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Resumo
O objetivo deste estudo foi o de realizar um levantamento fitossociológico das espécies
arbóreo-arbustivas de duas áreas de savana situadas em Roraima (Água Boa - AB e Monte Cristo
- MC), norte da Amazônia brasileira. A metodologia se consistiu na distribuição sistemática de 11
quadras amostrais (4m x 250m cada) nos dois sítios de estudo. Foram observados 278 indivíduos
distribuídos em 19 espécies de 15 famílias botânicas nas duas áreas amostradas. Deste total, 250
indivíduos possuíam o hábito “arbóreo” (15 espécies), 19 de “arbusto” (3 espécies) e 9 de
“subarbusto” (1 espécie). A área de maior diversidade foi a do MC (Índice de Shannon = 1,20),
seguida do AB (0,59). O Índice de Sorensen entre as duas áreas foi de 0,48, sugerindo baixa
similaridade entre elas. As espécies com maior índice de valor de importância (IVI) foram
Byrsonima crassifolia (L.) H. B. K. (45,5%), Curatella americana L. (17,0%) e Byrsonima cf
intermedia A. Juss. (7,2%) no AB, e Roupala montana Aubl. (22,0%), Byrsonima crassifolia (L.)
H.B.K. (20,3%) e Curatella americana L. (13,8%) no MC.
Palavras-chave: savana; fitossociologia; diversidade.

Abstract
Richness and Tree-shrub Diversity of Two Savanna Areas in Roraima, Brazilian Amazonian
The objective of this study was to do a phytosociological survey of the tree and shrubs species in two
savanna areas situated in Roraima (Água Boa – AB and Monte Cristo - MC), northern of Brazilian
Amazonian. Eleven transects (4m x 250m each) were systematically plotted in the study sites.
Two-hundred and seventy-eight individuals were observed in 19 species of 15 botanical families for
both savanna areas. Two-hundred and fifty individuals were “tree” (15 species) while 19 “shrubs” (3
species) and 9 “sub-shrubs” (1 species). The site with higher diversity was MC (Shannon Index =
1.20) followed by AB (0.59). The Index of Sorensen between two areas was 0.48 meaning low
similarity among them. Byrsonima crassifolia (L.) H. B. K. (45.5%), Curatella americana L. (17.0%)
and Byrsonima cf. intermedia A. Juss. (7.2%) were the species with higher Importance Value Index
(IVI) in AB area while Roupala montana Aubl. (22.0%), Byrsonima crassifolia (L.) H.B.K. (20.3%)
and Curatella americana L. (13.8%) were the highest ones in MC area.
Key-words: savanna; phytosociology; diversity.
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Introdução
As savanas de Roraima possuem uma área de aproximadamente 40.000 km2 situados no extremo norte da
Amazônia brasileira1. São, modernamente, definidas
como uma ecorregião (Savanas das Guianas) pertencente ao Bioma Amazônia, devido às suas especificidades e características ecológicas2, 3.
Trabalhos como os de Rodrigues4, Takeuchi5,
Brasil6, Coradin7 e Dantas e Rodrigues8 deram os
primeiros passos sistemáticos sobre recursos vegetais e
fitogeografia desta grande área ecológica da Amazônia
brasileira. Entretanto, foi apenas a partir do início dos
anos 90, que tais investigações tiveram um maior
impulso e se intensificaram. As pesquisas mais recentes
são provenientes de teses e dissertações, e apontam para
três pulsos temporais de informações:
1. Estudos sobre ecossistemas florestais presentes
nas savanas9;
2. Fitogeografia e diversidade das espécies
arbóreas de savanas amazônicas10, 11;
3. Fitogeografia das savanas de Roraima12, 13, 14, 15.
Estes pulsos usaram os conceitos fitogeográficos e
ecológicos para entender e detectar padrões de distribuição das espécies vegetais dentro das fitofisionomias existentes nesta ecorregião amazônica. Embora
estes estudos tenham elevado sensivelmente o suporte
de informações sobre a vegetação local, muito há para
se fazer, porque várias regiões e fitofisionomias locais
ainda não sofreram nenhum tipo de investigação científica. Além disso, o rápido avanço da soja, do arroz
irrigado e dos cultivos silviculturais sobre esta paisagem pode fazer desaparecer situações ecológicas de
interesse dentro de planos de seleção de áreas prioritárias para unidades de conservação no âmbito estadual
e federal. Assim, estudos que ampliem o conhecimento sobre composição, riqueza e diversidade de
espécies de plantas nos diferentes ecossistemas locais
são de grande importância porque dão base científica
às tomadas de decisão de planejadores ambientais.
Este estudo teve por objetivo realizar a caracterização fitossociológica de duas áreas de savana no
estado de Roraima, inferindo resultados sobre a
riqueza, a diversidade e a similaridade arbóreoarbustiva de ambas, no sentido de enriquecer, com
informações, o atual acervo científico sobre esta
ecorregião da Amazônia.
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Material e métodos
Áreas de estudo
Neste estudo foram usados dois campos experimentais apoiados e utilizados como treinamento pelo PPBio
(Programa de Pesquisa em Biodiversidade do Ministério
da Ciência e Tecnologia – www.ppbio.inpa.gov.br):
a. Água Boa (AB), pertencente à Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária de
Roraima (Embrapa Roraima), situada na BR
174, sentido Boa Vista – Manaus;
b. Monte Cristo (MC), do Centro de Ciências
Agronômicas da Universidade Federal de
Roraima (CCA/UFRR), também na BR 174,
sentido Boa Vista – Pacaraima. Em ambos os
casos, as paisagens são típicas das savanas
locais, permeando um grande mosaico de
ambientes gramíneo-lenhosos, parques e
arborizados, segundo as definições de Barbosa
e Miranda16 adaptadas de Ribeiro e Walter17.
Um grande mosaico de solos é característico desses locais, onde se destacam o gleissolo e, os latossolos vermelho e vermelho-amarelo18. O relevo é
tipicamente plano na região do AB, que fica situado
muito próximo da paleoplanície de inundação da
margem direita do rio Branco. Ao contrário, no MC o
relevo permeia feições onduladas a levemente onduladas, principalmente, devido à proximidade de afloramentos de resíduos de basalto da Formação
Apoteri6. A precipitação média dessas duas regiões
pode ser aferida pelos dados observados na Estação
Meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) da cidade de Boa Vista (capital de
Roraima), se estabelecendo dentro de uma média de
» 1600mm anuais19, com estação seca definida entre
os meses de dezembro e março.

Metodologia
Os trabalhos de coleta de dados foram realizados
nos dias 14 e 21/10/2005 no AB e, 28 e 31/10/2005
no MC. Para a realização das atividades de campo,
foram instaladas cinco parcelas no MC (CCA/
UFRR) e seis no AB (Embrapa Roraima) de 4m x 250m
(1.000m2) cada uma, dentro do que foi discutido
como um desenho experimental preliminar para trei-
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namento em unidades do PPBio estabelecidas em
savanas. Isto foi determinado a partir do desenho de
uma grade virtual que dividia cada uma das áreas em
quadrículas de 500m x 500m. Para alocação das parcelas amostrais, o número de quadrículas foi dividido pelo número de parcelas predeterminado para
cada área (5 no MC e 6 no AB). Feito isto, e com o
mapa planimétrico de cada área em mãos (com o
posicionamento virtual das quadrículas), procedeuse a distribuição das parcelas distanciando-as, igualmente, entre as quadrículas alocadas no mapa.
Estabelecido este passo, cada parcela foi considerada independente uma da outra, e iniciada no centro da linha leste-oeste inferior de cada quadrícula,
conforme indicado na Tabela 1. O direcionamento da
parcela foi sempre linear e no sentido sul-norte. Este
desenho experimental é uma variante daquele atualmente utilizado na Reserva Ducke (Manaus) para
ecossistemas de floresta, utilizado pelo PPBio, que
utiliza as curvas de nível como linha base para a
segmentação da parcela.
Para a instalação física das parcelas foram utilizados trena de 50m para a marcação e distanciamento das quadras, fita métrica (2m) para medição
do diâmetro de base (Db) dos indivíduos, vara
métrica (2m) para medição da altura total (Ht) e do
diâmetro médio das copas (Dc) dos indivíduos, bússola para o estabelecimento do direcionamento das
parcelas (norte magnético como padrão) e GPS
(Global Position System) para a marcação das
coordenadas do início das quadras estudadas.
Foi pré-estabelecido que, caso houvesse algum
obstáculo impedindo a continuação da parcela de
forma contínua e linear no sentido norte, como por
exemplo, rios, estradas etc, tomar-se-ia então a direção leste para a continuação da mesma, mantendo-se
as medidas normais para cada um dos indivíduos.
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A área do AB foi submetida a uma amostragem
superior (6) à do MC (5), porque das cinco parcelas
iniciais previstas para cada área experimental, todas
do AB foram sobrepostas em um único tipo de savana
(gramíneo-lenhoso: “campo limpo” e “campo sujo”),
que não representava efetivamente a diversidade e a
riqueza paisagística daquela região. O desenho físico
da área experimental (estreito e longo) fez com que a
contagem das quadrículas não interpelasse as áreas de
savana mais arborizadas. Assim sendo, optou-se por
abrir uma única parcela na área com maior número de
indivíduos arbóreos a partir de um sorteio das quadrículas que representariam esta tipologia no local.
Juntamente com a instalação de cada parcela foi
realizado o inventário fitossociológico onde foram
levantados o número de indivíduos arbóreo-arbustivos de cada uma delas, as espécies botânicas, a altura
total (cm), o diâmetro da base (cm), o diâmetro de
copa (cm) e o hábito (árvore, arbusto, subarbusto).
Neste estudo, o hábito foi definido a partir do trabalho
de Miranda12 para as savanas de Roraima, onde
“árvore” é toda a espécie lenhosa que, quando adulta,
consegue ultrapassar a altura de 2m, “arbusto” são
aquelas com altura entre 1 e 2m e, “subarbusto”, são
todas que atingem a altura máxima de 1m quando
adultas. Por fim, houve coleta botânica para os indivíduos não identificados em campo. O material coletado
foi posteriormente remetido ao Herbário INPA, em
Manaus (AM), para identificação científica.

Amostragem
Somente os indivíduos com altura acima de 25cm
(inclusive) e diâmetro a altura da base (Db) com pelo
menos 6,5cm foram incluídos no trabalho com o
objetivo de selecionar apenas aqueles que fossem
tipicamente arbóreo-arbustivos, conforme variação
do método de Miranda12.

Tabela 1. Coordenadas geográficas do início de cada parcela estabelecida nas áreas amostrais do Monte Cristo (MC) e do
Água Boa (AB), Roraima.
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 variáveis Db, Ht e Dc foram tomadas para
cada indivíduo e definidas da seguinte forma:
• Db (diâmetro da base): tomado a 2cm de altura
da superfície do solo.
• Ht (altura total): tomada a partir da inserção do
caule no solo até a altura máxima vertical que a
copa atinge, levando em consideração seu
ápice foliar.
• Dc (diâmetro da copa): tomado pela média entre
o maior e do menor diâmetros da copa – esta
medida infere resultados sobre a área de projeção
da copa (%CC – porcentagem de cobertura de
copa individual e/ou total na paisagem).

Por fim, similaridade é um índice que observa o
número de espécies e/ou famílias que possuem maior
congruência entre diferentes ambientes. Neste estudo ele
foi calculado pela fórmula de Sørensen (quantitativa) da
mesma forma como especificado em Kent e Coker21:

Análise dos dados

Resultados

Após a coleta dos dados de campo, estes foram
tabelados e trabalhados na forma da estatística descritiva da comunidade arbóreo-arbustiva das duas áreas,
inferindo testes de significância (Teste de Student - t)
entre os parâmetros avaliativos (Db, Ht e Dc).
Também foram formatadas tabelas para a obtenção
dos índices de riqueza (S), diversidade (Shannon –
H’) e similaridade (Sorensen), usando como fonte de
referência para os cálculos numéricos destes parâmetros, o que está preconizado em Magurran20 e Kent e
Coker21. Tanto a estatística descritiva quanto os índices fitossociológicos serviram para inferir comparações entre as duas áreas estudadas, no sentido de
entender padrões de distribuição das espécies associados a estes dois ambientes.
O IVI (Índice de Valor de Importância) foi utilizado
para identificar as espécies de maior importância ecológica dentro das parcelas estudadas. Este índice é definido
a partir do somatório relativo da densidade (número de
indivíduos por espécie), da freqüência (número de ocorrência) e da dominância (área basal) de cada uma das
espécies e/ou famílias. Riqueza é definida como a soma
do número de espécies (ou famílias) existentes em cada
área. Diversidade é um somatório logarítmico do número
de espécies associado ao de indivíduos de cada uma delas
como demonstrado abaixo (Índice de Shannon):
H’= - å pi x ln pi
Onde:
pi = ni/N (proporção de indivíduos encontrados
na espécie “i”)
ni= número de indivíduos da espécie i
N= número total de indivíduos amostrados

Ss= 2c/(a+b)
Onde:
a = número de espécies restritas a área a
b = número de espécies restritas a área b
c = número de espécies comuns às áreas a e b

Fitossociologia
Foram encontrados 278 indivíduos distribuídos
em 19 espécies de 15 famílias botânicas nas duas
áreas amostradas (Tabela 2). Deste total, 250 eram
árvores (15 espécies), 19 de arbustos (3 espécies) e 9
de subarbustos (1 espécie). A região AB apresentou
um total de 145 indivíduos, 12 espécies e 8 famílias
enquanto que o MC apresentou 133 indivíduos, 13
espécies e 10 famílias. A área de maior diversidade
foi a do MC (Índice de Shannon = 1,20), seguida do
AB (0,59). O índice de similaridade (Sorensen) entre
as duas áreas foi de 0,48. Seis espécies foram
comuns às duas áreas, Curatella americana L.,
Bowdichia virgilioides Benth, Byrsonima cf.
intermedia A. Juss., B. coccolobifolia Kunth., B.
crassifolia (L.) H.B.K. e B. verbascifolia (L.) DC.
A maioria das parcelas amostrais em ambas as
áreas estava situada em ambientes caracterizados
como savana gramíneo-lenhosa, dentro das tipologias “campo limpo” (Cobertura de Copa = 2%) e
“campo sujo” (CC = 2-5%) (Tabela 3). Apenas a parcela 4 do MC (CC = 6,4%) e a 6 do AB (CC = 23,0%)
representaram ambientes de savana parque (5-20%)
e arborizada (20-50%), respectivamente. O número
médio de indivíduos nas parcelas, por unidade de
área, não apresentou diferença estatística no nível de
5% de significância (Teste t), sendo observado 242 ±
339 ind.ha-1 no AB e 266 ± 197 ind.ha-1 no MC.
Entretanto, as médias obtidas nos dois campos amostrais para as variáveis Db, Ht e Dc diferiram entre si
no nível de 5% (Teste t).
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Tabela 2. Riqueza, diversidade, similaridade e hábito (SB = subarbusto, AB = arbusto e AR = árvore), das áreas amostrais do
Água Boa (AB) e do Monte Cristo (MC), Roraima.
Família

Nome Científico

Anacardiaceae

Anacardium occidentale L.

AR

Annonaceae

Espécies comuns

Hábito

Nº de AB

1

Guatteria sp.

AR

2

Xylopia aromatica (Lam.) Mart.

AR

6

Clusiaceae

Vismia cf. gracilis Hieron

AR

3

Connaraceae

Connarus favosus Plan

AB

Dilleniaceae

Curatella americana L.

Erithroxilaceae

Erythroxilum suberosum A. St. Hill.

Fabaceae

Bowdichia virgilioides Kunth.

Flacourtiaceae

Casearia sylvestris Sw.

AR

Lauraceae

Ocotea cinerea van der Werff

AR

X

X

Indivíduos MC

1

AR

14

AR

10

AR

1

12

4
2

1

Loganiaceae

Antonia ovata Pohl.

Malpighiaceae

Byrsonima cf. intermedia A. Juss.

X

AR
AR

6

4
5

Byrsonima coccolobifolia Kunth.

X

AR

1

13

Byrsonima crassifolia (L.) H. B. K.

X

AR

94

32

Byrsonima verbascifolia (L.) D. C.

X

3

SB

6

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. Estatística descritiva (média ± desvio padrão) da comunidade arbóreo-arbustiva observada nas localidades Água
Boa (AB) e Monte Cristo (MC), Roraima (Db = diâmetro de base; Ht = altura total; Dc=diâmetro médio da copa; %CC = porcentagem de cobertura 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

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

MC

* Médias com letras desiguais indicam diferença significativa no nível de 5% (Teste t).
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IVI (%)

As espécies com maior índice de valor de importância (IVI) foram Byrsonima crassifolia (L) H. B.
K. (45,5%), Curatella americana L. (17,0%) e
Byrsonima cf. intermedia A. Juss. (7,2%) no AB, e
Roupala montana Aubl (22,0%), Byrsonima crassifolia (L.) H.B.K. (20,3%) e Curatella americana L.
(13,8%) no MC (Figura 1).
60
50
40
30
20
10
0

Byr_cra

Cur_ame Byr_int Rou_mon Outras
Espécies
AB
MC

Figura 1. Distribuição dos valores de IVI (%), por espécies, nas regiões do Água Boa (AB) e do Monte Cristo
(MC), Roraima (Byr_cra = B. crassifolia; Cur_ame = C.
americana; Byr_int = B. cf. intermedia; Rou_mon = R.
montana).

Discussão
Os resultados aqui determinados são similares aos
encontrados em outros estudos realizados em diferentes localidades das savanas de Roraima. A riqueza de
espécies arbóreo-arbustivas é baixa, sugerindo que esta
constatação esteja relacionada à baixa fertilidade do
solo e à forte sazonalidade do lençol freático5, 10, 12. A
similaridade pouco destacada entre áreas distintas presentes nas savanas locais também é comum, da mesma
forma como mencionado por Dantas e Rodrigues8 que
encontraram valores variando entre 14,9% e 35,5%.
Neste estudo, a similaridade entre as duas áreas estudadas foi de 48%. Estes indícios sugerem que, em geral, a
presença das espécies de plantas arbóreo-arbustivas das
savanas de Roraima pode possuir um padrão associado
a pequenos mosaicos de vegetação influenciados, principalmente, por fatores relacionados à presença de
fogo, heterogeneidade de ambientes, solos e estratégias
reprodutivas12, 22. Assim sendo, vários pequenos gradientes, partindo das savanas gramíneo-lenhosas até
alcançar as savanas parque ou arborizadas, são facilmente visíveis ao longo de toda a paisagem local, com

as últimas presentes quase que exclusivamente em
ambientes de terra-firme, enquanto que as paisagens
mais abertas se destacam mais em ambientes muito
encharcados na estação chuvosa local (maio-agosto).
Em função da baixa riqueza e da alta concentração
de apenas duas espécies (B. crassifolia e C. americana),
o índice de diversidade (Shannon) foi baixo para as duas
áreas amostradas (MC – 1,20 e AB – 0,59). Embora MC
tenha apresentado um número absoluto de indivíduos e
espécies botânicas muito próximas do AB, a distribuição
dos indivíduos pelas espécies presentes naquela área foi
mais eqüitativa do que no AB que apresentou uma forte
concentração dos indivíduos em uma única espécie: B.
crassifolia (> 64%). Outros estudos de maior amplitude
de área amostral também realizaram a mesma
observação para as savanas locais, como por exemplo,
Takeuchi5, Dantas e Rodrigues8, Sanaiotti10, Miranda12,
Miranda et al.15, Barbosa1 e Barbosa e Miranda16. Para
as savanas de Roraima, estes índices pouco
ultrapassaram o valor de 1 quando utilizado a fórmula de
Shannon15, 23. Os valores encontrados nos cerrados do
Brasil Central, por exemplo, quase sempre ultrapassam a
casa dos 3 pontos, indicando uma distância florística e
estrutural grande quando comparados aos ambientes do
extremo norte amazônico24, 25.
Por fim, as duas áreas de estudo também apresentam
diferenças significativas de estrutura da comunidade
arbóreo-arbustiva. Todas as variáveis biométricas (Db,
Ht e Dc) apresentaram diferenças no nível de 5% (Teste
t), indicando que as duas áreas não só possuem características individuais de diversidade e similaridade, como
também estrutural, corroborando as observações anteriores de outros autores sobre a grande heterogeneidade
de ambientes, solos e estratégias reprodutivas das savanas locais12, 22.

Conclusão
As duas áreas estudadas são pobres em espécies
arbóreo-arbustivas, além de possuírem baixa diversidade (alta concentração de indivíduos em poucas espécies) e pouca similaridade entre si. A estrutura da
comunidade arbóreo-arbustiva de ambas também se
mostrou significativamente diferente quando analisado
os parâmetros biométricos de ambas. Estes resultados
são similares aos encontrados em outros estudos reali-
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zados nas savanas de Roraima e sugerem que esta
grande ecorregião amazônica seja um grande mosaico
de fitofisionomias de savanas influenciadas por fatores
edáficos e ambientais (p. ex., fertilidade do solo, fogo e
altura do lençol freático), tendo como espécies-chave
em todos estes ambientes o binômio B. crassifolia – C.
americana.
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Potencial do Uso de Genótipos
de Sorgo Forrageiro (Sorghum Bicolor
(L.) Moench) em Áreas de
Savana de Roraima
Amaury Burlamaqui Bendahan(1) e Moisés Mourão Jr.

Resumo
As áreas de savana do estado de Roraima, tem se estabelecido, nos últimos anos, como uma
fronteira agrícola. Partindo daí a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias para a
região. Visto o regime de chuvas extremamente concentrado, margeado por períodos extensos de
estiagem ao longo do ano, o uso de espécies forrageiras é recomendado para manutenção do
desempenho produtivo do rebanho bovino. O sorgo é uma espécie que apresenta potencial de uso
vista sua produtividade, disponibilidade e qualidade de forragem, bem como sua tolerância ao
déficit hídrico, podendo ser utilizado em cultivos sucessionais. Um ensaio foi conduzido no
campo experimental Água Boa, Boa Vista – Roraima, com 47 genótipos de sorgo forrageiro,
incluindo linhagens e cultivares, sob um delineamento em blocos casualizados, com intervalos de
corte de 90 e 150 dias. Sendo avaliadas características agronômicas de crescimento e produção.
Dentre as linhagens, três apresentaram rendimentos muito superiores, tanto no primeiro quanto
no segundo corte. Um número representativo de genótipos (23 genótipos) apresentou potencial
adaptativo a região.
Palavras-chave: sorgo; integração lavoura/pecuária; savana.

Abstract
Potential of the Uses of Forrage Sorghum (Sorghum Bicolor (L.) Moench) Genotypes in the
Savannas of Roraima
The savannas of the Roraima state, has been established, in the last years, as an agricultural
frontier. Since this, the development necessiti of new tecnologies for that area. Stand out the
extremely concentrated rainfall, marginated by extensive periods of droughts along the year, the
use of forrage species is recommended for the maintenance of the productive yield of the cattle.
The sorghum is a species that presents potential use seen its productivity, availability and forage
quality, as well its tolerance to the hydric deficits. A experiment was conduct in the Água Boa
Experimental Station, with 47 genotips of sorghum, including lineages and varieties, under a
randomized block design, with cutting interval of 90 and 150 days. Agronomic characteristics of
growth and yield were evaluated. Amongst the lineages, three presented higgest yield, such in the
first as in the second cuts. A representative number of genotipes (23 genotipes) presented
adaptative potential to the area.
Key-words: sorghum; agropastoral integration; savanna.
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Material e métodos
O ensaio foi conduzido no período de junho a
novembro de 2005, no campo experimental do Água
Boa, município de Boa Vista, Roraima, latossolo
vermelho-amarelo, em ecossistema de Cerrado.
Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso com
material fornecido pela Embrapa Milho e Sorgo em
ensaio de rede, num esquema de 3 x 25, três blocos e
vinte e cinco genótipos. Cada bloco foi constituído
de 25 parcelas casualizadas. O plantio foi realizado
no dia 17 de junho de 2005, época de máxima precipitação (Figura 1), utilizando a densidade de plantio
de 16 sementes/m e com 10 dias após a emergência,
foi feito o desbaste, deixando 8 plantas/m, em fileiras
duplas espaçadas de 0,7cm entre linhas. Foi utilizado
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Reduções do desempenho produtivo do rebanho
bovino estão associadas à menor disponibilidade e qualidade de forragens, especialmente no período de
menor precipitação pluvial. A busca por melhores produtividades na pecuária, ligadas principalmente a alimentação, fazem do sorgo uma excelente alternativa,
principalmente nessas áreas que limitam a produção de
forragem, em períodos mais secos, porém quentes.
A área de savana do Estado de Roraima, que
apresenta regime de chuvas concentrado, em que 3
meses representam mais de 55% do total da precipitação anual, entremeada por um longo período de
menor precipitação com cerca de 6 meses com valores abaixo de 70mm.mês-1,3 pode se beneficiar do
cultivo dessa planta para alimentação de animais
ruminantes.
O sorgo é uma espécie que apresenta potencial de
estacionalidade na produção forrageira, vista sua
produtividade, disponibilidade e qualidade de forragem. Ressaltando-se, também, sua tolerância ao
déficit hídrico. Vantagem essa que possibilita seu
uso em cultivos sucessionais, como as culturas da:
soja, milho, arroz, feijão etc. Contribuindo para a
integração lavoura/pecuária, proporcionado melhor
aproveitamento dos fatores de produção.
O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de ensaios de linhagens de sorgo
forrageiro, realizados na região de savanas, do
Estado de Roraima, avaliando indicadores de crescimento e resposta de crescimento no rebrote.

1.500kg de calcário/ha e a adubação foi feita no
sulco na ocasião do plantio utilizando 350kg/ha da
fórmula 04-28-20 + 0,3 % Zn, acrescentando 15kg
de FTE BR-12 por hectare e em cobertura foi utilizado 54kg de N/ha, divididos em duas aplicações,
com 10 e 25 dias após plantio, utilizando uréia como
fonte do nitrogênio.

Precipitação (mm)
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Figura 1. Valores médios decendiais de precipitação e de
dias com chuvas no campo experimental Água Boa,
(1991-2004).

Foram tomadas as medidas de altura da planta, início
da floração, stand e fitomassa seca de forragem, que
foram realizados aos 90 dias após o plantio (15/09/2005)
e 60 dias após primeiro corte (17/11/2005), para avaliar
o rebrote.
Os dados foram analisados segundo o modelo
linear geral. Adotou-se a análise de variância, considerando um modelo de análise em blocos causalizados. Com o objetivo de assinalar a estrutura de
similaridade entre as linhagens e as testemunhas, foi
conduzida uma análise multivariada de agrupamento
(cluster analysis), utilizando como distância a euclidiana padronizada e o método de ligação completa.
As análises foram efetuadas com auxílio da planilha
eletrônica Excel e dos pacotes estatísticos SAS
System® e STATISTICA 5.5®.

Resultados
Todos os indicadores de crescimento, tanto aos
90 dias quanto aos 60 dias após o primeiro corte,
apresentaram diferenças (p<0,01) entre as linhagens
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e testemunhas. A linhagem 472020 apresentou a
maior altura (230cm), dentro da faixa encontrada
por5 em ensaio de avaliação no Acre, que obteve,
altura, variando de 1,66 a 3,12m, e2 que obteve 2,15,
enquanto que as linhagens 472005, 472019, 472033
apresentaram as menores alturas (182cm).
Após o rebrote, as linhagens 472029, 471019,
472051, 472003, 472123, 471023, 472037 apresentaram os maiores valores de altura (87-100cm).
Enquanto que as linhagens 471022, 472015, 472047,
472005, 472055, 472033, 472009 apresentaram os
menores valores (40-50cm).
A floração teve início oscilando entre 63-65 dias,
semelhante às encontradas por5, no Acre, entre 47 e 64
dias, porém com a predominância para 64 dias, entretanto, em Rondônia,2 observou um período entre 75 e
125 dias para que 50% das plantas de duas cultivares
florescecem. A maioria das linhagens (62%), neste
experimento, apresentou início da floração entre os 63
e 64 dias, diferente do relatado por4, no Acre, que
ficou entre 42 a 56 dias para a floração. Um pequeno
número de linhagens (9%) apresentou início da floração, mais tardio, entre 67 e 68 dias. Uma fração considerável das linhagens (30%) apresentou início da
floração aos 65 dias.
Após o rebrote, todas os materiais apresentaram
valor único de floração, assinalado no 56° dia. A
relação entre o início da floração e a altura das plantas foi significativa e positiva no primeiro ciclo e não
significativa no segundo ciclo (Tabela 1).
As linhagens que apresentaram os maiores valores de stand, após o rebrote, foram 472029, 472039,
472037 (88-97%). Enquanto que as que apresentaram os menores valores de stand foram 472055,
472005, 472033, 472049 (24-32%).
Para produção de fitomassa seca, entre as linhagens, os materiais que apresentaram a maior produção
de fitomassa foram: 472047, 471022, 472003, 472123,
472020, 471006, 472051, 471007, 472045, 472063,
472009, 472035, 472029 (10.302-11.330kg.ha-1 de
MS), similar às produções encontradas por5, que
obteve para o melhor grupo, de seu experimento,
10.417 a 13.389kg.ha-1 aos 64 dias de cultivo. Em Rondônia,2 aos 61 dias obteve 8.007 kg.ha-1. Uma produtividade máxima de 6724kg.h-1 (MS de 25%) no cerrado
do Amapá foi encontrada por1. Enquanto que os materiais que apresentaram a menor produção de fitomassa
foi representado por 472055, 472033, 472007, 472001
(7.898-7.029kg.ha-1), muito próximo as menores pro-
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duções encontradas por Thomazini que variou de 7.114
a 9572kg.ha-1 mais acima das encontradas por4 que
ficaram entre 1.892 e 6191kg.ha-1 para cultivo no
período de “safrinha” e colhidos na época da floração 42 a 56 dias contra um período de 90 dias deste
esnsaio.
Após o rebrote, os materiais com maior produção
de fitomassa seca foram as linhagens 472029,
472020, 471023 (2051-2964kg.ha-1), enquanto que
os materiais com menor produção de fitomassa foi
representado pelas linhagens 472009, 472055,
472005 (355-509kg.ha-1).
Inspecionando-se a estrutura de similaridade
entre as linhagens, indicada pela análise de agru pamento e representada pelo dendrograma, tem-se
6 agrupamentos de maior densidade (Tabela 1). As
linhagens pertencentes ao agrupamento G1 foram
as que apresentaram os maiores valores médios em
todos os indicadores de crescimento, tanto no primeiro ciclo, quanto após o rebrote. Os agrupamentos G 2 e G3 apresen taram os menores valores de
produção de fitomassa, entretanto G3 ainda consegue manter um valor intermediário de produção de
fitomassa no rebrote, bem como de altura e stand.
Os agrupamentos G4 e G6, que concentraram a
grande maioria dos materiais apresentam valores
médios elevados em todos indicadores de crescimento, entretanto, observa-se uma resposta mais
lenta no agrupamento G4 após o primeiro corte,
afetando o stand e o peso, quando comparado aos
materiais do agrupamento G6. O agrupamento G5,
também apresentou produção de fitomassa intermediária, mas apresentou-se com uma resposta mais
vigorosa, indicada pela altura e stand, do que os
outros agrupamentos que apresentaram produção
intermediária de fitomassa (G4 e G6).

