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Introdução

Indis pen sá vel para cri a ção de bens e re a li za ção

de ser vi ços, a ener gia elé tri ca é o prin ci pal in su mo da

so ci e da de. Con tu do, es ti ma-se que qua se um ter ço da

po pu la ção mun di al  não tem aces so a ela e mes mo nas

so ci e da des mais in dus tri a li za das, ain da co e xis tem

for mas ru di men ta res de trans for ma ção e uso da ener gia 

[22]. A Ásia é o ma i or pro du tor mun di al, res pon sá vel

por 34% do to tal, se gui do da Amé ri ca, com 31,1%, e

da Eu ro pa, com 25,6%. A Amé ri ca do Nor te é o ma i or

con su mi dor, li de ra da pe los Esta dos Uni dos, que

gas tam mais de um ter ço do to tal da ener gia pro du zi da

no pla ne ta [27]. Enquan to na Aus trá lia, o con su mo

Resumo
A maior parte da eletricidade consumida em edificações destina-se à climatização. A tarifa
horo-sazonal pode ser aproveitada para resfriamento de um fluido termoacumulador armazenado
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Abstract
LIGHT CONCRETE APPLIED TO HEAT STORAGE RESERVOIR: STRATEGY TO SAVE
ENERGY IN CLIMATIZATION. The mainly electrical energy produced in the world is
consumed to supply the climatization of the buildings. The promotional taxes can be used to
thermal storage of cool fluids, stored in tanks to later use in climatization systems, with economy.
Experiments were conducted to analyze the thermal performance of reservoirs made with
conventional and light weight concrete – LWC (sandwich of mortar plates of cement and
expanded polystyrene flakes, and an internal plate of polystyrene), filled with colled water. The
composition of the LWC reservoir decreased the heat exchange with the environmental, reducing
the energy necessary to keep the water cooled.
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mé dio de ele tri ci da de é de 9.500 kW/hora/ano/

ha bi tan te, no Bra sil che ga-se a ape nas 2.000

kW/hora/ano/ ha bi tan te. De 1996 a 2002, me nos de 1

mi lhão de no vas re si dên ci as bra si le i ras fo ram

co nec ta das à rede elé tri ca. No mes mo pe río do, a ofer ta

de ener gia no país au men tou em 36% e 13 mil

qui lô me tros de no vas li nhas de trans mis são fo ram

ins ta la dos, o que não foi suficiente para evitar a crise de 

abastecimento de 2001 [1].

De acor do com Edu ar do Ber ni ni, pre si den te do

Pro gra ma Infra 2020 para área de ener gia elé tri ca, da

Asso ci a ção Bra si le i ra de Infra-es tru tu ra e Indús tri as de 

Base – ABDIB, até o ano 2020 o Bra sil ne ces si ta

in ves tir US$ 82,3 bi lhões para as se gu rar um acrés ci mo

de 85 GW na ca pa ci  da de de pro du ção de

ele tri ci da de, o que equi va le à cer ca de 5 GW/ano, ao

cus to de US$ 4,8 bi lhões/ano, sob pena de

com pro me ter o cres ci men to eco nô mi co do país.

Por tan to, para ga ran tir a de man da tal como re quer a

eco no mia, o país pre ci sa rá ins ta lar até 2020

apro xi ma da men te 108 mil km de li nhas de trans mis são 

e au men tar a ofer ta de ener gia em 165,3 GW [1].

Pro du ção, dis tri bu i ção e ar ma ze na gem de

ener gia são pro ces sos que en vol vem per das, prin ci pal

ca u sa das re du ções da efi ciên cia dos pro ces sos e da

quan ti da de de ener gia efe ti va men te dis po ní vel para

uso. As per das tan to po dem ser par te in trín se ca des ses

pro ces sos como po dem es tar as so ci a das ao

des per dí cio, seja na for ma de ca lor ou de re sí du os [16].

Para es pe ci a lis tas em pla ne ja men to ener gé ti co, a

con ten ção do con su mo de ve ria co me çar nos pa í ses

in dus tri a li za dos, res pon sá ve is por 84% da de man da

mun di al. A ado ção de po lí ti cas de con ser va ção

di re ta men te as so ci a das ao uso mais efi ci en te dos

recursos disponíveis seria o caminho para viabilizar

essa estratégia [27].

A pri me i ra cri se mun di al do pe tró leo, no

iní cio da dé ca da de 1970, evi den ci ou os ris cos

ine ren tes a uma even tu al re du ção da dis po ni bi li da de

de com bus tí ve is e de ou tros re cur sos na tu ra is [31].

