bém que a mecâ nica new to ni ana se aplica até a

esca las cós mi cas e, ape sar de seus pro ble mas intrín se -

cos, pro por ci ona exce len tes resul ta dos.
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Intro du ção

Gali leu Gali lei1 foi o pri me iro a intro du zir quan ti -

ta ti va mente o tempo na des cri ção de um pro blema

físico. As leis empí ri cas sobre o movi mento dos cor -

pos des co berta por ele eram obti das dire ta mente da

obser va ção. Inte res sado em des cre ver a natu reza,

prin ci pal mente do ponto de vista cine má tico, ele usou

o limite de pre ci são dos reló gios da época e assim

pode veri fi car que a velo ci dade final de um móvel

aban do nado sobre um plano incli nado não depen dia

do com pri mento do plano, nem da sua incli na ção e

nem de alguma outra pro pri e dade intrín seca do

móvel, como a sua massa, por exem plo, mas somente

da dife rença de altura entre as posi ções ini cial e final e 

podia ser rela ci o nada com o qua drado do tempo que o

móvel levava para des cre ver o per curso. Assim ele

pôde con jec tu rar o que cha ma mos de prin cí pio da

equi va lên cia fraco, que pode ser colo cado na seguinte

forma: todos os cor pos “caem” da mesma forma sob a

ação de um campo gra vi ta ci o nal. Esta foi a mais

impor tante pro pri e dade da gra vi ta ção des co berta por

Gali leu e, se não bas tasse, sua expe riên cia com pla nos 

incli na dos pos si bi li ta ram, ainda, a des co berta da lei da 

com po si ção de velo ci da des, o que conhe ce mos hoje

como rela ti vi dade de Gali leu.

A rela ti vi dade de Gali leu per mi tiu que se der -

rubasse o argu mento de Aris tó te les que ven cera a

(1) Uni ver si dade Fede ral de Rora ima, Av. Ene Gar cez 2413, Bairro Aero porto, 69310-270 Boa Vista, RR. Ele tro nic-mail: aze redo@dfis.ufrr.br

Resumo
Esta mos inte res sa dos em explo rar a mecâ nica new to ni ana no que tange a des cri ção do campo
gra vi ta ci o nal. Que re mos saber onde ela é sufi ci ente e onde ela falha na des cri ção dos fenô me nos
gra vi ta ci o nais. Obte re mos, em lin gua gem moderna, a par tir das leis de Kepler, as equa ções de
campo da gra vi ta ção new to ni ana em pri me ira e segunda ordem. Vere mos que a cova riân cia
gali le ana nos per mite adi ci o nar uma cons tante cos mo ló gica às equa ções de campo – estu da re mos
as con se qüên cias desse fato. Estu da re mos, tam bém, o prin cí pio da equi va lên cia fraco e os
bura cos negros de Michell e Laplace. Outros tes tes como o avanço do perié lio dos pla ne tas, o
red-shift gra vi ta ci o nal da luz das galá xias dis tan tes, a defle xão gra vi ta ci o nal da luz de Sold ner’s e 
a dila ta ção gra vi ta ci o nal do tempo tam bém serão apre sen ta das. Com o advento da rela ti vi dade
res trita (ou espe cial) de Eins tein, pas sou-se a pen sar que todos os pro ble mas da gra vi ta ção
new to ni ana resi diam no fato de esta con ter, em sua estru tura, um tempo abso luto que implica em
“ação ins tan tâ nea à dis tân cia” e nume ro sas foram as ten ta ti vas rea li za das para ten tar ade quar a
gra vi ta ção new to ni ana aos prin cí pios da rela ti vi dade res trita, até que, em 1916, Eins tein
apre sen tou sua teo ria da gra vi ta ção: a teo ria da rela ti vi dade geral. Entre tanto, para a nossa
per cep ção coti di ana e para os efe i tos gra vi ta ci o nais mais per ti nen tes ao nosso meio ter reno, a
mecâ nica new to ni ana é sufi ci ente. Sendo assim, vale a pena conhecê-la.
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dis cus são com os ato mis tas gre gos (Hera cli des e

Aris tar chus, entre outros) sobre a ques tão de a Terra

estar ou não em movi mento. Os gre gos da escola de

Aris tó te les acre di ta vam nas for mas geo mé tri cas per -

fe i tas, onde a esfera era a mais per fe ita de todas e os

cor pos celes tes, obvi a mente, teriam que des cre ver

órbi tas esfé ri cas (ou mais pre ci sa mente estar fixas

em esfe ras que gira vam sobre o cen tro do uni verso, a

Terra, que era imó vel). Já os ato mis tas acre di ta vam

que o Sol, e não a Terra, era o cen tro do “uni verso” e, 

por tanto, a Terra esta ria em movi mento. Mas Aris tó -

te les ganhou o debate ao argu men tar que, se a Terra

esti vesse em movi mento ao jogar-se uma sim ples

pedra para o alto ela deve ria cair num local dife rente

daquele em que foi lan çado, assim obvi a mente a

Terra era imó vel. Os ato mis tas, que eram mino ria,

foram desa cre di ta dos e, mais tarde, em 70-dC, Pto lo -

meu sis te ma ti zou o que acre di ta vam Aris tó te les e

seus dis cí pu los a res pe ito da gra vi ta ção numa teo ria

geo mé trica com pli ca dís sima em que intro du ziu

ciclos e epi ci clos para expli car o movi mento dos

astros conhe ci dos ao redor da Terra. Por mais de um

milê nio acre di tou-se que os obje tos celes tes eram

com pos tos por um ele mento dife rente dos encon tra -

dos na Terra. Enquanto na Terra tudo era cons ti tu ído

por uma mis tura entre os qua tro ele men tos fun da -

men tais, o fogo, a terra, a água e o ar, nos céus um

quinto ele mento, o éter, era que cons ti tuía os obje tos. 

A apa rente dife rença entre os movi men tos obser va -

dos, nos céu cir cu lar e na Terra linear, for ta le cia essa

crença e impe dia ten ta ti vas de des cre ver a natu reza

com um número pequeno de inte ra ções, já que eram

neces sá rias duas ciên cias, uma para os obje tos celes -

tes e outra para os ter res tres. A teo ria de Pto lo meu

apa ren te mente expli cava todos os fenô me nos obser -

va dos, embora os méto dos de obser va ção uti li za dos

eram mera mente qua li ta ti vos. No entanto as obser -

va ções astro nô mi cas gra du al mente foram ficando

mais pre ci sas e come ça ram a tra zer des con forto a

teo ria de Pto lo meu que era mais e mais “remen dada”

com a intro du ção de mais e mais ciclos e epici clos.

Em 1543, Nico lau Copér nico2 publi cou a teo ria

defen dida pelos ato mis tas gre gos Hera cli des e Aris -

tar chus que, há muito havia se per dido e, gra ças às

tra du ções ára bes vol ta ram a cir cu lar na Europa no

final da Idade Média. Nela a Terra orbi tava ao redor

do Sol numa órbita cir cu lar.

Quando Gali leu des co briu a lei da com po si ção de 

velo ci da des, pode der ru bar o argu mento de Aris tó te -

les, mas a Igreja Cató lica já havia ado tado a filo so fia

de Aris tó te les e, com São Tomás de Aquino, trans -

for mou-a em Teo lo gia e, por isso, nem a publi ca ção

de Copér nico, nem a ciên cia de Gali leu pode riam ser

ace i tas pela Igreja. Quando Gali leu ousou afir mar

que a Terra se movia, foi con de nado a pri são

domiciliar pela Santa Inqui si ção.

Coube a Johan nes Kepler, um sim ples assis tente do 

reno mado astrô nomo Tycho Brahe3, o passo seguinte.

Tycho Brahe tinha os recur sos de obser va ção mais

avan ça dos que se conhe cia até a época e con se guiu

reu nir uma for mi dá vel quan ti dade de obser va ções,

mui tas vezes mais pre ci sas do que todas as que foram

fei tas até então. Mas só após a morte de Tycho Brahe

foi que Kepler con se guiu acesso às obser va ções do

astrô nomo. Kepler tes tava as teo rias de Pto lo meu e de

Copér nico com os dados astro nô mi cos de Tycho

Brahe, mas não obteve um bom resul tado com

nenhuma delas. Só quando aban do nou defi ni ti va mente

a teo ria de Pto lo meu e con jec tu rou a pos si bi li dade de as 

órbi tas serem elíp ti cas e não cir cu la res na teo ria de

Copér nico é que tudo se enca i xou.

Assim, em duas déca das de tra ba lho, Kepler con -

se guiu esta be le cer as leis empí ri cas do movi mento

elíp tico pla ne tá rio4.

New ton, que como ele mesmo afir mou “se

apo i ou em ombros de gigan tes”, con se guiu

esta be le cer a lei de inte ra ção gra vi ta ci o nal do

inverso do qua drado das dis tân cias, em 1661, após

com bi nar n µ  r / P, em que P é o período orbi tal dado 

pela 3ª  lei de Kepler, P a  r2/3, com a expres são

dedu zida para a ace le ra ção cen trí peta, v2/ r, do

movi mento cir cu lar, che gando à con clu são de que a

ace le ra ção cen trí peta deve ria ser pro por ci o nal a 1/r2.

New ton tra ba lhou na deter mi na ção de órbi tas de

par tí cu las suje i tas à lei do inverso do qua drado das

dis tân cias inven tando méto dos infi ni te si mais

(cál culo dife ren cial e inte gral), entre 1680 e 1684,

quando publi cou a pri me ira ver são da lei num

manus crito deno mi nado De motu que depois veio a

cons ti tuir a pri me ira parte de Prin cí pia5. A par tir daí, 

por mais de 200 anos, a lei de New ton do inverso do

qua drado das dis tân cias pôde ser con si de rada

per fe ita, no sen tido que expli cava, com pre ci são,

todos os fenô me nos obser va dos.

Somente no iní cio do século XX medi das astro -

nô mi cas mais refi na das, a obser va ção de novos fenô -

me nos e, prin ci pal mente, o con ce ito de que não

pode mos ter ação ins tan tâ nea à dis tân cia, intro du -
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zido pela rela ti vi dade res trita (ou espe cial) de Eins -

tein, trou xe ram difi cul da des à lei do inverso do

qua drado das distâncias de Newton.

Embora a gra vi ta ção tenha sido a pri me ira das

qua tro inte ra ções fun da men tais abor da das pelo

homem, tal vez devido a sua uni ver sa li dade, é a única 

que ainda não pôde ser uni fi cada às demais. Vamos,

neste tra ba lho, ten tar mos trar os cami nhos per cor ri -

dos no sen tido de se com pre en der esta fun da men tal

inte ra ção a partir da mecânica newtoniana.

Con cen tra re mos nosso estudo nos fenô me nos que

não são bem expli ca dos pela teo ria de New ton, como

por exem plo, o des vio da luz e o avanço do perié lio dos

pla ne tas. Sabe mos, hoje, que esses efe i tos gra vi ta ci o -

nais só podem ser bem expli ca dos com uma teo ria rela -

ti vís tica, mas, antes disso, vamos estu dar uma das mais

belas cons tru ções abs tra tas huma nas: a gra vi ta ção

new to ni ana.

Gra vi ta ção new to ni ana

Em lin gua gem moderna, com o auxí lio da nota -

ção veto rial pode mos descre ver a lei de New ton para

a inte ra ção gra vi ta ci o nal do inverso do qua drado das

dis tân cias como

dp (t)

dt
G mimj

r (t) r (t)

| r (t) r (t)|

i

i j

i j

i j
3

= -
-

-¹

å
(1)

em que o sinal nega tivo indica que a lei de força é atra -

tiva, já que mi e mj são posi ti vos, G é a cons tante de gra -

vi ta ção uni ver sal e a soma tó ria da inte ra ção de mi com

todos os mj inclui o prin cí pio da super po si ção(2).

De (1), com p mi
dr

dt
i =  obte mos a ace le ra ção da

par tí cula i

d r (t)

dt
G m

r (t) r (t)

| r (t) r (t)

2
i

2 j

i j

i j
3

i j

= -
-

-¹

å
(2)

e, com 
dp

dt
Vi

i= -Ñ , vemos que a ener gia poten cial

gra vi ta ci o nal da par tí cula i é dada por

V(t, r ) Gm
m

|r (t) r (t)|
i i

j

i jj i

= -
-¹

å
(3)

De ime di ato pode mos ver que a lei de New ton

para a gra vi tação uni ver sal [eq.(1)] exibe a cova riân -

cia de Gali leu, ou seja, dpi e ri(t) – rj(t) são 3-veto res,

por tanto inva ri an tes por trans la ção, rota ção e boosts,

e |ri(t) – rj(t)|
3, dt, mi, mj e G são inva ri an tes de Gali -

leu (esca la res). Esta é uma pro pri e dade muito impor -

tante da teo ria da gra vi ta ção de New ton. No entanto,

a par tí cula j, arbi tra ri a mente dis tante da par tí cula i,

sente o efe ito de um movi mento exe cu tado pela par -

tí cula i ins tan ta ne a mente. Na eq. (1) ti = tj e a teo ria

de New ton é uma teo ria de ação ins tan tâ nea à dis tân -

cia, incom pa tí vel com os pos tu la dos da rela ti vi dade

res trita de Eins tein.