Conclusões
As cultivares 472047, 471022 e 472003 apresentaram o melhor rendimento em fitomassa seca (kg de
MS.ha-1) no primeiro ciclo e as 472029, 472020 e
472047 apresentaram o melhor rendimento total (kg de
MS.ha-1), incluindo o primeiro e segundo corte.
Um número considerável de linhagens apresentam potencial de adaptação para a região das
savanas do estado de Roraima, se destacando as
dos grupos 1, 5 e 6.
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Tabela 1. Valores médios de altura, dias até a floração, stand e biomassa, das linhagens e variedades, aos 90 e 150 dias,
ordenados segundo o teste de Duncan (a=0,05).
Altura (m)

Linhagens

90 d

Floração (dias)
150 d

90 d

Peso (kg.ha-1)

150 d

90 d

Stand (cm)

150 d

90 d

471005

203

ab

70

abcde

65

a

56

a

9444

abc

922

bcde

76

471006

227

ab

72

abcde

63

a

56

a

10696

ab

1654

abcde

471007

212

ab

68

abcde

63

a

56

a

10463

ab

596

bcde

471008

203

ab

57

abcde

63

a

56

a

10091

abc

1608

471009

200

ab

65

abcde

63

a

56

a

9714

abc

471019

207

ab

97

ab

64

a

56

a

9582

abc

471022

228

ab

50

cde

63

a

56

a

10905

ab

471023

197

ab

87

abcd

63

a

56

a

9966

abc

472001

187

ab

83

abcde

63

a

56

a

7029

c

472003

207

ab

90

abc

63

a

56

a

10890

472005

182

b

50

cde

63

a

56

a

472007

193

ab

67

abcde

65

a

56

472009

208

ab

40

e

65

a

472011

220

Ab

58

abcde

65

a

472013

210

Ab

78

abcde

63

472015

208

Ab

50

cde

63

472017

212

Ab

60

abcde

472019

182

B

72

472020

230

A

472023

193

472025

207

472027

150 d
abcd

64

abcdefg

90

abc

73

abcdef

82

abcd

35

efg

abcde

84

abcd

62

abcdefg

834

bcde

81

abcd

48

cdefg

1860

abcde

85

abcd

79

abcde

830

bcde

85

abcd

60

abcdefg

2051

abc

94

a

66

abcdefg

1327

bcde

65

d

57

abcdefg

ab

1084

bcde

92

ab

48

cdefg

9384

abc

355

e

86

abcd

31

fg

a

7752

bc

1025

bcde

81

abcd

61

abcdefg

56

a

10341

ab

509

de

80

abcd

42

defg

56

a

9134

abc

1597

abcde

86

abcd

57

abcdefg

a

56

a

10145

abc

1281

bcde

90

abc

68

abcdefg

a

56

a

10010

abc

788

bcde

86

abcd

36

efg

65

a

56

a

10137

abc

1014

bcde

75

abcd

36

efg

abcde

63

a

56

a

8494

abc

989

bcde

81

abcd

59

abcdefg

82

abcde

68

a

56

a

10698

ab

2099

ab

84

abcd

81

abcd

Ab

83

abcde

63

a

56

a

9396

abc

1277

bcde

90

abc

60

abcdefg

Ab

72

abcde

65

a

56

a

10043

abc

810

bcde

68

cd

47

cdefg

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: (§) – Variedades testemunha. Valores precedidos de mesma letra, não diferem significativamente no nível de 5%, segundo o teste de Duncan.
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Figura 2. Dendrograma de dissimilaridade entre as linhagens e
variedades de sorgo granífero.

Tabela 2. Valores médios de altura, stand, início da floração e peso da matéria seca (MS) de forragem, das linhagens e variedades
de sorgo forrageiro.
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

24

Referências
1. Cavalcante, E. S.; Alves, R. N. B.; Farias Neto, J. T.
Comportamento de sorgo forrageiro em área de
mata de terra firme do território Federal do Amapá.
Macapá, AP: UEPAT Macapá, 1982. 3p. (UEPAT
Macapá. Pesquisa em andamento, 18).
2. Costa, N. L. Avaliação agronômica de sorgo
forrageiro nos cerrados de Rondônia. Porto Velho,
RO: Embrapa-CPAF/RO, 1996. 4p. (Embrapa-RO:
Comunicado Técnico, 113).
3. Mourão Jr., M.; Xaud, H. A. M.; Moura Neto, M. A.;
Oliveira Jr., J. O. L.; Smiderle, O. J.; Pereira, P. R. V.
S.; Gianluppi, V. 2003. Precipitação pluviométrica

Amaury Burlamaqui Bendahan e Moisés Mourão Jr.
em áreas de savana de Roraima: campos
experimentais Monte Cristo e Água Boa.
Comunicado Técnico. Embrapa Roraima. Boa Vista.
07 p.
4. Pacheco, E. P.; Carneiro, J. C.; Medeiros, J. A.
Avaliação e introdução de cultivares de sorgo
forrageiro no Estado do Acre. Rio Branco, AC:
Embrapa Acre, 1999, 2p. (Embrapa Acre. Pesquisa
em Andamento, 150).
5. Thomazini, M. J.; Pacheco, E. P.; Cavalcante, M. J.
B. Avaliação e introdução de cultivares de sorgo e
milheto no Acre: Rio Branco, Acre. Embrapa Acre.
2004. 26p. (Embrapa Acre. Boletim de pesquisa e
desenvolvimento, 40).

Mens Agitat
Volume II, número 1, 2007, p. 25-30

ISSN 1809-4791

Determinação de Macronutrientes
em Tainha de Estuários Potiguares/RN
M de F. P. Vieira(¹), A. K. D. Santos(2),
M. de F. V. de Moura(2), R. F. de Farias(3)

Abstract
Analysis of Macronutrients in Mugil Brasiliensis From Rio Grande do Norte State, Brazil.
This work describes a methodology to analyze the total amount of macronutrients in row Mugil
Brasiliensis. The obtained results show that the investigated fish is very rich in proteins.
Furthermore, it is a suitable protein source to the fishermen communities.

Introdução
A Mugil Brasiliensis é a maior tainha que ocorre em
toda a região litorânea do Brasil (Norte, Nordeste,
Sudeste e Sul, ou seja, do Amapá ao Paraná). É um peixe
de escama, corpo alongado e fusiforme, a cabeça um
pouco deprimida e a boca pequena. As escamas são
grandes e apresentam pequenas máculas escuras que
formam listas longitudinais ao longo do corpo e não possui linha lateral. A coloração é prata azulada nos flancos,
sendo o dorso mais escuro. Os indivíduos maiores alcançam mais de 1 metro de comprimento total e cerca de 8
kg. Espécie pelágica vive nas proximidades dos costões
rochosos e recifes, nas praias de areia e nos manguezais
onde se alimenta de grandes quantidades de algas, plâncton, pequenos organismos e material vegetal. É uma
espécie que forma grandes cardumes principalmente
durante a migração reprodutiva, quando entra nos estuários. Desova na água doce e é facilmente encontrada nas
sombras produzidas pelas árvores de mangue, daí a facilidade de serem pescadas. Por se tratar de um alimento
muito consumido nos estados do litoral brasileiro, há a
necessidade de se determinar a composição de macromitrientes presentes neste pescado, sendo coletado em

municípios próximos dos estuários de Curimataú,
Guaraíra/Papeba/Ares,
Piranhas/Açu,
Galinhos/
Guamaré, Potengi, Touros e Ceará-Mirim no Estado do
Rio Grande do Norte.

Objetivo
O objetivo desse trabalho foi fazer a determinação
de macronutrientes na tainha, filé cru.

Parte experimental
Coleta da amostra
Foram obtidos cerca de 3 kg para cada uma amostra,
oriundas dos municípios de Canguaretama, Tibau do
Sul, Patamé, Arês, Barra de Cunhaú, Baía Formosa,
Diogo Lopes, Natal (Redinha), Natal (Igapó), Macau,
Guamaré(rio), São Gonçalo do Amarante, Galos,
Guamaré (costa), Ilha de Galinhos, Caiçara do Norte,
Areia Branca, Porto do Mangue, Zumbi, e Jacumã.

(1) Departamento de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Cx. Postal 1662, 59078-970 Natal, RN.
(2) Departamento de Farmácia ,Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Cx. Postal 1524, 59078-970, Natal – RN.
(3) Departamento de Química, Universidade Federal de Roraima, Cx. Postal 167, 69301-970 Boa Vista, RR.
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Preparação das amostras
As amostras foram recolhidas com pescadores e
em pontos de vendas, sendo devidamente acondicionadas em sacos plástico, isopor e gelo e transportadas
até o laboratório, onde foram previamente limpas com
água corrente para a retirada de resíduos não desejáveis (areia, restos de folhas etc.) e preparadas para
análises. Na preparação para análises, foi considerado
o filé cru, como a parte dorsal do pescado.

Determinação de umidade
A umidade foi feita segundo o método descrito
no compêndio de normas analíticas do Instituto
Adolfo Lutz2. Pesou-se cerca de 10g de cada amostra
em cápsula de porcelana, previamente limpa e
tarada, em seguida manteve-se em estufa, a 105 º C,
por um período de 24 a 30 horas, posteriormente,
foram transferidas para o dessecador até alcançarem
a temperatura ambiente quando foram pesadas. As
operações aquecimento/resfriamento foram repetidas até que se obtivesse peso constante.

Determinação de cinzas
A determinação das cinzas foi feita, também,
segundo o método descrito no compêndio de métodos
de análise do Instituto Adolfo Lutz. Foram pesados
cerca de 5 g de filé (cru e desidratado) de cada amostra
em cadinho de porcelana, limpo e tarado, levadas ao
forno tipo mufla a 550 ºC, por 12 horas, resfriadas e
colocada em dessecador até alcançarem a temperatura
ambiente. As operações aquecimento/resfriamento
foram repetidas até peso constante.

Determinação de lipídeos
Para a determinação de lipídeos, pesou-se cerca de
5 g da amostra desidratada a 105°C, (triturada e acondionada em frasco de vidro, devidamente limpo) diretamente no cartucho de Soxhlet. Foram colocados 70
mL de solvente orgânico apolar (éter etílico) no recipiente de coleta do extrato, que foi previamente
tarado; e, montado o aparelho, procedeu-se a extração, conforme programação: 1 hora de lavagem e
aquecimento para recolhimento do solvente utilizado
e 30 minutos de secagem. Ao término da mesma, o
material foi levado a banho-maria para eliminar os
resíduos de solvente e depois à estufa a 105ºC para
secagem por cerca de 20 minutos em estufa, sendo
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transferida para um dessecador até alcançar a temperatura ambiente; quando, então foram pesadas. As
operações de aquecimento em estufa/resfriamento
foram repetidas até peso constante.

Determinação de proteínas
Para a determinação das proteínas, seguiu-se o
método da Association of Official Analytical Chemists
(método de Kjeldahl). Pesou-se cerca de 0,1 g das
amostras secas que foi colocada no tubo de digestão;
adicionou-se 2 g de sulfato de sódio, 0,05g de sulfato
de cobre e 4 mL de ácido sulfúrico concentrado, o tubo
com a mistura reacional foi colocada no bloco digestor.
A digestão completa ocorreu em torno de 3 h em temperatura de 350 °C, até que o material apresentou-se
límpido (de coloração azulada, clara e transparente).
Depois de esfriado, o material apresentou-se sólido
sendo usada uma quantidade mínima de água destilada
para a dissolução; foi levado ao destilador, adicionou-se 15 mL de solução de NaOH a 40%. O destilado
foi recebido em erlenmeyer de 125 mL, contendo 5 mL
de ácido bórico e 3 gotas as solução indicadora. Foi
recolhido 50 mL do destilado, sendo titulado com ácido
clorídrico 0,1091 mol/L padrão.

Resultado e discussão
Na determinação de umidade, o tempo de permanência na estufa a 105°C variou de 44h00min a
48h00min, até que se obtivesse peso constante. Os percentuais foram calculados obtendo-se a média das várias
determinações, ficando os menores valores para as
amostras EC/BF com 71,52% seguidas das amostras de
EP/SGA com 71,55% e EAM/AB com 72,26% g de
umidade/100 g de amostra. Os maiores valores foram
obtidos para as amostras EGG/PM com 80,19% e
EGG/IG com 80,33% g de umidade/100 g de amostra.

Tabelas e gráficos
Na determinação de cinzas, o tempo de permanência no forno tipo mufla a 550ºC esteve relacionado com
a cor (branca ou ligeiramente acinzentada) e peso constante do resíduo obtido e isso foi observado para todas
das amostras no tempo médio de 12 horas.
A fração cinza de uma amostra de alimento vem a
ser o resíduo inorgânico que permanece após a queima da matéria orgânica, onde se busca a quantidade
total de elementos inorgânicos contidos no alimento.
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Tabela 1. Determinação de macronutrientes na tainha –
filé cru, resíduo seco (g/100 g amostra).
Amostra

Umidade

Cinza

Lipídeo

Proteina

76,7953
(0,3432)
78,5743
(0,0056)
75,7395
(0,0805)
75,1228
(0,2467)
76,6301
(0,3068)
71,5237
(0,4369)
77,2561
(0,1512)
78,7935
(0,3033)
77,7095
(0,0981)
77,8467
(0,0999)
77,6588
(0,2998)
71,5572
(0,2517)
76,5212
(0,5173)
77,3441
(0,2378)
79,9739
(0,2171)
77,8415
(0,3189)
72,2569
(0,2208)
80,1969
(0,1203)
78,4075
(0,3133)
77,9484
(0,1781)

5,6501
(0,0827)
4,9671
(0,0246)
6,0309
(0,0423)
3,8897
0,0228)
4,1999
(0,0399)
4,7976
(0,0094)
4,7374
(0,0084)
4,9855
(0,0096)
4,7149
(0,0576)
4,7307
(0,0306)
5,9743
(0,0103)
4,9530
(0,0188)
6,9376
(0,1372)
7,6689
(0,0937)
15,7901
(0,0191)
15,6377
(0,0534)
9,9676
(0,1606)
14,1128
(0,01575)
13,,5262
(0,1758)
14,4892
(0,1396)

2,0922
(0,1078)
2,3471
(0,0042)
3,2569
(0,0121)
4,6994
(0,0227)
9,3774
(0,0052)
17,2881
(0,1201)
2,5921
(0,0149)
3,2685
(0,0317)
6,6737
(0,0357)
1,8569
(0,0089)
7,2944
(0,0129)
3,7329
(0,0923)
5,8031
(0,0958)
3,5653
(0,0033)
2,1431
(0,0178)
3,4413
(0,0016)
13,1604
(0,0845)
6,9965
(0,1388)
2,3269
(0,02124)
2,8454
(0,03105)

84,2607
(0,1429)
80,6785
(0,0298)
81,8956
(0,0846)
83,8748
(0,0589)
91,3868
(0,2453)
70,0815
(0,1115)
82,4406
(0,0268)
75,4059
(0,2079)
70,4864
(0,1032)
77,4047
(0,3212)
74,2601
(0,6987)
80,4239
(0,5839)
81,6747
(0,2839)
80,0124
(0,4541)
78,3281
(0,0151)
84,9337
(0,1172)
76,3114
(0,2464)
82,5997
(0,3903)
87,1005
(0,3149)
90,0635
(0,0045)

EC/C
EGPA/TS
EGPA/P
EGPA/A
EC/BC
EC/BF
EPA/DL
EP/R
EP/I
EPA/M
EGG/Gr
EP/SGA
EGG/G
EGG/Gc
EGG/iG
EGG/CN
EAM/AB
EPA/PM
ET/Z
ECM/J
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Tabela 2. Determinação de macronutrientes na tainha –
filé cru, in natura (g/100 g amostra).
Amostra
EC/C
EGPA/TS
EGPA/P
EGPA/A
EC/BC
EC/BF
EPA/DL
EP/R
EP/I
EPA/M
EGG/Gr
EP/SGA
EGG/G
EGG/Gc
EGG/iG
EGG/CN
EAM/AB
EPA/PM
ET/Z
ECM/J

Cinza

Lipideo

Proteina

1,3334
(0,0028)
1,0589
(0,0003)
1,4632
(0,0043)
0,9609
(0,0033)
0,9873
(0,0026)
1,3807
(0,0023)
1,0762
(0,0066)
1,0651
(0,0099)
1,0481
(0,0131)
1,0512
(0,0083)
1,3221
(0,0033)
1,4087
(0,0076)
1,6411
(0,0054)
1,7249
(0,0159)
3,1607
(0,0237)
3,4711
(0,0721)
2,8519
(0,0156)
2,8053
(0,0069)
2,9348
(0,0071)
3,2021
(0,0603)

0,4855
(0,0025)
0,5029
(0,0009)
0,7901
(0,0024)
1,1691
(0,0056)
2,1915
(0,0009)
4,9231
(0,0342)
0,5896
(0,0034)
0,6931
(0,0067)
1,4876
(0,0079)
0,4114
(0,0019)
1,6296
(0,0289)
1,0432
(0,0007)
1,3625
(0,0225)
0,9891
(0,0009)
0,4291
(0,0036)
0,7625
(0,0004)
3,6511
(0,0235)
1,9411
(0,0385)
0,6456
(0,0059)
0,6661
(0,0283)

19,5524
(0,0332)
17,1076
(0,0063)
19,8458
(0,0361)
20,8657
(0,0146)
21,3301
(0,0196)
19,9566
(0,0318)
18,7511
(0,0061)
15,9909
(0,0441)
15,7117
(0,0231)
17,1477
(0,0712)
16,4511
(0,1548)
22,9411
(0,1672)
19,1763
(0,0667)
18,1661
(0,1031)
18,3707
(0,0469)
24,1575
(0,0333)
21,1711
(0,0683)
16,5269
(0,1099)
18,8072
(0,0679)
19,4262
(0,1931)
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Amostras

Figura 1. Dados da determinação de umidade no filé cru
de tainha (resíduo obtido a 105°C).
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Figura 2. Dados da determinação de cinzas no filé cru de
tainha (resíduo obtido a 105°C).
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3,5

Amostra

Os valores de lipídios obtidos para a tainha in
natura foram 1,31,como média, que se aproxima ao
de alimentos tais como: cereais como trigo (farinha)
com 1,35 g e feijão preto (cru) com 1,32 g ); frutas
como o kiwi com 1,37 g e sapoti (polpa) com 1,16;
pescados como camarão (cru) com 1,55 g, peixe
betara (cru) com 1,36 g, peixe pescada (filé cru) com
1,30 g e peixe tortinha (cru) com 1,29g; carnes como
de porco caititu (crua ) 1,46 g e cotia (cura) 1,21g;
doces com rapadura com 1,18 g e alimentos preparados como baião de dois com 1,37 g.

Figura 3. Dados da determinação de cinzas no filé cru in
natura de tainha (resíduo obtido a 105°C).
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Figura 4. Determinação de lipídeos no filé cru da tainha
(g/100 g).

Figura 6. Determinação de proteínas no filé cru de tainha
seca (resíduo a 105°C).
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Figura 5. Determinação de lipídeos no filé cru in natura
de tainha desidratada (g/100 g).

Figura 7. Determinação de proteínas de tainha in natura
(resíduo a 105°C).
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Os resultados de proteínas obtidos para as vinte
amostras de tainha mostraram que os teores de proteínas calculados a partir de 100 g de amostra seca, tiveram variações de teores de amostra para amostra. Para
o filé cru resíduo seco, o menor teor apresentado foi
para a amostra de EC/BF: × ± s 70,9796% (0,9695) e o
maior para a amostra de EC/BC: × ± s 91,3868%
(0,2453). Para o filé cru in natura, o menor teor foi para
a amostra de EP/I: × ± s 15,7117 (0,0231) e o maior
teor para a amostra de EGG/CN 24,1575% (0,0333).
Para o filé cozido o menor teor foi para a amostra de
EAM/AB: × ± s 67,5858 (0,5167) e o maior teor para a
amostra de ECM/J: × ± s 92,6279 (0,4099), havendo
poucas variações entre as amostras de filé cru e amostra
de filé cozido.

Conclusão
Quando o assunto é alimento, a maioria das pessoas tende a pensar somente nas calorias que eles fornecem ao organismo, sem saber que esta energia vem
dos macronutrientes que fornecem as calorias aos
alimentos.
O maior fornecedor de energia são os lipídeos ou
gorduras. Assim, ele deve compor, no máximo, 30%
do valor calórico total da dieta. Por isso devemos dar
preferências às gorduras de origem vegetal, preferindo as margarinas ao invés de manteigas, óleos de
canola, milho ou girassol.
As proteínas da dieta estão envolvidas na síntese
de proteínas teciduais e outras funções metabólicas
especiais. Nos processos anabólicos, fornecem os
aminoácidos para a construção e manutenção dos
tecidos orgânicos. Como fonte de energia, as proteínas são equivalentes aos carboidratos, pois fornecem
4 kcal/g. Em síntese, a proteína ainda é considerada
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um elemento fundamental em todos os processos
fisiológicos e bioquímicos do organismo nas mais
diversas faixas etárias.
Alimentos ricos em proteínas são de origem animal (carne vermelha, aves e peixes). Entre a leguminosas que apresentam teores significativos de
proteínas estão os feijões, a soja, lentilha, ervilha,
nozes e amêndoas.
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Abstract
In the present work are performed the physical and chemical studies of gallstones samples
collected from patients submitted to cholecystectomy at the Hospital Universitário Onofre Lopes
of Universidade Federal do Rio Grande do Norte, in Natal, Rio Grande do Norte state, Brazil. The
gallstones samples were studied using elemental analysis, infrared spectroscopy, X-ray
diffractometry, scanning electron microscopy (SEM) and atomic absorption spectroscopy.
Standard cholesterol was used for all analysis as comparison with the gallstones. Is verified that
crystalline cholesterol is the main chemical component of all studied gallstones samples. By SEM
microscopy is verified the stratification of cholesterol in all gallstones samples. The atomic
absorption analysis shows the presence of calcium, sodium, magnesium, potassium, copper, iron
and zinc.
Key-words: gallstones; cholesterol; cholecystectomy.

Introduction
A considerable amount of the world population is
affected by the occurrence of gallstones. Such fact
justify the study of the chemical composition of
gallstones as a way to understand its formation
mechanism, which will, in a broad sense, allows the
proposition of medical procedures in order to avoid
its formation and damages to the patients.
In the present work the are performed the physical
and chemical studies of gallstones samples collected
from patients submitted to cholecystectomy at the
Hospital Universitário Onofre Lopes of Universidade

Federal do Rio Grande do Norte, in Natal, Rio Grande
do Norte state, Brazil. The gallstones samples were
studied using elemental analysis, infrared spectroscopy,
X-ray diffractometry, scanning electron microscopy
(SEM) and atomic absorption spectroscopy.

Experimental
The gallstone samples were collected from patients
submitted to cholecystectomy at the Hospital
Universitário Onofre Lopes of Universidade Federal
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do Rio Grande do Norte, in Natal, Rio Grande do Norte
state, Brazil. The gallstones and bile samples were
collected by the chirurgical center team of Hospital
Onofre Lopes, between October, 21, 1999 and April,
25, 2000. A total of 34 bile samples (After pH
measuring, the bile samples were discarded) and 34
gallstone samples were collected. The collected
samples were handled at thermal containers and stored
at -10 °C before analysis. For comparison with
gallstone samples, standard cholesterol and bilirubine
samples from Sigma were employed.
After washing with deionized water to remove
the bile residues, the gallstones were dried at room
temperature under vacuum for 24 h. Hence, the
samples were turned into powders by it in a mortar.
The obtained powders were then dried under vacuum
at room temperature for 12 h.
In order to prepare solutions to the atomic
absorption analysis, gallstones powder samples were
calcinated in an electric furnace at 550 °C for 2 h.
The calcinated samples were then dissolved in a 10%
HCl solution and filtered off.
The FT infrared spectra were obtained in KBr discs
in the 4000-400 cm-1 range by suing a Perkin Elmer
FTIR- 16 PC apparatus. The X-ray powder patterns
were obtained in a Siemens D 5000 apparatus (CuKa
radiation). The SEM micrographs were obtained in a
Phillips XL 30 – ESEM microscope. The atomic
abdorption analysis were performed in a Varian Spectra
A –110 equipment. The carbon, hydrogen and nitrogen
elemental analysis were performed in a Perkin Elmer
micro analyzer model 2400.

Results and discussion
From the 34 gallstone collected samples, 85% were
form female and 15 % from male patients.
Furthermore, only 15 % of the patients are less than 30
years old. The physical aspects of some of the studied
gallstone samples are shown in Figure 1. As can be
observed, it was found a great diversity of size, color,
texture and shape for the considered gallstones.
Since the obtained results are very similar for the
34 studied samples, only the results obtained for 8
representative samples will be presented. The age
and sex of the patients, as well as the pH value of the
bile for the eight considered gallstone samples are
summarized in Table 1. As can be observed from
Table 1 data, the bile exhibits pH values around 7.0,
that is, a neutral pH.

Tabel 1. Age and sex of the patients, and pH values of the
bile for the eight considered gallstone samples.
Sample

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. Physical aspect of some gallstone samples: Sample 5 (a), sample 3 (b),
sample 4 (c), sample 1 (d), sample 8 (e), sample 2 (f), sample 7 (g), a section view
of sample 7 (h), sample 6 (i) and a sectional view of sample 6 (j).
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The main infrared bands observed in the infrared
spectra obtained for cholesterol and bilirubine are
summarized in Table 2. The infrared spectra for
gallstone (sample 1) is shown in Figure 2.
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calcium palmitate, whose structural formulae are
shown in Figure 3.

Tabel 2. Main infrared bands for cholesterol and bilirubine
standard samples.
Band / cm-1

Attribution

3400

n(OH)

2930

n(CH)

Cholesterol

1630

n(C=C)

1466/ 1376

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

1056

n(C-O)

Bilirubine

3425

n(OH)

1670

n(C=O)

1610

d(NH)

1475

d(OH)

1250

n(C-O)

1020

n(C-N)

100
80
VC-O

60

Figure 3. Structural formulae for cholesterol (a), bilirubine
(b), calcium bilirubinate (c) and calcium palmitate (d).

VCOO-Ne+

40
VC-O

20

VO-H

VC-H

0
4000

3000

CH2 e CH3

2000

OH

1000

0

Figure 2. Infrared spectra for a gallstone (sample 1).

In the infrared spectra obtained for gallstone
(sample 1) can be observed bands at 3398, 2930,
1465, 1376 and 1056 cm-1, attributed to cholesterol,
as well as bands at 1670 cm-1 bue to the C=O stretching mode of bilirubine1 and another band at 1586
cm-1 associated to the n COO-Me+ vibration mode
of calcium bilirubinate1. For sample 2 an infrared
band at 1580 cm-1 associated to calcium biliruninate
and calcium palmitate1 is observed. For the other 33
gallstone samples, very similar spectra were obtained, and so, could be concluded that the main chemical species present in the gallstone sample are
cholesterol, bilirubine, calcium bilirubinate and

In Figure 4 are shown the X-ray diffraction patterns for the cholesterol standard sample and the
eight considered gallstone samples. As can be observed, the obtained X-ray patterns confirms the presence of cholesterol, as well as the fact that
cholesterol is the main crystalline chemical component in all samples, since diffraction peaks due to
another chemical substance are not observed.
Two obtained SEM micrographs are shown in
Figure 5. As can be observed, both, cholesterol (standard sample) and gallstone (sample 6), exhibit a
laminated microstrucuture, with the gallstone sample
exhibiting, also, some irregular grains. So, even
from a microstructural point of view, the gallstone
samples are most related to cholesterol.
The metal content of the gallstone samples were
measured by using atomic absorption spectroscopy.
The obtained results are summarized in Table 3. As
can be verified, with exception of sample 5, the main
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metallic component of the gallstone samples is calcium, followed by sodium, magnesium, potassium,
iron, copper and zinc.

Table 3. Metal contents (mass %) of the considered gallstone
samples as obtained by atomic absorption spectroscopy.
Sample
Metal

1

2

3

4

5

6

7

8

Ca
Na
Mg
K
Cu
Fe
Zn

0.088
0.028
0.015
0.003
-

0.144
0.038
0.007
0.005
-

0.625
0.017
0.008
0.004
-

1.260
0.043
0.031
0.003
0.001

0.026
0.072
0.007
0.005
-

1.219
0.120
0.018
0.005
0.003
0.001

1.125
0.065
0.030
0.013
0.001

0.26
0.050
0.015
0.016
0.009
0.002

The CHN elemental analysis results are summarized in Table 4. Based on these experimental data,
as well as on the chemical formulae for cholesterol,
bilirubine, calcium bilirubinate, calcium palmitate
and calcium carbonate, the percentages of this main
chemical substances on the gallstone samples can be
calculated, and such results are summarized in Table
5. As can be verified, cholesterol is the main chemical component for all gallstone samples.
Table 4. Carbon, hydrogen and nitrogen elemental analysis results for the eight considered gallstone samples.
Sample

C (%)

H (%)

N (%)

1
2
3
4
5
6
7
8

82.4
82.9
82.0
80.9
82.0
77.1
79.4
81.3

11.4
11.7
11.6
11.4
11.6
10.7
11.0
11.4

0.4
0.1
0.1
0.1
1.7
0.2
0.8

Figure 4. X-ray diffraction aptterns for cholesterol (standard sample) and the eight gallstone considered samples.

Table 5. Percentage composition for the main chemical
substances found in the considered gallstone samples (A =
cholesterol; B = bilirubine; C = calcium bilirubinate, D =
calcium palmitate and E = calcium carbonate).
Sample

A

B

C

D

E

1
2
3
4
5
6
7
8

96
98
98
96
98
77
94
91

3
0
0
0
1
7
0
5

1
1
0
1
1
13
2
4

0
1
0
0
0
1
2
0

0
0
2
3
0
2
2
0
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do Infravermelho:
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Abstract
Calorimetry, Thermogravimetry and Infrared Spectroscopy: Some Empirical Correlations
By using reported calorimetric and infrared data for adducts of the type MCl3.nL (Where M=Sb and
Bi, n = 1,2 and 3 and L = dmf, dma and tmu) some quantitative empirical correlation between the
mean metal-oxygen bond dissociation enthalpy, (M-O) and the stretching frequency of the metal
oxygen bond, nM-O are stablished. The obtained empirical equation: [<D>(M-O)sb/nM-O sb ] = r
(Sb3+) / r (Bi3+), where the radius of the cation establish quantitatively a correlation between a
calorimetric parameter, <D>(M-O) and the electronic configuration of the acidic site of the formed
adduct. Furthermore, by using infrared, calorimetric and thermogravimetric reported data for a
complete series of mono and bisadducts of zinc halides with dimethylformamide is shown that
thermodynamic temperature of the beginning of the thermal decomposition for all adducts are very
closely related with the stretching frequency values for the metal-ligand bond.
Key-words: thermochemistry, infrared spectroscopy, adducts, empirical correlations.

Introdução
A termogravimetria (TG), a calorimetria exploratória diferencial (DSC), e a calorimetria de solução,
empregadas isoladamente ou em conjunto, têm se mostrado muito úteis no estudo dos mais variados sistemas
inorgânicos, tais como sílica gel amorfa , sílica lamelar,
fluoretos e fosfatos lamelares, híbridos óxido-polímero
condutor, óxidos mistos e adutos, bem como no estudo
da interação metal-aminoácido.
A existência de correlações entre dados termogravimétricos e calorimétricos para compostos de
coordenação têm sido demonstrada, com o estabelecimento de uma série de equações empíricas que permitem estimular-se os valores dos parâmetros
1.

calorimétricos com base na temperatura do início da
termo-degradação do composto, ti, tendo sido recentemente demonstrada, a existência de correlação
entre os valores de ti e a configuração eletrônica
(energia eletrônica de diferentes configurações) dos
elementos lantanídicos.
O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a
existência de correlações empíricas quantitativas
entre a entalpia média de ligação metal-ligante, tal
como obtida por calorimetria de solução, os valores de
ti, tal como determinados por termogravimetria, e a
freqüência de estiramento simétrico da ligação
metal-ligante, tal como determinada por espectroscopia na região do infravermelho. Para tanto, são utilizados dados espectroscópicos, termogravimétricos e

Departamento de Química, Universidade Federal de Roraima, Cx. Postal 167, 69301-970 Boa Vista, RR.
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calorimétricos obtidos para os adutos do tipo MCl3.nL
(M=Sb e Bi, N= 1,2 e 3 e L= dimetilformamida, dmf,
dimetilacetamida, dma e tetrametiluréia, tmu), e para
os mono e bisadutos entre haletos de zinco e dimetilformamida. Para todos os adutos considerados, a
coordenação se dá via oxigênio.