Di an te dis so, os go ver nos dos pa í ses mais vul ne rá ve is 

à si tu a ção vi ram-se obri ga dos a con ter o con su mo,

bus car al ter na ti vas e a ado tar me di das de

con ser va ção. A ado ção de me di das de con ser va ção

pode re sul tar na re du ção de até 15% do des per dí cio de 

ener gia pelo se tor pro du ti vo. O uso de EPS (ex pan ded 

polystyre ne – po li es ti re no ex pan di do) em obras ci vis,

por exem plo, é uma tec no lo gia com pro va da men te

viá vel para con ser va ção de ener gia, ne ces si tan do

ape nas ma i or di vul ga ção de suas qua li da des. Na

Eu ro pa, a cons tru ção ci vil res pon de por 65% do

con su mo de EPS, en quan to no Bra sil é de ape nas 4%

[26]. As edi fi ca ções são res pon sá ve is por 42% do

con su mo de ener gia elé tri ca, sen do a ma i or par te

des se mon tan te des ti na da aos sis te mas cli ma ti za ção,

uti li za dos para re du zir os efe i tos da car ga tér mi ca

so lar [28]. Sis te mas de cli ma ti za ção res pon dem por

35% da de man da de ele tri ci da de durante o verão nos

EUA. Assim, a termoacumulação apresenta-se como

uma alternativa para redução dos custos com

eletricidade em edificações [20].

No pre sen te tra ba lho, teve-se como ob je ti vo

ava li ar ex pe ri men tal men te os de sem pe nhos tér mi cos

de re ser va tó ri os de ter mo a cu mu la ção cons tru í dos com

blo cos de con cre to con ven ci o nal e de con cre to leve.

Por ser o meio mais co mum de “ar ma ze na gem de frio”, 

uti li zou-se água como flu i do ter mo a cu mu la dor. A

pes qui sa é par te in te gran te do Pro je to CT-ENERG –

Sis te mas Cons tru ti vos Alter na ti vos para Re du ção do

Con su mo de Ener gia Elé tri ca na Cli ma ti za ção de

Edificações – Processo n° 552.372/01-3 – CNPq.

Defasagem entre
disponibilidade e demanda
de energia

O cres ci men to con tí nuo dos pi cos de con su mo 

de ener gia elé tri ca cons ti tui um pro ble ma co mum às

dis tri bu i do ras de ener gia do mun do. Como ocor re nos 

pa í ses com me lhor in fra es tru tu ra, as dis tri bu i do ras do 

Bra sil têm ado ta do me di das para ten tar equi li brar a

cur va diá ria de de man da, des ta can do-se en tre elas a

cri a ção de ta ri fas re du zi das para pe río dos fora do

pico. Po rém, ade quar ati vi da des hu ma nas aos

ho rá ri os de ba i xa de man da de ener gia é tarefa

extremamente complexa.

O ho rá rio de pico é o pe río do de fi ni do pela

con ces si o ná ria de ener gia elé tri ca e com pos to por

três ho ras diá ri as con se cu ti vas, ex ce ção fe i ta aos

sá ba dos, do min gos, ter ça-fe i ra de car na val,

sex ta-fe i ra da Pa i xão, Cor pus Chris ti, dia de fi na dos

e os de ma is fe ri a dos de fi ni dos por lei fe de ral,

con si de ran do as ca rac te rís ti cas do seu sis te ma

elé tri co [5]. Con for me a re gião, esse ho rá rio vai das
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17h30min às 20h30min. O va lor da ta ri fa de ener gia

elé tri ca horo-sa zo nal ver de, in clu in do os im pos tos, é 

de R$ 0,09495/kWh du ran te o ho rá rio fora de pico,

en quan to no ho rá rio de pico é de R$ 0,90361/kWh,

ou seja, quase dez vezes maior [14].

Na in dús tria,  como há uma re la t i va

fle xi bi li da de de ajus tes de ho rá ri os de pro du ção,

pode-se uti li zar di re ta men te a ener gia com ta ri fa

re du zi da para su prir ope ra ções que de man dam mais

ele tri ci da de. No co mér cio, por ou tro lado, os

ho rá ri os de ta ri fa re du zi da e de pico de con su mo não

co in ci dem. Assim, era ne ces sá rio en con trar al gu ma

téc ni ca que per mi tis se ar ma ze nar a ener gia

dis po ní vel nos horários de baixo consumo para uso

nos horários de pico.