Embora seja notá vel a seme lhança entre as expres -

sões mate má ti cas que des cre vem as inte ra ções gra vi ta -

ci o nal e ele tros tá tica, a lei de Cou lomb da ele tros tá tica

só foi des co berta mais tarde, e tem esse nome em

home na gem a Char les Augus tus Cou lomb que, em

1785 con se guiu deter mi nar o valor da cons tante de pro -

por ci o na li dade da lei de Cou lomb usando uma balança

de tor ção. O valor da cons tante da gra vi ta ção uni ver sal, 

G, só foi deter mi nado em 1797, mais de um século

após a for mu la ção da lei de New ton, por Henry

Cavendish6 que usou o mesmo método da balança de

tor ção. O valor mais pre ciso obtido até hoje para a

cons tante de gra vi ta ção uni ver sal G é7

G (6,67259 0,00085) 10 kg m s11 1 3 2= ± ´ - - - (4)

Devido a G ser extre ma mente pequeno, a gra vi -

dade é um efe ito muito fraco quando com pa rada com 

outras for ças. Por exem plo, a razão entre as inte ra -

ções gra vi ta ci o nal e elé trica entre dois pró tons é 
Gmp

e
 

2 /
, %

4
8 09 10

0

37

p Î
= -  = 8,09 % 10-37. Entre tanto,

todos os obje tos macros có pi cos são neu tros ele tri ca -

mente e as for ças nucle a res, forte e fraca, são de

curto alcance, assim, gra ças ao prin cí pio da super po -

si ção, a gra vi ta ção torna-se impor tante no mundo

macros có pico, ape sar de ser a mais fraca de todas as

inte ra ções conhe ci das.

(2) Do prin cí pio da super po si ção se deduz um teo rema que foi de vital impor tân cia para que New ton pudesse esta be le cer sua lei do inverso

do qua drado das dis tân cias, conhe cido como teo rema das cama das, que diz:

I. Uma esfera, con tendo maté ria dis tri bu ída sime tri ca mente, atrai gra vi ta ci o nal mente uma par tí cula externa como se fosse uma par tí cula

pun tual com massa igual a massa da esfera loca li zada em seu cen tro;

II. Uma casca esfé rica não exerce atra ção gra vi ta ci o nal sobre uma par tí cula situ ada em seu inte rior.
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Equa ções de campo
da gra vi ta ção new to ni ana

Que re mos, agora, cons truir uma equa ção de

campo para a teo ria new to ni ana. Esta equa ção

deverá con ter a fonte do campo, ou seja, a massa m

que pode ser escrita como

m d r (t,  r)3= ò r
(5)

em que a massa total não pode depen der de t, mas sua 

dis tri bu i ção sim.

Para cons truir uma equa ção de campo inva ri ante

de Gali leu, man tendo r(t, r) como fonte, nós pre ci sa -

mos com bi nar o campo e suas deri va das para igua lar

à fonte. Na cons tru ção desta inva ri ante, as deri va das

espa ci ais ¶x, ¶y e ¶z não podem apa re cer sepa ra da -

mente para pre ser var a cova riân cia Eucli di ana, ao

con trá rio, devem apa re cer na forma de um gra di ente

s = {¶k}. Ter mos inva ri an tes podem ser cons tru í dos

de veto res pela con tra ção des tes com os ten so res

numé ri cos dkl e eklm, no entanto, devem apa re cer

somente na parte da equa ção de campo que não

inclua a fonte. Assim a equa ção de campo deve ter a

forma

f(  ,  ,  ,  (t, r)) = (t, r)kl klm t k
kl...d e ¶ ¶ r, Y (6)

em que f é fun ção do campo veto rial real f.

Como o campo gra vi ta ci o nal obe dece ao prin cí -

pio da super po si ção, toda solu ção das equa ções de

campo é um campo e a soma de dois cam pos dessa

natu reza deve tam bém ser um campo que pode ser

encon trado na natu reza, isto é, ele deve tam bém

satis fa zer às equa ções de campo. Sabe mos que as

equa ções dife ren ci ais line a res gozam pre ci sa mente

desta pro pri e dade; de que a soma de duas solu ções

arbi trá rias é tam bém uma solu ção. Con se qüen te -

mente, as equa ções de campo devem ser equa ções

dife ren ci ais line a res. Con si de re mos ape nas equa -

ções dife ren ci ais line a res de ordem baixa nos cam -

pos. Assim vamos con si de rar as seguin tes

pos si bi li da des:

1. O vetor de campo ¦ = ¦ (t,r) satis fa zendo a

equa ção dife ren cial de pri me ira ordem

c c1 2Ñ + =f r (7)

2 o esca lar de campo f = f(t, r) satis fa zendo a

equa ção dife ren cial de segunda ordem

a a a2 31
2Ñ + + =f f r (8)

onde c1 e a1 devem ser cons tan tes inde pen den tes de t

e r para per mi ti rem uma vari a ção no fator de campo.

Os parâ me tros c2 e a3 e os cam pos f e ¦ devem refle tir 

uma depen dên cia em t con forme r(t, r). Entre tanto,

c2, a2 e a3 são coe fi ci en tes cons tan tes da equa ção

dife ren cial linear e, por isso, não devem depen der

de r. O ope ra dor Lapla ci ano s2 atua numa quan ti dade 

de campo como um ope ra dor esca lar Eucli di ano e a

3-diver gên cia s ·¦  de um campo veto rial ¦ é um

campo esca lar, assim fica claro que não pode mos

incluir quan ti da des como s ´ ¦, s2¦, s´ (s¦), ¦ e ¦ na

eq. (7) por que não são esca la res. Tam bém não pode -

mos incluir ter mos como a4f e a5f na eq. (8) por que

estes não são inva ri an tes de Gali leu; o efe ito de um

boost em f intro duz um termo em n ·sf, onde n é a

velo ci dade do boost.

Por razões dimen si o nais vamos escre ver c1 =

-1/4pG e c2 = L(t)/4pG, assim a eq. (7) se escreve

-Ñ + =. ( ) ( ) ( )f t, r t G t, rL 4p r (9)

em que L é uma fun ção de t com dimen sões de

[tempo-2]. Para que pos sa mos ter uma com pleta deter mi -

na ção de ¦(t, r) pre ci sa mos de uma con di ção adi ci o nal,

assim, tomando o rota ci o nal da eq. (9)(3) obte mos8

-Ñ + = Ñ ´. f L 4p rG  e = 0f (10)

que jun tas estas duas equa ções deter mi nam com ple -

ta mente o campo ¦(t, r).

Na eq. (8) vamos escre ver a1 = 1/4pG, a2 = 1/4l2pG 

e a3 = L/4pG, assim

Ñ +
æ

è
ç

ö

ø
÷ + =

1
4

2l
f p rL G

(11)

onde l é um parâ me tro real e L é uma fun ção de t

com dimen sões de [tempo-2].

É claro que a gra vi ta ção new to ni ana é obtida

quando faze mos 1/l2 = L = 0, assim a eq. (11) é a

equa ção de Pois son

Ñ =2 4f p rG (12)

(3) Onde s´s·A = s·s´A = 0, então s´A = 0 ou s^ (s´A) mas, como vere mos na pró xima sub se ção ¦ º g, a ace le ra ção da gra vi dade, assim s e ¦

são anti pa ra le los e des con si de ra mos a segunda pos si bi li dade.
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quando esta mos no inte rior da fonte (r¹ 0) e, a equa -

ção de Laplace(4) s2f = 0 quando esta mos fora da

fonte de gra vi ta ção (r = 0).

Com pa rando (10) e (12) com L = 0, vemos que

f = -Ñf, (13)

que é con di zente com a pro pri e dade do cál culo veto -

rial que diz que se o rota ci o nal de um vetor se anu lar

então o vetor poderá ser expresso como o gra di ente

de um esca lar e, de (10), s × ¦ = 0.

A eq. (13) mos tra cla ra mente que os dois con jun -

tos de equa ções, de pri me ira ordem em ¦(t, r) e de

segunda ordem em f(t, r), são com ple ta mente equi -

va len tes.

Usando a eq. (3) para a ener gia poten cial gra vi ta -

ci o nal, vemos que f = V/m satis faz a equa ção de

Pois son para uma fonte pun tual, isto é, para m =

d(r)r(r), em que s2(1/ |r|) = -4pd(r). Em outras pala -

vras, a equa ção de Pois son tem como solu ção

f

p r

r

r
( )

,

,
r

GM

G r
R

3

r R  = 0

r R  02
=

-

-
æ

è
çç

ö

ø
÷÷

ì

í

ï
ï

î

ï
ï

>

£ ¹
2 2

(14)

Dis cus sões teó ri cas e uma revi são dos resul ta dos

expe ri men tais fei tas por Paik, Sta cey e Nieto7, 9,

entre outros, tem con si de rado a pos si bi li dade de o

campo gra vi ta ci o nal new to ni ano ser dado pela eq.

(11) com L = 0, e a den si dade de massa r subs ti tu ída

por q0r, onde q0 é uma quan ti dade cons tante sem

dimen são que depende da com po si ção da par tí cula

que gera o campo gra vi ta ci o nal, assim obtém-se a

solu ção tipo Yukawa(5)

f
l

0

0

=
- -GMq  e

r
0

r /

,
(15)

para a eq. (11) na qual f ® f0 e l® l0 e para gran des

dis tân cias fora da fonte pun tual (r = 0) esfe ri ca mente 

simé trica. Ter mos do tipo Yukawa são natu rais

quando se quer incluir efe i tos de segunda ordem em

ter mos do poten cial esca lar f sem vio lar a cova ri ança 

gali le ana.

Equa ções de movi mento
e a lagran ge ana de
inte ra ção gra vi ta ci o nal
new to ni ana

Fazendo uma aná lise dimen si o nal, ou sim ples -

mente com pa rando a solu ção (14) da equa ção de Pois -

son fora da fonte (r = 0) com a lei de New ton [eq. (1)],

vemos que as quan ti da des dp/dt e sf podem ser rela ci o -

na das com a inclu são de uma cons tante (inva ri ante de

Gali leu) com dimen são de massa, ou seja,

dp

dt
m m= - Ñ =f f   ou  r = -Ñ =f f

(16)

em que ¦ º g, a ace le ra ção da gra vi dade não depende

das pro pri e da des intrín si cas da par tí cula, como

massa, carga elé trica, spin, com po si ção quí mica ou

qual quer outra, exa ta mente como requer o prin cí pio

da equi va lên cia de Gali leu, ou prin cí pio da equi va -

lên cia fraco – como cita mos na intro du ção. É inte res -

sante obser var que na ele tro di nâ mica a ace le ra ção da 

par tí cula depende não só dos cam pos, mas tam bém

de sua massa, carga e velo ci dade(6).

Para deter mi nar as equa ções de movi mento mais

rigo ro sa mente deve mos cons truir a fun ção lagran ge -

ana da par tí cula, ou sis tema de par tí cu las e depois,

por meio das equa ções de Euler-Lagrange12,

d

dt
 

¶

¶

¶

¶

L

q

L

qj j

- = 0
(17)

em que qj e qj são as coor de na das e velo ci da des gene -

ra li za das do sis tema físico, deter mi nar as equa ções

de movi mento. A fun ção lagran ge ana é defi nida por

L(q,  q) T(q,  q) V(q,  q)& & &= - (18)

(4) Laplace dedu ziu esta equa ção em 178210 e a usou para tra tar do pro blema da órbita de Saturno sendo o pri me iro a tra tar um pro blema gra -

vi ta ci o nal (mecâ nico) com uma des cri ção de teo ria de cam pos, embora não usasse a noção de campo que foi intro du zida pri me i ra mente

na Física por Michael Fara day (1791-1867).

(5) Em alu são à teo ria de Yukawa11 que des creve a inte ra ção forte entre os cons ti tu in tes do núcleo em ter mos de um poten cial efe tivo.

(6)
dp

dt
q(E B= + ´n ), em que E e B são os cam pos elé trico e mag né tico res pec ti va mente.
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na qaul T e V são as ener gias ciné tica e poten cial da

par tí cula, ou sis tema de par tí cu las. Para um sis tema

new to ni ano de duas par tí cu las, a fun ção lagran ge ana 

tem a forma
   

L L L Lpart,1 part,2 int.= + + =

= + -
1

2
m r

1

2
m r V

1 1
2

2 2
2

int.
& &
r r

(19)

Com o auxi lio da equa ção (3) para a ener gia

poten cial gra vi ta ci o nal, obte mos de (19) que a

lagran ge ana de inte ra ção gra vi ta ci o nal new to ni ana

para um sis tema de partículas é

L
1

2
m r  G

m m

r (t) r (t)
grav i i

2

i

i j

i jj i

= +
-

å å
¹

&
r

r r
(20)

Assim, de (17) e (20), com as devi das sim pli fi ca -

ções, obte mos a equa ção de movi mento (16), o que

era de se espe rar.