Resultados e discussão
Adutos de antimônio e bismuto
Levando-se em conta que alguma incerteza pode
ser atribuída aos valores experimentais de nM-O
(freqüência de estiramento da ligação metal-oxigênio), como conseqüência dos fatores operacionais ou
instrumentais envolvidos na obtenção de um espectro na região do infravermelho, e tendo-se ainda presente o fato de que os valores de <D>(M-O) (entalpia
média da ligação metal-oxigênio) são em verdade
estimativas, a grande proximidade ou coincidência
entre os valores de L = nM-O / <D>(M-O) apresentadas na Tabela 1, para um dado conjunto de adutos,
pode ser encarada como realmente surpreendente.
Tabela 1. Entalpia média da ligação metal-oxigênio,
<D>(M-O), freqüência de estiramento da ligação metaloxigênio, nM-O e a relação L = nM-O / <D>(M-O) para
adutos do tipo MCl3.nL (M = Sb e Bi, N = 1,2 e 3 e L =
dimetilformamida, dmf, dimetilacetamida, dma e tetrametiluréia, 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

Comparando-se os valores de L = nM-O / <D>(M-O)
apresentados na Tabela 1, pode-se constatar que,
para adutos com mesmo número de ligantes os valores de L diminuem à medida que o volume da molé-

cula ligante aumenta. Assim, os valores de L diminuem na ordem tmu < dma < dmf. Portanto, o efeito
estérico associado à molécula ligante encontra-se
refletido (incluído) no valor de L para os adutos
SbCl3.2tmu e BiCl3.2tmu, os valores de L diminuem
com o aumento do raio do cátion.
Deve-se notar que os valores de L refletem tendências que os valores de <D>(M-O) ou nM-O isoladamente não refletem, sendo portanto um parâmetro mais
confiável, por que é sensível à variações de fatores, tais
como apontado anteriormente. Tal fato é mais uma vez
comprovado comparando-se os valores de L para os
pares de adutos SbCl3.tmu, SbCl3.2tmu e BiCl3.2tmu,
BiCl3.3tmu. Em ambos os casos, enquanto os valores
de <D>(M-O) e nM-O diminuem com aumento do
número de ligantes, os valores de L aumentam, refletindo o maior impedimento estérico associado a um
número maior de moléculas ligantes na esfera de
coordenação do metal. Coincidentemente, em ambos
os casos, L sofre um aumento de 0,4 ao se passar do
aduto de menor para o de maior número de ligantes.
Deve-se ainda notar que para os adutos SbCl3.2tmu e
BiCl3.2tmu a razão entre os valores de L é praticamente
idêntica à relação inversa entre os raios dos íons Sb3+ e
Bi3+. Assim, tomando-se os valores dos raios para Sb3+
e Bi3+ (número de coordenação) como iguais a 90 e 117
pm, respectivamente:
(Bi3+ ) / L (Sb3+) = 3,3 / 4,2 = 0,79
3+

3+

r (Sb ) / r (Bi ) = 90 / 117 = 0,77

(1)
(2)

ou seja, se considerarmos apenas a primeira casa decimal após a vírgula, ambos os valores são iguais a 0,8.
Vale a pena lembrar novamente que, levando-se em
conta as incertezas nas determinações experimentais
dos valores de <D>(M-O) e nM-O, uma tal concordância pode ser tida como realmente surpreendente.
Uma outra forma de escrever a Equação 1 seria:
[nM-OBi / <D>(M-O Bi)]. [<D>(M-O)Sb / nM-OSb] = 0,8

(3)

que determina que, uma vez conhecidos os valores
de nM-O e <D>(M-O) para um dado aduto de Sb,
por exemplo, basta que saibamos o valor de nM-O
para que se possa estimar de forma bastante confiável o valor de <D>(M-O) para o aduto de bismuto, ou
vice-versa, considerando-se sempre adutos com o
mesmo número de ligantes. Igualando-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 correlaciona os valores de nM-O e <D>(M-O) com
os valores dos raios, e conseqüentemente com a carga e
a configuração eletrônica dos cátions envolvidos.
Assim, demonstra-se quantitativamente a correlação
entre o valor de um parâmetro calorífico, <D>(M-O) e
a configuração eletrônica do centro eletrofílico ao qual
se coordenarão as moléculas ligantes.

Adutos de Zinco
A Tabela 2, apresenta a forma condensada dos
parâmetros termoquímicos, <D>(M-O) e ti, e espectroscópico, nM-O, para os mono e bisadutos entre
haletos de zinco e dimetilformamida (dmf) utilizados
para o presente estudo.A Tabela 3, apresenta os valores das relações L = nM-O/<D>(M-O) e g = ti /
<D>(M-O).
Tabela 2. Temperatura do início da degradação térmica ,
ti, entalpia de ligação metal-oxigênio, <D>(M-O) e freqüência de estiramento da ligação metal-oxigênio, nM-O
para o mono e bisadutos entre haletos de zinco e dimetilfomamida (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.Valores das relações L = nM-O / <D>(M-O) e g
= ti / <D>(M-O), para os mono e bisadutos entre haletos de
zinco e dimetilformamida.[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-degradação dos adutos inicia-se pela saída dos ligantes, certamente a entalpia da
ligação metal ligante encontra-se diretamente relacionada ao valor de ti. Além disso, uma vez que os valores
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de nM-O relacionam-se à densidade eletrônica da
ligação metal-oxigênio, certamente encontram-se relacionados aos valores de <D>(M-O), e consequentemente aos valores de ti. A existência de uma correlação
entre ti e nM-O, torna-se também bastante natural se
lembrarmos que nM-O, relaciona-se com a freqüência
de estiramento da ligação metal-ligante, e que ti justamente a temperatura na qual a amplitude desta vibração
supera o valor máximo possível, ocasiona sua ruptura.
Como pode ser constatado analisando-se os
dados da Tabela 3, os valores de L e g sempre
aumentam de cloreto de iodeto, refletindo assim o
efeito do aumento do raio e conseqüentemente, neste
caso, polarizabilidade do ânion. Além disso, os valores de L e g são idênticos para os monoadutos e muito
próximos entre si para os bisadutos.
À determinação no valor termogravimétrico de ti
pode-se atribuir um desvio de ± 5 % como conseqüência dos vários fatores que podem afetar a reprodutibilidade de uma curva TG33. Alguma incerteza pode
também ser atribuída aos valores de nM-O, como consequancia dos fatores operacionais ou instrumentais
envolvidos na obtenção de um espectro IV30.
Levando-se estes em consideração, e lembrando ainda
que os valores de <D>(M-O) são verdades estimativas, incluindo portanto, certo grau de incerteza em
seus valores, a grande proximidade ou coincidência
de valores entre L e g, é realmente notável.
<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)

Considerando-se o fator 7,75.10-2. ti como um
fator de correção que levaria em conta a contribuição
da capacidade calorífica vibracional para a energia
da ligação metal-ligante. Como pode-se constatar
pelos dados da Tabela 3, apenas os monoadutos
degradam-se termicamente acima de 420 K, o que
explica o fato dos valores de L e g serem iguais entre
si para estes compostos.
A partir dos dados da Tabela 3, a seguinte equação empírica pode ser obtida:
<D>(M-O) = nM-O / (n +1 + a)

(7)

em que n = número de ligantes e a » (3,16 – b).0,6;
3,16 = eletronegatividade de Pauling para o cloro e
b = eletronegatividade de Pauling para o haleto presente no aduto considerado.
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Assim, se tomarmos as eletronegatividades de
Pauling para o cloro, bromo e iodo respectivamente
3,16; 2,96 e 2,66, teremos que a » 0, 0,12 e 0,30 , para
adutos com cloro, bromo e iodo, respectivamente.
Portanto, o parâmetro “a” foi introduzido para considerar a influência que a maior ou menor polarizabilidade do ânion terá sobre a interação do centro
eletrofílico (cátion metálico) com a molécula ligante,
influenciando portanto o valor de <D>(M-O). Igualando-se as Equações 5 e 6 à Equação 7, tem-se:
ti / g = nM-O / (n +1 + a)

(8)
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Abstract
A Theoretical Study About the Coordination Sites of Ethyleneurea and Ethylenethiourea
To clarify the controversy about the use of sulphur or nitrogen atoms as coordination sites in the
molecule of ethylenethyourea, etu, calculations at the Hartree – Fock level ( STO –3G basis set )
and semi-empirical (PM3) were performed, to establish the electrostatic potential maps and
HOMO molecular orbitals for etu and also for ethyleneurea, eu. The obtained results show that
for eu and etu the principal coordination sites are the oxygen and sulphur atoms, respectively. The
obtained results for etu, suggest that many infrared data obtained for a serie of coordination
compounds using etu as ligand were not well understood.
Key-words: ethylenethiourea; coordination sites; hartree-fock.

Introdução
Em função de sua similaridade, em termos de composição e estrutura, com inúmeras moléculas de interesse biológico1, as amidas e tioamidas cíclicas têm
sido freqüentemente empregadas como ligantes na síntese de compostos de modelo. Entre as moléculas utilizadas, a etilenouréia(eu) e a etilenotiouréia(etu), cujas
estruturas são mostradas na Figura 1, merecem destaque, em função de sua similaridade com moléculas
como: uracila, guanina, timina, citosina, ácido úrico e
biotina2. Assim, a síntese de compostos de zinco3, paládio, platina4, estanho5 e cobre6, envolvendo eu e/ou etu
tem sido reportada.
Para eu, o átomo de oxigênio e os átomos de
nitrogênio apresentam-se como possíveis sítios de
coordenação. Para etu, a única diferença é a substituição do átomo de oxigênio pelo de enxofre.Verifica-se que para eu, o átomo de oxigênio é utilizado

1.

como sítio de coordenação, o que pode ser constatado por espectroscopia na região do infravermelho,
verificando uma diminuição na freqüência de estiramento da banda de amida I (C=O), e um aumento nas
freqüências das bandas amidas II (deformação N-H)
e nC-N. Para etu, um aumento da freqüência da
banda tioamida I (C=S), acompanhada da concomitante diminuição das freqüências das bandas g(C=S)
+ d(NCS) e g(C-N) + d(NCN) é considerada como
evidência de uma coordenação via nitrogênio.

Figura 1. Estruturas das moléculas de eu (a) e etu (b).
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Na tentativa de explicar este aparente contrasenso, de ter-se, para eu, o átomo de oxigênio como
sítio de coordenação, enquanto que para etu o enxofre não é utilizado, verificando-se coordenação via
nitrogênio, Singh e Pande propuseram as fórmulas
de ressonância apresentadas na Figura 2. Assim, em
função das diferenças de eletronegatividade entre O,
N, S e C, teria-se, para eu, um deslocamento eletrônico de N par O, enquanto que na molécula de etu
este deslocamento se daria de S para N. Esta explicação é geralmente aceita, sendo utilizada para explicar
a aparente coordenação via nitrogênio, verificada
para compostos entre etu e estanho (IV), cobre (II) e
Cobalto (II).Contudo, uma ambigüidade pode ser
observada quando da interpretação dos dados de
infravermelho. Para os compostos com Pd e Pt, por
exemplo, reporta-se que a coordenação entre etu e
estes centros metálicos, ocorreria não via nitrogênio,
mas sim via enxofre. Assim, a molécula de etu tem se
constituído em espécie para a qual os dados de infravermelho não propiciam interpretações inequívocas
sobre qual o sítio de coordenação empregado.

Robson Fernandes de Farias

A fim de verificar qual dos métodos fornece os
resultados mais confiáveis para o estudo em questão,
comparou-se as freqüências vibracionais calculadas
com as obtidas experimentalmente.

Resultados e discussão
As freqüências vibracionais teóricas e obtidas
experimentalmente para as moléculas de eu e etu são
apresentadas na Tabela 1. Comparando-se os dados da
referida tabela, verifica-se que o cálculo no nível
Hartree-Fock (STO-3G) é o que fornece valores teóricos em maior concordância com os valores experimentais. Uma vez que trata-se, aqui, de determinar, por
cálculos teóricos, quais os sítios de coordenação preferenciais nas moléculas de eu e etu, que são monitorados
rotineiramente por espectroscopia na região do infravermelho (as três bandas consideradas para cada molécula são as mais afetadas quando da ocorrência de
coordenação) os resultados obtidos efetuando-se cálculos no nível Hartree-Fock (STO-3G), serão os considerados nas discussões subseqüentes.
Tabela 1. Dados de espectroscopia vibracional (cm-1),
teóricos e experimentais, para as principais bandas nas
moléculas de eu e etu.

Figura 2. Estruturas de ressonância propostas por Singh e
Pande para eu e etu na tentativa de explicar suas características coordenativas.

O presente trabalho tem por finalidade efetuar um
estudo teórico sobre as moléculas de eu e etu, esta
última sobretudo, a fim de determinar qual seja, nessas
moléculas, o sítio de coordenação preferencial.

Metodologia
Os cálculos foram efetuados considerando-se as
estruturas de equilíbrio das respectivas moléculas, no
nível Hartree-Fock, utilizando-se um conjunto de base
STO_3G, e por método semi-empírico (PM3). Empregou-se, para realização de todos os cálculos, o pacote
computacional Spartan, versão Pro 1.0.3.

Eu

Etu

Exp. a#

1685;1508;1274

1499; 1276; 1000

Exp. a*

1661; 1490; 1265

1470; 1250; 1010

Exp. b*

1490; 1265; 1035

Hartree-Fock (STO-3G)

1700; 1462; 1278

1481; 12179; 1033

Semi-empírico (PM3)

1950; 1410; 1242

1441; 1290; 1000

#

Referência 6.
*
Referência 5.
a
Em partilhas de KBr.
b
Em solução de CHCl3.

As superfícies de energia potencial para eu e etu são
mostradas na Figura 3. As áreas em vermelho representam as regiões de maior densidade eletrônica nas moléculas, enquanto que as áreas em azul associam-se a
uma densidade eletrônica mais baixa. Uma vez que
ambas as moléculas comportam-se como doadores de
elétrons, os orbitais moleculares ocupados de mais alta
energia (HOMO), são também de interesse, e são por
isso mostrados na Figura 4.
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Figura 3. Superfícies de energia potencial para eu (a) e
etu (b).
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quer com base no HOMO, conclui-se que, nesta molécula, o átomo de enxofre deve-se constituir em sítio de
coordenação preferencial, confirmando algumas interpretações dadas aos resultados de espectroscopia na
região do infravermelho, e contrariando outras.
Os resultados, porém, parecem inequívocos, pois
para etu, o átomo de enxofre é o maior sítio doador
de elétrons, devendo-se, portando, constituir em sítio
único de coordenação, se não em todos, na maior
parte dos casos. Os valores calculados para as energias do HOMO e momento de dipolo são respectivamente -8,03 e -5,61 eV e 2,84 e 3,22 Debye para eu e
etu, respectivamente.

Conclusão

Figura 4. Orbitais moleculares ocupados de mais alta
energia (HOMO) para eu (a) e etu (b).

Como pode-se constatar analisando-se a Figura 3,
para eu e etu, as regiões de maior densidade eletrônica,
situam-se nos átomos de oxigênio e enxofre, respectivamente. Para ambas as moléculas, verifica-se, ainda,
que os átomos de nitrogênio constituem-se ainda em
regiões ricas em elétrons, embora menos que O e S.
Pode-se verificar que em eu, a região de maior densidade eletrônica encontra-se bem localizada, sendo,
porém, mais difusa sobre o átomo de enxofre (etu).
Analisando-se, contudo, a Figura 4, verifica-se que
para etu, a maior contribuição para o HOMO vem do
átomo de enxofre, que se constitui, portanto, em sítio de
coordenação preferencial, quando comparado com os
átomos de nitrogênio. Para eu, ao contrário, o HOMO
encontra-se grandemente deslocalizado sobre os átomos de nitrogênio e oxigênio, sugerindo-se que se
deveria verificar, com freqüência, a utilização de um ou
outro sítio de coordenação, fato que se encontra em
total discordância com os dados experimentais da literatura, em que se verifica que o oxigênio é quase que o
sítio de coordenação exclusivo. A alta densidade eletrônica em torno do oxigênio, Figura 3a, pode ser utilizada como explicação para este fenômeno. Para etu,
contudo, quer com base nas superfícies de potencial,

O resultado aparentemente surpreendente obtido para
etu, contradiz as predileções feitas com base nas estruturas
de ressonância propostas (e geralmente, aceitas) por
Singh e Pande, e sugere fortemente que as interpretações
dadas às principais bandas observadas no espectro na
região do infravermelho para etu e seus compostos, têm
sido equivocadas, tomando-se evidências experimentais
que apontam para uma coordenação via enxofre, como
indicativas de uma coordenação via nitrogênio. Contudo,
vale a pena ressaltar que existem contradições/discrepâncias nas atribuições dadas às principais bandas observadas
no espectro de infravermelho da etu, fato que torna ainda
mais complicada a comparação entre as interpretações/conclusões existentes na literatura.
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Resumo
Este estudo é um exercício de análise da estrutura vertical de uma comunidade arbóreo-arbustiva de uma
área de savana, parque em Roraima, extremo norte da Amazônia brasileira. A técnica de agrupamento
TWINSPAN foi aplicada a partir da medição da altura total de todos os indivíduos presentes em uma
parcela de 20m x 40m. Foram amostrados 536 indivíduos (plântulas, jovens e adultos) pertencentes a 24
espécies de 18 famílias botânicas. A análise resultou na estratificação de três grupos distintos: (a)
Inferior, representado por 507 indivíduos distribuídos por 24 espécies (plântulas, espécies subarbustivas
ou indivíduos arbóreo-arbustivos da classe ontogênica jovem), (b) Intermediário, com 14 indivíduos de
quatro espécies que transitam na faixa de altura de 2,41-4,80m e (c) Superior, indivíduos dominantes,
com altura superior a 6m. A aplicação da técnica se mostrou adequada para a estratificação vertical desta
comunidade arbóreo-arbustiva, podendo ser indicada como uma alternativa a estudos fitoecológicos de
savanas. A técnica também sugere uma divisão de estágios sucessionais.
Palavras-chave: estratificação, savana, Roraima, Amazônia, ecologia de comunidades.
Abstract
Vertical Stratification of a Tree-shrub Community in a Savanna Park Area in Roraima,
Brazilian Amazonia
This study is an exercise of vertical structure analysis of a tree-shrub community in a savanna
park area in Roraima, northern of Brazilian Amazonia. The grouping technique TWINSPAN was
applied in the rectangular transect (20m x 40m) where each individuals’ total height was
measured. 536 individuals (seedlings, sapling and adults) were sampled into 24 species of 18
botanical families. The analysis resulted in three different groups stratified: (a) Low, with 507
individuals distributed among 24 species (seedlings, sub-shrubs and tree-shrub individuals of the
young ontogenetic class), (b) Intermediary, characterized by 14 individuals of four species into
2.41-4.80m class height and (c) High, dominant individuals, with height higher than 6m.
Application of the grouping technique was shown appropriate for this vertical structure analysis
of tree-shrub community. It could be indicated as an alternative to phytoecological studies in
savannas ecosystems. The technique also suggests a division of succession stages.
Key-words: stratification, savanna, Roraima, Amazonia, community ecology.
(1) Parte do projeto Ecologia e Manejo dos Recursos Naturais das Savanas de Roraima, cadastrado na agenda de pesquisa do INPA/COPE.
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(4) Embrapa Trigo, Rodovia BR 285, km 294, Caixa Postal 451, 99001-970 Passo Fundo-Rio Grande do Sul-Brasil,
paulo@cnpt.embrapa.br.
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Introdução
A ecologia de comunidades visa descrever as propriedades coletivas e as interações das populações que
dela fazem parte1. Características como riqueza, diversidade, mortalidade e natalidade podem indicar estruturas populacionais diferentes coexistindo dentro da
comunidade, representada por grupos de espécies com
hábitos e ciclos de vida similares. O conjunto destes
fatores pode caracterizar, por exemplo, estágios sucessionais ou nichos ecológicos diferenciados.
São poucos os estudos de ecologia de comunidades
vegetais nos ecossistemas de savanas de Roraima, situados no extremo norte da Amazônia brasileira. Dados
derivados dos trabalhos de Miranda e Absy2, Miranda et
al.3 e Sanaiotti4 permitem tirar conclusões sobre a fitossociologia e a classificação das savanas regionais, mas
não trabalham a idéia da espacialização dos estratos verticais e horizontais das espécies vegetais. Estudos desta
natureza fazem parte do entendimento da estrutura e das
relações ecológicas existentes em ecossistemas naturais,
ajudando a resolver questões ligadas diretamente à conservação. Assim sendo, este estudo tem por objetivo
reconhecer primariamente, por técnicas de análise multivariada de dados, a existência de estratos verticais de
uma comunidade arbóreo-arbustiva de uma área de
savana parque situada em Roraima. Os resultados também inferem informações sobre as espécies indicadoras
de estágios de sucessão, além da riqueza e da diversidade dos estratos derivados deste ambiente amostral de
savanas.

Material e métodos
Área de estudo
O estudo foi realizado no Campus Experimental
Água Boa, de propriedade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) de Roraima, em uma
paisagem de savana parque situada nas coordenadas
geográficas centrais 60º 50’ 23” W e 02º 40’ 13” N
(Datum WGS 84), entre 25.11 e 07.12.2004. A savana
parque é uma paisagem com denso estrato rasteiro (gramíneo-lenhoso) povoado por árvores que possuem um
somatório de 5-20% de cobertura de copa projetada no

solo, por unidade de área5. Toda a área de savanas de
Roraima faz parte de um grande bloco de vegetação
aberta (± 54.000 km2) situado no extremo norte amazônico entre a Guiana, a Venezuela e o Brasil6, 7, 8. O clima
de toda esta região é o Aw pela classificação de Köppen,
com a precipitação média situada entre
1600-1700mm.ano-1 e estação seca definida entre
dezembro e março9. O fogo é comum em toda a área de
savana de Roraima, tendo sido observado pela última
vez na localidade do estudo (antes das medições) entre
fevereiro e março de 2003.

Coleta de dados
Os dados foram coletados a partir da instalação de
uma parcela de 20m x 40m, dividida em 32 sub-parcelas de 5m x 5m para facilitar o trabalho de campo.
Foram realizadas vistorias em cada uma delas para
localização dos indivíduos arbóreo-arbustivos e identificação botânica de sua respectiva espécie. Dúvidas na
identificação científica, principalmente de plântulas,
indivíduos de pequeno porte, não-férteis e sem muitas
referências morfológicas, foram sanadas criando-se
grupos codificados de morfotipos que serviram para
todo o experimento. Independente do diâmetro ou da
fase ontogênica (plântulas, jovens ou adultos), cada
indivíduo localizado teve sua altura total medida em
metros e anotada em uma planilha de campo. Isto foi
feito com uma fita-métrica de precisão de 1mm para as
plântulas e indivíduos jovens de pequeno porte e, de
uma vara de madeira graduada a cada 5cm para arbustos e árvores de maior estatura. O enquadramento dos
indivíduos por hábito (árvore, arbusto, subarbusto)
seguiu a definição aplicada em Miranda e Absy2, 10 para
as savanas de Roraima:
a. Árvores – indivíduos adultos que podem
alcançar porte superior a 2m;
b. Arbustos – indivíduos adultos que transitam
sempre entre 1-2m de altura;
c. Subarbustos – todos aqueles que nunca
ultrapassam 1m.
Além disto, foi tomada a posição espacial de cada
indivíduo pela medida de sua distância 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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Tratamento dos dados
a. Todos os dados coletados foram tabulados e
distribuídos previamente por classes de altura
seguindo a Fórmula de Sturges11, como
apresentado abaixo:
. NC = 1 + (3,3 x logN)
Onde “NC” é o número de classes, e “N” é o
número total de indivíduos observados.
. IC = A/NC
Sendo “IC” o intervalo de classe, e “A” a
amplitude máxima das medidas observadas.
b. Feita esta distribuição prévia, cada indivíduo foi
codificado dentro de sua respectiva classe para
a aplicação da técnica de agrupamento
denominada de Two-Way Indicator Species
Analysis (TWISPAN), que define um
dendrograma de classificação de espécies e
amostras12. A idéia básica foi tentar aproveitar o
algorítimo de dicotomia que a técnica apresenta
ao longo do processamento das informações,
para facilitar o reconhecimento de estratos
verticais e as principais espécies botânicas
indicadoras desta estratificação.
c. Terminada a etapa anterior, foi construída uma
tabela matricial onde as linhas representavam as
classes de altura anteriormente definidas e, as
colunas, as espécies com suas respectivas
médias de altura dentro de cada classe. Foi
utilizado o programa PC-ORD13 para a
aplicação do TWINSPAN (agrupamento).
d. Gerado os agrupamentos pelo TWINSPAN,
cada indivíduo foi rotulado em seu estrato de
altura (inferior, intermediário e superior) para a
geração de um gráfico bidimensional de
representação da distribuição espacial vertical
da estratificação.
e. Para cada grupo de estrato de altura foi
calculada a riqueza de espécies (S) e o índice
de diversidade de Shannon (H), ambos
segundo Maguran14.
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Resultados e discussão
Foram observados 536 indivíduos de 24 espécies
arbóreo-arbustivas pertencentes a 18 famílias botânicas (Tabela 1). A distribuição prévia por classes de
altura segundo o método de Sturges resultou na geração de 10 categorias de altura com amplitude de
classe ajustada para 0,60m.
A aplicação do método de agrupamento
(TWINSPAN) para identificação da estratificação vertical resultou na distinção de três níveis de altura com
suas respectivas espécies indicadoras (Tabela 2 e
Figura 1). No primeiro (Inferior) foi observado que
todas as 24 espécies determinadas no estudo formavam
a base da riqueza vegetal, associado a um índice de
diversidade (Shannon) de 0,95. Este estrato compreende as quatro primeiras classes de altura (até 2,40m),
com 0,38m de média ponderada para os 507 indivíduos. Destes últimos, 412 (81,3%) estão abaixo de
0,60m, sendo considerados como plântulas, espécies
subarbustivas ou indivíduos arbóreo-arbustivos da
classe ontogênica jovem. Neste estrato, as espécies
com maior número de indivíduos foram Casearia
sylvestris Sw. (188), Byrsonima crassifolia (L.) H.B.K.
(100) e B. coccolobifolia Kunth. (32).
O segundo estrato (Intermediário) foi caracterizado por quatro espécies e 14 indivíduos que transitam nas faixas de altura máxima entre 2,41-4,80m: B.
crassifolia (L.) H.B.K (10), Curatella americana L.
(2), B. coccolobifolia Kunth. (1) e Xylopia aromatica
(Lam.) Mart. (1). Pelo baixo número de espécies e
maior concentração de indivíduos em B. crassifolia, o
índice de diversidade foi de apenas 0,39. O terceiro
estrato (Superior) foi composto exclusivamente por
Bowdichia virgilioides Benth., uma espécie arbórea
que neste estudo se constituiu dominante com altura
média superior a 6m. Estes resultados são reflexo da
classificação das espécies por grupos de altura pelo
TWINSPAN, onde os autovalores (Eigenvalues) indicaram um forte nível de divisão para os grupamentos
que diferenciavam as estruturas verticais da primeira
(» 0,70; classe > 6,40m) e da segunda divisão (» 0,58;
classes de 2,41m até 4,80m).

Árvore
Arbusto

Euterpe precatoria Mart.

Árvore

Erythroxilum suberrosum St. Hill

Maprounea guianensis Aubl.

Bowdichia virgilioides Benth.

Casearia arborea (Rich.) Urban

Casearia sylvestris Sw.

Erythroxilaceae

Euphorbiaceae

Fabaceae

Placourtiaceae

Arbusto

Palicorea rigida H.B.K.

Indeterminada 0

Indeterminada 1

24

Rubiaceae

Indeterminada 0

Indeterminada 1

Média/total

–

–

–

Árvore

Ouratea sp.

Arbusto

Eugenia sp.

Ochnaceae

Arbusto

Eugenia punicifolia Pears.

Myrtaceae

–

Arbusto

Indeterminada 2 (Ficus sp. ?)

Arbusto

Byrsonima verbascifolia (L.) DC.

Miconia cf fallax DC.

Subarbusto

Byrsonima cf intermedia A. Juss

Miconia argirophylla DC.

Árvore
Arbusto

Byrsonima crassifolia (L.) H.B.K.

Árvore

Byrsonima coccolobifolia Kunth.

Árvore

Árvore

Árvore

Árvore

Moraceae

Melastomataceae

Malpighiaceae

Árvore

Curatella americana L.

Dilleniaceae

Arbusto

Trattinickria sp.

Rourea glosourdyana v. glosouedyana Baill.

Burseraceae

Connaraceae

Árvore

Arecaceae

Árvore

Xylopia aromatica (Lam.) MArt.

Himatanthus articulatus (Vahl.) Woodson

Annonaceae

Habito

Nome científico

Apocynaceae

Família

0.23

0.16

0.25

0.19

0.22

0.38

0.24

0.18

0.11

0.31

0.23

0.29

0.20

0.30

0.33

0.26

0.33

0.24

0.50

0.22

0.14

0.55

0.39

412

4

2

2

1

10

11

6

1

17

95

24

182

6

11

7

13

7

1

6

1

1

4

0.85

0.90

0.90

1.00

1.03

0.81

1.00

0.72

0.87

0.79

0.62

0.79

0.84

0.73

0.62

0.87

74

6

10

2

3

6

3

8

6

2

1

9

2

1

1

14

1.44

1.30

1.30

1.30

1.45

1.48

1.55

1.50

1.38

1.35

1.52

m

27

2

1

2

6

2

2

1

2

2

7

(n)

1,21-1,80m

m

(n)

0,61-1,20m

(n)

< 0,60m
m

2.01

2.07

1.96

m

7

3

4

(n)

1,81-2,40m

2.86

2.98

2.47

2.80

m

6

4

1

1

(n)

2,41-3,00m

3.26

3.25

3.30

m

5

4

1

(n)

3,01-3,60m

3.93

3.65

4.20

m

2

1

1

(n)

3,61-4,20m

4.30

4.30

m

1

1

(n)

4,21-4,80m

–

m

–

(n)

4,81-5,40m

6.45

m

2

(n)

> 5,41m

6
188
33
110
29
1
5
1
8
23
16
1
2
2
4
536

0.51
0.55
0.65
0.11
1.14
1.30
0.38
0.62
0.58
0.22
0.19
0.25
0.16
0.51

15

1.21
0.22

13

0.90
0.30

23

0.56

8

0.50

2

1

0.14

13

2

0.59

0.92

30

1.17

0.62

(n)

m

Média/total

Tabela 1. Distribuição das espécies, altura média ponderada (m) e número de indivíduos (n), por classe de altura (Sturges) observada em uma área de savana parque em Roraima.
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Tabela 2. Média ponderada da altura (m), riqueza (S), diversidade (H) e número total de indivíduos (n) nos estratos verticais
determinados pelo método Twinspan em uma área de savana parque de Roraima.
Estratos verticais (média/total)
Espécies

Inferior

Intermediário

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

C. arborea

0.30

6

Indeterminada 2 (Ficus sp. ?)

0.38

8

B. coccolobifolia

0.39

32

B. virgilioides

0.40

13

E. punicifolia

0.44

14

Trattinickria sp.

0.50

8

C. americana

0.56

11

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

M. argirophylla

1.14

5

M. cf. fallas

1.30

1

Média/Total

0.38

507

Superior

m

n

3.29

10

4.20

1

2.89

2

2.80

1

3.26

14

m

n

6.45

2

6.45

2

Riqueza (S)

24

4

1

Diversidade (H)

0.95

0.39

0
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Figura 1. Distribuição espacial dos estratos verticais
determinados em uma área de savana parque em Roraima: diâmetro dos círculos representa a altura total de
cada indivíduo.