Desvio do pico de
consumo de energia

Por meio de s is  te  mas tér  mi  cos de

ar ma ze na gem de ener gia (TES – ther mal energy

sto ra ge) é pos sí vel, por exem plo, res fri ar flu i dos em

pe río dos fora de pico para uso pos te ri or, na

cli ma ti za ção de am bi en tes, con tri bu in do para

cor ri gir a não si mul ta ne i da de en tre dis po ni bi li da de e 

de man da [19]. Como a cli ma ti za ção res pon de por

par te sig ni fi ca ti va dos gas tos de ener gia e é par te

in dis so ciá vel da es tra té gia de co mér cio, a

ter mo a cu mu la ção tor nou-se uma op ção in te res san te

para des vi ar o pico de con su mo, pro por ci o nan do ao

em pre sá rio uma re du ção de cus tos e van ta gens às

com pa nhi as de ener gia, que po dem au men tar a

ofer ta sem comprometer o abastecimento [20].

Termoacumulação

A ter mo a cu mu la ção é o pro ces so de

ar ma ze na gem de ca lor, la ten te ou sen sí vel, por uma

subs tân cia man ti da por cer to pe río do a uma

tem pe ra tu ra di fe ren te da tem pe ra tu ra am bi en te,

sen do as sim con ser va da para uso pos te ri or. Per mi te a

se pa ra ção en tre as ope ra ções de ar ma ze na gem de

ener gia e de su pri men to de uma car ga tér mi ca

ins tan tâ nea, as so ci a da, por exem plo, à cli ma ti za ção

de am bi  en tes.  Com pa ra do a um sis te  ma

con ven ci o nal, con si de ran do-se um mes mo in ter va lo

de tem po, um sis te ma de ter mo a cu mu la ção de frio

dis po ni bi li za a mes ma ca pa ci da de de res fri a men to,

mas com uma ca pa ci da de ins tan tâ nea me nor. Sua

van ta gem está na uti li za ção da ele tri ci da de com ta ri fa

re du zi da para ar ma ze na gem da mes ma quan ti da de de

frio que se ria ob ti da ins tan ta ne a men te num sis te ma

con ven ci o nal. Os cus tos ine ren tes à ins ta la ção e

ope ra ção só po dem ser re cu pe ra dos com a eco no mia

pro por ci o na da pelo uso da ta ri fa re du zi da.

Atu al men te a técnica encontra-se bastante difundida

em países mais industrializados, sendo aplicada

principalmente para atenuar a curva de demanda de

energia elétrica.

A vi a bi li da de téc ni co-eco nô mi ca da apli ca ção

de ter mo a cu mu la ção à cli ma ti za ção na re du ção dos

pi cos de con su mo de ener gia já foi de mons tra da em

di ver sos es tu dos [25]. Em um caso es pe cí fi co [7], foi

iden ti fi ca do um au men to su pe ri or a 10% na efi ciên cia

do pro ces so de cli ma ti za ção com ter mo a cu mu la ção em 

um hos pi tal uni ver si tá rio, o que re pre sen tou uma

eco no mia de US$ 235.000,00 em oito meses de

funcionamento do sistema.

O Bra sil tem pou ca ex pe riên cia no as sun to e

os pou cos re ser va tó ri os de ter mo a cu mu la ção em fun -

ci o na men to não obe de cem a al guns cri té ri os téc ni cos

[17]. Por ou tro lado, há ca sos de su ces so, como o do

Shop ping Ta ca ru na, em Re ci fe-PE, por exem plo,

onde a ter mo a cu mu la ção de água ge la da re du ziu em

30% a de man da de ener gia para cli ma ti za ção, sen do

di re ta men te res pon sá vel pela di mi nu i ção de 18% na

con ta de ener gia [4].