Estes resul ta dos cons ti tuem uma apro xi ma ção

satis fa tó ria para quando as velo ci da des (n), pres sões

(p), den si da des (r) e dimen sões dos obje tos (l) não

são muito grandes, ou seja,

Df

r rc

v

c

p

c
e l

c

G
2

2

2 2
1 1 1<< << << <<, ,           

(21)

em que c é a velo ci dade da luz. Caso con trá rio um

tra ta mento rela ti vís tico se faz neces sá rio.

A cons tante cos mo ló gica

A cova riân cia Gali le ana e as obser va ções per mi -

tem L ¹ 0 na eq. (11), ou seja

Ñ + =2 4f p rL G (22)

em que L é a cha mada cons tante cos mo ló gica, que,

com sime tria esfé rica, para uma massa pun tual no

vácuo (r = 0), a eq. (22) tem como solu ção

f
r

=
-

=
-

+
¶f

¶r

GM

r 2 3

L
  ou

f( )r
GM r

=
-

- +
r

L 2

6
 cons tante

(23)

Este novo termo repre senta uma nova inte ra ção

sofrida pela par tí cula teste de massa m em r devido à

pre sença da fonte de massa M loca li zada na ori gem.

A ener gia poten cial gra vi ta ci o nal mf é acres cida do

termo -mLr2/6 e esse novo termo de inte ra ção é atra -

tivo se con ven ci o nar mos L < 0. Este novo termo não 

vai à zero no infi nito como o pri me iro (lei de New -

ton), pelo con trá rio, cresce sem limite. Por exem plo,

se |L| = 10-34s-2, o efe ito na atra ção gra vi ta ci o nal

entre duas galá xias típi cas (com mas sas l 1010M?,

onde M? = 2 × 1030kg é a massa solar, e dis tan tes

apro xi ma da mente uma da outra l 1M a.l. = 1022m) é

alte rado em cerca de 1% devido a esse novo termo.

Esse novo termo, que se torna impor tante a esca las

cos mo ló gi cas, é inde pen dente de M e G, por tanto, é

uma inte ra ção de cará ter dife rente das inte ra ções

ordi ná rias conhe ci das em esca las comuns. Pode mos

ado tar esse valor como limite supe rior para L que,

em uni da des natu rais |L| £ 10-34s-2 ® Gh|L|/c5 £

10-120, assim o efe ito intro du zido por esta cons tante é

com ple ta mente des pre zí vel a esca las ordi ná rias.

Embora a cons tante cos mo ló gica tenha sido intro du -

zida pela pri me ira vez por Eins tein13 para for çar que

as solu ções cos mo ló gi cas da rela ti vi dade geral pre -

ve jam um uni verso está tico e, pos te ri or mente, aban -

do nada quando Hub ble14, em 1929, mediu o red-shift

das galá xias dis tan tes e com pro vou a expan são do

uni verso, ela ainda é motivo de espe cu la ções, pois

como sabe mos, exis tem solu ções cos mo ló gi cas para

um uni verso em expan são com L¹ 0. Ao que tudo

indica, somente a cos mo lo gia e as pro pri e da des do

vácuo na teo ria quân tica de cam pos15, é que pode rão

deter mi nar o valor da cons tante cos mo ló gica L, se

ela não for zero.

O prin cí pio da
equi va lên cia fraco

A lei de força (2ª lei de New ton) para uma par tí -

cula livre é

dp

dt
m rI=

(24)

em que mI denota a massa iner cial da par tí cula, isto é, 

a massa deter mi nada dire ta mente atra vés de prin cí -
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pios dinâ mi cos, em refe ren ci ais iner ci ais livres de

inte ra ções gra vi ta ci o nais (ou qual quer outra). Já para 

uma par tí cula suje ita a um campo gra vi ta ci o nal, isto

é, suje ita à equa ção de campo (12), a equa ção de

movi mento é, de acordo com (16)

dp

dt
mG= - Ñf

(25)

na qual mG é a massa gra vi ta ci o nal da par tí cula, ou

seja, deter mi nada pelo com por ta mento da par tí cula

sob ação do campo gra vi ta ci o nal. Com bi nando (24)

e (25) con clu í mos que

r
m

m
G

I

= Ñf
(26)

que para ser equi va lente à segunda parte da eq. (16)

pre ci sa mos ter expli ci ta mente

m mI G= (27)

Isto é, válida a con di ção (27), o movi mento de uma

par tí cula sob ação de um campo gra vi ta ci o nal não

depende das pro pri e da des intrín se cas da par tí cula,

como massa, carga elé trica, spin, com po si ção quí mica

ou qual quer outra, exa ta mente como requer o prin cí pio

da equi va lên cia de Gali leu1, ou prin cí pio da equi va lên -

cia fraco. Assim pode mos expres sar o prin cí pio da

equi va lên cia fraco(7) como a igual dade entre massa

iner cial e massa gra vi ta ci o nal con forme a eq. (27).

New ton, no seu livro Prin cí pia5, fez ques tão de

dei xar claro que as mas sas iner cial e gra vi ta ci o nal

pode riam ter valo res dis tin tos. Entre tanto, desde

então, nume ro sas expe riên cias fei tas por, entre

outros, Eöt vös, Dicke, Roll, Krot kov, Bra ginsky,

Panov16 e, mais recen te mente, a par tir de 1981, com

o saté lite LAGEOS9, con clu í ram que se a razão

mI/mG não for 1, a dife rença é menor que 1 parte em

1012, ou seja, sem pre menor que o erro expe ri men tal.

Bura cos negros

de Michell e Laplace

De acordo com a gra vi ta ção new to ni ana e o prin cí -

pio da con ser va ção da ener gia, a velo ci dade que um

objeto pre cisa adqui rir para esca par do campo gra vi ta -

ci o nal cri ado por uma fonte esfe ri ca mente simé trica de

massa M e che gar até a posi ção r é nesc. = Ö2GM/r. Para

um campo cri ado por uma fonte de raio R e den si dade

cons tante, nesc. = RÖ8pGr/3. Con se qüen te mente, uma

par tí cula que se move à velo ci dade c não poderá

esca par de um objeto cujo raio seja supe rior a um

certo raio limite, Rlim = Ö3c2/8pGr. Para um objeto

como o Sol, com den si dade cons tante com pa rada à

água, este raio limite é da ordem de 580 vezes o raio do

Sol. O raio de um objeto equi va lente, que não per mite a 

fuga de uma par tí cula com velo ci dade c de seu campo

gra vi ta ci o nal, é R = 2GM/c2.

A luz era tra tada como de natu reza cor pus cu lar,

de acordo com a teo ria new to ni ana, até cerca de

1800. Em 1784, Michell17 con cluiu que a luz de um

objeto com den si dade seme lhante à do Sol e com um

raio 500 vezes maior não pode ria ser vista. Um cál -

culo simi lar feito por Laplace18, em 1795, obteve

uma con clu são seme lhante; a de que um objeto com

den si dade seme lhante à da Terra e raio 250 vezes

maior era invi sí vel no uni verso. Hoje, nos refe ri mos

a obje tos como os tra ta dos por Michell e Laplace

como bura cos negros e sabe mos que obje tos com

tama nhas dimen sões não podem exis tir.

Sabe mos, hoje, que a luz e cam pos gra vi ta ci o nais 

muito for tes não podem ser tra ta dos com a teo ria

new to ni ana. Obje tos com den si da des com pa rá veis à

do Sol não podem exce der muito a massa solar por -

que quanto maior a massa da estrela, mais rapi da -

mente ela con some seu com bus tí vel ter mo nu clear e

perde a capa ci dade de supor tar a pres são devido a

sua exces siva massa. A solu ção esfe ri ca mente simé -

trica das equa ções da rela ti vi dade geral, deno mi nada

solu ção de Schwarzschild19 deter mina o hori zonte de 

even tos de um buraco negro, ou seja

r 2GM / c 2.95
M

M
kmS 2= =

Å (28)

A eq. (28) diz que a luz não pode esca par de um

buraco negro após ter inva dido uma dis tân cia r < rS. É

inte res sante notar que (28) é a mesma expres são

obtida na gra vi ta ção new to ni ana, como mos tra mos

acima, entre tanto Michell e Laplace não sou be ram dar 

a devida inter pre ta ção a essa expres são. Como a luz é

um fenô meno rela ti vís tico, não pode mos espe rar uma

des cri ção satis fa tó ria de um buraco negro à luz da gra -

vi ta ção new to ni ana, nem mesmo se estes obje tos

(7) Cha ma mos de prin cí pio da equi va lên cia fraco somente para o dis tin guir do prin cí pio da equi va lên cia da rela ti vi dade geral, ou prin cí pio

da equi va lên cia forte.
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resul tam de uma evo lu ção este lar, no entanto estas

difi cul da des con ce i tu ais da des cri ção new to ni ana

podem ser resol vi das com uma teo ria rela ti vís tica,

como a teo ria da rela ti vi dade geral de Eins tein20.

Tes tes da
gra vi ta ção new to ni ana

Nume ro sos são os pro ble mas em que a gra vi ta ção

new to ni ana se aplica e for nece resul ta dos per fe i ta -

mente satis fa tó rios. No entanto esta mos inte res sa dos

em explo rar os efe i tos gra vi ta ci o nais que não são expli -

ca dos satis fa to ri a mente pela teo ria de New ton, entre

todos pri o ri za re mos os mais clás si cos, que são:

I) O des vio gra vi ta ci o nal da luz;

II) O avanço do perié lio dos pla ne tas;

III) O des vio gra vi ta ci o nal da fre qüên cia da luz.

O des vio gra vi ta ci o nal
da luz de Sold ner

Gali leu, ao con trá rio do que se acre di tava na

época, estava con ven cido de que a velo ci dade da luz

era finita, mas não tinha os méto dos de medida ade -

qua dos para com pro var isto. Römer, em 1676,

demons trou que Gali leu estava certo ao estu dar os

eclip ses dos saté li tes de Júpi ter que ocor riam em inter -

va los de tem pos incon sis ten tes com um movi mento

regu lar. Ele esti mou a velo ci dade da luz em 230.000

km/s. Este resul tado foi refor çado pela des co berta, em 

1728, do efe ito da aber ra ção este lar por Brad ley21.

O tra ta mento da luz como uma teo ria ondu la tó ria

foi pri me i ra mente suge rida por Hooke, em 1664, em

sua mono gra fia deno mi nada Micro grap hia, em que

con si de rava a luz como uma pro pa ga ção reti lí nea

com velo ci dade muito alta das vibra ções lon gi tu di -

nais de um meio, o éter, na qual uma “onda indi vi -

dual” espa lhava-se esfe ri ca mente pelo meio. A

teo ria ondu la tó ria foi desen vol vida tam bém por

Huyg hens22 por volta de 1677. New ton fez exten si -

vas inves ti ga ções com a luz que cul mi nou com a

publi ca ção, em 1704, de sua mono gra fia Opticks23.

Ele foi o pri me iro a des cre ver a luz em ter mos de par -

tí cu las mate ri ais, cha ma das de cor pús cu los. As difi -

cul da des em des cre ver uma pro pa ga ção reti lí nea

para ondas esfé ri cas fize ram com que New ton

optasse pela teo ria cor pus cu lar. O sucesso alcan çado

pelos tra ba lhos de New ton na mecâ nica fez com que

a teo ria ondu la tó ria da luz não fosse con si de rada por

cerca de um século.

A teo ria ondu la tó ria da luz só foi revi vida em

1801 por Young e, inde pen den te mente, em 1814,

por Fres nel, na qual um novo fenô meno, a inter fe rên -

cia da luz, era muito para ser expli cado por uma teo -

ria cor pus cu lar. O pro blema da pola ri za ção da luz,

então recen te mente des co berto, foi tra tado por

Young por volta de 1825 que suge riu que a luz era

uma vibra ção do éter, trans ver sal à dire ção de pro pa -

ga ção. A expli ca ção des tes fenô me nos tor nou a teo -

ria ondu la tó ria um sucesso e, con se qüen te mente, a

teo ria cor pus cu lar da luz defendida por Newton foi

ficando sem adeptos.

Em 1801, Johann Georg von Sold ner24 abor dou

pela pri me ira vez o pro blema do des vio gra vi ta ci o nal 

da luz pelo Sol, onde obteve o valor de 0,84 segun -

dos de arco para o des vio de um raio de luz pas sando

nas pro xi mi da des do Sol, devido a sua atra ção gra vi -

ta ci o nal. Sold ner con jec tu rava uma velo ci dade finita 

para a luz e massa não nula para os cor pús cu los de

luz, con forme a teo ria cor pus cu lar de New ton. O tra -

ba lho de Sold ner foi moti vado pelas publi ca ções de

Laplace18, em 1795 e 1799, e Michell17 em 1784.