Condições climáticas e edáficas são importantes
forças operando na seleção das propriedades morfológicas e fisiológicas da vegetação de savanas15. Quando
associadas ao fogo, podem influenciar diretamente na
construção dos mosaicos de vegetação típicos destas
paisagens do extremo norte da Amazônia.
As espécies contidas nos estratos intermediário e
superior são as mesmas indicadas em trabalhos anteriores (Sanaiotti2; Miranda e Absy3; Miranda et al.4;
Barbosa e Miranda16) como dominantes (> área basal,
altura e diâmetro médio) e de mais expressiva presença
(abundância) nas savanas de Roraima. Embora a amostragem seja apenas um exercício insuficiente para tirar
conclusões gerais, sugere-se que estas espécies sejam
consideradas como “espécies-chave” das savanas parque situadas neste grande ecossistema aberto de Roraima por serem sempre as mais representativas e
abundantes2, 17. Este padrão indica ser fortemente influenciado pela freqüente presença de fogos neste ecossistema da Amazônia18. Modelos que atentem para a
sucessão ecológica destes ambientes de savana,
levando em consideração estratificações verticais e
horizontais, necessitam armazenar informações sobre o
histórico do fogo nestas áreas como forma de melhor
representar este processo.

Conclusão
Indivíduos arbóreo-arbustivos estabelecidos nos
estágios ontogênicos juvenis (plântulas e jovens)
estão tipicamente presentes no estrato inferior, e
quase sempre agregados no raio da projeção da copa
dos indivíduos dos estratos intermediário e superior.
Neste estrato, espécies comumente presentes nas
áreas abertas das savanas locais (p. ex. C. americana
e B. crassifolia) co-existem com outras mais adaptadas à ambientes mais fechados (contínuos florestais
ou ilhas de mata), como Trattinickria sp e Maprounea guianensis. A co-existência destas espécies pode
ser derivada das seguintes hipóteses:
1. Maior probabilidade de sobrevivência devido à
menor exposição à radiação solar e a seca;
2. Local de maior disponibilidade de umidade e
nutrientes por causa da maior quantidade de
matéria orgânica (folhas, gravetos etc.) depositada no solo pelos indivíduos maiores;
3. Área de uso de fauna silvestre potencial
dispersora de sementes (aves, mamíferos etc.).

O método TWINSPAN se mostrou eficiente em
agrupar indivíduos de diferentes estratos verticais
nesta área experimental de savana parque, indicando
as espécies que transitam nestes estratos. De forma
geral, o estrato inferior apresentou indivíduos pertencentes a espécies de estágios sucessionais iniciais,
enquanto que os demais estratos foram das espécies
que suplantaram a freqüente passagem de fogos,
além de condições microclimáticas e fisiológicas
adversas; as denominadas “espécies-chave” das
savanas locais.
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Obtenção de ZnO:Eu3+ por Reação
de Combustão em Forno Microondas
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Abstract
Microwave Assisted Combustion Reaction of Europium Doped ZnO Powders
Zinc oxide doped with europium (ZnO:Eu3+) was obtained by the synthesis method by
combustion reaction using energy of microwaves to provide the ignition to the mixture of zinc
nitrate, europium and urea. The powders prepared were characterized with the objective of
evaluating the influence of the amounts of used europium, in the structure and morphology of the
obtained powders. The resulting powders were characterized by X-ray diffraction and scanning
electron microscopy. For the different amounts of appraised europium, were obtained powders
with high crystallinity and lattice parameters in agreement with the available values in the
literature.
Key-words: ZnO, microwaves, europium.

Introdução
Pós nanocristalinos classificados segundo seu
tamanho (abaixo de 100nm), podem mostrar comportamentos resultantes da energia de superfície
mais alta devido à grande área superficial dos mesmos e à abertura da faixa mais larga entre a valência e
a faixa de condução quando divididos para aproximar-se do tamanho atômico. Estes fenômenos
podem aumentar o potencial do material incluindo,
propriedades ópticas, químicas, eletromagnéticas
etc. Assim, devido a suas qualidades físicas e químicas excepcionais1 o Óxido de Zinco (ZnO) é uma
matéria-prima importante com muitas aplicações,
como sensor de gás, óxidos luminescentes2, borracha, tintas, cerâmica, e outros3.
Óxido de zinco é um semicondutor tipo-n com
excesso de íons intersticiais Zn2+ que apresenta uma
estrutura cristalina hexagonal da wurtzita (ZnS) e
1.
2.
3.

grupo espacial P63mc. Possui banda de valência de
3.3 eV, é óxido metálico semicondutor com interessante piezeletricidade em camadas de policristalinas
delgadas com orientação preferencial ao redor de
eixo c da estrutura, além de largo poder para aplicação tecnológica tal como proteção de UV, fotocatalises, displays de emissão de campo, varistores,
dispositivos funcionais, materiais termoelétricos e
transdutores acústicos4. A estrutura do óxido de
zinco consiste em orientação tetraedral em só uma
direção com camadas ocupadas por átomos de oxigênio. A Figura 1 mostra a estrutura e a distribuição do
zinco e átomos de oxigênio.
O ZnO é insolúvel em água e em etanol, solúvel
em ácidos minerais diluídos e é um pó fino, amorfo,
branco ou levemente amarelado. Quando quantidade
e em alta pureza, é recomendado para utilização nas
indústrias farmacêuticas, alimentícias e de cosméticos.5
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Figura 1. Estrutura e a distribuição do zinco e átomos de
oxigênio: (a) célula unitária; (b) concentração de átomos
do Óxido de Zinco.

O ZnO é um excelente material para a fabricação
de protetor solar, porque promove o efeito de barreira contra a radiação UV, prevenindo o aparecimento certos tipos de câncer de pele relacionados ao
grau de exibição solar e à cor da pele6.
A busca por materiais cerâmicos nanoestruturados
que resultem em materiais de alta performance, tem
levado ao desenvolvimento de vários métodos químicos em escala de laboratório. Entre os vários métodos
de síntese química podemos citar o método de
sol-gel7, a pirólise de spray8, reação por combustão
via líquida9, síntese hidrotérmica10, spray-dryind11 e o
método Pechini12. Dentre os métodos utilizados para
obtenção de pós, destacamos a reação de combustão, a
qual faz uso de reações redox entre os produtos de
decomposição de nitrato e um combustível tal como a
uréia. Durante a combustão, o calor gerado pela reação aumenta a temperatura causando a formação de
uma espuma suavemente aglomerada e bem-cristalizada13. Comparado com outros métodos de sinterização, o processo de reação de combustão oferece as
vantagens de ser rápido e simples, sem exigir fases de
calcinações de intermediário subseqüente, exceto
consumindo menos energia durante a síntese. Além
disso, o método de reação de combustão não convencional sintetiza alta pureza, pós quimicamente homogêneos, usualmente resultando em produtos com as
estruturas e composição desejadas devido a sua alta
homogeneidade, permitindo a obtenção de partículas

nanométricas14. Durante as últimas duas décadas,
foram empregados procedimentos assistidos por
microondas prosperamente em várias transformações
sintéticas, resultando em rapidez e síntese eficiente de
diferentes classes de combinações orgânicas. Foram
alegadas várias vantagens no uso de síntese em forno
microondas:
a. Cinética de reação extremamente rápida;
b. Reações mais limpas com melhores rendimentos
e formação reduzida de produtos laterais;
c. Habilidade para efetuar transformações
químico e estéreo-seletivas;
d. Flexibilidade para executar reações com ou
sem solventes;
e. Processos mais econô micos e ecoamigáveis que as reações convencionais
correspondentes;
f. Obtenção de produtos não encontrados em
condições convencionais15.
Este trabalho faz uso de síntese de reação de combustão em forno de microondas para produzir pós de
óxido de Zinco dopados com distintas quantidades
de európio, a fim de avaliar sua influência na estrutura e morfologia dos pós obtidos.

Experimental
Os pós de ZnO foram preparados por reação de
combustão usando o nitrato de zinco, Zn(NO3)2.6H2O,
como agente oxidante, a uréia, CO(NH2)2, como agente
redutor (combustível) e o európio, Eu, como dopante. A
proporção dos reagentes foi definida de acordo com as
respectivas quantidades molares, tendo sido acrescentado combustível em excesso, 100% a mais de uréia. As
quantidades de dopante utilizadas foram 0,01; 0,03;
0,05; 0,08 e 0,1 mol de Eu3+. Nitrato de zinco, európio e
uréia foram misturadas com pequena quantidade de
água em cadinho sílica vítrea para formar uma solução
que foi, posteriormente, aquecida em forno de microondas (Electrolux/ME27S) a uma potência de 80%
(720W) até ocorrer a ignição (aproximadamente 3
minutos), busca-se uma chama intensa, de cor amarela e
rápida duração, como apresentado no fluxograma da
Figura 2.
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Figura 2. Fluxograma da obtenção do ZnO por reação de
combustão.

As fases das amostras foram identificadas por
difratômetro de raios-X (XRD-6000 Shimadzu,
Radiação de Cu Ka, 40 KV e 30 MA). As características morfológicas dos pós obtidos por reação de
combustão foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura (Philips/XL30-FEG)-SEM.

A Figura 3 apresenta os difratogramas de raios-X
dos pós de ZnO preparados com diferentes teores de
dopante, em que se observa a formação da fase desejada “ZnO” com alta cristalinidade, acima de 90%
(entre 93,57 e 93,26), e também a presença de
pequena quantidade de fases secundárias, identificadas como óxidos de európio. O tamanho de cristalito
da fase majoritária “ZnO” foi calculado pela fórmula
de Scherrer16 usando os dados de DRX. Os valores
de tamanho de cristalito foram 58,43; 63,05; 63,72;
63,53; e 66,41 nm, para as dopagens de anteriormente citadas. Observou-se que o aumento da concentração de európio causou uma elevação no
tamanho de cristalito de 58 para 67 nm.
A Tabela 1 mostra os parâmetros de rede calculados, tamanho de cristalito o e grau de cristalinidade
dos pós. Os parâmetros de rede obtidos foram calculados para o óxido de zinco hexagonal usando o programa PowderX17 e estão em acordo com os valores
disponíveis na literatura (a = b = 3.24982; c =
5.20661; JCPDS #89-7102). A cristalinidade dos
pós obtidos por reação de combustão foi medida pela
razão entre a área integrada dos picos de difração da
porção cristalina e a área integrada da fração amorfa,
usando o software Crystallinity fornecido pelo fabricante do difratômetro Shimadzu.

Figura 3. Difratogramas das Amostras de ZnO:Eu3+ de acordo com as quantidades 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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Tabela 1. Parâmetros de rede, tamanho de cristalito e grau de cristalinidade dos pós obtidos.
Amostra

Grau de cristalinidade (%)

Tamanho de cristalito (nm)

ZnO:0,01Eu3+

93.57

ZnO:0,03Eu3+

93.18

ZnO:0,05Eu3+

Parâmetros de rede (Å)
a

b

c

58,43

3,25251

3,25251

5,20711

63,05

3,25169

3,25169

5,20566

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

O aspecto morfológico dos pós resultantes foi
examinado por microscopia eletrônica de varredura
(MEV), como mostrado na Figura 4. As micrografias
revelam a formação de aglomerados duros, em todas
as amostras, compostos de partículas em escala
nanométrica. As amostras dopadas com 0,01 (a) e 0,1
(e) mols de Eu3+ apresentaram notável sinterização e
morfologia bastante irregular. Já as amostras dopadas com 0,03 (b), 0,05 (c) e 0,08 (d) mols de Eu3+
apresentaram uma maior regularidade morfológica,
destacando-se a amostra dopada com 0,08, onde a
morfologia hexagonal proveniente do óxido de zinco
é exaltada. A morfologia observada, revelou ainda, a
formação de aglomerados de partículas de ZnO
menores que 500 nm.

Conclusão
O óxido de zinco dopado com distintas quantidades
de európio foi obtido pela reação de combustão em
forno microondas. Os pós foram caracterizados por
difração de raios-X e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados confirmaram a formação de
ZnO e pequenas quantidades de Eu2O3, como também
a influência da concentração de európio na morfologia
dos pós. Observou-se que um aumento na quantia de
európio provoca uma elevação no tamanho de cristalito
de 58,43 para 66,41 nm e permite obter aglomerados de
morfologia menor que 500 nm, sem grandes perdas no
grau de cristalinidade, uma vez que as variações são
pequenas.

Figura 4. MEV das amostras de ZnO dopado com Európio
(a) 0.01, (b) 0.03, (c) 0.05, (d) 0.08 and (e) 0,1 mol of Eu3+.

Obtenção de ZnO:Eu3+ por Reação de Combustão em Forno Microondas
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na Feira da Banana em Manaus/AM
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Resumo
Realizou-se um diagnóstico dos gargalos técnicos nos principais entrepostos de comercialização da
banana produzida em Roraima, identificando, por sua vez, as janelas estratégicas de participação nos
mercados Boavistense e Manauara. Foram aplicados questionários qualitativos aos principais
agentes da cadeia. Os resultados concluíram que, em relação aos problemas na cadeia, destacam-se a
qualidade sensorial, derivados de questões técnicas, de mercado e na inexistência de contratos e
confiança entre os agentes econômicos e dificuldade na implementação das exigências dos
consumidores. Identificou-se a possibilidade de aumentar a competitividade, focando a atenção dos
agentes envolvidos na qualidade, preços e períodos de oferta do produto.
Palavras-chave: banana, competitividade, comercialização, qualidade.
Abstract
Study of the Commercial Relationships in the Producer’s Fair in Boa Vista/RR and,
Banana’s Fair in Manaus/AM
It was drawn up a report about the technical bottleneck in the main dealers of bananas in Roraima,
by identifying, hereupon, the strategic ways of participating in Boavistense and Manauara’s
markets. Qualitative questionnaires were applied to most important chain agents. The results
concluded that, in relation to problems in chain, to stand out sensorial quality, derivative of
technical questions, of market and the non-existence of contracts and confidence among
economic agents and difficulty of implementing consumers requests. It was identified the
possibility of raising the competitiveness, with focus on quality, prices and periods of product
supply by involved agents.
Key-words: banana, competitiveness, commercialization, quality.
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Introdução
Muitas são as razões para o desequilíbrio
agro-comercial observado entre o bloco considerado
gerador de tecnologia e o bloco que basicamente trabalha o setor primário da cadeia produtiva. Enquanto
países europeus e os Estados Unidos da América
investem hoje em estruturação da cadeia do frio,
desenvolvimento de embalagens inteligentes, apresentação de novos produtos, aplicações e reaproveitamento de subprodutos, na América Latina, Central, no
Continente Africano e em alguns países asiáticos,
busca-se, incessantemente, uma estruturação nas condições basais de produção, transporte e comercialização de alimentos. A adequação de uma malha
rodoviária capaz de escoar toda a produção sem comprometimentos quantitativos e qualitativos; a difusão
de tecnologias apropriadas de produção; a padronização e a classificação visando melhor segmentação de
mercado; o reaproveitamento, o processamento de
alimentos e até mesmo o desenvolvimento de novos
produtos, poderiam minimizar o impacto socioeconômico gerado pelas perdas excessivas no setor de alimentos. Mas, entre todos os fatores acima citados, os
aspectos que envolvem a comercialização desses produtos, e, a partir daí podemos citar, a falta de
infra-estrutura para deslocamento do produtor e da
produção até os centros de comercialização, inexistência/insipiência de organização dos produtores,
associações e/o cooperativas no âmbito administrativo das relações comerciais, a forte presença do atravessador na comercialização dos produtos, a
formação de cartéis nos centros distribuidores atacadistas, a omissão e/ou incapacidade dos setores governamentais em estabelecer uma política gerencial nas
feiras públicas, são responsáveis em média, por cerca
de 75% de todos os gargalos detectados nas cadeias
produtivas de alimentos.
É notório, guardado as devidas proporções, que o
agricultor brasileiro, em geral, é um dos melhores do
mundo para plantar, mas um dos piores para comercializar. Extremismos a parte, o auge do agronegócio nos
últimos anos, e seu impacto positivo na balança comercial, está demonstrando que a afirmação anterior não é
necessariamente verdadeira, pelo menos no que concerne a agricultura empresarial, representada basicamente por commodities capitaneadas por soja, frango,
carne bovina, suco de laranja, açúcar, entre outros.
Nesses setores, o processo de comercialização, considerada como “a menina dos olhos no agronegócio”,

inclui-se numa lógica mais abrangente em que novos
métodos de gestão determinam as dimensões técnicas e
econômicas, proporcionando, nesses casos, maior rentabilidade ao produtor.
No entanto, há uma grande parcela do agronegócio ainda longe das fronteiras prósperas e crescentes
do mercado externo e das barreiras técnicas-tarifárias
dos países do hemisfério norte, muito aquém até
mesmo dos padrões nacionais. Trata-se da agricultura
de pequeno porte, mais conhecida como agricultura
familiar ou artesanal, em que a fruticultura, salvo
raríssimas exceções, está amplamente inserida. O
agronegócio, no conceito seminal de Davis e Goldberg é a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas (o chamado “antes da
porteira”), das operações de produção nas unidades
agrícolas (“dentro da porteira”), do armazenamento,
processamento e, principalmente, a distribuição dos
produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles (o
“depois da porteira”). O pequeno empreendedor rural
tem sua vocação natural para plantar e produzir, normalmente naquele setor onde a região tem alguma
vantagem comparativa, escala e facilidade no fornecimento de insumos, possui melhor nível de informação
e uma maior probabilidade de escoar sua produção. É
com relação ao último quesito que se encontra um dos
obstáculos para a sustentabilidade do pequeno agronegócio. Entre plantar o que se vende e vender o que
se plantou existe mais do que uma diferença semântica. Pode estar a diferença entre a competitividade e a
insustentabilidade.
Três questões, hoje, estão a frente do sucesso do
produtor-empreendedor: o que produzir, como produzir e para quem produzir? Na realidade o primeiro
macroprocesso (o que produzir?) deveria, em tese,
ser respondido após conhecermos a resposta para
última pergunta (para quem produzir?)! Nessa questão, entram todos os aspectos relacionados ao mercado, marketing e comercialização. Para pleno
atendimento das questões de mercado deve-se
conhecer bem a estrutura da oferta (qualidade, quantidade e regularidade, entre outros) para definir um
mercado onde exista capacidade de atendimento.
Aqui, existem inúmeros aspectos relacionados aos
canais de distribuição, à segmentação de mercado, à
definição de mercado alvo e ao posicionamento do
produto para podermos dizer que um empreendimento passou da lógica da oferta para a lógica da
demanda. Aqui entram processos, ferramentas e
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estratégias como inteligência comercial, consultoria
de mercado, promoção comercial e rodadas de negócios, entre outros.
Aos empreendimentos do agronegócio orientados para essa terceira questão e, nesse sentido, ressalta-se a importância da criação e treinamento de
setores capacitados dentro das associações e/ou
cooperativas, responsáveis pelo gerenciamento
comercial da produção, podemos afirmar que a
comercialização é de fato uma solução. Aos que
ainda não sabem a resposta, e nesse caso inclui-se a
cadeia produtiva da banana no estado de Roraima,
cabe, então, a prospecção de estudos que detectem os
pontos fragilizados da etapa de comercialização,
buscando, sobretudo, soluções rápidas, práticas e
presenciais para o setor produtivo.
Neste sentido, o presente projeto, inserido dentro de
um estudo complementar, propõe o Estudo das Relações Comerciais na Feira do Produtor em Boa
Vista/RR e, na Feira da Banana em Manaus/AM, no
sentido de melhor posicionar o produtor, bem como
todos os agentes da cadeia produtiva da banana produzida no estado de Roraima frente ao processo de
comercialização em si.

Material e métodos
Para a caracterização dos principais mercados atacadistas da banana Roraimense foram levantadas informações de origem e participação das diversas regiões
produtoras no total comercializado. Foram selecionadas as principais cultivares: prata, nanica, pacovan
(baturité, pratona), prata anã (pratinha), mysore, thap
maeo, fhia 18 e caipira, tendo como critério primordial
a quantidade comercializada. A estrutura do mercado
atacadista de banana também foi analisada, estabelecendo-se a concentração da comercialização num
grupo restrito de permissionários. O procedimento para
essa análise foi o levantamento de informações pelas
notas fiscais emitidas, documentos comprobatórios e
contatos verbais. Foram levantados também os sistemas de venda presentes nesse mercado.
Para diagnosticar os principais problemas atinentes
aos focos de ineficiência do principal canal de escoamento da fruta fresca em Boa Vista/RR e Manaus/AM,
foram realizadas entrevistas junto aos produtores, permissionários que comercializam o produto, técnicos dos
principais instrumentos varejistas, e finalmente, junto
aos consumidores. Neste questionário procurou-se ava-
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liar as principais características dos sistemas de comercialização, bem como os principais problemas enfrentados
pelos agentes da cadeia no sistema de comercialização
da banana, além de outras informações pertinentes às
características da qualidade do produto.
Os dados da quantidade comercializada, utilizados
para análise da sazonalidade do mercado, foram coletados e organizados pela equipe do projeto bem como
pelo apoio da Secretaria Estadual de Agricultura,
Pecuária e do Abastecimento (SEAPA).

Resultados e discussão
Características da
comercialização no atacado
As principais regiões supridoras da Feira do
Produtor em Boa Vista/RR são a própria cidade de
Boa Vista/RR, inclusive com a perspectiva de grande
crescimento para o 1º semestre de 2007, Cantá/RR,
mesmo atuando também no mercado Manauara,
Amajarí/RR e Alto Alegre/RR.
Os municípios do sul do Estado de Roraima,
como Caroebe/RR, Rorainópolis/RR, Iracema/RR e
Mucajaí/RR, são os principais supridores de banana
na Feira da Banana em Manaus/AM. O município de
Cantá/RR, localizado na região nordeste do Estado,
tem, nesse primeiro semestre de 2006, constantemente abastecido o mercado Manauara, principalmente no que concerne à distribuição do produto em
grandes hipermercados, com expressivo incremento
de qualidade. Pelo Projeto Vale do Rio Branco,
desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Boa
Vista/RR, a capital do estado de Roraima espera, a
partir de 2007, também entrar nesse mercado de
quase 1,5 milhões de consumidores.
Os municípios que apresentam a maior produção
de banana no estado de Roraima, na safra 2005-06,
são os de Caroebe/RR (2.400 t/ano), Mucajaí/RR
(1.800 t/ano) e Rorainópolis/RR (1.200 t/ano).
As cultivares mais comercializadas nos entrepostos
estudados são apresentadas no quadro a seguir:
Feira do
produtor

Prata, pacovan (baturité, pratona), prata anã (pratinha),
mysore, thap maeo, fhia 18 e caipira.

Feira da
banana

Nanica, prata, pacovan (baturité, pratona), prata anã
(pratinha).

Quadro 1. Cultivares mais comercializadas, 2005-06.
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Existem outras cultivares comercializadas, em
menor volume, mas as citadas anteriormente são encontradas com relativa facilidade em qualquer época do ano
e produzidas em todas as regiões do Estado.
A formação dos preços de banana é influenciada
por diversos parâmetros. Existe forte correlação na
formação de preços: o consumidor tem como parâmetro de compra a quantidade de cada variedade, oferta e
qualidade de outras frutas. Neste sentido observa-se
que alguns permissionários deixam de trabalhar com o
produto em condições de aumento de oferta, melhoria
de qualidade e preços mais atrativos de outras frutas.
Foi observada também uma forte concentração na
comercialização de banana no atacado. Os dados do
quadro 3 e 4 foram coletados a partir dos questionários.
Em ambos os entrepostos, o número de permissionários trabalhando varia de 5 a 18, na Feira do Produtor 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 produtora, segundo
informações levantadas na SEAPA.

Produto

C4 (%)

C8 (%)

Banana Prata

45,3

85,7

Banana nanica

44,2

78,1

Quadro 2. Concentração da comercialização de banana na
Feira da Banana em Manaus, no biênio 2005-2006.

Produto

C4 (%)

C8 (%)

Banana Prata

48,9

67,4

Banana nanica

55,1

65,8

Quadro 3. Concentração da comercialização de banana na
Feira do Produtor, no biênio 2005-2006.

A participação de cada permissionário na venda
da banana varia mês a mês, mas existe forte concentração da comercialização em poucos permissionários, que são, em última instância, os formadores de
preços do produto. Para a banana prata comercializada na Feira da Banana em Boa Vista/RR, por
exemplo, que responde por quase 80% da banana

Tabela 1. Sazonalidade nos principais municípios produtores de banana em Roraima.
2005

Alto Alegre

Amajarí

Boa Vista

Bonfim

Cantá

Caracaraí

Caroebe

Iracema

Mucajaí

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
7233,33

Ton.

441,35

256,152

13,56

336,8

410

91,976

2355,76

307,17

1795,89

1201,5

23,12

2006

Alto Alegre

Amajarí

Boa Vista

Bonfim

Cantá

Caracaraí

Caroebe

Iracema

Mucajaí

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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comercializada nos dois entrepostos, cerca de 46%
do total comercializado está concentrado em apenas
4 permissionários e cerca de 86% nos 8 principais
atacadistas.
O sistema de venda predominante no mercado atacadista é o de consignação, sistema pelo qual do preço
formado no mercado são descontados de 17 a 32% de
comissão do permissionário, o valor do frete, da embalagem (quando utilizada) e da descarga.
Há casos de produtores que estão deixando as
regiões tradicionais de produção para conseguir
entrar no mercado nas épocas em que ocorrem as
janelas estratégicas e aproveitar os períodos em que a
oferta é reduzida e os preços mais remuneradores.
Como outros produtos do setor, a demanda cai significativamente em períodos de férias ou feriados prolongados. Embora não tenha sido quantificada, há
indicações de que o consumo é elástico em relação à
renda, fenômeno identificado pelos permissionários.

Diagnóstico dos principais
problemas na cadeia produtiva
da banana em Roraima
A bananicultura é a atividade frutícola de maior
expressão no estado de Roraima. Verificou-se,
entretanto, que poucos produtores fazem uma gestão
de custos, fundamental na formação de preços deste
mercado, em que o produtor dificilmente sabe a priori o preço a ser recebido pelo produto.
Muitos problemas referentes à qualidade da
banana ocorrem na produção, pós-colheita, transporte
e descarga do produto. Foi analisado o caso da banana
na região de Caroebe/RR e identificou-se que os principais problemas de qualidade são as pragas e doenças
(aproximadamente 42% reclamações), o despencamento (18%), elevada perda de firmeza (15%) podridões (9%), cachos desformes (6%), diferenças no
estádio de maturação (3%), excesso ou falta de maturação fisiológica (2%), presença de resíduos e/ou sujidades (2%) e coloração não característica (2%) outros
(1%). Estes problemas acarretam sérios problemas de
qualidade do produto e impacto nos preços, além de
criar impacto negativo sobre a fruta roraimense frente
ao consumidor.
Um dos problemas detectados na comercialização de banana, em ambos os entrepostos, é a presença elevada de lotes de baixíssima qualidade
principalmente no início da safra. Uma das razões
apontadas é o hábito do produtor em tentar colocar
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rapidamente o produto no mercado, não respeitando
a maturação fisiológica da fruta, que nessa situação
apresenta baixo teor de sólidos solúveis, a chamada
“banana maçuda”. Este hábito tem impacto importante no mercado, pois quem adquire um produto
deste tipo, demora a consumir, ou até mesmo não
consume o produto novamente.
Embora poucos produtores estejam adotando o
uso de caixas de madeira, paletizável, a maior parte
dos produtores ainda entregam os produtos a granel,
sem qualquer cuidado, sobrepondo em várias camadas os cachos de banana, o que diminui a vida útil do
produto. O grande problema do transporte em embalagens de madeira ainda é o custo, pois o caminhão
retorna com as caixas vazias impossibilitando o
transporte de outros produtos. Quando a caixa é
retornável o custo aumenta em torno de 50%, fato
esse desmotivamente frente ao consumidor/permissionário. Nesse sentido, o transporte de bananas em
embalagens de papelão seria o mais indicado, pois,
além de tudo, possibilitaria a agregação de valor ao
produto final.
Outro problema detectado é a condição de transporte
do produto, que é recolhido no campo em caminhões/caminhonetes não lonadas, levado para o permissionário transportador e acomodado no caminhão que o
leva até a Feira do Produtor e Feira da Banana, onde é
descarregado. O impacto qualitativo decorrente de
sucessivas cargas e descargas, que em sua grande maioria não são acondicionadas em embalagens (cerca de
85% da banana comercializada em Manaus e, 98% da
bananas comercializadas em Boa Vista/RR), o que onera
o frete e encarece o preço pago pelo consumidor. Problema ainda maior é caracterizado quando os consumidores pagam caro, e mesmo assim, não têm acesso a um
produto com a qualidade desejável. Nesse sentido, 78%
dos consumidores da Feira do Produtor relataram
alguma insatisfação quanto ao produto adquirido,
enquanto que, na Feira da Banana, 72% dos consumidores relataram alguma crítica quanto a qualidade final das
bananas. Como não existe um sistema de descarga normatizado, os acordos entre carregadores são verbais. Em
muitos casos, isto acarreta espera, pois se os carregadores acertados para a descarga estão ocupados, o produto
fica aguardando, mesmo que haja outros trabalhadores
ociosos. Muitas vezes esta espera se dá no sol e/ou
chuva, provocando queda na qualidade do produto.
Também existem fortes resistências a acatar as orientações do encarregado do transporte, que geralmente é
funcionário terceirizado.
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A forma de descarga também não é a mais adequada, pois a maior parte das vezes o produto é
jogado no chão, pois muito pouco é comercializado
em gôndolas, gerando grande volume de produtos
com amassamento, o que provoca rápida deterioração. Além disso, a lona protetora, quando é utilizada,
é retirada de uma vez para o descarregamento
expondo o produto a qualquer intempérie climática,
quando o recomendado é a retirada da lona aos poucos, protegendo o produto no caminhão.
Outro problema é que o produto é descarregado
manualmente, o que inutiliza todo o trabalho anterior
de paletização e unitização da carga, isso quando o
mesmo é feito, ou seja, menos de 15% para as bananas que seguem para Manaus/AM e, menos de 2%
das bananas comercializadas na Feira da Banana em
Boa Vista/AM.
Dado o custo do frete, e até mesmo diante da
impossibilidade de transportar o produto até os
entrepostos (75% não possuem transporte adequado,
23% não conseguem transitar nas estradas vicinais,
pois não possuem veículo tracionado ou a mesma
não oferece condições e 2% não querem ter esse tipo
de responsabilidade) muitos produtores vendem
diretamente aos permissionários, sem contratos formais, recebendo muito aquém do que imaginavam.
Embora cômoda, esta forma de venda implica em riscos bastante elevado, pois foi detectada elevada grau
de inadimplência. Somatizado a isso, esses permissionários, aproveitando-se da fragilidade do setor primário da cadeia produtiva da banana em Roraima,
exercem poder desumano de barganha em que controlam o preço a ser pago, bem como pagam quanto
bem entendem.
Este sistema de comercialização no atacado enseja
comportamentos oportunistas por parte dos agentes.

No levantamento dos principais problemas destacados
por cada um dos agentes, a falta de confiança é citada
por todos, conforme mostra o Quadro 4.
Verifica-se que as relações entre os agentes não
são pautadas pela confiança e, a ausência de
contratos formais, enseja a ocorrência de
comportamentos oportunistas, tanto por parte do
permissionário, na formação de preços, quanto do
produtor na qualidade do produto. Como o produtor
não tem confiança no permissionário quando da
determinação dos preços, o produtor se permite o
mesmo tipo de comportamento ao não atentar para a
qualidade, classificação, padronização e embalagem
do produto. Este fenômeno se estende ao longo da
cadeia nas relações entre atacadistas e varejistas, e
varejistas e consumidores.

Conclusões
A competitividade da banana no é delimitada por
uma série de parâmetros que se estabelecem ao longo
da cadeia produtiva. A presença de pontos fracos na
esfera da produção, conformando restrições à aquisição de competitividade estão fortemente relacionados à estrutura de comercialização e características
do mercado consumidor, de tal sorte que a análise
desses parâmetros necessitam do conhecimento,
caracterização e inter-relação dos agentes econômicos que atuam ao longo da cadeia.
Nesse sentido, a análise da estrutura do mercado
atacadista de banana mostra que algumas
características podem se colocar como obstáculos na
aquisição de competitividade da cadeia. Dentre essas
destaca-se:

Produtor

Atacado

Varejo

1. Inadimplência
2. Má remuneração
3. Problemas relativos a pragas
e doenças
4. Falta de confiança

1. Péssima qualidade do produto
2. Dificuldades na apresentação
do produto
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 apresentação do produto
3. Falta de qualidade
4. Mistura de qualidade
5. Falta de confiança

Quadro 4. Principais problemas destacados na cadeia produtiva da banana em Roraima.