A ar ma ze na gem de ener gia na for ma de frio

pode ser ob ti da por: es tra ti fi ca ção na tu ral, for ma ção

de gelo so bre su per fí cie res fri a da, uso de ma te ri al de

mu dan ça de fase, gelo en cap su la do imer so em água

e res fri a men to de so lu ções an ti con ge lan tes. Sais

eu té ti cos, so lu ção de mo no e ti le no gli col e água, além 

de mu i tas subs tân ci as pa ten te a das, po dem ser vir

como flu i do ter mo a cu mu la dor [20]. As subs tân ci as

di fe rem em ca pa ci da de de ar ma ze na gem de ener gia

por uni da de de vo lu me, tem pe ra tu ra na qual o frio é

ar  ma ze na  do e  nos  re  qui  s i  tos  f í  s i  cos  de

ar ma ze na gem. De vem pos su ir ca rac te rís ti cas

pe cu li a res, como: se gu ran ça, tem po de vida útil

re la ti va men te ele va do, dis po ni bi li da de e cus to

re la ti va men te ba i xo. Além dis so, a fa bri ca ção ou

dis po si ção des ses ma te ri a is não deve re pre sen tar

pro ble mas ao am bi en te [11]. A ma i o ria dos sis te mas
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uti li za água como ter mo a cu mu la dor [21]. Nes ses

ca sos, deve-se ga ran tir que a di fe ren ça de

tem pe ra tu ra en tre a sa í da e a en tra da no re ser va tó rio

fi que em torno de 11°C e a armazenagem fique entre

4 e 6°C [20]. A energia requerida para manter a água

nessa temperatura depende, entre outros fatores, da

isolação térmica.

Termoacumulação de frio
para climatização

A ter mo a cu mu la ção é tão an ti ga quan to os

pri me i ros sis te mas de re fri ge ra ção, onde blo cos de

gelo re ti ra dos de la gos con ge la dos eram uti li za dos

para esse fim [20]. Co nhe ci da des de o iní cio do

sé cu lo XX, quan do ain da não ha via cri se de

abas te ci men to de ener gia elé tri ca, sem apre sen tar

mu i tas no vi da des tec no ló gi cas, a ter mo a cu mu la ção

des ti na va-se ape nas às apli ca ções onde as car gas

tér mi cas a se rem su pri das eram re la ti va men te

gran des e de pe que na du ra ção. No Bra sil, a

ter mo a cu mu la ção com água fria já era uti li za da em

1946, no Rio de Ja ne i ro, para cli ma ti za ção de um

au di tó rio do Insti tu to Mi li tar de Enge nha ria [30]. O

in te res se pela ter mo a cu mu la ção de frio para uso

co mer ci al au men tou a par tir da dé ca da de 1970,

quan do as com pa nhi as de ele tri ci da de des co bri ram a 

ne ces si da de de re du zir o pico de de man da e

per ce be ram que, em mu i tas situações, ele era

decorrente da carga consumida nos dias mais

quentes do ano pelos sistemas de climatização [20].

Pode-se con si de rar o uso de um sis te ma de

ter mo a cu mu la ção de frio quan do os se guin tes cri té ri os

se apli cam: a má xi ma car ga de res fri a men to re que ri da

é sig ni fi ca ti va men te ma i or que a car ga mé dia; há uma

sig ni fi ca ti va di fe ren ça en tre as ta xas de uso de

ele tri ci da de den tro e fora do pico; a ener gia elé tri ca tem 

dis po ni bi li da de li mi ta da na re gião; o sis te ma de

res fri a men to re quer ex pan são; há ne ces si da de de um

sis te ma re dun dan te de res fri a men to; há ne ces si da de de

frio em re giões onde equi pa men tos de re fri ge ra ção têm 

cus to ele va do; a dis tri bu i ção de ar frio é ne ces sá ria e há

dis po ni bi li da de de um tan que para ter mo a cu mu la ção

no lo cal. Como ilus tra ção do pri me i ro des ses

re qui si tos, sabe-se que o pico da car ga de cli ma ti za ção

em um pré dio de es cri tó ri os fre qüen te men te é duas

ve zes su pe ri or à car ga mé dia diá ria. Pro ces sos como os 

que ocor rem em fábricas de laticínios, por exemplo,

apresentam picos ainda mais elevados [20].

Um sis te ma de ter mo a cu mu la ção de água fria é

com pos to ba si ca men te de qua tro ele men tos: um

ter mo a cu mu la dor (água), um sis te ma de re fri ge ra ção

(chil ler), um re ser va tó rio para con ter o flu i do res fri a do

e um con jun to de aces só ri os (tu bu la ções, bom bas,

vál vu las e con tro la do res). A fon te de ener gia para

ge ra ção de frio pode ser ele tri ci da de, gás na tu ral, va por 

ou ca lor de re cu pe ra ção. De ter mi na dos a mas sa, o

vo lu me e o meio de ter mo a cu mu la ção, o pró xi mo

pas so diz res pe i to à es co lha do tan que de

ar ma ze na gem. Nas Fi gu ras 1, 2 e 3 ob ser vam-se par tes

das ins ta la ções de um sis te ma de ter mo a cu mu la ção de

água e gelo destinado à climatização de um shopping

center.
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Figura 1. Chiller (à direita, em primeiro plano).