Caven dish obteve o mesmo resul tado de Sold ner,

mas não o publi cou. A defle xão gra vi ta ci o nal da luz

não pôde ser des crita em ter mos da teo ria ondu la tó ria 

e Sold ner teve a infe li ci dade de abor dar um pro -

blema tão rele vante como este no con texto da teo ria

cor pus cu lar da luz jus ta mente quando a teo ria ondu -

la tó ria ganhava una ni mi dade, por causa disso o tra -

ba lho de Sold ner foi com ple ta mente esque cido.

Entre tanto, se tivesse sido levado a sério, este efe ito

pode ria ser medido na época, uma vez que Bes sel,

em 1837, con se guiu detec tar a para laxe este lar, um

efe ito da ordem de 1 segundo de arco.

Um resul tado pare cido foi obtido inde pen den te -

mente por Eins tein em 191125. Usando o prin cí pio da 

equi va lên cia num con texto new to ni ano ele obteve

0,83 segun dos de arco para a defle xão gra vi ta ci o nal

da luz. Só em 1915, com a rela ti vi dade geral, é que se 

obteve o valor cor reto. O tra ba lho de Sold ner, negli -

gen ci ado por 120 anos, mere ceu então aten ção de

Näba uer, em 1921, e, pos te ri or mente, foi revi si tado

por Rudenko, Jaki e Gib bons em 197826.
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Vamos, então, obter o des vio gra vi ta ci o nal da luz 

no con texto da gra vi ta ção new to ni ana (Figura 1).

Figura 1. Des vio gra vi ta ci o nal da luz pelo Sol.

Da Figura 1 vemos que sen 
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Assim, quando b ® R, o raio do Sol, o resul tado

que obte mos é de 0,88 segun dos de arco, a metade do 

valor pre visto pela rela ti vi dade geral de Eins tein. Em 

1919, duas expe di ções bri tâ ni cas foram obser var o

eclipse solar daquele ano, uma em Sobral no Bra sil e

outra na Ilha do Prín cipe na costa afri cana, e pude -

ram con fir mar a pre di ção rela ti vís tica para a defle -

xão gra vi ta ci o nal da luz. Pos te ri or mente, em 1969,

Foma lont e Sra mek27 medi ram o des vio gra vi ta ci o -

nal de ondas de radio, uma radi a ção com ener gia

dife rente da luz visí vel, e obti ve ram resul ta dos intri -

gan tes (assim como os dados obti dos por Will28) que

indi cam que o des vio da luz deve depen der da ener -

gia da radi a ção inci dente.

Hoje sabe mos que a luz é um fenô meno quân -

tico-rela ti vís tico. Ela se pro paga como onda e inte rage 

como par tí cula, de acordo com o prin cí pio da dua li -

dade onda-par tí cula da Mecâ nica Quân tica. Mesmo

assim, é notá vel que a gra vi ta ção new to ni ana, mesmo

que qua li ta ti va mente, con siga tra tar de pro ble mas

envol vendo a pro pa ga ção da luz, como este.

O avanço do Perié lio de Mer cú rio

Durante o século XIX, a gra vi ta ção new to ni ana

foi exten si va mente apli cada e usada, entre outros

casos, para expli car as per tur ba ções nas órbi tas dos

pla ne tas conhe ci dos que se des vi a vam do movi -

mento elíp tico pre visto pela lei de New ton. A gra vi -

ta ção new to ni ana alcan çou tama nho êxito que, em

1846 Le Var rier pre viu a exis tên cia e a loca li za ção

de um novo pla neta: Netuno. Johann Galle, do obser -

va tó rio de Ber lim con fir mou a pre ci são de Le Var rier 

e a teo ria de New ton foi aclamada vitoriosa e,

aparentemente, infalível.

Entre tanto, as obser va ções do pla neta Mer cú rio, o

mais pró ximo do Sol e com uma grande excen tri ci dade

(e = 0, 2056), reve lam uma per tur ba ção em sua órbita,

que se des via da elipse new to ni ana, fazendo com que a

órbita pre le ci one. Esse efe ito, conhe cido como o

avanço do perié lio dos pla ne tas, des con ta das todas as

con tri bu i ções devi das aos pla ne tas conhe ci dos, para

Mer cú rio ainda é acres cido de 42, 56±0, 94 segun dos

de arco por século que não pode ser expli cado pela teo -

ria new to ni ana em ter mos de outras per tur ba ções.

Este foi o pri me iro pequeno efe ito gra vi ta ci o nal

per ce bido (já que o des vio gra vi ta ci o nal da luz de

Sold ner tinha sido rele gado ao esque ci mento) que

não podia ser expli cado pela gra vi ta ção new to ni ana.

Na rela ti vi dade geral19, 20 o des lo ca mento sis te má tico 

secu lar da órbita de uma par tí cula que se move no

campo de um corpo cen tral de massa M, devido a

rota ção desse corpo é dado por29

w
p

=
-

=
6

43 0
GM

c a(1 e2 2 )
, "  por século para Mer cú rio 

(30)

onde a é o semi-eixo maior da elipse e e sua

excen tri ci dade. Note que o resul tado (30) está per fe i -

ta mente de acordo com as obser va ções – como indi -

ca mos acima.
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O des vio gra vi ta ci o nal
da fre qüên cia da luz

Um sinal envi ado de um refe ren cial, diga mos, a

uma altura h acima da super fí cie da Terra com ener -

gia ini cial hn0 “ganha” ener gia do campo gra vi ta ci o -

nal, na forma de ener gia poten cial gra vi ta ci o nal rU =

-mrf = -hn0gh/c2, de tal forma que, ao che gar a super -

fí cie sua ener gia será

h h
h

c
gh

2
n n

n
= +0

0

(31)

assim a vari a ção na fre qüên cia do sinal é

z
gh

c c2 2
=

-
= =

n n

n

f0

0

D

 (32)

Este efe ito é conhe cido como dila ta ção gra vi ta ci -

o nal do tempo ou red/blue shift gra vi ta ci o nal (depen -

dendo se o sinal perde ou ganha ener gia do campo

gra vi ta ci o nal) e foi pri me i ra mente medido por

Adams, em 1925, e Moore em, 192830, fazendo uso

das linhas espec trais do hidro gê nio para Sírius B,

uma anã branca com pa nhe ira da estrela Sírius. O

mesmo tipo de expe riên cia foi rea li zado depois por

Pop per31 para a estrela anã branca com pa nhe ira de

Eri adni B. Pound e Rebka, em 1960, e Pound e

Snider, em 196432, rea li za ram uma série de expe riên -

cias com raios  numa torre de » 20m de altura para

com pro var o resul tado (32). Mais recen te mente,

Bailey (1979) medindo o deca i mento do Muon e

Ves sot (1980) rea li zando expe riên cias com rada res

pude ram mos trar a vali dade de (32)33.

Con clu sões

A pre sença da velo ci dade da luz c nos resul ta dos (29), 

(30) e (32) mos tram que estes efe i tos não podem ser des -

cri tos ade qua da mente por uma teo ria base ada na rela ti vi -

dade de Gali leu (em que vale a soma de velo ci da des),

como a gra vi ta ção new to ni ana. É neces sá rio uma teo ria

rela ti vís tica, como a rela ti vi dade geral de Eins tein19, 20,

para expli car con sis ten te mente tais fenô me nos.
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Intro du ção

Desde os tem pos mais remo tos nota-se, entre os

seres huma nos, a pre o cu pa ção de fazer obser va ções

cada vez mais apu ra das do mundo ao redor. A par tir da

com pre en sí vel neces si dade de se esti mar a dura ção dos

dias e das noi tes e a suces são das esta ções,

desen vol ve ram-se ins tru men tos de medi ção do tempo.

Da mesma forma foram sur gindo meios para medir

dis tân cias, tama nhos, capa ci da des etc. Bús sola,

reló gio, micros có pio, teles có pio etc. são alguns dos

ins tru men tos que apa re ce ram e tor na ram pos sí vel a

men su ra ção mais obje tiva das mag ni tu des dos

fenô me nos da natu reza. Entre tanto, só a par tir do

século XIX é que o ser humano se vol tou para si

pró prio com o mesmo obje tivo.1

Con forme a psi co lo gia se tor nava pro gres si va mente

mais cien tí fica mos trou um grande desen vol vi mento nas 

medi das de fun ções na fron te ira entre as ciên cias físi cas

e a pró pria psi co lo gia. 

A psi co fí sica veio a cons ti tuir uma das mai o res

influên cias no desen vol vi mento das medi das em

psi co lo gia.1 Por psi co fí sica entende-se o estudo das

rela ções fun ci o nais entre a mente e os fenô me nos físi cos. 

Uma vez que as ciên cias físi cas haviam

apa re cido e pro gre dido bas tante, era ine vi tá vel que

sur gisse a psi co lo gia cien tí fica. As ciên cias mais

anti gas tor na ram isso neces sá rio.2 

(1) Aca dê mica do Curso de Bacha re lado em Psi co lo gia, Facul da des Cat he dral, Av. Luiz Canuto Cha ves 293, Bairro Caçari, 69307-053 Boa

Vista, Rora ima.   

(2) Aca dê mica do Curso de Medi cina, Uni ver si dade Fede ral de Rora ima, Av. Ene Gar cez 2413, Bairro Aero porto, 69310-270 Boa Vista,

Rora ima.

(3) Depar ta mento de Física, Uni ver si dade Fede ral de Rora ima, Av. Ene Gar cez 2413, Bairro Aero porto, 69310-270 Boa Vista, Rora ima.
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A impor tân cia
do obser va dor humano

Os pes qui sa do res esta vam ami úde tendo sua

aten ção atra ída para o orga nismo obser va dor e para a 

neces si dade de levar em conta as suas rea ções, a fim

de tor nar seus pró prios cál cu los exa tos e com ple tos.

O exem plo clás sico é encon trado na astro no mia. Em

1796, o reve rendo Nevil Mas kelyne (1732-1811),

astrô nomo real do obser va tó rio de Gre en wich

(Ingla terra), per ce beu que o seu jovem assis tente,

David Kin ne brook, regis trara obser va ções este la res

que dife riam das suas, em mais de meio segundo.

Quando elas con ti nu a ram a dife rir, mesmo após o

jovem haver sido infor mado da dis cre pân cia,

Mas kelyne achou neces sá rio demiti-lo.2, 3  

Kin ne brook foi demi tido e caiu no esque ci mento

sem tomar conhe ci mento de que, afi nal, não havia

come tido erro algum e desem pe nhara um impor tante

papel, embora inad ver ti da mente, na fun da ção da

nova ciên cia da psi co lo gia.3 

O inci dente de Kin ne brook foi igno rado por 20

anos, até o fenô meno torna-se objeto de inves ti ga ção

pelo astrô nomo ale mão Fri e drich Wilhelm Bes sel

(1784-1846), que estava inte res sado em estu dar os

erros de medi ção. Ele sus pe i tava que aque les “erros”

do assis tente de Mas kelyne deve riam ser atri bu í dos às

dife ren ças indi vi du ais – dis tin ções pes so ais sobre as

quais as pró prias pes soas não têm con trole. Sendo

assim, raci o ci nou Bes sel, as dife ren ças podem ser

encon tra das entre os tem pos obser va dos por todos os

astrô no mos, fenô meno que pas sou a ser cha mado de

“equa ção pes soal” (ten dên cia que os obser va do res têm

a subes ti mar ou supe res ti mar quan ti da des). Bes sel

con ti nuou inves ti gando essa hipó tese e cons ta tou que

estava cor reto. Mesmo entre vários astrô no mos de

repu ta ção con sa grada, as diver gên cias eram comuns.2 

Bes sel che gou a duas con clu sões com sua

des co berta:

1. Os astrô no mos devem levar em con si de ra ção

a natu reza humana do obser va dor, já que as

carac te rís ti cas e as per cep ções pes so ais

neces sa ri a mente influ en ciam as obser va ções;

2. Se a astro no mia deve levar em conta o papel

do obser va dor humano, cer ta mente ele é

impor tante tam bém nas outras ciên cias que

depen dem dos méto dos de obser va ção.3

O tra ba lho de Bes sel ilus trou e cor ro bo rou a teo ria

com os dados de uma ciên cia pura: a astro no mia. Desse 

modo, os cien tis tas foram for ça dos a con cen trar-se no

papel do obser va dor humano como res pon sá vel pelos

resul ta dos das expe riên cias. Con se qüen te mente, os

cien tis tas come ça ram a estu dar os órgãos dos sen ti dos

huma nos – os meca nis mos fisi o ló gi cos por meio dos

quais rece be mos infor ma ções a res pe ito do uni verso,

como forma de inves ti ga ção dos pro ces sos

psi co ló gi cos da sen sa ção e da per cep ção. Assim sendo, 

os fisi o lo gis tas come ça ram a apli car essa meto do lo gia

no estudo da sen sa ção e a psi co lo gia estava a um passo

de seguir o mesmo cami nho.3

O sur gi mento da
psi co lo gia expe ri men tal:
a psi co fí sica

As pri me i ras apli ca ções do método expe ri men tal

à mente, ou seja, ao que con sis tia no objeto de estudo 

da nova psi co lo gia, são cre di ta dos a qua tro cien tis -

tas: Her mann von Helm holtz, Ernst Hein rich Weber, 

Gus tav The o dor Fech ner e Wilhelm Wundt.3

Há for tes razões para afir mar que a pes quisa

cien tí fica de temas psi co ló gi cos sur giu como

exten são natu ral da pes quisa fisi o ló gica que estava

sendo feita no século XIX. Um exem plo disso,

encon tra-se nos estu dos fisi o ló gi cos de Her mann

von Helm holtz (1821-1894) (Figura 1) sobre a

velo ci dade do impulso ner voso e o método

psi co ló gico do tempo de rea ção.4

Figura 1.  Her mann von Helm holtz.
Fonte: pt.wiki pe dia.org/wiki/Her mann_von_Helm holtz
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Ernst Hein rich Weber
(1795-1878)

Filho de um pro fes sor de teo lo gia, Ernst Hein rich

Weber (Figura 2) nas ceu em Wit ten berg, Ale ma nha.