Consumidor
1.
2.
3.
4.

Má apresentação do produto
Falta de qualidade
Mistura do produto
Falta de confiança
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• Forte concentração na comercialização do
atacado, com respectivo poder de mercado.
Embora os dados mostrem uma correlação entre
a formação dos preços e a oferta, esse poder de
mercado se manifesta no sistema de venda e na
transparência com que se estabelecem as perdas
havidas e o preço de mercado formado. Essa
relação é base para existência de comportamentos oportunistas que acabam por inviabilizar programas de melhoria e expansão do mercado,
influindo na competitividade.
Em relação ao diagnóstico de problemas na cadeia
que afetam o processo de comercialização, destacam-se:
• Na esfera da produção, foram observados problemas com a qualidade do produto, derivados de
questões técnicas (pragas e doenças) e de mercado (colheita antecipada, embalagens e transporte inadequados etc.).
• Inexistência de contratos e de confiança entre
os agentes econômicos, ensejando comportamentos oportunistas ao longo da cadeia.
• Dificuldade na transmissão e implementação das
exigências dos consumidores até o produtor.
Esses fatores apontam para uma rigidez da cadeia
produtiva no mais importante canal de comercialização,
para atender mudanças de mercado e, por conseguinte,
reduzindo a capacidade de competir no longo prazo.
Da análise da sazonalidade, observa-se a possibilidade de participar de janelas de mercado.
As considerações precedentes apontam para a
necessidade de mudanças ao longo de toda a cadeia,
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focando a atenção dos agentes envolvidos nos diversos segmentos existentes. A participação em janelas
de mercado, interno e com concorrência do produto
importado, depende de mudanças na esfera da produção e na distribuição da banana.
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Abstract
Study of the Commercial Potentialities of Greens Production in the Roraima State
It was evaluated the productive chain of greens produced in Boa Vista, State of Roraima, by field
researches with help of questionnaires addressed to all agents of productive chain, based on the
informations gathered before SENDA - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola (Local
Secretariat of Agriculture Development), producers, authorized sellers, retail-sellers, dealers and
consumers. With the purpose to identify the main bottle neck of commercialization and as results to
bring about merchandizing strategies, it was produced a deeply study at main poles of distribution of
greens in Boa Vista. The results show a number of problems in the chain, as quality of product,
unacceptable working conditions, lack of governmental benefits and financing. It was also noted that
the offer of variety and the setting up prices were related directly with the type of plantation system, in
another words, conventional or in greenhouses.
Key-words: greens, commercialization, quality.

Introdução
Hortaliças, legumes ou verduras são termos agrícolas e culinários que se referem a plantas ou suas
partes, geralmente consumidas por humanos como
alimento, não sendo, contudo, consideradas hortaliças as frutas, os frutos secos, as especiarias e os
grãos. O termo legume, no entanto, é também utilizado em botânica para designar um tipo de fruto,
também chamado vagem. Usualmente, as verduras

incluem as folhas (por exemplo, da alface), caules
(espargo) e raízes de diversas plantas, como a
cenoura. Mas o termo pode também incluir frutos
não-doces, como as vagens verdes (por exemplo, do
feijão) ou as suas sementes (como as das favas), o
pepino, os diferentes tipos de abóboras, tomates,
abacates, pimentas etc.
A agricultura familiar no Estado de Roraima,
assim como em toda a Amazônia carece de ações
estruturantes para uma mudança de forma rudimen-
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tar de manejo do solo, que utiliza o fogo para abertura de novas áreas visando o cultivo de sua lavoura.
Por se localizar estrategicamente na intersecção dos
hemisférios Norte e Sul, o Estado de Roraima apresenta vantagens comparativas bem diferenciadas no
que se refere à produção agrícola. Como, por exemplo, a produção na entressafra dos demais estados
sul-brasileiros, podendo, desta forma, sugerir preços
bastante competitivos e atraentes.
Ao contrário das ações de combate às queimadas
e aos incêndios florestais que, por seu caráter emergencial, são relativamente fáceis de mobilizar o
governo, tanto na esfera federal, como estadual e
municipal, as ações chamadas de estruturantes
decorrem em um processo mais lento, com resultados a médio e longo prazo.
Porém, só correr atrás do fogo parece não ser suficiente. Até porque o ser humano dificilmente consegue combatê-lo quando o mesmo foge do controle, o
que não é difícil acontecer em Roraima, principalmente quando temos influência do fenômeno El Nino,
que intensifica o período seco em nossa região. O
desafio é conseguirmos atingir as causas, mudando o
cenário da agricultura itinerante, do corte-derruba-queima. Precisamos de ações integradoras, interinstitucionais e multidisciplinares, com participação
intensa dos agricultores familiares organizados. Cada
um desempenhando seu papel seja de informar, de
pesquisar, de prestar assessoria técnica, de aprender e
de executar, em busca de uma agricultura mais sustentável para a realidade do agricultor familiar.
Ações educativas representam os passos iniciais
de todo esse processo. Ensinar que existem tecnologias mais adequadas para a realidade do agricultor
familiar, sem utilização do fogo, é apenas um começo.
Aliás, o começo tem sido trabalho de pesquisa com
participação dos agricultores, mostrando a capacidade
produtiva e a viabilidade econômica de tecnologias
como sistemas agroflorestais, manejo florestal madeireiro e não-madeireiro e outras. Esse é o papel que a
Embrapa Roraima vem desempenhando ao longo dos
últimos anos, além de desenvolver também ações educativas e de capacitação em alternativas ao uso do
fogo na agricultura.
É fundamental, contudo, a organização dos agricultores, em associações, cooperativas e sindicatos,
para viabilizar projetos e ações concretas em suas
comunidades. A melhoria das condições de vida
relaciona-se estreitamente com melhorias no processo produtivo, que não deve estar dissociado da
convivência harmoniosa com o meio ambiente.
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As altas produtividades obtidas com o uso intensivo de capital, de fertilizantes inorgânicos e de agrotóxicos têm sido questionadas não só por suas
contradições econômicas e ecológicas, mas também
por desprezar aspectos qualitativos importantes da
produção vegetal.
O setor de frutas e hortaliças tem uma produção
estimada em 8% anuais, enquanto o setor de grãos
registra uma produção estimada em 21% anuais.
Embora menos divulgado na mídia e menos prestigiado por políticas públicas de grande porte, o setor
hortícola ainda oferece oito vezes mais empregos por
hectare que o setor de grãos e é caracterizado principalmente por pequenas áreas de cultivo e
mão-de-obra familiar, gerando emprego, renda e viabilizando uma vida digna no campo.
O propósito deste trabalho foi o de identificar,
caracterizar problemas e soluções e elencar as prioridades localizadas, que permitam a orientação de medidas
incentivadoras para os produtores de hortaliças, no sentido de facilitar o processo de tomada de decisão.

Material e métodos
O trabalho foi conduzido no Centro de Ciências
Agrárias da Universidade Federal de Roraima. Os
dados foram obtidos por um levantamento amostral
realizado nos meses de junho a agosto, no município
de Boa Vista/RR em locais que produzem hortaliças
no sistema convencional e em estufas.
Os questionários foram aplicados em vários pontos de comercialização atacadista e varejista no município de Boa Vista/RR (supermercados de pequeno,
médio e grande porte, feiras livres, produtores autônomos etc.), como também na SENDA – Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Agrícola.
A aplicação dos questionários permitiu analisar
os principais problemas de comercialização enfrentados pelos agentes da cadeia, propiciando, desta
forma, a elucidação de importantes estratégias para
melhorar o desenvolvimento da produção e do abastecimento de hortaliças para Boa Vista/RR.
Entre os elementos e instituições envolvidas na
produção, comercialização e abastecimento selecionaram-se agentes, de forma a abranger toda a área
geográfica do município em plantio convencional e
de estufa.
Nesse contexto, o grupo foi dividido em subgrupos:
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Consumidores
Esses agentes são constituídos por famílias residentes da pesquisa, pois além de serem o alvo da produção, os dados obtidos permitiram estimar o
consumo agregado, os hábitos e preferências, os
investimentos e as respectivas margens e preços pagos
pelos consumidores, informações de extrema relevância no planejamento da atividade de hortícola.

Grandes consumidores
Foram selecionados supermercados de pequeno,
médio e grande porte e restaurantes, visando também
identificar a demanda, os hábitos e preferências, os
preços, informações igualmente importantes para o
estudo de produção e do abastecimento de hortaliças
no município de Boa Vista/RR.

Comerciantes varejistas
e atacadistas
Esses agentes constituem importantes elos na
cadeia de comercialização das hortaliças. Eles são
responsáveis por distribuir os produtos, a maioria
com elevado grau de perecibilidade, na forma, local
e nas quantidades desejadas pelos consumidores,
domiciliares ou de grande porte.
Os dados fornecidos por esses agentes permitiram, entre outras informações, calcular as margens,
preços, a origem dos produtos e as perdas ocorridas
no segmento.

SENDA
As informações da SENDA – Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Agrícola – têm fundamental
importância, sobretudo, em relação ao segmento produtivo das hortaliças como um todo. A distribuição das
unidades locais e o contato dos técnicos com os produtores permitiram, entre outras coisas, informações sobre a
realidade da produção local, no que tange ao nível tecnológico, à produção, à área cultivada, à produtividade e
aos problemas enfrentados pelos horticultores.

Resultados e discussões
Relação entre estufas
e sistemas convencionais
Verificou-se que no município de Boa Vista/RR
praticamente todos os produtores de hortaliças utilizam as estufas (Projeto da Prefeitura Municipal de
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Boa Vista/RR), como também esses mesmos
produtores utilizam em outras culturas o sistema
convencional de plantio. Apenas um percentual
muito baixo utiliza somente o sistema convencional,
cerca de 15%, em pequena escala como os produtores que produzem no fundo de quintal, terrenos baldios etc.
No estado de Roraima, a implantação de um projeto de incentivo à agricultura familiar está trazendo
bons resultados financeiros para os produtores de
hortaliças, além de garantir à população o abastecimento durante o ano todo com produtos mais saudáveis, deixando, o antigo sistema convencional.
Atualmente, órgãos como a Prefeitura de Boa Vista e
o Governo do Estado, com políticas públicas ainda
discretas, incentivam os pequenos agricultores na
produção de hortaliças para o mercado local. Acredita-se,
por este estudo, que o mercado Roraimense tem a
capacidade interna de absorção destes produtos de até um
crescimento de 250% na atual produção olerícola.
Entretanto, sabemos que a profissionalização desses
produtores e o incremento nos sistemas de produção,
possibilitariam a venda de futuros excedentes para outros
estados, como por exemplo o mercado Manauara de
aproximadamente 1,5 milhões de habitantes.
Os produtos mais comercializados nos dois sistemas estudados são apresentados na Tabela 1.
A produção de hortaliças em períodos de
inverno, ou seja, no período das chuvas, cai significativamente mesmo em sistemas de estufas, pois
ainda há alguns problemas a serem resolvidos, como
por exemplo, o de transportes. Embora não tenha
sido quantificado, há indicações de que os preços dos
produtos são altamente agregados, fenômeno identificado pelos permissionários.

Principais problemas na
cadeia produtiva das hortaliças
no Município de Boa Vista/RR
Os resultados da pesquisa indicam que a capital
do Estado de Roraima é um grande produtor de hortaliças. O Município de Boa Vista/RR concentra
86,2% da comercialização dos produtos pesquisados
no Estado (SENDA).
Mas, o município enfrenta ainda muitos problemas
relacionados com a qualidade do produto, transporte,
mão-de-obra desqualificada e má formação de preços
por parte do produtor. Esses são os principais fatores
que levam a perda da qualidade do produto e, conseqüentemente, o impacto direto nos preços.
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Tabela 1. Produtos mais comercializados de janeiro a julho de 2006.
Produto

Unid.

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Total

Abóbora

Unid.

10860

1458

11424

9946

3699

11333

13280

62000

Abobrinha

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

Almeirão

Maço

80

40

40

30

0

185

263

638

Berinjela

Kg.

1673

1073

460

398

584

1013

495

5696

Brócolis

Maço

0

0

0

0

0

0

100

100

Cará
(batata)

Kg.

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheiro verde

Maço

30215

30410

33052

24242

30869

40326

36262

225376

Chicória

Maço

133

75

0

20

120

221

65

634

Chuchu

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

Feijão 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
cheiro

Sc.

632

528

247

422

2467

1348

1885

7529

Pimentão

Kg.

4230

4009

17565

4419

7977

5731

8546

52477
46526

Quiabo

Maço

4905

5664

1295

4047

13936

11771

4908

Rabanete

Kg.

0

0

0

50

100

0

0

150

Repolho

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

Vargem

Kg.

2

15

0

3

10

0

0

30

Fonte: SENDA – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola (2006).

A falta de estrutura na cadeia produtiva, principalmente no que concerne à logística do transporte,
faz com que os próprios produtores transportarem
seus produtos que, embora saiam do local de origem
com boa qualidade, chegam às feiras e supermercados, com uma estimativa de vida útil bem aquém do
satisfatório, pois os produtos são transportados em
embalagens impróprias até o local de destino. Sendo
assim, 8 em cada 10 consumidores não estão satisfeitos nem com a qualidade nem com o preço pago pelo
produto. A julgar que, mesmo com tantos problemas
qualitativos, alguém tem que pagar pelo prejuízo e
pela falta de profissionalismo na cadeia produtiva de

hortaliças. Esse alguém, na grande maioria dos
casos, é o consumidor final.
Nesse sentido, 80% dos consumidores da Feira do
Produtor relatavam alguma insatisfação quanto ao
produto adquirido. Nesses pontos de comercialização,
o problema na inexistência de sistemas de refrigeração para o transporte e comercialização dos produtos
provoca queda na qualidade do produto. Estima-se
que 78% dos problemas aqui mencionados sejam
diretamente ou indiretamente causados pela inadequada forma de exposição do produto. Também, vale
a pena ressaltar, que existem fortes resistências em
acatar as orientações feitas para o transporte, ou seja, a

Estudo das Potencialidades Comerciais da Produção de Hortaliças no Estado de Roraima

utilização de caminhões pelo menos lonados e o acondicionamento fora da exposição direta ao sol. Uma
pequena porcentagem dos produtos pesquisados na
execução deste trabalho é comercializado em gôndolas, gerando grande volume de produtos esmagados, o
que, seguramente, provoca má qualidade do produto.

Conclusões
A produção de hortaliças no Município de Boa
Vista/RR apresenta-se insuficiente para o atendimento da demanda interna. As condições climáticas
às vezes desfavoráveis, o reduzido consumo per
capita, os elevados preços dos insumos e as importações, contribuem negativamente para o desenvolvimento dessa atividade. Sem contar que, como
conseqüência de todos os fatores supra citados,
paga-se caro por produtos de qualidade duvidosa,
gerando, assim, insatisfação e incredulidade perante
o mercado consumidor
O consumo de hortaliças, embora reduzido, é
suprido pelas importações de vizinhos e compra dos
produtos das demais regiões do país como também
de paises vizinhos como a Venezuela.
Devido às importações, muitas vezes de regiões
distantes, os preços pagos pelos consumidores são
elevados. As perdas, devido ao transporte, as longas
distâncias e o acondicionamento inadequado, são
altas, se comparadas com aquelas ocorridas em
regiões próximas das áreas de produção.
A reduzida área cultivada de hortaliças provoca,
sem dúvida, uma série de conseqüências negativas
para o desenvolvimento social e econômico no
Município de Boa Vista/RR. As importações constituem grande fonte de evasão de divisas. O emprego
de mão-de-obra e a geração de receitas e tributos
ocorrem nas regiões de origem dos produtos.
As áreas produtivas pesquisadas caracterizam-se
por apresentarem reduzidas possibilidades de mecanização e, por isso mesmo, uma elevada capacidade
de geração de empregos, principalmente nas tarefas
de plantio, tratos culturais, colheita, classificação e
embalagem.
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Analisando-se os grandes consumidores de produtos alimentícios, constatou-se que as escolas constituem um importante elemento de demanda de
hortaliças. Entretanto, verificou-se que esse grupo
consome, em grandes quantidades, produtos importados como cenoura, batata e cebola. Alguns desses
produtos poderiam ser substituídos por outros, de
origem local.
Entretanto, o incremento e o fortalecimento da
produção local irá requerer a intervenção direta do
Estado, principalmente no planejamento e no fornecimento de assistência técnica especializada aos produtores, processadores e comerciantes, dada a
complexidade da produção e da comercialização.
Tendo em vista o desenvolvimento da atividade
no município, onde, de um lado, os consumidores
exigem freqüência e regularidade no abastecimento,
e de outro, os produtores manifestam receio em
investir em culturas cujos preços oscilam extraordinariamente, sugere-se algumas providências por
parte dos produtores rurais, cooperativas e técnicos
do governo, tais como:
• Desenvolver ou adaptar tecnologias de produção adequadas às características edafoclimáticas e ao padrão de consumo do estado;
• Apoiar as ações privadas de pesquisa, produção e comercialização, instituindo benefícios
fiscais e financeiros para projetos adequadamente formulados;
• Preparar e equipar o serviço oficial de extensão
rural e assistência técnica para o atendimento
adequado e oportuno aos produtores rurais;
• Produzir e divulgar informações de preços e
tendências de mercado para produtores rurais,
técnicos e consumidores;
• Criar mecanismos coletivos eficientes de escoamento da produção, visando a redução de custos
e um maior poder de negociação de preços.
As iniciativas propostas propiciarão, se adequadamente implementadas, a potencializarão das oportunidades e a redução das carências dos mercados locais,
substituindo as importações pela geração de receitas,
empregos e, sobretudo, produtos de melhor qualidade e
preços reduzidos.
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Efeitos de Extratos Vegetais Através
de Diferentes Métodos de Aplicação
no Controle do Caruncho do Feijão Vigna
(Callosobruchus maculatus)
Silvana Alves de Almeida(1), Nilene Rodrigues dos Santos(2),
Francisco de Assis Cardoso Almeida(3)

Abstract
Effects of Vegetable Extracts Through Application Different Methods in the Control
Weevil of Cowpea (Callosobruchus maculatus)
Four extracts in the vapor form (with and without tube) and liquid (directly) were applied in 0,5 kg
bean Vigna unguiculata, previously expurgated with fosfina, and afterward infested with 50 adult
insects of Callosobruchus maculatus with the objective of control this plague of the stored bean.
For the obtainment extracts were used flowers, leaves, fruits and dry stem of the vegetable species,
in percolator, with ethyl alcohol solvent (70%), The statistical design was completely randomized
with arrangement factorial with 4 repetitions. By the obtained results, it is concluded that the
mortality of the insects is related with extract the kind and the application methods, being the
extracts, of Callopogonium caeruleum and Piper nigrum applied directly to the mass bean were the
most efficient in the control of weeivil of cowpea.
Key-words: insects-plague; mortality; seeds.

Introdução
O Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae), conhecido popularmente com caruncho, é
considerado um dos principais insetos-praga do feijão
Vigna armazenado. Seus danos são decorrentes da
penetração e alimentação das larvas no interior das
sementes, provocando inúmeros prejuízos como redução do poder germinativo, do valor nutritivo das
sementes e grãos, entre outros. Seu controle tem sido
realizado em larga escala, por meio de produtos químicos fumigantes. As pesquisas atuais e o aumento no
conhecimento dos prejuízos advindos do uso indiscri-

minado desses produtos vêm encorajando estudos
relacionados a novas técnicas de controle relacionado
a essas pragas, dentre elas o uso de inseticidas de origem vegetal. Tais inseticidas, também chamados inseticidas botânicos, são alvo constante de inúmeras
pesquisas nas quais se apresentam resultados satisfatórios, além de serem de fácil utilização e obtenção de
baixo custo e, ainda, minimizarem os problemas apresentados pelos produtos químicos, constituindo-se em
um importante método de controle a ser adotado, principalmente, pelos pequenos agricultores1. A utilização
de plantas com atividade inseticida no controle de pragas de armazenamento se deve, sobretudo ao surgi-

(1) Mestre em Engenharia Agrícola, UFCG. Rua: Professor Manoel Viana 124 Conjunto Castelo Branco I, João Pessoa -PB.
(2) Mestre em Engenharia Agrícola, UFCG. Rua:João Pequeno 596 Catolé, Cep: 58104- 655 Campina Grande - PB. Fone: (83) 3337-2237.
E-mail: nileners@yahoo.com.br
(3) Professor Adjunto do Deag, UFCG.
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mento da resistência dos insetos aos inseticidas
organossintéticos, à contaminação causada por elas, à
presença de resíduos químicos tóxicos nos alimentos e
à intoxicação dos operários aplicadores de inseticidas2. As pesquisas com plantas inseticidas são realizadas, basicamente, com o objetivo de se descobrir
moléculas com atividade contra insetos que permitam
a síntese de novos produtos inseticidas e a obtenção de
inseticidas naturais para o uso direto no controle de
insetos-praga3. Sobre o tema4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 referenciam
estudos com extratos de origem vegetal e seus efeitos
sobre diversas espécies de insetos praga de sementes e
grãos armazenados. Assim, como o avanço nas pesquisas relacionadas aos inseticidas de origem vegetal
possibilita perspectivas para sua utilização no controle dos insetos praga de grãos e sementes armazenados, desenvolveu-se este trabalho com o propósito de
se avaliar, em condições de laboratório, a eficácia de
extratos vegetais no controle ao Callosobruchus
maculatus.

diretamente na massa, onde se encontravam os
insetos, dentro de um tubo de PVC perfurado em
toda sua extensão que havia sido introduzido no
centro da massa de sementes para permitir uma
melhor difusão dos gases. Após três dias da
aplicação dos extratos, os adultos foram retirados e
contados os sobreviventes, os quais foram
descartados e avaliou-se a percentagem de infestação
inicial (ovos). Depois de 30 dias da aplicação dos
extratos foi avaliada a percentagem de infestação
final (orifícios de emergência dos adultos).
No método direto, as sementes, previamente
expurgadas, foram tratadas e secas, obedecendo à
metodologia utilizada no experimento anterior.
Depois foram acondicionadas nos silos metálicos e
colocados 50 insetos para oviposição. Passados 3
dias da inoculação dos insetos, os adultos vivos
foram contados e descartados, sendo avaliada a percentagem de infestação inicial (ovos) e final (orifícios de emergência dos adultos) após 30 dias.

Material e métodos

Resultados e discussão

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de
Armazenamento e Pré-processamento de Produtos
Agrícolas (LAPPA) da Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG), PB. Os insetos foram multiplicados
em laboratório sob condições ambientais, dentro de
recipientes de vidro transparente, contendo 0,5 kg de
feijão, previamente expurgado; os extratos foram
obtidos a partir de quatro espécies vegetais, citadas na
literatura especializada como possuidores de princípios ativos no controle de insetos-praga de grãos e
sementes armazenadas ou, ainda, por serem popularmente detentoras desses princípios, sendo estes submetidos a uma secagem em estufa a temperatura
constante de 40 ºC, durante 48 h; posteriormente, o
material seco foi triturado e moído de facas elétrico,
até a formação de massa fina (pó) e foi levada ao percolador de extração, no qual o solvente extrator
(álcool etílico a 70%) passava retirando os princípios
ativos, conforme metodologia11.
Foram colocados 50 insetos adultos, com idade
entre 0 e 72 hs e sexagem não efetuada, em 0,5 kg de
feijão Vigna unguiculata tipo “rabo de tatú”,
previamente expurgada com fosfina. Posteriormente
os extratos, na forma de vapor, foram aplicados

A análise de variância revelou efeito significativo para todas as fontes de variações analisadas
(Tabela 1). Observa-se, na/pela Figura 1, diferenças
estatísticas entre todos as formas de aplicação dos
extratos, pelo método do vapor e da aplicação direta,
no tratamento de sementes do feijão Vigna unguiculata tipo “rabo de tatú” em silos metálicos de tamanho reduzido, visando à mortalidade dos
Callosobruchus maculatus, exceto entre as formas
de aplicação “com e sem tubo”, que foram iguais
entre si, quando o extrato utilizado foi a Annona scamosa. De acordo com os dados obtidos nesta análise
tem-se que a aplicação “direta” dos extratos, na
massa de sementes foi a mais eficaz, em relação aos
demais formas de aplicação, por ter proporcionado o
maior índice de mortalidade dos insetos após 48
horas do tratamento, com exceção do extrato de
Piper nigrum que mostrou-se mais eficiente quando
aplicado pelo método de “vapor” com auxílio de um
tubo de PVC perfurado em toda sua extensão e introduzido no centro da massa de semente, o qual teve
como objetivo diminuir a dificuldade de penetração
dos gases liberados pelos extratos na massa de
sementes, permitindo, assim, uma melhor difusão de
suas moléculas.
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Tabela 1. Quadrado médio (QM) das Análises de variâncias referentes ao número de insetos
vivos, infestação inicial (ovos) depois de 48 horas do tratamento das sementes e infestação
final (orifício de emergência) de Callosobruchus maculatus depois de 30 dias.
Insetos vivos

Fonte de Variação

Infestação inicial

Infestação final

GL

MG

GL

MG

GL

MG

Método de aplicação (M)

2

1730,51*

2

3062,57*

2

888,14*

Extrato (E)

4

1694,70*

4

3286,96*

4

5449,91*

MxE

8

216,87*

8

412,86*

8

168,91*

Resíduo

45

8,34

45

34,45

45

16,60

CV(%)

11,63

14,61

12,72

* Significativo a 1% de probabilidade.

Com tubo
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50
40
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(c)

aB

aB

aA

aB aA
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bB
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cD
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0
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0

Infestação final (%)

Número de insetos vivos

Sem tubo

80
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60
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30
20
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0

(b)
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aA aA aA

aBC
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bB

aC aB

cB
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B
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Figura 1. Número de insetos vivos (a), infestação inicial (b)
depois de 48 horas e infestação final (c) depois de 30 dias da
aplicação dos extratos de Azadiracta indica (A), Calopogonium caeruleum (B), Piper nigrum (C) e Annona scamosa
(C). Testemunha (E).

De forma geral, quando comparados com a testemunha todas às formas de aplicação utilizadas neste
experimento mostraram-se eficazes pelos efeitos
observados na redução do número de insetos vivos.

Entretanto, em termos de valores médios totais o
método que melhor destacou-se foi o da aplicação
“direta” dos extratos no tratamento das sementes, e os
extratos que obtiveram melhor desempenho na mortalidade dos C. maculatus foi o Calopogonium caeruleum
e Piper nigrum, superando inclusive a Azadiracta
indica, que é conhecida e explorada mundialmente
como “agente de controle de insetos e pragas”. Utilizando extratos vegetais no controle do Sitophilus spp
incoculados em uma massa de sementes de Zea mays
BR 122, comprovou a eficiência do Piper nigrum com
uma mortalidade de 94% desses insetos7. Quando trabalhou com diferentes produtos vegetais no controle do
C. maculatus, concluiu que o extrato de Bixa orellana
foi o que proporcionou maior mortalidade do caruncho
do feijão Vigna12.
Para o percentual de infestação inicial e final
(Figura 1b e c), observa-se que a maior infestação
ocorreu nas sementes não tratadas (testemunha) e
que a “aplicação direta”, mais uma vez, proporcionou os melhores resultados, ou seja, este método
sobressaiu entre as demais, com exceção da forma
“com tubo”, quando o extrato aplicado foi o Piper
nigrum (infestação inicial), e das formas “sem e com
tubo”, quando o extrato aplicado foi a Annona
scamosa (infestação final), que foram estatisticamente iguais entre si.
Com relação aos extratos, empregados no tratamento das sementes, comprova-se a eficiência do
Calopogonium caeruleum e o Piper nigrum por
terem inibido o desempenho de postura dos C. maculatus, induzido, assim, um menor número de ovos
postos sobre as sementes de feijão e, conseqüentemente, menor número de insetos emergidos
(Figura 1a). Este fato sugere que esses dois extratos
são detentores de princípios ativos, possivelmente
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pertencentes ao grupo químico alcalóide revelado no
estudo fitoquímico, realizado anteriormente, que
agem no aparelho respiratório desses carunchos,
matando-os asfixiados, bem como interferindo na
oviposição e viabilidade dos ovos. A utilização do
extrato de P. nigrum n-hexânico 1000 ppm no tratamento de sementes de Zea mays controlou significativamente a emergência do Sitophilus spp9. Quando
trabalharam com extratos de P. nigrum no controle
do caruncho Zabrotes subfasciatus em sementes de
Phaseolus vulgaris armazenados, sugeriram que a
“piperina”, principal ingrediente ativo desta espécie
contra insetos praga, poderia ser a responsável pelo
relativo controle desses carunchos até 90 dias de
armazenamento, quando aplicada em concentrações
de 200 e 900 ppm.5

Conclusão
Com base nos resultados obtidos pode-se concluir
que a aplicação dos extratos de Callopogonium caeruleum e Piper nigrum diretamente sobre a massa de
sementes foi o método mais eficiente no controle ao
Callosobruchus aculatus.
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Cosmologia Newtoniana
Abel Dionizio Azeredo(1), José Carlos T. de Oliveira, Adriano Barros,
Ijanílio G. de Araújo e Sumaia Sales

Resumo
As primeiras incursões feitas no século XIX rumo à cosmologia, quando a teoria newtoniana era aceita
sem restrições, acabaram condenadas ao fracasso porque se admitia um universo estático – sem
movimento de matéria em larga escala. Mesmo Einstein relutou em aceitar as conseqüências
cosmológicas da relatividade geral, tanto é que introduziu artificialmente em sua teoria uma constante, a
constante cosmológica, para forçar um universo estático. Só em 1934, que Milne e McCrea[2] [3]
voltaram ao problema newtoniano e demonstraram que em muitos aspectos a cosmologia newtoniana
era completamente equivalente à Cosmologia Relativística. Vamos, neste trabalho, estudar cosmologia
do ponto de vista puramente newtoniano, como fizeram Milne e McCrea e, verificar que, em muitos
aspectos, a cosmologia newtoniana é completamente equivalente à cosmologia relativística dada pela
solução do tipo Friedman-Robertson-Walker das equações de Einstein da relatividade geral.

Introdução
A cosmologia, relativística ou não, pressupõe a
validade do chamado princípio cosmológico que diz:
O Universo se apresenta com o mesmo aspecto em
todos os pontos, exceto por algumas irregularidades
locais. Em outras palavras: O universo é homogêneo e
isotrópico em larga escala.
Veremos, na seqüência, que, mesmo aceitando-se o
princípio cosmológico, não pode haver solução estática
em termos estritamente newtonianos.
Consideremos então o universo como um fluido uniforme, com densidade r e pressão P. Dois observadores
O e O’ [veja a Figura 1] movendo-se de forma similar
com o fluido observam um ponto genérico Q e, pelo
princípio cosmológico, observam sempre o mesmo
aspecto em Q. Na mecânica newtoniana o tempo t é
absoluto e flui uniformemente, por isso o problema da
sincronização de relógios não se apresenta. No entanto
as medidas realizadas por dois observadores distintos
devem ser feitas sempre no mesmo tempo t.

Figura 1. Dois observadores (O e O’) observam um ponto
genérico (Q).