Obteve o dou to rado na Uni ver si dade de Leip zig, em

1815, onde leci o nou ana to mia e fisi o lo gia até

apo sen tar-se, em 1871. Na década de 1820, os

fisi o lo gis tas come ça ram a des co brir muita coisa sobre os

sen ti dos da visão e da audi ção, mas pouco se sabia acerca

dos outros sen ti dos. Weber dis pôs-se a cor ri gir esse

dese qui lí brio, tor nando-se a maior auto ri dade no sen tido

do tato, explo rando novos cam pos, mais espe ci fi ca mente

as sen sa ções cutâ neas e as mus cu la res.3, 4 

O limiar de dois pon tos

Para exa mi nar a sen si bi li dade tátil, Ernst Weber

usou uma téc nica na qual tocava a pele com um apa -

re lho, pro vido de duas pon tas, seme lhante a um com -

passo de dese nho. Encos tando o refe rido apa re lho

nas pes soas, sem que elas vis sem, Weber pedia que

des cre ves sem se sen tiam uma ou duas pon tas

tocando a pele.3, 4, 5 

Em qual quer área da pele existe um limiar de

dois pon tos (o limiar em que é pos sí vel dis tin guir

dois pon tos de estí mulo). Nas áreas da epi derme em

que há maior sen si bi li dade – o pole gar, por exem plo

–, Weber des co briu que o limiar era bas tante baixo,

ou seja, as pon tas não pre ci sa vam estar muito afas ta -

das para serem per ce bi das como duas, em vez de

uma. Por outro lado, nas áreas de menor sen si bi li -

dade – o braço, por exem plo –, as pon tas tinham de

estar mais sepa ra das para que fos sem per ce bi das

como duas.4

A pes quisa de Weber marca a pri me ira demons -

tra ção sis te má tica expe ri men tal do con ce ito de

limiar (o ponto em que começa a se pro du zir o efe ito

psi co ló gico), noção ampla mente usada na psi co lo gia 

desde o seu iní cio até os dias atu ais.3

As dife ren ças
míni mas per cep tí veis

A segunda con tri bu i ção de Ernst Weber pro vi nha
do seu inte resse pelo “sen tido mus cu lar”, que hoje cha -
ma ría mos de cines te sia.  Ele que ria saber até que ponto
o sen tido mus cu lar influ en ci ava na dis cri mi na ção de
pesos. Ima gine duas situ a ções: na pri me ira, você está
com a mão em repouso sobre uma mesa e, então, são
colo ca dos dois cilin dros de dife ren tes pesos na palma
da mão. Você deve jul gar qual dos dois é mais pesado.
Na segunda, os dois cilin dros estão na mesa e, desta
vez, você levanta cada um antes de fazer o mesmo jul -
ga mento. Ao con du zir esse expe ri mento, Ernst Weber
des co briu que tanto ele quanto os demais obser va do res
eram capa zes de dis cri mi nar com mais acerto quando
levan ta vam os cilin dros, o que coloca em jogo o sen -
tido mus cu lar.4 

Nos expe ri men tos de levan ta mento de peso,
Ernst Weber estava mais uma vez lidando com limi a -
res. Por exem plo, se os obser va do res não con se guem 
dis tin guir entre 30 e 31 gra mas e entre 30 e 32 gra -
mas (acham que o peso é o mesmo), mas con se guem
dis tin guir entre 30 e 33 gra mas, então fica claro que
algum tipo de limiar foi ultra pas sado aos 33 gra mas.
Weber refe riu-se à dis cri mi na ção entre 30 e 33 gra -
mas como uma dife rença mínima per cep tí vel ou
dmp. O que ele des co briu foi que a dmp não depen -
dia do tama nho abso luto da dife rença entre os pesos,
mas da rela ção entre essa dmp e o menor dos dois
pesos (cha mado de estí mulo-padrão ou EP). À
medida que o estí mulo-padrão se tor nava mais
pesado, era neces sá ria uma dife rença maior entre os
pesos para que fosse per ce bida, ou seja, dmp/EP = k.
Por tanto, os obser va do res per ce be rão uma dife rença
entre 30 e 33 gra mas, mas não entre 60 e 63 gra mas.
Se o estí mulo-padrão tiver 60 gra mas, em vez de 30,
não se detec tará dife rença até que o segundo peso
tenha pelos menos 66 gra mas (3/30 = 6/60). Da
mesma forma, se EP = 90 gra mas, a dmp será de 9
gra mas. Con se qüen te mente, a dmp é pro por ci o nal ao 
tama nho do EP.4 

Figura 2.  Ernst Hein rich Weber.
Fonte: www.dec.ufcg.edu.br/bio gra fias/ErnsHenr.htm)
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A pes quisa de Weber demons trou que não há cor -

res pon dên cia direta entre um estí mulo físico e a

nossa per cep ção desse estí mulo. No entanto, Weber

estava inte res sado ape nas nos pro ces sos fisi o ló gi cos

e não dava impor tân cia ao sig ni fi cado do seu tra ba -

lho para a psi co lo gia.3 

As expe riên cias de Weber esti mu la ram outras pes -

qui sas e con cen tra ram a aten ção dos fisi o lo gis tas pos te -

ri o res na uti li za ção do método expe ri men tal no estudo

do fenô meno psi co ló gico. O tra ba lho de Weber sobre

os limi a res e a medi ção da sen sa ção foi da maior

impor tân cia para a nova psi co lo gia e influ en ciou cada

aspecto da psi co lo gia até os nos sos dias.3

Gus tav The o dor Fech ner
(1801-1887)

Filho de um minis tro lute rano, Gus tav Fech ner

(Figura 3) nas ceu em uma vila no sul da Ale ma nha. Foi

uma cri ança pre coce, que aos 5 anos já estava

fami li a ri zado com o latim e aos 16 já era aluno do curso 

de medi cina da Uni ver si dade de Leip zig, onde

apren deu fisi o lo gia com Weber. Diplo mou-se em

medi cina em 1822, porém nunca exer ceu a pro fis são.

Na década de 1820, mos trou inte resse pela mate má tica

e física – nessa época, deu aulas sobre essas dis ci pli nas

(sem remu ne ra ção) e man ti nha-se tra du zindo tex tos de

física e quí mica do fran cês para o ale mão. Nesse

período, ele tam bém con tri buiu com pes qui sas

ori gi nais na nova área da física da ele tri ci dade. Seu

tra ba lho des ta cou-se tanto que lhe valeu o cargo de

pro fes sor de física na Uni ver si dade de Leip zig em

1834, no mesmo ano em que Weber publi cou sua

pes quisa sobre a sen sa ção do tato.4 

A rela ção quan ti ta tiva
entre mente e corpo

A meta de Ernst Weber como fisi o lo gista era
enten der a natu reza dos sen ti dos táteis e mus cu la res e,
para isso, ele usou méto dos que viriam a ser conhe ci dos 
como psi co fí si cos. Seu colega em Leip zig, o jovem
Gus tav Fech ner, no entanto, tinha uma meta ainda mais 
ambi ci osa. Fech ner estava obce cado pela idéia de
resol ver o eterno pro blema mente-corpo, ou seja,
encon trar uma rela ção entre o mundo men tal (psico) e o 
mate rial (físico) e con ven ceu-se de que a psi co fí sica era 
o meio para tal.4 

Fech ner, ao des per tar na manhã de 22 de outu bro
de 1850, teve uma intu i ção repen tina. Ocor reu-lhe
então que a mente e o corpo pode riam ser uni dos
har mo ni ca mente e com pre ci são mate má tica por
meio da medi ção das sen sa ções psi co ló gi cas e dos
estí mu los físi cos que as pro du ziam. A intu i ção
mar cou o iní cio de um tra ba lho intenso que durou
uma década, cul mi nando na publi ca ção, em 1860, de
Ele ments of Psychoph ysics (Ele men tos de
Psi co fí sica), geral mente con si de rado o pri me iro
livro de psi co lo gia expe ri men tal.4 

Fech ner tinha conhe ci mento da pes quisa de Weber
sobre os limi a res, mas só depois da sua grande intu i ção
de 22 de outu bro de 1850 foi que per ce beu sua
impor tân cia. O que mudou, para Fech ner, foi a
con vic ção de que as sen sa ções pode riam ser
sub me ti das à men su ra ção exata, par tindo do
pres su posto de que as dmps eram sub je ti va mente
iguais em mag ni tude. Assim sendo, os pesos de 30 e 33
gra mas são per ce bi dos como ape nas mini ma mente
dife ren tes, do mesmo modo que os de 60 e 66 gra mas.
As dife ren ças em peso entre os dois pares de estí mu los
são 3 e 6 gra mas, res pec ti va mente. Porém,
psi co lo gi ca mente, a dife rença entre 30 e 33 é per ce bida 
como idên tica (isto é, psi co lo gi ca mente igual) à
dife rença entre 60 e 66, de acordo com Fech ner. Esse
pres su posto da igual dade sub je tiva levou Fech ner a
refor mu lar a lei de Weber como3, 4 

S = K log R (1)

onde S é a mag ni tude da sen sa ção (tama nho per ce -

bido do estí mulo em dmps), K é uma cons tante e R é

a mag ni tude do estí mulo (medida física do estí mulo). 

A rela ção é loga rít mica, isto é, a sen sação aumenta

em pro gres são arit mé tica, enquanto que o estí mulo

em pro gres são geo mé trica. A expres são (1) é conhe -

cida na lite ra tura como: A Lei de Weber-Fech ner.5, 6
Figura 3.  Gus tav The o dor Fech ner.
Fonte: en.wiki pe dia.org/wiki/Gus tav_Fech ner
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Par tindo do prin cí pio de que a uni dade da medida

psi co ló gica pode ria ser a dmp, Fech ner con ce beu uma

escala que come çava no ponto em que a sen sa ção era

ini ci al mente per ce bida, a qual ele cha mou de limiar

abso luto. À medida que a inten si dade do estí mulo

cresce, ultra pas sando esse limiar, a pes soa por fim expe -

ri menta uma dife rença mini ma mente per cep tí vel,

seguida de outra, e assim suces si va mente. As dmps situ -

a das acima do limiar abso luto são os limi a res da dife -

rença. Con si dere o conhe cido exem plo do inter rup tor

que con trola a inten si dade da luz (dis po si tivo ele trô nico

cha mado dim mer). Quando a luz está inte i ra mente apa -

gada, natu ral mente não há estí mulo nem nenhuma sen -

sa ção de luz. À medida que o inter rup tor é len ta mente

aci o nado, por um breve período a sen sa ção con ti nu ará

sendo zero, mas em seguida per ce be mos vaga mente um

prin cí pio de cla ri dade (limiar abso luto). Se con ti nu ar -

mos a aci o nar o inter rup tor, che ga re mos a um ponto em

que a luz se tor nará per cep ti vel mente mais forte que um

segundo antes (limiar da dife rença).4

A fun da ção ofi cial
da psi co lo gia como ciên cia

Para a psi co lo gia os estu dos de Fech ner

pro mo ve ram a cri a ção de um pro grama de pes quisa e

um con junto de méto dos que per mi ti ram que outros

vis sem aquilo que ele não viu: que os fenô me nos

psi co ló gi cos podiam ser sub me ti dos à meto do lo gia

cien tí fica. Cri ando por acaso a psi co fí sica em 1860,

Fech ner abriu cami nho para que o fisi o lo gista ale mão,

Wilhelm Wundt (1832-1920) (Figura 4), pro cla masse,

alguns anos depois, uma “nova psi co lo gia”.4

Wundt publi cou dois livros que o des ta ca ram

como psi có logo expe ri men tal: Con tri bu ti ons to a

The ory of Sen sory Per cep tion (Con tri bu i ções para

uma Teo ria da Per cep ção Sen so rial), em 1862, e Lec -

tu res in Human and Ani mal Psycho logy (Lições

sobre a Psi co lo gia Humana e Ani mal), em 1863. O

pri me iro é digno de nota por que marca a pri me ira

vez em que Wundt advo gou uma abor da gem expli ci -

ta mente expe ri men tal para ques tões psi co ló gi cas

bási cas. Assim, ele estava pen sando na pos si bi li dade 

de a psi co lo gia ser uma ciên cia muito antes de seu

famoso pro nun ci a mento em 1873-1874. O segundo

livro repe tia o apelo e des cre via sua pes quisa ini cial

em psi co fí sica e tempo de rea ção.4

Entre 1873-1874, Wundt publica Prin ci ples of

Physi o lo gi cal Psycho logy (Prin cí pios de Psi co lo gia

Fisi o ló gica), em dois volu mes. Nes sas obras, Wundt

ten tava “demar car” o “novo domí nio da ciên cia”,

que cor res pon diam a uma visão deli ne ada do livro

que publi cara sobre a per cep ção, em 1862,

(Con tri bu ti ons to a The ory of Sen sory Per cep tion).