A velocidade relativa entre os dois referenciais é
v(a) e r’ = r - a. A velocidade medida para uma partícula situada em Q por O e O’ é v ( r, t) e v‘ ( r’, t)
respectivamente. Da mesma forma, a densidade e a
pressão medidas em Q pelos dois observado res é
r ( r’, t) e P( r’, t) por O e r ( r’, t) e P( r’, t) por O’.
No entanto, densidade e pressão são quantidades
definidas independentemente do observador, assim,
elas devem ter a mesma forma funcional para que O e
O’ não tenham visões diferentes do universo. Ou

(1) Grupo de Astrofísica, Gravitação e Relatividade. Departamento de Física, Universidade Federal de Roraima, Av. Ene Garcez 2413,
Bairro Aeroporto, 69310-270 Boa Vista, RR.
Eletronic-mail: azeredo@dfis.ufrr.br
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seja, o princípio cosmológico exige que “massa de
v’, r e P sejam as mesmas funções de r e t que v’, ñ e
P de r e t. Como t é o tempo absoluto newtoniano e
todas as medidas são efetuadas no mesmo tempo t,
podemos, no momento, omitir a variável t já que só
consideramos variações espaciais. 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 princípio cosmológico
exige que v‘ e v sejam a mesma função de seus argumentos, ou seja, devem satisfazer a equação funcional
v’ (r’) = v (r’ – a) = v(r) – v (a) = v’ (r’),

(4)

ao passo que r e P devem ser independentes da posição, como mostra (2) e (3). Isto nos mostra que v é
uma função linear de seu argumento, assim podemos
escrever
v (r)= V r

(5)

em que V é um tensor independente de r. Como todo
tensor, V pode ser decomposto em uma parte simétrica e outra antissimétrica. A parte antissimétrica de
V corresponde a uma rotação rígida do universo em
torno do sistema de referência, ou, o que é equivalente, do sistema de referência. Colocando o sistema
de referência para girar junto com o universo, a parte
antissimétrica de V se torna nula, assim, dispondo o
sistema de coordenadas de modo a coincidir 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 elementos diagonais do tensor simétrico V. Até agora invocamos o princípio
cosmológico apenas no que se refere à homogeneidade do universo. Admitindo também a isotropia
podemos impor A = B = C.
Assim,
v = f(t) r

(7)

r = r (t)

(8)

P = P(t)

(9)

na qual restauramos a dependência explicita em t.

Se considerarmos (7) como a equação de movimento de uma partícula, então podemos integrá- la
na forma
r = R(t) r0

(10)

onde ro é o vetor posição da partícula em t = t0 e R(t)
satisfaz
f(t) =

1 dR
R dt

(11)

na qual admitimos R(t0) = 1 como condição de contorno.
Isto demonstra que os únicos movimentos compatíveis com a homogeneidade e a isotropia são a
expansão e a contração uniforme com um fator de
movimento dependente do tempo R(t).
Impondo o princípio da conservação de massa,
na forma da equação da continuidade
¶r
¶r
+ D × (r n ) = 0, obtemos,
+ 3rf ( t ) = 0, que, em
¶t
¶t
virtude de (11), fica
r(t ) =

r(t 0 )
R 3 (t )

(12)

Uma conseqüência óbvia de (10) é que, se todas
as dimensões lineares são aumentadas por um fator
R(t), os volumes aumentam por R3(t) e as densidades
devem diminuir proporcionalmente, o que é consistente com (12).

Equação de movimento
para a matéria em
larga escala
Vamos impor agora o princípio de conservação
do momento linear na forma da equação de
Euler-Lagrange. Para isso devemos comprovar que o
sistema de coordenadas O é inercial. Layser e
McCrea4, 5 demonstraram que um método definitivo
consiste em aplicar as considerações newtonianas a
um sistema ligado, tal como um corpo esférico
homogêneo e arbitrariamente grande situado no
espaço vazio, tal que a aplicação local do princípio
cosmológico permita assegurar a homogeneidade em
todo o seu interior. Eles demonstraram que se a partícula central é inercial, excluindo-se a possibilidade
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de rotação e aceitando-se a isotropia, qualquer observador no interior da esfera pode ser considerado
inercial pela combinação dos efeitos da inércia e da
gravitação. É interessante notar que cada sistema
referencial é inercial, apesar de que distintos observadores podem apresentar acelerações entre si. Aceitando-se que cada observador utiliza unicamente seu
próprio sistema de referências, não se apresentará
dificuldades ou contradições. Da equação de
Euler-Lagrange, obtemos a equação de movimento
dn 1
æ rdf
ö
+ grad P = ç
+ f 2 ÷-F = 0
dt r
è dt
ø

(13)

onde F é força por unidade de massa. Pela equação
de Poisson,
D · F = – 4pGr

(14)

Tomando a divergência de (13), com (14), obtemos
æ df
ö
3ç + f 2 ÷ = -4pGr
è dt
ø

(15)

tão de se acrescentar um termo a lei da gravitação de
Newton que só fosse sentido a enormes distâncias e
não tivesse influência sobre o sistema solar para
resolver esta dificuldade, mas isso implicava numa
demasiada arbitrariedade e não encontrava aceitação
na época. Fazendo uma analogia com o caso relativístico, vemos que podemos introduzir um termo
proporcional a distância e independente da densidade na lei de força (16), assim
4
1
| F| = - pGr ( t ) + lr
3
3

(18)

em que l, a chamada constante cosmológica, tem
dimensões de (tempo)-2 e o fator 1/3 foi introduzido
para facilitar os cálculos posteriores. Este termo
hipotético cumpre o mesmo propósito que o introduzido por Neumann (1896) e Seeliger (1895,1896) e
foi introduzido pela primeira vez por Einstein com o
objetivo de obter um modelo de universo estático.
Assim, (17) é escrita como
R2

d 2R 4
1
+ pGr ( t 0) - lR 3 = 0
2
3
3
dt

(19)

2

De (13) F = | F| r, onde | F| h df + f . Comparando
4
com (15), vemos que | F| = - pGr, assim
3
4
| F| = - pGr
3

1 d æ dR ö
æ df
ö 1 dn 1 d
=
( f ( t )R ) =
ç + f2÷=
ç
÷
R dt è dt ø
è dt
ø R dt R dt
assim, substituindo em (15), com r (t) conforme (12),
obtemos
d 2R 4
+ pGr( t 0 ) = 0
3
dt 2

(17)

De (17) vemos que um universo estático (R =
constante) é impossível, a não ser no caso trivial
quando a densidade se anula. Isto explica as dificuldades da cosmologia no século XIX quando não se
admitia um universo dinâmico. Houve então a suges-

2.
3.

1 2
æ dR ö C
ç
÷ - - k + lR
3
è dt ø R

(20)

(16)

Conforme (13) e (11)

R2

Integrando (19) obtemos

8
na qual C º pGr( t 0 ) e k, a chamada constante de
3
integração e tem a mesma dimensão de l. É interessante notar que (20) é idêntica à expressão obtida na
cosmologia relativística, com exceção da interpretação
física da constante k. Na cosmologia relativística k
representa a curvatura do 3-espaço induzido ortogonal
as linhas de mundo das partículas2, aqui, k representa a
energia total das partículas. As conseqüências dessa
notável similaridade descoberta por Milne e McCrea,
em 1934, são muito significativas e demonstram que, a
exceção da interpretação física de k, à cosmologia newtoniana é completamente equivalente a cosmologia
relativística3. Os parâmetros ë e k são completamente
arbitrários e C deve ser maior que 0 para que tenhamos
densidade de massa positiva.

Pois a relatividade geral é uma teoria geométrica[6].
Veremos ainda que a questão da propagação da luz não é satisfatoriamente abordada pela teoria newtoniana.
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Análise qualitativa
das soluções da equação
de movimento para a
matéria do universo

valores assintóticos que R assume são: para valores
pequenos de t, R~ (9Ct2/4)1/3 e, para t grande, R ~
exp[t(P/3)1/2].

A equação (20) pode ser integrada em termos de
funções elípticas, mas para o nosso propósito basta
uma análise qualitativa. Para isso faremos distinção
entre os seguintes casos:

Neste caso dR/dt é uma função positiva decrescente de R. A velocidade de expansão diminui continuamente e R ~ (9Ct2/4)1/3 para valores pequenos de t
e R ~ t(–k)1/2 + Õ(1) para t grande.

Caso k < 0
O caso k < 0 é ilustrado na Figura 2.

l=0

l<0
Neste caso dR/dt é uma função oscilatória, decrescente e positiva em 0 = R < Rc e crescente, porém
negativa em Rc < R = 0, onde Rc =[3C/2(– l)]1/3.

Caso k = 0
O caso k = 0 é ilustrado na Figura 3. Este caso é
muito semelhante ao primeiro (k < 0), vale a mesma
análise e se observa o mesmo comportamento assintótico, no entanto, aqui existe a solução explícita:

Figura 2. Modelos de universo para cosmologia newtoniana. Caso k < 0.

l>0
Neste caso a velocidade de expansão dR/dt é uma
função positiva de R e tem um mínimo em Rmin =
(3C/2Õ)1/3. A velocidade de expansão diminui até
que R = Rmin e logo após aumenta novamente. Os

Figura 3. Modelos de universo para cosmologia newtoniana. Caso k = 0.
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ì 3C
ü
l > 0 n R = í [cos{t ( 3Õ ) 1/ 2 } - 1] 1/ 3 ý
î 2l
þ
æ9
ö
l = 0 n R = ç Ct 2 ÷
è4
ø

1/ 3

ì 3C
ü
l>0 n R=í
[1- cos{t ( 3l ) 1/ 2 }] 1/ 3 ý
î 2(-l )
þ

a) Solução estática: R = Rc;
b) R ~ (9Ct2/4)1/3 no princípio, mas logo a
velocidade de expansão diminui e R se
aproxima de Rc assintoticamente.
c) R ~ Rc no princípio, mas logo a velocidade de
expansão aumenta e R ~ exp {t(l/3)1/2} para
grandes valores de t.

Caso k > 0
O caso k > 0 é ilustrado nas Figuras 4 e 5, abaixo.
Neste caso há uma maior variedade de situações.
4k 3
Existe um valor crítico lc de l definido por lc = 2 .
9C

Figura 5. Modelos para a cosmologia newtoniana. Caso k
> 0 e l ³ lc.

0 < l < lc

Figura 4. Modelos para a cosmologia newtoniana. Caso k
> 0 e l ³ lc.

l > lc
Neste caso, similarmente aos dois anteriores com
l > 0, a velocidade de expansão dR/dt é uma função
positiva de R com um mínimo em R = (3C/2 l)1/3.

Neste caso R não é definida na região R1 < R <
R2. Existem duas soluções:
a) 0 = R = Ri – muito similar aos casos em que ë
< 0. A solução é oscilante;
b) R = R2 – R ~ exp {(–t)(l /3)1/2} próximo a t t –
¥. A velocidade de expansão dR/dt diminui até
que R alcance seu valor mínimo R2. A partir
daí, a velocidade de expansão aumenta e para
grandes valores de t R ~ exp {t(l /3)1/2}.
l£ 0

l = lc
Neste caso dR/dt é positiva ou nula e, quando dR/dt
= 0 existe uma dupla raiz em R = Rc = 3C/2k. Existem
3 soluções:

Neste caso a solução é oscilatória, muito semelhante aos dois primeiros casos com l < 0.
Assim cobrimos todos os casos possíveis, que
apesar de analisados para a cosmologia newtoniana
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são os mesmos casos que aparecem na cosmologia
relativística. Só é necessário mencionar o modelo de
universo de De Sitter da cosmologia relativística,
com k = 0 e l > 0 que, apesar de apresentar o mesmo
comportamento assintótico que o caso 2 (com l > 0)
que analisamos, é estacionário e apresenta o mesmo
aspecto em todo o tempo. No entanto, este modelo
não é interessante do ponto de vista cosmológico por
estar desprovido de matéria (r = P = 0).

A questão da
propagação da luz

r2 r1
dt
= c ò t2t1
R2 R1
R(t)

O comportamento da função R(t) descreve perfeitamente o comportamento do universo como visto
de “fora do universo”. Devemos considerar agora o
aspecto visto por um observador participando do
movimento de expansão (ou contração) do universo
em um modelo qualquer. É claro que as conclusões
deste observador se realizam a partir do exame da luz
proveniente de objetos distantes, assim devemos
considerar a propagação da luz nestes modelos. É
neste ponto que se evidencia a debilidade da teoria
newtoniana, pois, para obter resultados razoáveis,
precisamos empregar conceitos e métodos pós-newtonianos.
Do princípio cosmológico se deduz que a velocidade local da luz deve ser a mesma para todos os observadores em um mesmo momento, apesar de que possa
ser uma função do tempo. Supondo que a soma de
velocidades da mecânica newtoniana seja válida inclusive para a velocidade local da luz c(t), temos então
para os raios que chegam e para os que saem, dr/dt =
(R/R)r ± c(t) respectivamente, que é equivalente a
R

dærö
ç ÷ = ±c(t)
dt è R ø

cosmológicas da teoria newtoniana. Esta distinção,
incompatível com a cosmologia, seria necessária para
qualquer interpretação do efeito Doppler cósmico (desvio gravitacional da freqüência da luz), pois a equação
que dá o efeito Doppler newtoniano depende não
somente da velocidade relativa entre o observador e a
origem de seu sistema de referências, mas também de
suas velocidades absolutas.
Para continuar avançando precisamos supor uma
forma específica para c(t). Por simplicidade tomamos
c como constante (assim, obtemos resultados paralelos ao caso relativístico). Integrando (21) obtemos

(21)

Podemos interpretar (21) como a equação de propagação dos raios luminosos em um éter que participe da
expansão (ou contração) do universo. Na teoria newtoniana é necessário supor a existência de tal éter, pois sem
o conceito de éter se poderia distinguir entre os observadores “realmente” em repouso e “realmente” em movimento o que estaria em desacordo com as soluções

(22)

em que r1 representa r(t1) e assim por diante.
Considerando agora um raio de luz emitido em
r(t) que viaje até um observador situado em r = 0,
neste caso
r1
dt
= ±c ò t2t1
R1
R(t)

(23)

em que t2 é o momento da recepção, t1 é o momento
da emissão e r1 é a distância da fonte que emite a luz
até a origem no momento da emissão.
Como fizemos anteriormente, vamos considerar
o universo como um fluido uniforme – assim não
precisamos falar em éter – e a origem do sistema de
referência movendo-se uniformemente com o fluido
de onde se emite luz em vários instantes t1. Assim, a
parte esquerda de (23) é nula, pois r1 = 0. Dois raios
luminosos sucessivos emitidos em t1 e t1 + Dt1 são
recebidos em t2 e t2 + Dt2, assim, de (23)
Dt 1 Dt 2
Dt 2 R 2 R(t 2 )
=
ou seja,
=
=
R1
R2
Dt 1 R 1 R(t 1 ) (24)
Se Dt1 representa o período da onda emitida, Dt2
representa o período da onda recebida e, como conseqüência da constância da velocidade da luz que admitimos implicitamente, (24) é a expressão para o efeito
Doppler 1+ sl/l, identicamente ao resultado relativístico.
No caso de expansão do universo, R(t) é uma função
crescente, ou seja, R(t2) > R(t1) e (24) expressa não
somente que a luz chega com menor energia [por um

Cosmologia Newtoniana

83

fator (R1/R2), supondo-se que a constante de Planck
seja constante com o tempo], mas também menos
intensa [por um fator (R1/R2)2].
A recíproca é verdadeira no caso de um universo
em contração. Considerando uma fonte isotrópica a
uma distância r0 do observador que emita luz no
momento em que R = 1, então, em t1, o momento da
recepção, a luz terá sido distribuída isotropicamente ao
redor da fonte sobre uma esfera cuja superfície passa
pelo observador. Em conseqüência de (10), o raio da
esfera será r0R(t2). Assim a intensidade da luz recebida
será igual à intensidade original dividida pelo raio da
esfera e multiplicada pelo fator de redução (R1/R2)2 de
que falamos acima. Assim,
|=

c
4lr02 R 22

æ R1
ç
çR
è 2

ö
cR 21
÷2 =
÷ 4 lr 2 R 4
ø
0
2

Conclusão
Com isso vemos que os trabalhos de Milne e
McCrea demonstraram não só a surpreendente similaridade entre as cosmologias newtoniana e relativística,
mas também que a mecânica newtoniana se aplica até a
escalas cósmicas e, apesar de seus problemas intrínsecos, proporciona excelentes resultados.
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Teoria do Campo Gravitacional
na Mecânica Newtoniana
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Resumo
Estamos interessados em explorar a mecânica newtoniana no que tange a descrição do campo
gravitacional. Queremos saber onde ela é suficiente e onde ela falha na descrição dos fenômenos
gravitacionais. Obteremos, em linguagem moderna, a partir das leis de Kepler, as equações de
campo da gravitação newtoniana em primeira e segunda ordem. Veremos que a covariância
galileana nos permite adicionar uma constante cosmológica às equações de campo – estudaremos
as conseqüências desse fato. Estudaremos, também, o princípio da equivalência fraco e os
buracos negros de Michell e Laplace. Outros testes como o avanço do periélio dos planetas, o
red-shift gravitacional da luz das galáxias distantes, a deflexão gravitacional da luz de Soldner’s e
a dilatação gravitacional do tempo também serão apresentadas. Com o advento da relatividade
restrita (ou especial) de Einstein, passou-se a pensar que todos os problemas da gravitação
newtoniana residiam no fato de esta conter, em sua estrutura, um tempo absoluto que implica em
“ação instantânea à distância” e numerosas foram as tentativas realizadas para tentar adequar a
gravitação newtoniana aos princípios da relatividade restrita, até que, em 1916, Einstein
apresentou sua teoria da gravitação: a teoria da relatividade geral. Entretanto, para a nossa
percepção cotidiana e para os efeitos gravitacionais mais pertinentes ao nosso meio terreno, a
mecânica newtoniana é suficiente. Sendo assim, vale a pena conhecê-la.

Introdução
Galileu Galilei1 foi o primeiro a introduzir quantitativamente o tempo na descrição de um problema
físico. As leis empíricas sobre o movimento dos corpos descoberta por ele eram obtidas diretamente da
observação. Interessado em descrever a natureza,
principalmente do ponto de vista cinemático, ele usou
o limite de precisão dos relógios da época e assim
pode verificar que a velocidade final de um móvel
abandonado sobre um plano inclinado não dependia
do comprimento do plano, nem da sua inclinação e
nem de alguma outra propriedade intrínseca do
móvel, como a sua massa, por exemplo, mas somente

da diferença de altura entre as posições inicial e final e
podia ser relacionada com o quadrado do tempo que o
móvel levava para descrever o percurso. Assim ele
pôde conjecturar o que chamamos de princípio da
equivalência fraco, que pode ser colocado na seguinte
forma: todos os corpos “caem” da mesma forma sob a
ação de um campo gravitacional. Esta foi a mais
importante propriedade da gravitação descoberta por
Galileu e, se não bastasse, sua experiência com planos
inclinados possibilitaram, ainda, a descoberta da lei da
composição de velocidades, o que conhecemos hoje
como relatividade de Galileu.
A relatividade de Galileu permitiu que se derrubasse o argumento de Aristóteles que vencera a
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discussão com os atomistas gregos (Heraclides e
Aristarchus, entre outros) sobre a questão de a Terra
estar ou não em movimento. Os gregos da escola de
Aristóteles acreditavam nas formas geométricas perfeitas, onde a esfera era a mais perfeita de todas e os
corpos celestes, obviamente, teriam que descrever
órbitas esféricas (ou mais precisamente estar fixas
em esferas que giravam sobre o centro do universo, a
Terra, que era imóvel). Já os atomistas acreditavam
que o Sol, e não a Terra, era o centro do “universo” e,
portanto, a Terra estaria em movimento. Mas Aristóteles ganhou o debate ao argumentar que, se a Terra
estivesse em movimento ao jogar-se uma simples
pedra para o alto ela deveria cair num local diferente
daquele em que foi lançado, assim obviamente a
Terra era imóvel. Os atomistas, que eram minoria,
foram desacreditados e, mais tarde, em 70-dC, Ptolomeu sistematizou o que acreditavam Aristóteles e
seus discípulos a respeito da gravitação numa teoria
geométrica complicadíssima em que introduziu
ciclos e epiciclos para explicar o movimento dos
astros conhecidos ao redor da Terra. Por mais de um
milênio acreditou-se que os objetos celestes eram
compostos por um elemento diferente dos encontrados na Terra. Enquanto na Terra tudo era constituído
por uma mistura entre os quatro elementos fundamentais, o fogo, a terra, a água e o ar, nos céus um
quinto elemento, o éter, era que constituía os objetos.
A aparente diferença entre os movimentos observados, nos céu circular e na Terra linear, fortalecia essa
crença e impedia tentativas de descrever a natureza
com um número pequeno de interações, já que eram
necessárias duas ciências, uma para os objetos celestes e outra para os terrestres. A teoria de Ptolomeu
aparentemente explicava todos os fenômenos observados, embora os métodos de observação utilizados
eram meramente qualitativos. No entanto as observações astronômicas gradualmente foram ficando
mais precisas e começaram a trazer desconforto a
teoria de Ptolomeu que era mais e mais “remendada”
com a introdução de mais e mais ciclos e epiciclos.
Em 1543, Nicolau Copérnico2 publicou a teoria
defendida pelos atomistas gregos Heraclides e Aristarchus que, há muito havia se perdido e, graças às
traduções árabes voltaram a circular na Europa no
final da Idade Média. Nela a Terra orbitava ao redor
do Sol numa órbita circular.
Quando Galileu descobriu a lei da composição de
velocidades, pode derrubar o argumento de Aristóte-
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les, mas a Igreja Católica já havia adotado a filosofia
de Aristóteles e, com São Tomás de Aquino, transformou-a em Teologia e, por isso, nem a publicação
de Copérnico, nem a ciência de Galileu poderiam ser
aceitas pela Igreja. Quando Galileu ousou afirmar
que a Terra se movia, foi condenado a prisão
domiciliar pela Santa Inquisição.
Coube a Johannes Kepler, um simples assistente do
renomado astrônomo Tycho Brahe3, o passo seguinte.
Tycho Brahe tinha os recursos de observação mais
avançados que se conhecia até a época e conseguiu
reunir uma formidável quantidade de observações,
muitas vezes mais precisas do que todas as que foram
feitas até então. Mas só após a morte de Tycho Brahe
foi que Kepler conseguiu acesso às observações do
astrônomo. Kepler testava as teorias de Ptolomeu e de
Copérnico com os dados astronômicos de Tycho
Brahe, mas não obteve um bom resultado com
nenhuma delas. Só quando abandonou definitivamente
a teoria de Ptolomeu e conjecturou a possibilidade de as
órbitas serem elípticas e não circulares na teoria de
Copérnico é que tudo se encaixou.
Assim, em duas décadas de trabalho, Kepler conseguiu estabelecer as leis empíricas do movimento
elíptico planetário4.
Newton, que como ele mesmo afirmou “se
apoiou em ombros de gigantes”, conseguiu
estabelecer a lei de interação gravitacional do
inverso do quadrado das distâncias, em 1661, após
combinar n µ r / P, em que P é o período orbital dado
pela 3ª lei de Kepler, P a r2/3, com a expressão
deduzida para a aceleração centrípeta, v2/ r, do
movimento circular, chegando à conclusão de que a
aceleração centrípeta deveria ser proporcional a 1/r2.
Newton trabalhou na determinação de órbitas de
partículas sujeitas à lei do inverso do quadrado das
distâncias inventando métodos infinitesimais
(cálculo diferencial e integral), entre 1680 e 1684,
quando publicou a primeira versão da lei num
manuscrito denominado De motu que depois veio a
constituir a primeira parte de Princípia5. A partir daí,
por mais de 200 anos, a lei de Newton do inverso do
quadrado das distâncias pôde ser considerada
perfeita, no sentido que explicava, com precisão,
todos os fenômenos observados.
Somente no início do século XX medidas astronômicas mais refinadas, a observação de novos fenômenos e, principalmente, o conceito de que não
podemos ter ação instantânea à distância, introdu-

Teoria do Campo Gravitacional na Mecânica Newtoniana

87

zido pela relatividade restrita (ou especial) de Einstein, trouxeram dificuldades à lei do inverso do
quadrado das distâncias de Newton.
Embora a gravitação tenha sido a primeira das
quatro interações fundamentais abordadas pelo
homem, talvez devido a sua universalidade, é a única
que ainda não pôde ser unificada às demais. Vamos,
neste trabalho, tentar mostrar os caminhos percorridos no sentido de se compreender esta fundamental
interação a partir da mecânica newtoniana.
Concentraremos nosso estudo nos fenômenos que
não são bem explicados pela teoria de Newton, como
por exemplo, o desvio da luz e o avanço do periélio dos
planetas. Sabemos, hoje, que esses efeitos gravitacionais só podem ser bem explicados com uma teoria relativística, mas, antes disso, vamos estudar uma das mais
belas construções abstratas humanas: a gravitação
newtoniana.

Gravitação newtoniana
Em linguagem moderna, com o auxílio da notação vetorial podemos descrever a lei de Newton para
a interação gravitacional do inverso do quadrado das
distâncias como
ri (t) - r j (t)
dp i (t)
= -Gå mimj
dt
|ri (t) - r j (t)|3
i¹j

(1)

em que o sinal negativo indica que a lei de força é atrativa, já que mi e mj são positivos, G é a constante de gravitação universal e a somatória da interação de mi com
todos os mj inclui o princípio da superposição(2).
dr
De (1), com p i = mi obtemos a aceleração da
dt
partícula i
d 2 ri (t)
dt

2

= -Gå m j
i¹j

ri (t) - r j (t)
| ri (t) - r j (t) 3

(2)

dp i
= -Ñ i V, vemos que a energia potencial
dt
gravitacional da partícula i é dada por
e, com

V(t, ri ) = -Gm i å
j¹i

mj
|ri (t) - r j (t)|

(3)

De imediato podemos ver que a lei de Newton
para a gravitação universal [eq.(1)] exibe a covariância de Galileu, ou seja, dpi e ri(t) – rj(t) são 3-vetores,
portanto invariantes por translação, rotação e boosts,
e |ri(t) – rj(t)|3, dt, mi, mj e G são invariantes de Galileu (escalares). Esta é uma propriedade muito importante da teoria da gravitação de Newton. No entanto,
a partícula j, arbitrariamente distante da partícula i,
sente o efeito de um movimento executado pela partícula i instantaneamente. Na eq. (1) ti = tj e a teoria
de Newton é uma teoria de ação instantânea à distância, incompatível com os postulados da relatividade
restrita de Einstein.
Embora seja notável a semelhança entre as expressões matemáticas que descrevem as interações gravitacional e eletrostática, a lei de Coulomb da eletrostática
só foi descoberta mais tarde, e tem esse nome em
homenagem a Charles Augustus Coulomb que, em
1785 conseguiu determinar o valor da constante de proporcionalidade da lei de Coulomb usando uma balança
de torção. O valor da constante da gravitação universal,
G, só foi determinado em 1797, mais de um século
após a formulação da lei de Newton, por Henry
Cavendish6 que usou o mesmo método da balança de
torção. O valor mais preciso obtido até hoje para a
constante de gravitação universal G é7
G = (6,67259 ± 0,00085) ´ 10-11 kg -1 m 3s -2 (4)
Devido a G ser extremamente pequeno, a gravidade é um efeito muito fraco quando comparada com
outras forças. Por exemplo, a razão entre as interações gravitacional e elétrica entre dois prótons é
Gmp
= 8,09% 10-37 = 8,09 % 10-37. Entretanto,
2
e / 4p Î0
todos os objetos macroscópicos são neutros eletricamente e as forças nucleares, forte e fraca, são de
curto alcance, assim, graças ao princípio da superposição, a gravitação torna-se importante no mundo
macroscópico, apesar de ser a mais fraca de todas as
interações conhecidas.

(2) Do princípio da superposição se deduz um teorema que foi de vital importância para que Newton pudesse estabelecer sua lei do inverso
do quadrado das distâncias, conhecido como teorema das camadas, que diz:
I. Uma esfera, contendo matéria distribuída simetricamente, atrai gravitacionalmente uma partícula externa como se fosse uma partícula
puntual com massa igual a massa da esfera localizada em seu centro;
II. Uma casca esférica não exerce atração gravitacional sobre uma partícula situada em seu interior.
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Equações de campo
da gravitação newtoniana

2 o escalar de campo f = f(t, r) satisfazendo a
equação diferencial de segunda ordem

Queremos, agora, construir uma equação de
campo para a teoria newtoniana. Esta equação
deverá conter a fonte do campo, ou seja, a massa m
que pode ser escrita como
m = ò d 3 rr (t, r)

(5)

em que a massa total não pode depender de t, mas sua
distribuição sim.
Para construir uma equação de campo invariante
de Galileu, mantendo r(t, r) como fonte, nós precisamos combinar o campo e suas derivadas para igualar
à fonte. Na construção desta invariante, as derivadas
espaciais ¶x, ¶y e ¶z não podem aparecer separadamente para preservar a covariância Euclidiana, ao
contrário, devem aparecer na forma de um gradiente
s = {¶k}. Termos invariantes podem ser construídos
de vetores pela contração destes com os tensores
numéricos dkl e eklm, no entanto, devem aparecer
somente na parte da equação de campo que não
inclua a fonte. Assim a equação de campo deve ter a
forma
f( d kl , e klm , ¶ t , ¶ k , Y kl... (t, r)) = r (t, r)

(6)

em que f é função do campo vetorial real f.
Como o campo gravitacional obedece ao princípio da superposição, toda solução das equações de
campo é um campo e a soma de dois campos dessa
natureza deve também ser um campo que pode ser
encontrado na natureza, isto é, ele deve também
satisfazer às equações de campo. Sabemos que as
equações diferenciais lineares gozam precisamente
desta propriedade; de que a soma de duas soluções
arbitrárias é também uma solução. Conseqüentemente, as equações de campo devem ser equações
diferenciais lineares. Consideremos apenas equações diferenciais lineares de ordem baixa nos campos. Assim vamos considerar as seguintes
possibilidades:
1. O vetor de campo ¦ = ¦ (t,r) satisfazendo a
equação diferencial de primeira ordem
c 1 Ñf + c 2 = r

(7)

(8)
a 1Ñ 2 f + a 2 f + a 3 = r
onde c1 e a1 devem ser constantes independentes de t
e r para permitirem uma variação no fator de campo.
Os parâmetros c2 e a3 e os campos f e ¦ devem refletir
uma dependência em t conforme r(t, r). Entretanto,
c2, a2 e a3 são coeficientes constantes da equação
diferencial linear e, por isso, não devem depender
de r. O operador Laplaciano s2 atua numa quantidade
de campo como um operador escalar Euclidiano e a
3-divergência s ·¦ de um campo vetorial ¦ é um
campo escalar, assim fica claro que não podemos
incluir quantidades como s ´ ¦, s2¦, s´ (s¦), ¦ e ¦ na
eq. (7) porque não são escalares. Também não podemos incluir termos como a4f e a5f na eq. (8) porque
estes não são invariantes de Galileu; o efeito de um
boost em f introduz um termo em n ·sf, onde n é a
velocidade do boost.
Por razões dimensionais vamos escrever c1 =
-1/4pG e c2 = L(t)/4pG, assim a eq. (7) se escreve
-Ñ . f ( t, r ) + L( t ) = 4pGr ( t, r )

(9)

em que L é uma função de t com dimensões de
[tempo-2]. Para que possamos ter uma completa determinação de ¦(t, r) precisamos de uma condição adicional,
assim, tomando o rotacional da eq. (9)(3) obtemos8
-Ñ . f + L = 4pGr e Ñ ´ f = 0

(10)

que juntas estas duas equações determinam completamente o campo ¦(t, r).
Na eq. (8) vamos escrever a1 = 1/4pG, a2 = 1/4l2pG
e a3 = L/4pG, assim
1ö
æ
ç Ñ + 2 ÷f + L = 4pGr
è
l ø

(11)

onde l é um parâmetro real e L é uma função de t
com dimensões de [tempo-2].
É claro que a gravitação newtoniana é obtida
quando fazemos 1/l2 = L = 0, assim a eq. (11) é a
equação de Poisson
Ñ 2 f = 4pGr

(12)

(3) Onde s´s·A = s·s´A = 0, então s´A = 0 ou s^ (s´A) mas, como veremos na próxima subseção ¦ º g, a aceleração da gravidade, assim s e ¦
são antiparalelos e desconsideramos a segunda possibilidade.
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quando estamos no interior da fonte (r¹ 0) e, a equação de Laplace(4) s2f = 0 quando estamos fora da
fonte de gravitação (r = 0).
Comparando (10) e (12) com L = 0, vemos que
(13)

f = -Ñf,

que é condizente com a propriedade do cálculo vetorial que diz que se o rotacional de um vetor se anular
então o vetor poderá ser expresso como o gradiente
de um escalar e, de (10), s × ¦ = 0.
A eq. (13) mostra claramente que os dois conjuntos de equações, de primeira ordem em ¦(t, r) e de
segunda ordem em f(t, r), são completamente equivalentes.
Usando a eq. (3) para a energia potencial gravitacional, vemos que f = V/m satisfaz a equação de
Poisson para uma fonte puntual, isto é, para m =
d(r)r(r), em que s2(1/ |r|) = -4pd(r). Em outras palavras, a equação de Poisson tem como solução
ì
ï
ï
-GM
f( r ) = í
2
ï 2pGrr 2 - æç R
ç
ïî
è 3

r > R, r = 0
ö r £ R, r ¹ 0
÷÷
ø

(14)

Discussões teóricas e uma revisão dos resultados
experimentais feitas por Paik, Stacey e Nieto7, 9,
entre outros, tem considerado a possibilidade de o
campo gravitacional newtoniano ser dado pela eq.
(11) com L = 0, e a densidade de massa r substituída
por q0r, onde q0 é uma quantidade constante sem
dimensão que depende da composição da partícula
que gera o campo gravitacional, assim obtém-se a
solução tipo Yukawa(5)
f0 =

-GMq 0 e
r

-r / l 0

,

(15)

para a eq. (11) na qual f ® f0 e l® l0 e para grandes
distâncias fora da fonte puntual (r = 0) esfericamente
simétrica. Termos do tipo Yukawa são naturais

quando se quer incluir efeitos de segunda ordem em
termos do potencial escalar f sem violar a covariança
galileana.