Essa nova psi co lo gia exi gia o exame cien tí fico da

expe riên cia cons ci ente humana por méto dos

toma dos de emprés timo à fisi o lo gia expe ri men tal e

suple men ta dos por novas estra té gias.4

Em 1879, Wundt fun dou, em Leip zig, o seu

famoso labo ra tó rio para pes qui sas psi co ló gi cas.

Natu ral mente, Leip zig tor nou-se a Meca dos

estu dan tes que dese ja vam apren der a “nova”

psi co lo gia – a qual não mais era um ramo da filo so fia 

espe cu la tiva, nem mais ramo da fisi o lo gia, porém

uma nova e ousada ten ta tiva para estu dar os

pro ces sos men tais pelos méto dos expe ri men tais e

quan ti ta ti vos comuns a todas as ciên cias.2

À medida que os alu nos de Wundt come ça ram a

pro du zir pes qui sas ori gi nais em Leip zig, tor nou-se

neces sá rio encon trar um meio de publicá-las. Wundt

resol veu o pro blema cri ando, em 1881, a revista

Phi lo sop his che Stu dien. Ape sar do título (que

sig ni fica “estu dos filo só fi cos”), essa foi a pri me ira

publi ca ção des ti nada a divul gar os resul ta dos de

pes qui sas expe ri men tais em psi co lo gia. Edi tada por

Wundt nas duas pri me i ras déca das, a revista

tor nou-se porta-voz do tra ba lho dele e de seus

alu nos, e seu con te údo revela o tipo de pes quisa que

Figura 4.  Wilhelm Wundt.

Fonte: www.psych.uni-halle.de/wwg/index.html
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se fez em Leip zig nos vinte últi mos anos do século

XIX. Ana li sando os cerca de cem estu dos

expe ri men tais nela publi ca dos ao longo desse

período, pelo menos metade da pes quisa inse ria-se

na área da sen sa ção e da per cep ção. Entre os

tra ba lhos res tan tes, a maior parte era de estu dos de

tempo de rea ção, segui dos de estu dos da aten ção, do

sen ti mento e da asso ci a ção.4

Con si de ra ções finais

Como se pôde obser var, a psi co lo gia cien tí fica

não resul tou do tra ba lho de um só homem ou de um

só grupo. Não sur giu em con se qüên cia de um pro -

blema ou de um con junto deles, mas da mani fes ta ção 

do pen sar científico.

Não há dúvida de que o cen tro do movi mento estava

nas uni ver si da des ale mãs, e a “nova” psi co lo gia, como

come çava a ser conhe cida, ligava-se geral mente com

aquela desen vol vida na Ale ma nha, prin ci pal mente com

a do labo ra tó rio de Leip zig. Porém, em toda parte havia

indí cios de que o pen sa mento cien tí fico havia

encon trado o seu lugar na psicologia.

Durante a segunda metade do século XIX, a

psi co lo gia estava exer cendo ati vi da des em múl ti plos

seto res. Téc ni cas foram desen vol vi das, apa re lhos foram

cri a dos e pes qui sas eram rea li za das. Como resul tado,

assegurou o reco nhe ci mento dos eru di tos como

dis ci plina inde pen dente, e nas duas últi mas déca das do

século, instalou-se, definitivamente, como ciência. 
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Cau sa li dade e movi mento

Des cre ver a evo lu ção do con ce ito de movi mento

desde Aris tó te les até New ton é uma tarefa, sem som -

bra de dúvida, ambi ci osa. Nosso obje tivo neste tra -

ba lho está longe desse pro pó sito. Pre fe ri mos fazer

um estudo que, como tan tos outros, pode aju dar na

con fi gu ra ção de um qua dro mais pre ciso da evo lu ção 

do con ce ito de movi mento. Com este qua dro mais

pre ciso tal vez algum pes qui sa dor mais ousado faça

uma radi o gra fia do con ce ito de movi mento desde os

pri mór dios até a ado ção do prin cí pio de Mach na teo -

ria da rela ti vi dade geral de Eins tein. Entre tanto, não

que re mos insi nuar com isso que o tema teria como

ponto final a asso ci a ção do prin cí pio de Mach na teo -

ria de Eins tein.

Ape nas para ilus trar uma pos sí vel linha que sub -

si dia alte ra ções no con ce ito de movi mento, basta dar

uma olhada no livro de Mecâ nica da Uni ver si dade de 

Ber ke ley1, no tocante à lei da gra vi ta ção new to niana

e à exa ti dão de sua depen dên cia do inverso do qua -

drado da dis tân cia. Entre tanto, na pequena escala

sur gem evi dên cias de que bra da lei do inverso do

qua drado e, bem pos si vel mente, na grande escala

tam bém2.

Nosso texto pos sui uma pre o cu pa ção na com pa -

ra ção e na evo lu ção dos con ce i tos liga dos ao movi -

mento sem a pre o cu pa ção da ordem natu ral, como

acon tece no artigo de P. Bap tista e L. Fer ra ci oli, que

dis cu tem a evo lu ção do con ce ito de movi mento

desde a influên cia pré-socrá tica, obser vando a

influên cia aris to té lica pos te rior e alcan çando o con -

ce ito pré-gali le li ano do “Impetus”3. Além disso, os

auto res con si de ram a pro posta de Par mê ni des que

des toa de modo sig ni fi ca tivo dos seus ante ces so res.

Par mê ni des reje ita o movi mento cós mico,

empres tando ao cos mos a imu ta bi li dade. De seu

ponto de vista, a nossa per cep ção não con duz a

essên cia e tão somente a apa rên cia. Basi ca mente, a

nega ção do movi mento por Par mê ni des está inti ma -

mente ligada à tran si ção entre o que é essen cial e o

que é ape nas ilu só rio. Como esta tran si ção fere a

cons tru ção básica des tes con ce i tos, por con se quên -

cia, o movi mento não existe, seja con si de rado como

movi mento de trans la ção, ou como mudança de qua -

li dade. Tería mos, então o Ser e o não-Ser, não se

admi tindo uma suces são entre estes con ce i tos. Pos te -

ri or mente, Aris tó te les reto ma ria a dis cus são reje i -

tando o ponto de vista de Par mê ni des.

A influên cia das idéias de Aris tó te les no estudo

da cau sa li dade durante o período medi e val é extensa, 

embora, mesmo antes dos tex tos de Aris tó te les esta -

rem dis po ní veis, os pen sa do res da época rele ga vam a 

Deus à cri a ção do uni verso. Em outras pala vras, o

pro cesso natu ral era associado a regra divina.

Pode mos adi an tar que o con ce ito medi e val de

cau sa li dade era inti ma mente ligado à onto lo gia, ou

seja, uma con cep ção da natu reza ligada a uma essên -

cia comum a todas as coi sas.

Assim que os tex tos de Aris tó te les ganha ram pre -

sença, a onto lo gia medi e val defen dia que as subs tân -

cias eram com pos tas de maté ria e forma, e que

qual quer trans for ma ção que hou vesse seria inter pre -

tada como uma trans for ma ção entre for mas. Assim

sendo, a forma não era tão-somente uma ori en ta ção

espa cial, mas um prin cí pio ativo4. Do ponto de vista

(1) Depar ta mento de Física.UFRR. Cam pus do Pari ca rãna. Boa Vista. RR. Bra sil. cam pos@on.br.
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hilo mór fico que foi adotado, maté ria e forma eram

cor re la ci o na dos e a maté ria seria a causa pri mor dial

do uni verso.

O movi mento, do ponto de vista aris to té lico, é

con ce bido em um sen tido mais amplo, em que a

mudança de estado deve ser con si de rada e não

somente a trans la ção de um corpo. Este sen tido mais

amplo do con ce ito de movi mento é que fun da men -

tava a física aris to té lica.

Deste ponto em diante vamos nos deter ao con ce -

ito usual de movi mento, ou seja, ao sen tido rela tivo

de trans la ção de um corpo. O movi mento de trans la -

ção era clas si fi cado por Aris tó te les em vio lento ou

natu ral, defi nindo a força como uma causa externa

capaz de ace le rar o movi mento natu ral ou pro du zir

um movi mento qual quer, que de pronto dei xa ria de

ser natu ral. Por exem plo, o movi mento de arre messo

de um corpo podia ser clas si fi cado como vio lento.

Enquanto o corpo esti vesse em con tacto com a mão

de quem o lan çava o fenô meno era rela ti va mente

sim ples. As com pli ca ções sur giam quando o corpo

aban do nava o con tacto com seu lan ça dor. Daí por

diante o movi mento de um pro jé til era rela ci o nado

com um vácuo que era for mado após a pas sa gem do

objeto e que por sua vez cau sava um vazio a sua

frente, que de pronto era pre en chido pelo objeto.

Note que, do ponto de vista de Aris tó te les o movi -

mento era uma espé cie de rea ção do meio, e qual quer 

tipo de movi mento teria que ser man tido por este

pro cesso de rea ção. Resu mindo, pode mos dizer que

o movi mento resul tava como uma espé cie de rea ção

do meio, no caso espe cí fico de nosso exem plo, o ar

que envol via o corpo.

Quando uma situ a ção mais com plexa era colo cada,

a inter pre ta ção aris tot élica não gerava expli ca ções

sim ples, como por exem plo, o que acon tece quando

dois cor pos movem-se em sen ti dos opos tos e pas sam

um pelo outro. Além do mais, como expli car a faci li -

dade com que um objeto mais pesado é lan çado, frente

a um objeto mais leve, sendo que os dois tenham a

mesma forma.

Já o movi mento natu ral ligava-se ao lugar natu -

ral, que é o lugar para onde o corpo movi menta-se,

sem que rer abu sar do uso do termo, natu ral mente.

Pode mos citar a queda livre que dá-se em dire ção a

terra e, ao fogo que emerge para fora de onde ocorre

sua gera ção.

O con ce ito de lugar natu ral não era bem fun da -

men tado do ponto de vista tele o ló gico (estudo de

fina li da des) e assim sur gi ram difi cul da des quando

ten tava-se expli car a cine má tica do corpo, mesmo

quando se incluía con ce i tos como a cau sa li dade efi -

ci ente ligada ao lugar natu ral feita por Ockham5.

Outro pro blema ligado ao con ce ito de lugar natu -

ral reside na dife rença entre repouso e movi mento.

Con si de rando o rio como o lugar natu ral de um

barco, este lugar natu ral esta ria em movi mento?

Qual a rela ção entre um lugar natu ral que esteja em

movi mento para um que esteja em repouso? A falta

de res pos tas a estes ques ti o na men tos minava o con -

ce ito de lugar natu ral.

Do ponto de vista teo ló gico, con ce bendo que

Deus cri asse outros mun dos, como se daria o movi -

mento entre eles? Em outras pala vras, como defi ni re -

mos um lugar natu ral para a Terra?

Dois pen sa do res do século XIV, Jean Buri dan e

Nicole d’Oresme não acre di ta vam nem no movi -

mento de pro jé teis de Aris tó te les nem tão pouco no

con ce ito de lugar natu ral, e Oresme inclu sive, defen -

deu que as obser va ções astro nô mi cas seriam jus ti fi -

ca das se admi tís se mos que a Terra girava e que o

fir ma mento per ma ne cesse fixo.

Buri dan e Oresme defen diam que o movi mento

vio lento dos pro jé teis era cau sado pela pró pria

forma, que indu zia a um movi mento não natu ral.