Equações de movimento
e a lagrangeana de
interação gravitacional
newtoniana
Fazendo uma análise dimensional, ou simplesmente comparando a solução (14) da equação de Poisson fora da fonte (r = 0) com a lei de Newton [eq. (1)],
vemos que as quantidades dp/dt e sf podem ser relacionadas com a inclusão de uma constante (invariante de
Galileu) com dimensão de massa, ou seja,
dp
= -mÑf = mf ou r = -Ñf = f
dt

(16)

em que ¦ º g, a aceleração da gravidade não depende
das propriedades intrínsicas da partícula, como
massa, carga elétrica, spin, composição química ou
qualquer outra, exatamente como requer o princípio
da equivalência de Galileu, ou princípio da equivalência fraco – como citamos na introdução. É interessante observar que na eletrodinâmica a aceleração da
partícula depende não só dos campos, mas também
de sua massa, carga e velocidade(6).
Para determinar as equações de movimento mais
rigorosamente devemos construir a função lagrangeana da partícula, ou sistema de partículas e depois,
por meio das equações de Euler-Lagrange12,
d ¶L ¶L
=0
dt ¶q j ¶q j

(17)

em que qj e qj são as coordenadas e velocidades generalizadas do sistema físico, determinar as equações
de movimento. A função lagrangeana é definida por
& = T(q, q)
& - V(q, q)
&
L(q, q)

(18)

(4) Laplace deduziu esta equação em 178210 e a usou para tratar do problema da órbita de Saturno sendo o primeiro a tratar um problema gravitacional (mecânico) com uma descrição de teoria de campos, embora não usasse a noção de campo que foi introduzida primeiramente
na Física por Michael Faraday (1791-1867).
(5) Em alusão à teoria de Yukawa11 que descreve a interação forte entre os constituintes do núcleo em termos de um potencial efetivo.
dp
(6)
= q(E + n ´ B), em que E e B são os campos elétrico e magnético respectivamente.
dt
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na qaul T e V são as energias cinética e potencial da
partícula, ou sistema de partículas. Para um sistema
newtoniano de duas partículas, a função lagrangeana
tem a forma
L = L part,1 + L part,2 + L int. =
1 r
1 r
= m 1 &r12 + m 2 &r22 - Vint.
2
2

(19)

Com o auxilio da equação (3) para a energia
potencial gravitacional, obtemos de (19) que a
lagrangeana de interação gravitacional newtoniana
para um sistema de partículas é
Lgrav =

r
mi m j
1
m i &ri 2 + Gå r
å
r
2 i
j ¹ i ri (t) - r j (t)

(20)

Assim, de (17) e (20), com as devidas simplificações, obtemos a equação de movimento (16), o que
era de se esperar.
Estes resultados constituem uma aproximação
satisfatória para quando as velocidades (n), pressões
(p), densidades (r) e dimensões dos objetos (l) não
são muito grandes, ou seja,
Df
c

2

<< 1,

p
v2
c
<< 1,
<< 1 e l <<
c2
rc 2
rG (21)

em que c é a velocidade da luz. Caso contrário um
tratamento relativístico se faz necessário.

A constante cosmológica

Este novo termo representa uma nova interação
sofrida pela partícula teste de massa m em r devido à
presença da fonte de massa M localizada na origem.
A energia potencial gravitacional mf é acrescida do
termo -mLr2/6 e esse novo termo de interação é atrativo se convencionarmos L < 0. Este novo termo não
vai à zero no infinito como o primeiro (lei de Newton), pelo contrário, cresce sem limite. Por exemplo,
se |L| = 10-34s-2, o efeito na atração gravitacional
entre duas galáxias típicas (com massas l 1010M?,
onde M? = 2 × 1030kg é a massa solar, e distantes
aproximadamente uma da outra l 1M a.l. = 1022m) é
alterado em cerca de 1% devido a esse novo termo.
Esse novo termo, que se torna importante a escalas
cosmológicas, é independente de M e G, portanto, é
uma interação de caráter diferente das interações
ordinárias conhecidas em escalas comuns. Podemos
adotar esse valor como limite superior para L que,
em unidades naturais |L| £ 10-34s-2 ® Gh|L|/c5 £
10-120, assim o efeito introduzido por esta constante é
completamente desprezível a escalas ordinárias.
Embora a constante cosmológica tenha sido introduzida pela primeira vez por Einstein13 para forçar que
as soluções cosmológicas da relatividade geral prevejam um universo estático e, posteriormente, abandonada quando Hubble14, em 1929, mediu o red-shift
das galáxias distantes e comprovou a expansão do
universo, ela ainda é motivo de especulações, pois
como sabemos, existem soluções cosmológicas para
um universo em expansão com L¹ 0. Ao que tudo
indica, somente a cosmologia e as propriedades do
vácuo na teoria quântica de campos15, é que poderão
determinar o valor da constante cosmológica L, se
ela não for zero.

A covariância Galileana e as observações permitem L ¹ 0 na eq. (11), ou seja
Ñ 2 f + L = 4pGr

(22)

em que L é a chamada constante cosmológica, que,
com simetria esférica, para uma massa puntual no
vácuo (r = 0), a eq. (22) tem como solução
f=

-¶f -GM Lr
ou
= 2 +
¶r
3
r
-GM Lr
+ constante
r
6

A lei de força (2ª lei de Newton) para uma partícula livre é
dp
= mI r
dt

2

f( r ) =

O princípio da
equivalência fraco

(23)

(24)

em que mI denota a massa inercial da partícula, isto é,
a massa determinada diretamente através de princí-
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pios dinâmicos, em referenciais inerciais livres de
interações gravitacionais (ou qualquer outra). Já para
uma partícula sujeita a um campo gravitacional, isto
é, sujeita à equação de campo (12), a equação de
movimento é, de acordo com (16)
dp
= -m G Ñf
dt

(25)

na qual mG é a massa gravitacional da partícula, ou
seja, determinada pelo comportamento da partícula
sob ação do campo gravitacional. Combinando (24)
e (25) concluímos que
r=

mG
Ñf
mI

(26)

que para ser equivalente à segunda parte da eq. (16)
precisamos ter explicitamente
mI = mG

(27)

Isto é, válida a condição (27), o movimento de uma
partícula sob ação de um campo gravitacional não
depende das propriedades intrínsecas da partícula,
como massa, carga elétrica, spin, composição química
ou qualquer outra, exatamente como requer o princípio
da equivalência de Galileu1, ou princípio da equivalência fraco. Assim podemos expressar o princípio da
equivalência fraco(7) como a igualdade entre massa
inercial e massa gravitacional conforme a eq. (27).
Newton, no seu livro Princípia5, fez questão de
deixar claro que as massas inercial e gravitacional
poderiam ter valores distintos. Entretanto, desde
então, numerosas experiências feitas por, entre
outros, Eötvös, Dicke, Roll, Krotkov, Braginsky,
Panov16 e, mais recentemente, a partir de 1981, com
o satélite LAGEOS9, concluíram que se a razão
mI/mG não for 1, a diferença é menor que 1 parte em
1012, ou seja, sempre menor que o erro experimental.

Buracos negros
de Michell e Laplace
De acordo com a gravitação newtoniana e o princípio da conservação da energia, a velocidade que um
objeto precisa adquirir para escapar do campo gravita-

cional criado por uma fonte esfericamente simétrica de
massa M e chegar até a posição r é nesc. = Ö2GM/r. Para
um campo criado por uma fonte de raio R e densidade
constante, nesc. = RÖ8pGr/3. Conseqüentemente, uma
partícula que se move à velocidade c não poderá
escapar de um objeto cujo raio seja superior a um
certo raio limite, Rlim = Ö3c2/8pGr. Para um objeto
como o Sol, com densidade constante comparada à
água, este raio limite é da ordem de 580 vezes o raio do
Sol. O raio de um objeto equivalente, que não permite a
fuga de uma partícula com velocidade c de seu campo
gravitacional, é R = 2GM/c2.
A luz era tratada como de natureza corpuscular,
de acordo com a teoria newtoniana, até cerca de
1800. Em 1784, Michell17 concluiu que a luz de um
objeto com densidade semelhante à do Sol e com um
raio 500 vezes maior não poderia ser vista. Um cálculo similar feito por Laplace18, em 1795, obteve
uma conclusão semelhante; a de que um objeto com
densidade semelhante à da Terra e raio 250 vezes
maior era invisível no universo. Hoje, nos referimos
a objetos como os tratados por Michell e Laplace
como buracos negros e sabemos que objetos com
tamanhas dimensões não podem existir.
Sabemos, hoje, que a luz e campos gravitacionais
muito fortes não podem ser tratados com a teoria
newtoniana. Objetos com densidades comparáveis à
do Sol não podem exceder muito a massa solar porque quanto maior a massa da estrela, mais rapidamente ela consome seu combustível termonuclear e
perde a capacidade de suportar a pressão devido a
sua excessiva massa. A solução esfericamente simétrica das equações da relatividade geral, denominada
solução de Schwarzschild19 determina o horizonte de
eventos de um buraco negro, ou seja
rS = 2GM / c 2 = 2.95

M
km
MÅ

(28)

A eq. (28) diz que a luz não pode escapar de um
buraco negro após ter invadido uma distância r < rS. É
interessante notar que (28) é a mesma expressão
obtida na gravitação newtoniana, como mostramos
acima, entretanto Michell e Laplace não souberam dar
a devida interpretação a essa expressão. Como a luz é
um fenômeno relativístico, não podemos esperar uma
descrição satisfatória de um buraco negro à luz da gravitação newtoniana, nem mesmo se estes objetos

(7) Chamamos de princípio da equivalência fraco somente para o distinguir do princípio da equivalência da relatividade geral, ou princípio
da equivalência forte.
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resultam de uma evolução estelar, no entanto estas
dificuldades conceituais da descrição newtoniana
podem ser resolvidas com uma teoria relativística,
como a teoria da relatividade geral de Einstein20.

Testes da
gravitação newtoniana
Numerosos são os problemas em que a gravitação
newtoniana se aplica e fornece resultados perfeitamente satisfatórios. No entanto estamos interessados
em explorar os efeitos gravitacionais que não são explicados satisfatoriamente pela teoria de Newton, entre
todos priorizaremos os mais clássicos, que são:
I) O desvio gravitacional da luz;
II) O avanço do periélio dos planetas;
III) O desvio gravitacional da freqüência da luz.

O desvio gravitacional
da luz de Soldner
Galileu, ao contrário do que se acreditava na
época, estava convencido de que a velocidade da luz
era finita, mas não tinha os métodos de medida adequados para comprovar isto. Römer, em 1676,
demonstrou que Galileu estava certo ao estudar os
eclipses dos satélites de Júpiter que ocorriam em intervalos de tempos inconsistentes com um movimento
regular. Ele estimou a velocidade da luz em 230.000
km/s. Este resultado foi reforçado pela descoberta, em
1728, do efeito da aberração estelar por Bradley21.
O tratamento da luz como uma teoria ondulatória
foi primeiramente sugerida por Hooke, em 1664, em
sua monografia denominada Micrographia, em que
considerava a luz como uma propagação retilínea
com velocidade muito alta das vibrações longitudinais de um meio, o éter, na qual uma “onda individual” espalhava-se esfericamente pelo meio. A
teoria ondulatória foi desenvolvida também por
Huyghens22 por volta de 1677. Newton fez extensivas investigações com a luz que culminou com a
publicação, em 1704, de sua monografia Opticks23.
Ele foi o primeiro a descrever a luz em termos de partículas materiais, chamadas de corpúsculos. As dificuldades em descrever uma propagação retilínea
para ondas esféricas fizeram com que Newton
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optasse pela teoria corpuscular. O sucesso alcançado
pelos trabalhos de Newton na mecânica fez com que
a teoria ondulatória da luz não fosse considerada por
cerca de um século.
A teoria ondulatória da luz só foi revivida em
1801 por Young e, independentemente, em 1814,
por Fresnel, na qual um novo fenômeno, a interferência da luz, era muito para ser explicado por uma teoria corpuscular. O problema da polarização da luz,
então recentemente descoberto, foi tratado por
Young por volta de 1825 que sugeriu que a luz era
uma vibração do éter, transversal à direção de propagação. A explicação destes fenômenos tornou a teoria ondulatória um sucesso e, conseqüentemente, a
teoria corpuscular da luz defendida por Newton foi
ficando sem adeptos.
Em 1801, Johann Georg von Soldner24 abordou
pela primeira vez o problema do desvio gravitacional
da luz pelo Sol, onde obteve o valor de 0,84 segundos de arco para o desvio de um raio de luz passando
nas proximidades do Sol, devido a sua atração gravitacional. Soldner conjecturava uma velocidade finita
para a luz e massa não nula para os corpúsculos de
luz, conforme a teoria corpuscular de Newton. O trabalho de Soldner foi motivado pelas publicações de
Laplace18, em 1795 e 1799, e Michell17 em 1784.
Cavendish obteve o mesmo resultado de Soldner,
mas não o publicou. A deflexão gravitacional da luz
não pôde ser descrita em termos da teoria ondulatória
e Soldner teve a infelicidade de abordar um problema tão relevante como este no contexto da teoria
corpuscular da luz justamente quando a teoria ondulatória ganhava unanimidade, por causa disso o trabalho de Soldner foi completamente esquecido.
Entretanto, se tivesse sido levado a sério, este efeito
poderia ser medido na época, uma vez que Bessel,
em 1837, conseguiu detectar a paralaxe estelar, um
efeito da ordem de 1 segundo de arco.
Um resultado parecido foi obtido independentemente por Einstein em 191125. Usando o princípio da
equivalência num contexto newtoniano ele obteve
0,83 segundos de arco para a deflexão gravitacional
da luz. Só em 1915, com a relatividade geral, é que se
obteve o valor correto. O trabalho de Soldner, negligenciado por 120 anos, mereceu então atenção de
Näbauer, em 1921, e, posteriormente, foi revisitado
por Rudenko, Jaki e Gibbons em 197826.
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Vamos, então, obter o desvio gravitacional da luz
no contexto da gravitação newtoniana (Figura 1).
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indicam que o desvio da luz deve depender da energia da radiação incidente.
Hoje sabemos que a luz é um fenômeno quântico-relativístico. Ela se propaga como onda e interage
como partícula, de acordo com o princípio da dualidade onda-partícula da Mecânica Quântica. Mesmo
assim, é notável que a gravitação newtoniana, mesmo
que qualitativamente, consiga tratar de problemas
envolvendo a propagação da luz, como este.

O avanço do Periélio de Mercúrio
Figura 1. Desvio gravitacional da luz pelo Sol.
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Assim, quando b ® R, o raio do Sol, o resultado
que obtemos é de 0,88 segundos de arco, a metade do
valor previsto pela relatividade geral de Einstein. Em
1919, duas expedições britânicas foram observar o
eclipse solar daquele ano, uma em Sobral no Brasil e
outra na Ilha do Príncipe na costa africana, e puderam confirmar a predição relativística para a deflexão gravitacional da luz. Posteriormente, em 1969,
Fomalont e Sramek27 mediram o desvio gravitacional de ondas de radio, uma radiação com energia
diferente da luz visível, e obtiveram resultados intrigantes (assim como os dados obtidos por Will28) que

Durante o século XIX, a gravitação newtoniana
foi extensivamente aplicada e usada, entre outros
casos, para explicar as perturbações nas órbitas dos
planetas conhecidos que se desviavam do movimento elíptico previsto pela lei de Newton. A gravitação newtoniana alcançou tamanho êxito que, em
1846 Le Varrier previu a existência e a localização
de um novo planeta: Netuno. Johann Galle, do observatório de Berlim confirmou a precisão de Le Varrier
e a teoria de Newton foi aclamada vitoriosa e,
aparentemente, infalível.
Entretanto, as observações do planeta Mercúrio, o
mais próximo do Sol e com uma grande excentricidade
(e = 0, 2056), revelam uma perturbação em sua órbita,
que se desvia da elipse newtoniana, fazendo com que a
órbita prelecione. Esse efeito, conhecido como o
avanço do periélio dos planetas, descontadas todas as
contribuições devidas aos planetas conhecidos, para
Mercúrio ainda é acrescido de 42, 56±0, 94 segundos
de arco por século que não pode ser explicado pela teoria newtoniana em termos de outras perturbações.
Este foi o primeiro pequeno efeito gravitacional
percebido (já que o desvio gravitacional da luz de
Soldner tinha sido relegado ao esquecimento) que
não podia ser explicado pela gravitação newtoniana.
Na relatividade geral19, 20 o deslocamento sistemático
secular da órbita de uma partícula que se move no
campo de um corpo central de massa M, devido a
rotação desse corpo é dado por29
6pGM
= 43,0" por século para Mercúrio
c a(1- e 2 )
(30)
onde a é o semi-eixo maior da elipse e e sua
excentricidade. Note que o resultado (30) está perfeitamente de acordo com as observações – como indicamos acima.
w=

2
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O desvio gravitacional
da freqüência da luz
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Abstract
The Contribution Gustav Fechner’s Psychophysics in the Sprouting of Modern Psychology
The purpose of this work is to show the process of interaction between the physics and
psychology resulting in the so called psychophysics and originating psychology as an
independent science. Hence, it is given credit to the paramount importance of the study of
Weber-Fechner´s law and the contributions of Wundt, the father of scientific psychology.
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Introdução
Desde os tempos mais remotos nota-se, entre os
seres humanos, a preocupação de fazer observações
cada vez mais apuradas do mundo ao redor. A partir da
compreensível necessidade de se estimar a duração dos
dias e das noites e a sucessão das estações,
desenvolveram-se instrumentos de medição do tempo.
Da mesma forma foram surgindo meios para medir
distâncias, tamanhos, capacidades etc. Bússola,
relógio, microscópio, telescópio etc. são alguns dos
instrumentos que apareceram e tornaram possível a
mensuração mais objetiva das magnitudes dos
fenômenos da natureza. Entretanto, só a partir do

século XIX é que o ser humano se voltou para si
próprio com o mesmo objetivo.1
Conforme a psicologia se tornava progressivamente
mais científica mostrou um grande desenvolvimento nas
medidas de funções na fronteira entre as ciências físicas
e a própria psicologia.
A psicofísica veio a constituir uma das maiores
influências no desenvolvimento das medidas em
psicologia.1 Por psicofísica entende-se o estudo das
relações funcionais entre a mente e os fenômenos físicos.
Uma vez que as ciências físicas haviam
aparecido e progredido bastante, era inevitável que
surgisse a psicologia científica. As ciências mais
antigas tornaram isso necessário.2
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A importância
do observador humano
Os pesquisadores estavam amiúde tendo sua
atenção atraída para o organismo observador e para a
necessidade de levar em conta as suas reações, a fim
de tornar seus próprios cálculos exatos e completos.
O exemplo clássico é encontrado na astronomia. Em
1796, o reverendo Nevil Maskelyne (1732-1811),
astrônomo real do observatório de Greenwich
(Inglaterra), percebeu que o seu jovem assistente,
David Kinnebrook, registrara observações estelares
que diferiam das suas, em mais de meio segundo.
Quando elas continuaram a diferir, mesmo após o
jovem haver sido informado da discrepância,
Maskelyne achou necessário demiti-lo.2, 3
Kinnebrook foi demitido e caiu no esquecimento
sem tomar conhecimento de que, afinal, não havia
cometido erro algum e desempenhara um importante
papel, embora inadvertidamente, na fundação da
nova ciência da psicologia.3
O incidente de Kinnebrook foi ignorado por 20
anos, até o fenômeno torna-se objeto de investigação
pelo astrônomo alemão Friedrich Wilhelm Bessel
(1784-1846), que estava interessado em estudar os
erros de medição. Ele suspeitava que aqueles “erros”
do assistente de Maskelyne deveriam ser atribuídos às
diferenças individuais – distinções pessoais sobre as
quais as próprias pessoas não têm controle. Sendo
assim, raciocinou Bessel, as diferenças podem ser
encontradas entre os tempos observados por todos os
astrônomos, fenômeno que passou a ser chamado de
“equação pessoal” (tendência que os observadores têm
a subestimar ou superestimar quantidades). Bessel
continuou investigando essa hipótese e constatou que
estava correto. Mesmo entre vários astrônomos de
reputação consagrada, as divergências eram comuns.2
Bessel chegou a duas conclusões com sua
descoberta:
1. Os astrônomos devem levar em consideração
a natureza humana do observador, já que as
características e as percepções pessoais
necessariamente influenciam as observações;
2. Se a astronomia deve levar em conta o papel
do observador humano, certamente ele é
importante também nas outras ciências que
dependem dos métodos de observação.3
O trabalho de Bessel ilustrou e corroborou a teoria
com os dados de uma ciência pura: a astronomia. Desse

modo, os cientistas foram forçados a concentrar-se no
papel do observador humano como responsável pelos
resultados das experiências. Conseqüentemente, os
cientistas começaram a estudar os órgãos dos sentidos
humanos – os mecanismos fisiológicos por meio dos
quais recebemos informações a respeito do universo,
como forma de investigação dos processos
psicológicos da sensação e da percepção. Assim sendo,
os fisiologistas começaram a aplicar essa metodologia
no estudo da sensação e a psicologia estava a um passo
de seguir o mesmo caminho.3

O surgimento da
psicologia experimental:
a psicofísica
As primeiras aplicações do método experimental
à mente, ou seja, ao que consistia no objeto de estudo
da nova psicologia, são creditados a quatro cientistas: Hermann von Helmholtz, Ernst Heinrich Weber,
Gustav Theodor Fechner e Wilhelm Wundt.3
Há fortes razões para afirmar que a pesquisa
científica de temas psicológicos surgiu como
extensão natural da pesquisa fisiológica que estava
sendo feita no século XIX. Um exemplo disso,
encontra-se nos estudos fisiológicos de Hermann
von Helmholtz (1821-1894) (Figura 1) sobre a
velocidade do impulso nervoso e o método
psicológico do tempo de reação.4

Figura 1. Hermann von Helmholtz.
Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Helmholtz
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Ernst Heinrich Weber
(1795-1878)
Filho de um professor de teologia, Ernst Heinrich
Weber (Figura 2) nasceu em Wittenberg, Alemanha.
Obteve o doutorado na Universidade de Leipzig, em
1815, onde lecionou anatomia e fisiologia até
aposentar-se, em 1871. Na década de 1820, os
fisiologistas começaram a descobrir muita coisa sobre os
sentidos da visão e da audição, mas pouco se sabia acerca
dos outros sentidos. Weber dispôs-se a corrigir esse
desequilíbrio, tornando-se a maior autoridade no sentido
do tato, explorando novos campos, mais especificamente
as sensações cutâneas e as musculares.3, 4

Figura 2. Ernst Heinrich Weber.
Fonte: www.dec.ufcg.edu.br/biografias/ErnsHenr.htm)

O limiar de dois pontos
Para examinar a sensibilidade tátil, Ernst Weber
usou uma técnica na qual tocava a pele com um aparelho, provido de duas pontas, semelhante a um compasso de desenho. Encostando o referido aparelho
nas pessoas, sem que elas vissem, Weber pedia que
descrevessem se sentiam uma ou duas pontas
tocando a pele.3, 4, 5
Em qualquer área da pele existe um limiar de
dois pontos (o limiar em que é possível distinguir
dois pontos de estímulo). Nas áreas da epiderme em
que há maior sensibilidade – o polegar, por exemplo
–, Weber descobriu que o limiar era bastante baixo,
ou seja, as pontas não precisavam estar muito afastadas para serem percebidas como duas, em vez de
uma. Por outro lado, nas áreas de menor sensibilidade – o braço, por exemplo –, as pontas tinham de
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estar mais separadas para que fossem percebidas
como duas.4
A pesquisa de Weber marca a primeira demonstração sistemática experimental do conceito de
limiar (o ponto em que começa a se produzir o efeito
psicológico), noção amplamente usada na psicologia
desde o seu início até os dias atuais.3

As diferenças
mínimas perceptíveis
A segunda contribuição de Ernst Weber provinha
do seu interesse pelo “sentido muscular”, que hoje chamaríamos de cinestesia. Ele queria saber até que ponto
o sentido muscular influenciava na discriminação de
pesos. Imagine duas situações: na primeira, você está
com a mão em repouso sobre uma mesa e, então, são
colocados dois cilindros de diferentes pesos na palma
da mão. Você deve julgar qual dos dois é mais pesado.
Na segunda, os dois cilindros estão na mesa e, desta
vez, você levanta cada um antes de fazer o mesmo julgamento. Ao conduzir esse experimento, Ernst Weber
descobriu que tanto ele quanto os demais observadores
eram capazes de discriminar com mais acerto quando
levantavam os cilindros, o que coloca em jogo o sentido muscular.4
Nos experimentos de levantamento de peso,
Ernst Weber estava mais uma vez lidando com limiares. Por exemplo, se os observadores não conseguem
distinguir entre 30 e 31 gramas e entre 30 e 32 gramas (acham que o peso é o mesmo), mas conseguem
distinguir entre 30 e 33 gramas, então fica claro que
algum tipo de limiar foi ultrapassado aos 33 gramas.
Weber referiu-se à discriminação entre 30 e 33 gramas como uma diferença mínima perceptível ou
dmp. O que ele descobriu foi que a dmp não dependia do tamanho absoluto da diferença entre os pesos,
mas da relação entre essa dmp e o menor dos dois
pesos (chamado de estímulo-padrão ou EP). À
medida que o estímulo-padrão se tornava mais
pesado, era necessária uma diferença maior entre os
pesos para que fosse percebida, ou seja, dmp/EP = k.
Portanto, os observadores perceberão uma diferença
entre 30 e 33 gramas, mas não entre 60 e 63 gramas.
Se o estímulo-padrão tiver 60 gramas, em vez de 30,
não se detectará diferença até que o segundo peso
tenha pelos menos 66 gramas (3/30 = 6/60). Da
mesma forma, se EP = 90 gramas, a dmp será de 9
gramas. Conseqüentemente, a dmp é proporcional ao
tamanho do EP.4
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A pesquisa de Weber demonstrou que não há correspondência direta entre um estímulo físico e a
nossa percepção desse estímulo. No entanto, Weber
estava interessado apenas nos processos fisiológicos
e não dava importância ao significado do seu trabalho para a psicologia.3
As experiências de Weber estimularam outras pesquisas e concentraram a atenção dos fisiologistas posteriores na utilização do método experimental no estudo
do fenômeno psicológico. O trabalho de Weber sobre
os limiares e a medição da sensação foi da maior
importância para a nova psicologia e influenciou cada
aspecto da psicologia até os nossos dias.3

Gustav Theodor Fechner
(1801-1887)
Filho de um ministro luterano, Gustav Fechner
(Figura 3) nasceu em uma vila no sul da Alemanha. Foi
uma criança precoce, que aos 5 anos já estava
familiarizado com o latim e aos 16 já era aluno do curso
de medicina da Universidade de Leipzig, onde
aprendeu fisiologia com Weber. Diplomou-se em
medicina em 1822, porém nunca exerceu a profissão.
Na década de 1820, mostrou interesse pela matemática
e física – nessa época, deu aulas sobre essas disciplinas
(sem remuneração) e mantinha-se traduzindo textos de
física e química do francês para o alemão. Nesse
período, ele também contribuiu com pesquisas
originais na nova área da física da eletricidade. Seu
trabalho destacou-se tanto que lhe valeu o cargo de
professor de física na Universidade de Leipzig em
1834, no mesmo ano em que Weber publicou sua
pesquisa sobre a sensação do tato.4

A relação quantitativa
entre mente e corpo
A meta de Ernst Weber como fisiologista era
entender a natureza dos sentidos táteis e musculares e,
para isso, ele usou métodos que viriam a ser conhecidos
como psicofísicos. Seu colega em Leipzig, o jovem
Gustav Fechner, no entanto, tinha uma meta ainda mais
ambiciosa. Fechner estava obcecado pela idéia de
resolver o eterno problema mente-corpo, ou seja,
encontrar uma relação entre o mundo mental (psico) e o
material (físico) e convenceu-se de que a psicofísica era
o meio para tal.4
Fechner, ao despertar na manhã de 22 de outubro
de 1850, teve uma intuição repentina. Ocorreu-lhe
então que a mente e o corpo poderiam ser unidos
harmonicamente e com precisão matemática por
meio da medição das sensações psicológicas e dos
estímulos físicos que as produziam. A intuição
marcou o início de um trabalho intenso que durou
uma década, culminando na publicação, em 1860, de
Elements of Psychophysics (Elementos de
Psicofísica), geralmente considerado o primeiro
livro de psicologia experimental.4
Fechner tinha conhecimento da pesquisa de Weber
sobre os limiares, mas só depois da sua grande intuição
de 22 de outubro de 1850 foi que percebeu sua
importância. O que mudou, para Fechner, foi a
convicção de que as sensações poderiam ser
submetidas à mensuração exata, partindo do
pressuposto de que as dmps eram subjetivamente
iguais em magnitude. Assim sendo, os pesos de 30 e 33
gramas são percebidos como apenas minimamente
diferentes, do mesmo modo que os de 60 e 66 gramas.
As diferenças em peso entre os dois pares de estímulos
são 3 e 6 gramas, respectivamente. Porém,
psicologicamente, a diferença entre 30 e 33 é percebida
como idêntica (isto é, psicologicamente igual) à
diferença entre 60 e 66, de acordo com Fechner. Esse
pressuposto da igualdade subjetiva levou Fechner a
reformular a lei de Weber como3, 4
S = K log R

Figura 3. Gustav Theodor Fechner.
Fonte: en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Fechner