Esta forma a que Oresme e Burin dan se refe riam, e

que tinha um papel dinâ mico, era conhe cido por

“Impe tus”. Desde o século XIII o “Impe tus” foi estu -

dado, com ênfase espe cial no tocante ao seu deca i -

mento6, 7.

Assim, a forma do objeto, que jus ti fica a noção

aris to té lica de movi mento e o con ce ito de lugar natu -

ral cedem lugar ao con ce ito de peso e “Impe tus”,

man tendo, porém, a divi são entre agen tes e paci en tes 

em rela ção ao movi mento. De qual quer modo, o

movi mento era expli cado cri ando con ce i tos que

base a vam-se no corpo. Em outras pala vras, pode mos 

con si de rar o movi mento como uma pro pri e dade

interna da maté ria, man tendo-se a divi são entre

agente e paci ente, embora o con ce ito de lugar natu ral 

seja des car tado.

Note que a con cep ção de agente e paci ente faci -

lita a con ce i tu a ção de movi mento e repouso, sendo o

repouso a falta do agente cau sa dor do movi mento.

Por outro lado, de modo sim plista, pode mos dizer

que espe cu la ções em ter mos dos prin cí pios pri mor -

di ais são objeto de estudo da meta fí sica e um dos

prin ci pais nomes do nomi na lismo meta fí sico foi o

inglês Wil liam de Ockham (1285-1349). Foi o pen -

sa dor inglês Duns Scot que indu ziu em Ockham o
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tra ta mento de temas pela filo so fia, ape nas quando

pudesse obter um conhe ci mento real. Essa influên cia 

cul mi na ria no prin cí pio conhe cido como nava lha de

Ockham, que alega que havendo várias expli ca ções

igual mente váli das para um fato, deve mos esco lher a

mais sim ples.

Vamos nos deter à rela ção entre o rea lismo

meta fí sico e o nomi na lismo. Do ponto de vista do

rea lismo meta fí sico temos uma essên cia que

repete-se e que tem uma carac te rís tica uni ver sal.

Assim, as pes soas estú pi das com par ti lha riam a

estu pi dez, como um ente comum entre as pes soas

com esta carac te rís tica.
Por outro lado, o nomi na lismo reje ita a uni ver sa -

li dade, admi tindo porém gene ra li za ções. Con se -
qüen te mente, não há obje tos uni ver sais e estes não
são usa dos para tra tar da seme lhança entre as coi sas e 
a cau sa li dade. Pelo nomi na lismo, um objeto mate rial 
está pre sente em um único lugar e em um deter mi -
nado tempo, dife ren te mente do rea lismo que admite
uma uni ver sa li dade que pode ser comum entre obje -

tos que este jam dis tan tes.
Ockham foi um nomi na lista que negou a meta fí -

sica uni ver sal, mesmo que fosse cons ti tu ída de abs -
tra ções. Ao rea li zar a sepa ra ção entre fé e razão, W.
Ockham foi o pre cur sor do empi rismo inglês, defen -
dendo que somente pela obser va ção, a causa de qual -

quer evento pode ser com pre en dida e ana li sada.
A “física” de Ockham ou filo so fia natu ral, é, em

geral, do tipo aris to té lica, embora ele inter prete Aris -
tó te les a sua forma. Como nomi na lista, Ockham teve
que nego ciar com os segui do res de Aris tó te les por

uma ciên cia uni ver sal e neces sá ria. 
Para Aris tó te les as coi sas não podiam ser legi ti -

ma mente com pa ra das se estas dife riam em espé cie.
Uma linha reta e uma linha curva, por exem plo, não
pode riam ser sig ni fi ca ti va mente com pa ra das se dife -
rem em espé cie. Para Aris tó te les, uma linha reta e
uma linha curva per ten cem a dife ren tes espé cies de
linhas. Daí um movi mento cir cu lar e um movi mento
linear, não podem ser sig ni fi ca ti va mente com pa ra -

dos ou medi dos um rela ção ao outro.

Embora essa idéia básica seja bas tante razoá vel,

Ockham viu nisso um pro blema. O com pri mento de

uma corda enro lada, por exem plo, pode ser sim ples -

mente com pa rado com o com pri mento de uma corda

desen ro lada, e uma pode ser sig ni fi ca ti va mente mais

curta, mais longa ou ter com pri mento igual à outra.

Assim, com pa rar uma linha “cur vada” com uma
“reta” não é falar sobre o com pri mento das linhas em
duas espé cies dife ren tes, é falar sobre coi sas da
mesma espé cie. Des cre ver uma como curva e outra
como reta não é ape lar espe ci fi ca mente para dife ren -
tes tipos de enti da des – cur va tura e line a ri dade – mas
somente des crevê-las de mane ira que pos sam ser

expos tas em dois padrões dife ren tes.
Logo, Ockham como nomi na lista, embora con si -

dere uma linha reta e uma linha curva como sendo
linhas da mesma espé cie, viu nelas carac te rís ti cas par ti -
cu la res, ou seja, cada uma des tas pos sui pro pri e da des
par ti cu la res de “cur va tura”, podendo, assim, serem dis -
tin gui das por esta par ti cu la ri dade. Pode mos enten der
melhor isso, se pen sar mos em cur vas como repre sen ta -
ção grá fica de uma fun ção, retas são as cur vas repre -
sen ta das por fun ções de pri me iro grau. Caso
admi tís se mos uma essên cia comum à curva e à reta,
con si de rando-as coi sas dis tin tas, have ria uma que bra
do con ce ito do nomi na lismo. Há rela tos na lite ra tura
em que o nomi na lismo de Ockham é dito modi fi cado,

devido a ques tões que aca ba mos de des cre ver. 

O desen vol vi mento e popu la ri za ção da teo ria do

“Impe tus” foi efe ti vada pelo filó sofo fran cês Jean Buri -

dan (1300-1358) que tra tava de expli car o movi mento

de pro jé teis e obje tos em queda livre, con tes tando a

idéia aris to té lica de que o ar exer cia a força neces sá ria

para mantê-los em movi mento. Para Buri dan, um

motor ao mover um corpo imprime um certo “Impe -

tus”, ou uma força motriz na dire ção para a qual o

motor estava movendo o corpo, porém, este “Impe tus”

é con ti nu a mente redu zido pela resis tên cia do ar. O

“Impe tus” teria uma natu reza per ma nente se não fosse

afe tado pela resis tên cia do ar, e pela ten dên cia que o

pro jé til tem em diri gir-se ao seu lugar natu ral. 

Buri dan afir mou que o “Impe tus” seria tanto

maior quanto maior a velo ci dade do pro jé til e a sua

quan ti dade de maté ria. Se à pri me ira vista Buri dan

parece ter che gado ao con ce ito de quan ti dade de

movi mento da mecâ nica clás sica, é pre ciso des ta car

a dife rença entre esses dois con ce i tos: o con ce ito

new to ni ano repre senta uma medida do movi mento; o 

”Impe tus” era enten dido como a causa do mesmo.

Neste sen tido Buri dan per ma ne ceu fiel à con cep ção

aris to té lica de que todo o movi mento esta ria asso ci -

ado a uma causa. Em suma, a teo ria do “Impe tus”

pavi men tou o cami nho para a dinâ mica de Gali leu e

para o famoso prin cí pio da inér cia, de Isaac New ton.
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Em artigo que escrevi em 1991,1 pergun tei se

seria pos sí vel tra çar um para lelo entre o mundo das

ciên cias e das artes. Nesse artigo, apon tei dois

momen tos nos quais, em meu enten di mento, houve

esse para lelo. Os momen tos esco lhi dos foram rela ti -

vos ao final do século XIX e à década de 1920. Antes 

de repro du zir esses dois momen tos, gos ta ria de

acres cen tar dois ocor ri dos entre a Idade Média e a

Renas cença, nos quais, supo nho, haja tam bém

aquele para lelo, con forme vere mos a seguir.2

O pri me iro deles está ligado com a pin tura do

ita li ano Giotto di Bon done [1266/1267 (1276)-1337], o 

intro du tor da tri di men si o na li dade nas pin tu ras. Além

dessa ino va ção, Giotto pin tou o céu de azul, ao invés do 

tra di ci o nal dou rado. Assim, o Céu perde, por tanto, seu

cará ter sagrado, de casa de Deus. Deixa de ser objeto

de ado ra ção e pode ser objeto de estu dos empí ri cos.3

Um dos exem plos dessa pos tura de Giotto é o afresco

que pin tou para a Capela Arena, em Pádua, Itá lia, por

volta de 1305 (Figura 1). É opor tuno regis trar que uma

ten ta tiva de explicar fisicamente o azul do céu foi

apre sen tada pelo artista e inven tor ita li ano Leo nardo da 

Vinci (1452-1519), por volta de 1500, ao obser var que

a fumaça da que ima da made ira, quando atra ves sada

pela luz solar e vista con tra um fundo escuro,

apre sen tava uma colo ra ção azu lada. Obser va ção

aná loga foi feita pelo poeta ale mão Johann Wolf gang

Von Goethe (1749-1832), pro va vel mente por volta de

1810, ano em que escre veu o livro Teo ria da Cor.4

O segundo momento trata da rela ção entre a óptica 

geo mé trica e a pers pec tiva. Durante a Idade Média, o

estudo dessa parte da Óptica esteve inti ma mente

ligado ao da Pers pec tiva, pois esta, antes de rece ber

sua pri me ira teo ri za ção por parte dos pin to res e

arqui te tos do Quat tro cento (pri me i ras déca das do

Século XV), era desig nada como Ciên cia da Óptica.5

Assim é que vários livros que tra ziam como título a

pala vra Pers pec tiva, tra ta vam tam bém da Óptica

Geo mé trica. Por exem plo, o cien tista polo nês Vitello

(c.1225-c.1275) no livro inti tu lado Pers pec tiva – um

tra tado fun da men tado nos tra ba lhos do astrô nomo

grego Cláu dio Pto lo meu (85-165) e do físico e

mate má tico ira qui ano Al-Hazen (c.965-1038) –,

escrito por volta de 1274, além de apre sen tar uma

pri me ira per cep ção do espaço des creve tam bém suas

expe riên cias ópti cas rela ci o na das à dis per são da luz

branca em um prisma hexa go nal e em esfe ras de vidro

che ias d´água, com as quais abor dou o pro blema das

cores do arco-íris. A Óptica Geo mé trica, pela

Pers pec tiva, tam bém foi objeto de estudo por parte de

Bla ise de Parme, no livro inti tu lado Qua es ti o nes

Pes pec ti vae, escrito por volta de 1390, e por parte do

mate má tico flo ren tino Paolo Tos ca nelli (1397-1482)

em seu livro Della Pros pet tiva, de 1420. Note-se que

a geo me tri za ção da pin tura, mar cada pela pers pec tiva, 

é bas tante evi dente nos pin to res ita li a nos

renas cen tis tas como Masac cio (Tom maso di

Gio vanni di Simone Guidi) (1401-1428), Piero della

Fran cesca (c.1420-1492), Anto nio del Pollaiuolo

(1432/1433-1498), Peru gino (Pie tro di Cris to foro

Van nucci) (c.1450-1523) (Figura 2), Raf fa ello San zio 

(1483-1520),  den tre tan tos outros. 

(1) Artigo apre sen tado por oca sião do Pri me iro Curto-Cir cu ito de Idéias, ide a li zado pelo Insti tuto de Artes do Pará e ocor rido no dia 18 de março

de 2004, com a par ti ci pa ção do fotó grafo Luiz Braga e do pro fes sor da UFPA, Fábio Cas tro.

(2) www.bas salo.com.br
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Agora, veja mos os dois momen tos do suposto

para lelo entre Física e Arte Pic tó rica que tra ta mos

em nosso artigo de 1991. No último quar tel do século 

XIX, uma série de fenô me nos obser va dos (radi a ção

do corpo negro, efe ito foto e lé trico, raias espec trais

etc.) não pude ram ser expli ca dos pelos conhe ci -

mentos físicos vigentes, repre sen tados pela Mecâ -

nica New to ni ana, pelo Ele tro mag ne tismo

Lorent zi ano-Max wel li ano e pela Mecâ nica Esta tís -

tica Bolt zman ni ana, ou seja, pelo que se con ven ci o -

nou cha mar no século XX de Física Clás sica, que se

caracteri zou, fun da men tal mente, por ter a ener gia

como uma variá vel con tí nua. Pois bem, no final do

século XIX, em 14 de dezembro de 1900, o físico

ale mão Max Karl Ernst Lud wig Planck (1858-1947;

PNF, 1918) formu lou a sua famosa Teo ria dos

Quanta segundo a qual a idéia básica fun da menta-se

no fato de ser a ener gia uma variá vel dis creta, e com

isso, aque les fenô me nos viriam a ser expli cados com

o desen vol vi mento ulte rior dessa Teo ria. Por tanto, a

Teo ria Quân tica repre sen tou um rom pi mento com o

aca de mi cismo da Física Clás sica.

No último quar tel do século XIX, no qual ocor reu a

rup tura da Física com o aca de mi cismo da Física Clás sica,

con forme dis se mos, e, tam bém, uma rup tura da Arte

Pic tó rica Moderna com o aca de mi cismo ofi cial. Com

efe ito, o desen vol vi mento da Óptica  ocor rido no século

XVII mostrou que a visão decorre do estí mulo da retina,6

e que a luz branca repre senta a mis tura de todas as cores.7

Assim, usando essas duas infor ma ções, os pin to res da

escola impres si o nista (essa escola mani fes tou-se de 1874

a 1886), ampli a ram essas infor ma ções com suas pró prias

expe riên cias. Enten de ram que o olho capta real mente

for mas no espaço, mas as deduz das inten si da des

variá veis da luz e da cor. Para eles os obje tos são acima de 

tudo ele men tos que modi fi cam a absor ção e a refra ção da

luz pela atmos fera entre um dado objeto e o pin tor que o

está retra tando. Desse modo, o limite entre o objeto e o

espaço é difuso e imper cep tí vel. A par tir dessa nova visão, 

os prin ci pais pin to res do impres si o nismo francês com

Édou ard Manet (1832-1883), Cla ude Monet (1840-1926) 

(Figura 3), Berthe Mori sot (1841-1895), Mary Cas satt

(1844-1926), Paul Cézanne (1839-1906),

Hila ire-Ger ma ine-Edgar Degas (1834-1917),

Jean-Bap tiste-Armand Guil la u min (1841-1927),

Eugène-Henri-Paul Gau gin (1848-1903), Camille

Pis sarro (1830-1903), Geor ges Seu rat (1859-1891), Paul

Sig nac (1863-1935), Alfred Sis ley (1839-1899), Pierre

August Renoir (1841-1919) e Henry de

Tou louse-Lau trec (1864-1901), mar ca ram a rup tura da

Arte Moderna com o aca de mi cismo ofi cial. As 

carac te rís ti cas prin ci pais dessa escola são a per cep ção

ime di ata não inte lec tu a li zada, com o seu cará ter

frag men tá rio e fugaz, e uma ênfase maior na cor e na

lumi no si dade, como se podem ver nos qua dros ao ar livre

por eles pin ta dos. Desse modo, os impres si o nis tas saí ram

do inte rior (ambi ente fechado) para o exte rior (ambi ente

aberto: ruas, ave ni das, pra ças etc.). É opor tuno des ta car

que, em mea dos da década de 1880, sur giu o movi mento

pic tó rico pós-impres si o nista, o conhe cido pon ti lhismo,

como rea ção aos pró prios impres si o nis tas e à pin tura

ofi cial. Sua carac te rís tica cen tral é a decom po si ção tonal

medi ante minús cu las pin ce la das niti da mente sepa ra das,

mesmo a olho desar mado. Por tanto, pode-se dizer que a

pin tura dessa escola passa a ser feita a par tir de pon tos

(como ocor reu com a tele vi são) e não com pin ce la das

con tí nuas.

Figura 2.  Pin tura de Peru gino.

Figura 1.  Pin tura de Giotto.
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Um outro momento em que tal vez se possa tra çar

um para lelo entre a Física e a Arte Pic tó rica é o ocor -

rido na década de 1920, quando o físico fran cês prín -

cipe Louis-Vic tor de Bro glie (1892-1987; PNF,

1929) apre sen tou, em 1924, sua Tese de dou to ra -

mento na Sor bonne, na qual a idéia prin ci pal era o

cará ter dual da maté ria. Em con se qüên cia disso, os

físi cos ale mães Max Born (1882-1970; PNF, 1954),

Ernst Pas cual Jor dan (1902-1980) e Wer ner Karl

Hei sen berg (1901-1976; PNF, 1932), o aus tríaco

Erwin Schrö din ger (1887-1961; PNF, 1933) e o

inglês Paul Adrien Mau rice Dirac (1902-1984; PNF,

1933) desenvolve ram a Mecâ nica Quân tica, entre

1925 e 1926 que, de certa mane ira, com ple tou a Teo -

ria Quân tica Planc ki ana.

Nessa oca sião, o pin tor espa nhol Páblo Ruiz y Picasso 

(1881-1973), a par tir de 1925, come çou a sua famosa fase 

abs tra ci o nista8 na qual suas pin tu ras de cor pos e cabe ças

quando des lo ca das, davam a impres são de ima gens

duplas (Figura 4). Isso, con tudo, não nos leva a con cluir

que essa fase de Picasso apre sen tasse um cará ter dual, em

ana lo gia com a Mecâ nica Quân tica.9 Muito embora, creio 

eu, não se possa tra çar um paralelo obje tivo entre Física e

Arte Pic tó rica, que, con tudo, foi encon trado

sub je ti va mente pelo bra si le iro Mário Schen berg

(1914-1990) que, além de ser um impor tante físico teó rico 

no cená rio inter na ci o nal, foi, tam bém, um con ce i tu ado

crí tico de arte.10
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Introdução

A temá tica ener gia tem se cons ti tu ído, ao longo
dos sécu los, num dos prin ci pais pro ble mas tec no ló -
gi cos e cien tí fi cos a serem equa ci o na dos pela huma -
ni dade. 

No século XXI, em que se pre nun cia o fim das
reser vas mun di ais de petró leo, a busca por novas
fon tes de ener gia e, sobre tudo, fon tes reno vá veis,
inten si fica-se.

O Bra sil, tendo em vista sua grande exten são
ter ri to rial e gran des áreas de ter ras agri cul tá veis fez, mais 
recen te mente, a opção por fon tes ener gé ti cas advin das
da cha mada bio massa, como o álcool com bus tí vel e o
bio di e sel. Além des sas, devido às con di ções cli má ti cas
de nosso país, a ener gia solar e a ener gia eólica
mos tram-se alter na ti vas viá veis para a matriz ener gé tica
bra si le ira, com a van ta gem de se inse ri rem entre as
cha ma das fon tes reno vá veis de ener gia.

Figura 1.  Matriz Ener gé tica Bra si le ira.

Nas dire tri zes de polí tica de agro e ner gia para o

período 2006-2011 (Minis té rio da Agri cul tura,

Pecuá ria e Abas te ci mento; Minis té rio da Ciên cia e

Tec no lo gia; Minis té rio de Minas e Ener gia; Minis té rio

do Desen vol vi mento, Indús tria e Comér cio Exte rior),

des taca-se o impor tante papel a ser desem pe nhado

pelas fon tes reno vá veis de ener gia na matriz bra si le ira,

atu al mente divi dida conforme Figura 1:

Na região ama zô nica em par ti cu lar, dadas as

cres cen tes pre o cu pa ções rela ti vas ao meio ambi ente, 

a busca por fon tes de ener gia que gerem o menor

impacto ambi en tal pos sí vel, é par ti cu lar mente

neces sá ria.

Em fun ção da impor tân cia cres cente da temá tica

ener gia, diver sas ins ti tu i ções de ensino e pes quisa do 

país têm imple men tado pro gra mas de Pós-gra du a ção 

vol ta dos para a temá tica ener gé tica, tal como o

Pro grama Inte ru ni da des de Pós-gra du a ção em

Ener gia da Uni ver si dade de São Paulo, USP

(http://www.ener gia.usp.br).

Figura 2.  Logo tipo do NUPENERG.

(1) http://www.ufrr.br/nupe nerg

(2) Rob son de F. de Farias é Coor de na dor do NUPENERG. E-mail: rob son fa rias@pes qui sa dor.cnpq.br
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Na Uni ver si dade Fede ral de Rora ima (UFRR), o

Núcleo de Pes qui sas Ener gé ti cas (NUPENERG),

ina u gu rado em fins de novem bro de 2006, já ini ciou

suas ati vi da des de pes quisa, no tocante às suas fina li -

da des pre cí puas, a saber: desen vol ver novas fon tes

de ener gia e/ou novas for mas de uti li za ção das fon tes 

já exis ten tes.

NUPENERG

O NUPENERG conta, em sua infra-estru tura

física, com um audi tó rio com capa ci dade para, apro -

xi ma da mente, 50 pes soas, uma sala de coor de na ção

e um almo xa ri fado, além dos seguin tes labo ra tó rios:

• Labo ra tó rio de Físico-Quí mica

• Labo ra tó rio de Bio ca tá lise

• Labo ra tó rio de Cro ma to gra fia

• Labo ra tó rio de Sín te ses

• Labo ra tó rio de Sedi men to lo gia

• Labo ra tó rio de Mine ra lo gia

• Labo ra tó rio de Aná lise de Ima gens Digi tais

• Labo ra tó rio de Petro lo gia Sedi men tar

• Labo ra tó rio de Apoio

• Labo ra tó rio de Máqui nas

• Labo ra tó rio de Simu la ção Com pu ta ci o nal

• Labo ra tó rio de Pro ces sos

Num pri me iro momento, as duas gran des áreas

temá ti cas pes qui sa das no NUPENERG são: com bus -

tí veis fós seis e com bus tí veis reno vá veis, com espe -

cial des ta que para o bio di e sel, com rela ção ao qual

inves tiga-se, sobre tudo, a poten cial uti li za ção de

espé cies vege tais ole a gi no sas regi o nais e a pre pa ra -

ção de cata li sa do res hete ro gê neos para a síntese do

biocombustível.

Em fun ção de sua temá tica mul ti dis ci pli nar, o

NUPENERG pre tende con gre gar pes qui sa do res de

várias uni da des da UFRR, bem como esta be le cer

par ce rias com outras ins ti tu i ções de ensino e pes -

quisa, de Rora ima e de outros esta dos do país.

A cri a ção de Cur sos de Pós-gra du a ção em Recur -

sos Ener gé ti cos é ainda uma das metas de médio

prazo do Núcleo.
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The lant ha nide com ple xes, which are exam ples of

the so-cal led light con ver sion mole cu lar devi ces

(LCMDs)1, 2, exhi bits a lot of pos si ble tech no lo gi cal

appli ca ti ons.This com mu ni ca tion reports the synthe sis

and cha rac te ri za tion of a dim mer com plex of for mu lae

Eu(acac)3phbterpyTb(acac)3 (phbterpy =

pheny le ne bis terp yri dine and acac = acety la ce to nate). 

Is veri fied that the hydra ted dim mer exhi bits a green

emis sion, whe reas the dehy dra ted com pound exhi bits a 

red emis sion. Furt her more, is veri fied that gamma

radi a tion can pro mo tes the dehy dra tion of the stu died

com plex, pro mo ting the gra dual tran si tion from green

to red emis sion. Hence, the synthe si zed com plex can be 

suc cess fully emplo yed as a gamma ray che mi cal probe.

The dim mer Eu(acac)3phbterpyTb(acac)3, whose 

struc tu ral for mula is shown in Figure 1,  was synthe -

si zed as fol lows: 0.16 mol of Tb(acac)3.2H2O was

added to 0,10 mmol of phbterpy pre vi ously dis sol -

ved in THF, and then  was added 0.04 mmol of

Eu(acac)3.2H2O. The obta i ned solu tion was reflu xed 

for 4 h. After eva po ra tion, the red crystals exhi bi ted a 

red emis sion. After was hing with dei o ni zed water,

the dim mer exhi bits a red green emis sion. Hence, is

veri fied that the hydra ted dim mer exhi bits a green

emis sion, whe reas the dehy dra ted com pound exhi -

bits a red emis sion. The emis sion spec tra for the

hydra ted (after was hing with dei o ni zed water) and

dehy dra ted dim mer sam ples are shown in Figure 2.

Typi cal green (501 nm) and red (616) nm bands for

ter bium and euro pium com ple xes, res pec ti vely, can

be obser ved.
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Figure 1. Struc tu ral for mu lae of the dim mer com plex Eu(acac)3phbterpyTb(acac)3.

Mens Agi tat

Volume II, número 1, 2007, p. 113-114 ISSN 1809-4791

A new Gamma Ray Probe:

a Eu-Tb Dim mer

Seve rino Alves Jr.(1), Cris ti ane K. de Oli ve ira(1), Wal ter M. de Aze vedo(1),
Gil berto F. de Sá(1) and Rob son F. de Farias(b)



Refe ren ces
1. de Sá, G. F.; Malta, O.L.; Donegá, C. de M.; Simas,

A.M.; Longo, R.L.; Santa-Cruz, P.A.; da Silva Jr.,

E.F. Coord. Chem. Rev., 2000, 196, 165.

2. Batista, H.J.; de Andrade, A.V.M.; Longo, R.L.;

Simas, A.M.; de Sá, G.F.; Ito, N.K.; Thomp son, L.C.

Inorg. Chem., 1998, 37, 3542.

Figure 2. Emis sion spec tra for hydra ted (a) and dehy dra ted (b) sam ples of the dim mer com plex Eu(acac)3 phbterpyTb(acac)3.
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