(1)

onde S é a magnitude da sensação (tamanho percebido do estímulo em dmps), K é uma constante e R é
a magnitude do estímulo (medida física do estímulo).
A relação é logarítmica, isto é, a sensação aumenta
em progressão aritmética, enquanto que o estímulo
em progressão geométrica. A expressão (1) é conhecida na literatura como: A Lei de Weber-Fechner.5, 6
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Partindo do princípio de que a unidade da medida
psicológica poderia ser a dmp, Fechner concebeu uma
escala que começava no ponto em que a sensação era
inicialmente percebida, a qual ele chamou de limiar
absoluto. À medida que a intensidade do estímulo
cresce, ultrapassando esse limiar, a pessoa por fim experimenta uma diferença minimamente perceptível,
seguida de outra, e assim sucessivamente. As dmps situadas acima do limiar absoluto são os limiares da diferença. Considere o conhecido exemplo do interruptor
que controla a intensidade da luz (dispositivo eletrônico
chamado dimmer). Quando a luz está inteiramente apagada, naturalmente não há estímulo nem nenhuma sensação de luz. À medida que o interruptor é lentamente
acionado, por um breve período a sensação continuará
sendo zero, mas em seguida percebemos vagamente um
princípio de claridade (limiar absoluto). Se continuarmos a acionar o interruptor, chegaremos a um ponto em
que a luz se tornará perceptivelmente mais forte que um
segundo antes (limiar da diferença).4
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Entre 1873-1874, Wundt publica Principles of
Physiological Psychology (Princípios de Psicologia
Fisiológica), em dois volumes. Nessas obras, Wundt
tentava “demarcar” o “novo domínio da ciência”,
que correspondiam a uma visão delineada do livro
que publicara sobre a percepção, em 1862,
(Contributions to a Theory of Sensory Perception).
Essa nova psicologia exigia o exame científico da
experiência consciente humana por métodos
tomados de empréstimo à fisiologia experimental e
suplementados por novas estratégias.4
Em 1879, Wundt fundou, em Leipzig, o seu
famoso laboratório para pesquisas psicológicas.
Naturalmente, Leipzig tornou-se a Meca dos
estudantes que desejavam aprender a “nova”
psicologia – a qual não mais era um ramo da filosofia
especulativa, nem mais ramo da fisiologia, porém
uma nova e ousada tentativa para estudar os
processos mentais pelos métodos experimentais e
quantitativos comuns a todas as ciências.2

A fundação oficial
da psicologia como ciência
Para a psicologia os estudos de Fechner
promoveram a criação de um programa de pesquisa e
um conjunto de métodos que permitiram que outros
vissem aquilo que ele não viu: que os fenômenos
psicológicos podiam ser submetidos à metodologia
científica. Criando por acaso a psicofísica em 1860,
Fechner abriu caminho para que o fisiologista alemão,
Wilhelm Wundt (1832-1920) (Figura 4), proclamasse,
alguns anos depois, uma “nova psicologia”.4
Wundt publicou dois livros que o destacaram
como psicólogo experimental: Contributions to a
Theory of Sensory Perception (Contribuições para
uma Teoria da Percepção Sensorial), em 1862, e Lectures in Human and Animal Psychology (Lições
sobre a Psicologia Humana e Animal), em 1863. O
primeiro é digno de nota porque marca a primeira
vez em que Wundt advogou uma abordagem explicitamente experimental para questões psicológicas
básicas. Assim, ele estava pensando na possibilidade
de a psicologia ser uma ciência muito antes de seu
famoso pronunciamento em 1873-1874. O segundo
livro repetia o apelo e descrevia sua pesquisa inicial
em psicofísica e tempo de reação.4

Figura 4. Wilhelm Wundt.
Fonte: www.psych.uni-halle.de/wwg/index.html

À medida que os alunos de Wundt começaram a
produzir pesquisas originais em Leipzig, tornou-se
necessário encontrar um meio de publicá-las. Wundt
resolveu o problema criando, em 1881, a revista
Philosophische Studien. Apesar do título (que
significa “estudos filosóficos”), essa foi a primeira
publicação destinada a divulgar os resultados de
pesquisas experimentais em psicologia. Editada por
Wundt nas duas primeiras décadas, a revista
tornou-se porta-voz do trabalho dele e de seus
alunos, e seu conteúdo revela o tipo de pesquisa que

102

Maria de Jesus L. de Oliveira, Karla Caroline L. de Oliveira e José Carlos T. de Oliveira

se fez em Leipzig nos vinte últimos anos do século
XIX. Analisando os cerca de cem estudos
experimentais nela publicados ao longo desse
período, pelo menos metade da pesquisa inseria-se
na área da sensação e da percepção. Entre os
trabalhos restantes, a maior parte era de estudos de
tempo de reação, seguidos de estudos da atenção, do
sentimento e da associação.4

setores. Técnicas foram desenvolvidas, aparelhos foram
criados e pesquisas eram realizadas. Como resultado,
assegurou o reconhecimento dos eruditos como
disciplina independente, e nas duas últimas décadas do
século, instalou-se, definitivamente, como ciência.
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A Concepção Pré-newtoniana
de Movimento
D. Andrade e M. de Campos(1)

Causalidade e movimento
Descrever a evolução do conceito de movimento
desde Aristóteles até Newton é uma tarefa, sem sombra de dúvida, ambiciosa. Nosso objetivo neste trabalho está longe desse propósito. Preferimos fazer
um estudo que, como tantos outros, pode ajudar na
configuração de um quadro mais preciso da evolução
do conceito de movimento. Com este quadro mais
preciso talvez algum pesquisador mais ousado faça
uma radiografia do conceito de movimento desde os
primórdios até a adoção do princípio de Mach na teoria da relatividade geral de Einstein. Entretanto, não
queremos insinuar com isso que o tema teria como
ponto final a associação do princípio de Mach na teoria de Einstein.
Apenas para ilustrar uma possível linha que subsidia alterações no conceito de movimento, basta dar
uma olhada no livro de Mecânica da Universidade de
Berkeley1, no tocante à lei da gravitação newtoniana
e à exatidão de sua dependência do inverso do quadrado da distância. Entretanto, na pequena escala
surgem evidências de quebra da lei do inverso do
quadrado e, bem possivelmente, na grande escala
também2.
Nosso texto possui uma preocupação na comparação e na evolução dos conceitos ligados ao movimento sem a preocupação da ordem natural, como
acontece no artigo de P. Baptista e L. Ferracioli, que
discutem a evolução do conceito de movimento
desde a influência pré-socrática, observando a
influência aristotélica posterior e alcançando o conceito pré-galileliano do “Impetus”3. Além disso, os

autores consideram a proposta de Parmênides que
destoa de modo significativo dos seus antecessores.
Parmênides rejeita o movimento cósmico,
emprestando ao cosmos a imutabilidade. De seu
ponto de vista, a nossa percepção não conduz a
essência e tão somente a aparência. Basicamente, a
negação do movimento por Parmênides está intimamente ligada à transição entre o que é essencial e o
que é apenas ilusório. Como esta transição fere a
construção básica destes conceitos, por consequência, o movimento não existe, seja considerado como
movimento de translação, ou como mudança de qualidade. Teríamos, então o Ser e o não-Ser, não se
admitindo uma sucessão entre estes conceitos. Posteriormente, Aristóteles retomaria a discussão rejeitando o ponto de vista de Parmênides.
A influência das idéias de Aristóteles no estudo
da causalidade durante o período medieval é extensa,
embora, mesmo antes dos textos de Aristóteles estarem disponíveis, os pensadores da época relegavam a
Deus à criação do universo. Em outras palavras, o
processo natural era associado a regra divina.
Podemos adiantar que o conceito medieval de
causalidade era intimamente ligado à ontologia, ou
seja, uma concepção da natureza ligada a uma essência comum a todas as coisas.
Assim que os textos de Aristóteles ganharam presença, a ontologia medieval defendia que as substâncias eram compostas de matéria e forma, e que
qualquer transformação que houvesse seria interpretada como uma transformação entre formas. Assim
sendo, a forma não era tão-somente uma orientação
espacial, mas um princípio ativo4. Do ponto de vista
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hilomórfico que foi adotado, matéria e forma eram
correlacionados e a matéria seria a causa primordial
do universo.
O movimento, do ponto de vista aristotélico, é
concebido em um sentido mais amplo, em que a
mudança de estado deve ser considerada e não
somente a translação de um corpo. Este sentido mais
amplo do conceito de movimento é que fundamentava a física aristotélica.
Deste ponto em diante vamos nos deter ao conceito usual de movimento, ou seja, ao sentido relativo
de translação de um corpo. O movimento de translação era classificado por Aristóteles em violento ou
natural, definindo a força como uma causa externa
capaz de acelerar o movimento natural ou produzir
um movimento qualquer, que de pronto deixaria de
ser natural. Por exemplo, o movimento de arremesso
de um corpo podia ser classificado como violento.
Enquanto o corpo estivesse em contacto com a mão
de quem o lançava o fenômeno era relativamente
simples. As complicações surgiam quando o corpo
abandonava o contacto com seu lançador. Daí por
diante o movimento de um projétil era relacionado
com um vácuo que era formado após a passagem do
objeto e que por sua vez causava um vazio a sua
frente, que de pronto era preenchido pelo objeto.
Note que, do ponto de vista de Aristóteles o movimento era uma espécie de reação do meio, e qualquer
tipo de movimento teria que ser mantido por este
processo de reação. Resumindo, podemos dizer que
o movimento resultava como uma espécie de reação
do meio, no caso específico de nosso exemplo, o ar
que envolvia o corpo.
Quando uma situação mais complexa era colocada,
a interpretação aristot élica não gerava explicações
simples, como por exemplo, o que acontece quando
dois corpos movem-se em sentidos opostos e passam
um pelo outro. Além do mais, como explicar a facilidade com que um objeto mais pesado é lançado, frente
a um objeto mais leve, sendo que os dois tenham a
mesma forma.
Já o movimento natural ligava-se ao lugar natural, que é o lugar para onde o corpo movimenta-se,
sem querer abusar do uso do termo, naturalmente.
Podemos citar a queda livre que dá-se em direção a
terra e, ao fogo que emerge para fora de onde ocorre
sua geração.
O conceito de lugar natural não era bem fundamentado do ponto de vista teleológico (estudo de
finalidades) e assim surgiram dificuldades quando
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tentava-se explicar a cinemática do corpo, mesmo
quando se incluía conceitos como a causalidade eficiente ligada ao lugar natural feita por Ockham5.
Outro problema ligado ao conceito de lugar natural reside na diferença entre repouso e movimento.
Considerando o rio como o lugar natural de um
barco, este lugar natural estaria em movimento?
Qual a relação entre um lugar natural que esteja em
movimento para um que esteja em repouso? A falta
de respostas a estes questionamentos minava o conceito de lugar natural.
Do ponto de vista teológico, concebendo que
Deus criasse outros mundos, como se daria o movimento entre eles? Em outras palavras, como definiremos um lugar natural para a Terra?
Dois pensadores do século XIV, Jean Buridan e
Nicole d’Oresme não acreditavam nem no movimento de projéteis de Aristóteles nem tão pouco no
conceito de lugar natural, e Oresme inclusive, defendeu que as observações astronômicas seriam justificadas se admitíssemos que a Terra girava e que o
firmamento permanecesse fixo.
Buridan e Oresme defendiam que o movimento
violento dos projéteis era causado pela própria
forma, que induzia a um movimento não natural.
Esta forma a que Oresme e Burindan se referiam, e
que tinha um papel dinâmico, era conhecido por
“Impetus”. Desde o século XIII o “Impetus” foi estudado, com ênfase especial no tocante ao seu decaimento6, 7.
Assim, a forma do objeto, que justifica a noção
aristotélica de movimento e o conceito de lugar natural cedem lugar ao conceito de peso e “Impetus”,
mantendo, porém, a divisão entre agentes e pacientes
em relação ao movimento. De qualquer modo, o
movimento era explicado criando conceitos que
baseavam-se no corpo. Em outras palavras, podemos
considerar o movimento como uma propriedade
interna da matéria, mantendo-se a divisão entre
agente e paciente, embora o conceito de lugar natural
seja descartado.
Note que a concepção de agente e paciente facilita a conceituação de movimento e repouso, sendo o
repouso a falta do agente causador do movimento.
Por outro lado, de modo simplista, podemos dizer
que especulações em termos dos princípios primordiais são objeto de estudo da metafísica e um dos
principais nomes do nominalismo metafísico foi o
inglês William de Ockham (1285-1349). Foi o pensador inglês Duns Scot que induziu em Ockham o
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tratamento de temas pela filosofia, apenas quando
pudesse obter um conhecimento real. Essa influência
culminaria no princípio conhecido como navalha de
Ockham, que alega que havendo várias explicações
igualmente válidas para um fato, devemos escolher a
mais simples.
Vamos nos deter à relação entre o realismo
metafísico e o nominalismo. Do ponto de vista do
realismo metafísico temos uma essência que
repete-se e que tem uma característica universal.
Assim, as pessoas estúpidas compartilhariam a
estupidez, como um ente comum entre as pessoas
com esta característica.
Por outro lado, o nominalismo rejeita a universalidade, admitindo porém generalizações. Conseqüentemente, não há objetos universais e estes não
são usados para tratar da semelhança entre as coisas e
a causalidade. Pelo nominalismo, um objeto material
está presente em um único lugar e em um determinado tempo, diferentemente do realismo que admite
uma universalidade que pode ser comum entre objetos que estejam distantes.
Ockham foi um nominalista que negou a metafísica universal, mesmo que fosse constituída de abstrações. Ao realizar a separação entre fé e razão, W.
Ockham foi o precursor do empirismo inglês, defendendo que somente pela observação, a causa de qualquer evento pode ser compreendida e analisada.
A “física” de Ockham ou filosofia natural, é, em
geral, do tipo aristotélica, embora ele interprete Aristóteles a sua forma. Como nominalista, Ockham teve
que negociar com os seguidores de Aristóteles por
uma ciência universal e necessária.
Para Aristóteles as coisas não podiam ser legitimamente comparadas se estas diferiam em espécie.
Uma linha reta e uma linha curva, por exemplo, não
poderiam ser significativamente comparadas se diferem em espécie. Para Aristóteles, uma linha reta e
uma linha curva pertencem a diferentes espécies de
linhas. Daí um movimento circular e um movimento
linear, não podem ser significativamente comparados ou medidos um relação ao outro.
Embora essa idéia básica seja bastante razoável,
Ockham viu nisso um problema. O comprimento de
uma corda enrolada, por exemplo, pode ser simplesmente comparado com o comprimento de uma corda
desenrolada, e uma pode ser significativamente mais
curta, mais longa ou ter comprimento igual à outra.
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Assim, comparar uma linha “curvada” com uma
“reta” não é falar sobre o comprimento das linhas em
duas espécies diferentes, é falar sobre coisas da
mesma espécie. Descrever uma como curva e outra
como reta não é apelar especificamente para diferentes tipos de entidades – curvatura e linearidade – mas
somente descrevê-las de maneira que possam ser
expostas em dois padrões diferentes.
Logo, Ockham como nominalista, embora considere uma linha reta e uma linha curva como sendo
linhas da mesma espécie, viu nelas características particulares, ou seja, cada uma destas possui propriedades
particulares de “curvatura”, podendo, assim, serem distinguidas por esta particularidade. Podemos entender
melhor isso, se pensarmos em curvas como representação gráfica de uma função, retas são as curvas representadas por funções de primeiro grau. Caso
admitíssemos uma essência comum à curva e à reta,
considerando-as coisas distintas, haveria uma quebra
do conceito do nominalismo. Há relatos na literatura
em que o nominalismo de Ockham é dito modificado,
devido a questões que acabamos de descrever.
O desenvolvimento e popularização da teoria do
“Impetus” foi efetivada pelo filósofo francês Jean Buridan (1300-1358) que tratava de explicar o movimento
de projéteis e objetos em queda livre, contestando a
idéia aristotélica de que o ar exercia a força necessária
para mantê-los em movimento. Para Buridan, um
motor ao mover um corpo imprime um certo “Impetus”, ou uma força motriz na direção para a qual o
motor estava movendo o corpo, porém, este “Impetus”
é continuamente reduzido pela resistência do ar. O
“Impetus” teria uma natureza permanente se não fosse
afetado pela resistência do ar, e pela tendência que o
projétil tem em dirigir-se ao seu lugar natural.
Buridan afirmou que o “Impetus” seria tanto
maior quanto maior a velocidade do projétil e a sua
quantidade de matéria. Se à primeira vista Buridan
parece ter chegado ao conceito de quantidade de
movimento da mecânica clássica, é preciso destacar
a diferença entre esses dois conceitos: o conceito
newtoniano representa uma medida do movimento; o
”Impetus” era entendido como a causa do mesmo.
Neste sentido Buridan permaneceu fiel à concepção
aristotélica de que todo o movimento estaria associado a uma causa. Em suma, a teoria do “Impetus”
pavimentou o caminho para a dinâmica de Galileu e
para o famoso princípio da inércia, de Isaac Newton.
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Haverá um Paralelo
entre Física e Arte Pictórica?(1)
José Maria Filardo Bassalo(2)

Em artigo que escrevi em 1991,1 perguntei se
seria possível traçar um paralelo entre o mundo das
ciências e das artes. Nesse artigo, apontei dois
momentos nos quais, em meu entendimento, houve
esse paralelo. Os momentos escolhidos foram relativos ao final do século XIX e à década de 1920. Antes
de reproduzir esses dois momentos, gostaria de
acrescentar dois ocorridos entre a Idade Média e a
Renascença, nos quais, suponho, haja também
aquele paralelo, conforme veremos a seguir.2
O primeiro deles está ligado com a pintura do
italiano Giotto di Bondone [1266/1267 (1276)-1337], o
introdutor da tridimensionalidade nas pinturas. Além
dessa inovação, Giotto pintou o céu de azul, ao invés do
tradicional dourado. Assim, o Céu perde, portanto, seu
caráter sagrado, de casa de Deus. Deixa de ser objeto
de adoração e pode ser objeto de estudos empíricos.3
Um dos exemplos dessa postura de Giotto é o afresco
que pintou para a Capela Arena, em Pádua, Itália, por
volta de 1305 (Figura 1). É oportuno registrar que uma
tentativa de explicar fisicamente o azul do céu foi
apresentada pelo artista e inventor italiano Leonardo da
Vinci (1452-1519), por volta de 1500, ao observar que
a fumaça da queima da madeira, quando atravessada
pela luz solar e vista contra um fundo escuro,
apresentava uma coloração azulada. Observação
análoga foi feita pelo poeta alemão Johann Wolfgang
Von Goethe (1749-1832), provavelmente por volta de
1810, ano em que escreveu o livro Teoria da Cor.4
O segundo momento trata da relação entre a óptica
geométrica e a perspectiva. Durante a Idade Média, o

estudo dessa parte da Óptica esteve intimamente
ligado ao da Perspectiva, pois esta, antes de receber
sua primeira teorização por parte dos pintores e
arquitetos do Quattrocento (primeiras décadas do
Século XV), era designada como Ciência da Óptica.5
Assim é que vários livros que traziam como título a
palavra Perspectiva, tratavam também da Óptica
Geométrica. Por exemplo, o cientista polonês Vitello
(c.1225-c.1275) no livro intitulado Perspectiva – um
tratado fundamentado nos trabalhos do astrônomo
grego Cláudio Ptolomeu (85-165) e do físico e
matemático iraquiano Al-Hazen (c.965-1038) –,
escrito por volta de 1274, além de apresentar uma
primeira percepção do espaço descreve também suas
experiências ópticas relacionadas à dispersão da luz
branca em um prisma hexagonal e em esferas de vidro
cheias d´água, com as quais abordou o problema das
cores do arco-íris. A Óptica Geométrica, pela
Perspectiva, também foi objeto de estudo por parte de
Blaise de Parme, no livro intitulado Quaestiones
Pespectivae, escrito por volta de 1390, e por parte do
matemático florentino Paolo Toscanelli (1397-1482)
em seu livro Della Prospettiva, de 1420. Note-se que
a geometrização da pintura, marcada pela perspectiva,
é bastante evidente nos pintores italianos
renascentistas como Masaccio (Tommaso di
Giovanni di Simone Guidi) (1401-1428), Piero della
Francesca (c.1420-1492), Antonio del Pollaiuolo
(1432/1433-1498), Perugino (Pietro di Cristoforo
Vannucci) (c.1450-1523) (Figura 2), Raffaello Sanzio
(1483-1520), dentre tantos outros.

(1) Artigo apresentado por ocasião do Primeiro Curto-Circuito de Idéias, idealizado pelo Instituto de Artes do Pará e ocorrido no dia 18 de março
de 2004, com a participação do fotógrafo Luiz Braga e do professor da UFPA, Fábio Castro.
(2) www.bassalo.com.br
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Figura 1. Pintura de Giotto.

Figura 2. Pintura de Perugino.

Agora, vejamos os dois momentos do suposto
paralelo entre Física e Arte Pictórica que tratamos
em nosso artigo de 1991. No último quartel do século
XIX, uma série de fenômenos observados (radiação
do corpo negro, efeito fotoelétrico, raias espectrais
etc.) não puderam ser explicados pelos conhecimentos físicos vigentes, representados pela Mecânica
Newtoniana,
pelo
Eletromagnetismo
Lorentziano-Maxwelliano e pela Mecânica Estatística Boltzmanniana, ou seja, pelo que se convencionou chamar no século XX de Física Clássica, que se
caracterizou, fundamentalmente, por ter a energia
como uma variável contínua. Pois bem, no final do
século XIX, em 14 de dezembro de 1900, o físico
alemão Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947;
PNF, 1918) formulou a sua famosa Teoria dos
Quanta segundo a qual a idéia básica fundamenta-se
no fato de ser a energia uma variável discreta, e com
isso, aqueles fenômenos viriam a ser explicados com

José Maria Filardo Bassalo

o desenvolvimento ulterior dessa Teoria. Portanto, a
Teoria Quântica representou um rompimento com o
academicismo da Física Clássica.
No último quartel do século XIX, no qual ocorreu a
ruptura da Física com o academicismo da Física Clássica,
conforme dissemos, e, também, uma ruptura da Arte
Pictórica Moderna com o academicismo oficial. Com
efeito, o desenvolvimento da Óptica ocorrido no século
XVII mostrou que a visão decorre do estímulo da retina,6
e que a luz branca representa a mistura de todas as cores.7
Assim, usando essas duas informações, os pintores da
escola impressionista (essa escola manifestou-se de 1874
a 1886), ampliaram essas informações com suas próprias
experiências. Entenderam que o olho capta realmente
formas no espaço, mas as deduz das intensidades
variáveis da luz e da cor. Para eles os objetos são acima de
tudo elementos que modificam a absorção e a refração da
luz pela atmosfera entre um dado objeto e o pintor que o
está retratando. Desse modo, o limite entre o objeto e o
espaço é difuso e imperceptível. A partir dessa nova visão,
os principais pintores do impressionismo francês com
Édouard Manet (1832-1883), Claude Monet (1840-1926)
(Figura 3), Berthe Morisot (1841-1895), Mary Cassatt
(1844-1926),
Paul
Cézanne
(1839-1906),
Hilaire-Germaine-Edgar
Degas
(1834-1917),
Jean-Baptiste-Armand
Guillaumin
(1841-1927),
Eugène-Henri-Paul Gaugin (1848-1903), Camille
Pissarro (1830-1903), Georges Seurat (1859-1891), Paul
Signac (1863-1935), Alfred Sisley (1839-1899), Pierre
August Renoir (1841-1919) e Henry de
Toulouse-Lautrec (1864-1901), marcaram a ruptura da
Arte Moderna com o academicismo oficial. As
características principais dessa escola são a percepção
imediata não intelectualizada, com o seu caráter
fragmentário e fugaz, e uma ênfase maior na cor e na
luminosidade, como se podem ver nos quadros ao ar livre
por eles pintados. Desse modo, os impressionistas saíram
do interior (ambiente fechado) para o exterior (ambiente
aberto: ruas, avenidas, praças etc.). É oportuno destacar
que, em meados da década de 1880, surgiu o movimento
pictórico pós-impressionista, o conhecido pontilhismo,
como reação aos próprios impressionistas e à pintura
oficial. Sua característica central é a decomposição tonal
mediante minúsculas pinceladas nitidamente separadas,
mesmo a olho desarmado. Portanto, pode-se dizer que a
pintura dessa escola passa a ser feita a partir de pontos
(como ocorreu com a televisão) e não com pinceladas
contínuas.
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Figura 3. Pintura de Monet.
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Erwin Schrödinger (1887-1961; PNF, 1933) e o
inglês Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984; PNF,
1933) desenvolveram a Mecânica Quântica, entre
1925 e 1926 que, de certa maneira, completou a Teoria Quântica Planckiana.
Nessa ocasião, o pintor espanhol Páblo Ruiz y Picasso
(1881-1973), a partir de 1925, começou a sua famosa fase
abstracionista8 na qual suas pinturas de corpos e cabeças
quando deslocadas, davam a impressão de imagens
duplas (Figura 4). Isso, contudo, não nos leva a concluir
que essa fase de Picasso apresentasse um caráter dual, em
analogia com a Mecânica Quântica.9 Muito embora, creio
eu, não se possa traçar um paralelo objetivo entre Física e
Arte Pictórica, que, contudo, foi encontrado
subjetivamente pelo brasileiro Mário Schenberg
(1914-1990) que, além de ser um importante físico teórico
no cenário internacional, foi, também, um conceituado
crítico de arte.10
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Figura 4. Pintura de Picasso.

Um outro momento em que talvez se possa traçar
um paralelo entre a Física e a Arte Pictórica é o ocorrido na década de 1920, quando o físico francês príncipe Louis-Victor de Broglie (1892-1987; PNF,
1929) apresentou, em 1924, sua Tese de doutoramento na Sorbonne, na qual a idéia principal era o
caráter dual da matéria. Em conseqüência disso, os
físicos alemães Max Born (1882-1970; PNF, 1954),
Ernst Pascual Jordan (1902-1980) e Werner Karl
Heisenberg (1901-1976; PNF, 1932), o austríaco
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7. Uma comprovação experimental dessa mistura foi
apresentada pelo físico e matemático inglês, Sir Isaac
Newton (1642-1727), em 1666, com o hoje célebre
disco de Newton. Trata-se de um disco de papelão no
qual são pintadas todas as cores e que, ao girá-lo, ele
aparece branco.
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germano-suíço-norte-americano Albert Einstein
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Relatividade Geral, que culmina em 1915, com sua
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recebeu uma tradução brasileira, em 1987, pela
Editora Universidade de Brasília.
10. Algumas das idéias apresentadas neste ensaio
foram sugeridas por minha mulher Célia,
professora de Teoria Literária, e por meu estimado
amigo Francisco Caruso Neto, professor de Física
do Instituto de Física da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, e pesquisador do Centro
Brasileiro de Pesquisas Físicas, este também
situado no Rio de Janeiro. A eles, muito obrigado!
Por fim, não poderia deixar de agradecer ao
momento mágico ocorrido no primeiro dia, do
primeiro mês de 1983, quando a Internet começou
o seu funcionamento. Graças a ela (infelizmente,
ainda acessível a muitos poucos), podemos ter
acesso às maravilhas da Arte Pictórica, realizadas
em qualquer local e em qualquer tempo, de nosso
planeta Terra.
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O Núcleo de Pesquisas
Energéticas da UFRR(1)
Robson Fernandes de Farias(2)

Introdução
A temática energia tem se constituído, ao longo
dos séculos, num dos principais problemas tecnológicos e científicos a serem equacionados pela humanidade.
No século XXI, em que se prenuncia o fim das
reservas mundiais de petróleo, a busca por novas
fontes de energia e, sobretudo, fontes renováveis,
intensifica-se.
O Brasil, tendo em vista sua grande extensão
territorial e grandes áreas de terras agricultáveis fez, mais
recentemente, a opção por fontes energéticas advindas
da chamada biomassa, como o álcool combustível e o
biodiesel. Além dessas, devido às condições climáticas
de nosso país, a energia solar e a energia eólica
mostram-se alternativas viáveis para a matriz energética
brasileira, com a vantagem de se inserirem entre as
chamadas fontes renováveis de energia.

Urânio
1,8%
Outros
2,5%

Nas diretrizes de política de agroenergia para o
período 2006-2011 (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Ministério da Ciência e
Tecnologia; Ministério de Minas e Energia; Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior),
destaca-se o importante papel a ser desempenhado
pelas fontes renováveis de energia na matriz brasileira,
atualmente dividida conforme Figura 1:
Na região amazônica em particular, dadas as
crescentes preocupações relativas ao meio ambiente,
a busca por fontes de energia que gerem o menor
impacto ambiental possível, é particularmente
necessária.
Em função da importância crescente da temática
energia, diversas instituições de ensino e pesquisa do
país têm implementado programas de Pós-graduação
voltados para a temática energética, tal como o
Programa Interunidades de Pós-graduação em
Energia da Universidade de São Paulo, USP
(http://www.energia.usp.br).

Carvão
Gás natural
6,6%
7,5%

Cana
12,6%

Petróleo
43,1%

Lenha/carvão
vegetal
11,9%
Biomassa
27,0%

Figura 1. Matriz Energética Brasileira.

Hidroeletricidade
14,0%

Figura 2. Logotipo do NUPENERG.

(1) http://www.ufrr.br/nupenerg
(2) Robson de F. de Farias é Coordenador do NUPENERG. E-mail: robsonfarias@pesquisador.cnpq.br
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Na Universidade Federal de Roraima (UFRR), o
Núcleo de Pesquisas Energéticas (NUPENERG),
inaugurado em fins de novembro de 2006, já iniciou
suas atividades de pesquisa, no tocante às suas finalidades precípuas, a saber: desenvolver novas fontes
de energia e/ou novas formas de utilização das fontes
já existentes.

NUPENERG
O NUPENERG conta, em sua infra-estrutura
física, com um auditório com capacidade para, aproximadamente, 50 pessoas, uma sala de coordenação
e um almoxarifado, além dos seguintes laboratórios:
• Laboratório de Físico-Química
• Laboratório de Biocatálise
• Laboratório de Cromatografia
• Laboratório de Sínteses
• Laboratório de Sedimentologia
• Laboratório de Mineralogia
• Laboratório de Análise de Imagens Digitais
• Laboratório de Petrologia Sedimentar
• Laboratório de Apoio
• Laboratório de Máquinas
• Laboratório de Simulação Computacional
• Laboratório de Processos
Num primeiro momento, as duas grandes áreas
temáticas pesquisadas no NUPENERG são: combustíveis fósseis e combustíveis renováveis, com especial destaque para o biodiesel, com relação ao qual
investiga-se, sobretudo, a potencial utilização de
espécies vegetais oleaginosas regionais e a preparação de catalisadores heterogêneos para a síntese do
biocombustível.
Em função de sua temática multidisciplinar, o
NUPENERG pretende congregar pesquisadores de
várias unidades da UFRR, bem como estabelecer
parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa, de Roraima e de outros estados do país.
A criação de Cursos de Pós-graduação em Recursos Energéticos é ainda uma das metas de médio
prazo do Núcleo.

Robson Fernandes de Farias
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A new Gamma Ray Probe:
a Eu-Tb Dimmer
Severino Alves Jr.(1), Cristiane K. de Oliveira(1), Walter M. de Azevedo(1),
Gilberto F. de Sá(1) and Robson F. de Farias(b)

The lanthanide complexes, which are examples of
the so-called light conversion molecular devices
(LCMDs)1, 2, exhibits a lot of possible technological
applications.This communication reports the synthesis
and characterization of a dimmer complex of formulae
Eu(acac)3phbterpyTb(acac)3
(phbterpy
=
phenylenebisterpyridine and acac = acetylacetonate).
Is verified that the hydrated dimmer exhibits a green
emission, whereas the dehydrated compound exhibits a
red emission. Furthermore, is verified that gamma
radiation can promotes the dehydration of the studied
complex, promoting the gradual transition from green
to red emission. Hence, the synthesized complex can be
successfully employed as a gamma ray chemical probe.
The dimmer Eu(acac)3phbterpyTb(acac)3, whose
structural formula is shown in Figure 1, was synthe-

sized as follows: 0.16 mol of Tb(acac)3.2H2O was
added to 0,10 mmol of phbterpy previously dissolved in THF, and then was added 0.04 mmol of
Eu(acac)3.2H2O. The obtained solution was refluxed
for 4 h. After evaporation, the red crystals exhibited a
red emission. After washing with deionized water,
the dimmer exhibits a red green emission. Hence, is
verified that the hydrated dimmer exhibits a green
emission, whereas the dehydrated compound exhibits a red emission. The emission spectra for the
hydrated (after washing with deionized water) and
dehydrated dimmer samples are shown in Figure 2.
Typical green (501 nm) and red (616) nm bands for
terbium and europium complexes, respectively, can
be observed.
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Figure 1. Structural formulae of the dimmer complex Eu(acac)3phbterpyTb(acac)3.
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Figure 2. Emission spectra for hydrated (a) and dehydrated (b) samples of the dimmer complex Eu(acac)3 phbterpyTb(acac)3.
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