Figura 2. Bombas d’água e tubulações.



Reservatório para
termoacumulação

A ar ma ze na gem de ener gia tér mi ca em

tan ques de água res fri a da é res pon sá vel por 34% da

ca pa ci da de to tal de ar ma ze na gem tér mi ca nos EUA

[29]. Man ter a tem pe ra tu ra de um flu i do num

pa ta mar aci ma ou aba i xo da tem pe ra tu ra am bi en te,

por um pe río do de tem po re la ti va men te lon go, após

a de sa ti va ção da fon te de ener gia, cons ti tui o

prin ci pal desafio do projetista de sistemas de

termoacumulação.

A ter  mo a cu mu la  ção exi  ge tan ques

in trin se ca men te gran des. No caso es pe cí fi co da

ar ma ze na gem de água fria, a ca pa ci da de mé dia dos

re ci pi en tes deve fi car em tor no de 4.804 m3,

per mi tin do uma des car ga de cer ca de 14.291 ton/h, o

que equi va le a 50.261 kW. Con tu do, já fo ram

cons tru í dos tan ques com 27,4 m de al tu ra e mais de

30 m de diâ me tro, ou seja, qua se 20.000 m3 [8].

Tan ques já exis ten tes po dem ser adap ta dos.

Tan ques de sis te mas de com ba te ao fogo, por

exem plo, po dem ser uti li za dos com um mí ni mo de

mo di fi ca ções. Ou tros que se en con tram sem uso

tam bém po dem ser em pre ga dos após ma nu ten ção, o

que re duz par te sig ni fi ca ti va dos cus tos [20].

Características dos tanques
de termoacumulação

Tan ques de ter mo a cu mu la ção de frio de vem

ter: re sis tên cia es tru tu ral, im per me a bi li da de,

re sis tên cia à cor ro são, re sis tên cia às in tem pé ri es

(para tan ques ex pos tos), re sis tên cia à pres são do

solo (para tan ques en ter ra dos) e re sis tên cia ao flu xo

de ca lor [20]. No pro je to, de vem ser con si de ra dos:

ge o me tria, lo ca li za ção, de ta lhes cons tru ti vos e

fa to res eco nô mi cos. A ge o me tria tem in fluên cia na

ca pa ci  da de de ar  ma ze na gem. Tan ques de

ter mo a cu mu la ção ge ral men te são re tan gu la res ou

ci lín dri cos. Tan ques gran des ge ral men te são

ci lín dri cos. Tan ques me no res po dem ser ci lín dri cos

ou re  tan gu la res .  Tan ques  c i  l ín  dr i  cos  são

es tru tu ral men te mais efi ci en tes por que as pa re des

são sub me ti das a me no res mo men tos fle to res que os

de pa re des re tas. São cons tru í dos com re la ção

altura/diâmetro variando entre 0,25 e 0,50. Devem

apresentar uma altura mínima de 7 m para

proporcionar um volume de armazenagem

economicamente viável.

Na ter mo a cu mu la ção de água fria, a ma i o ria

dos tan ques pos sui con fi gu ra ção ci lín dri ca. Um

ci lin dro ver ti cal de fun do cha to é ade qua do para

água fria com es tra ti fi ca ção na tu ral pois, de vi do a

me nor re la ção área-vo lu me, pro por ci o na me nor

per da tér mi ca e me nor cus to por to ne la da-hora de

fr io  acu mu la  do [29].  Os qua dra  dos são

ter mi ca men te me nos efi ci en tes (de vi do a ma i or

área), mas essa des van ta gem pode ser com pen sa da

pela re du ção dos cus tos de cons tru ção, já que po dem

ser mais fa cil men te in te gra dos à es tru tu ra da

edi fi ca ção. Os es fé ri cos, em bo ra per mi tam uma

me nor re la ção su per fí cie-vo lu me, são pi o res no que

diz res pe i to à es tra ti fi ca ção tér mi ca na tu ral. Tan ques 

ci lín dri cos cons tru í dos na po si ção ho ri zon tal não

são re co men da dos para ar ma ze na gem es tra ti fi ca da

de água fria. Qu an do cons tru í dos pró xi mos aos

sis te mas de res fri a men to e de bom bas, re du zem as

per das tér mi cas e os cus tos com tu bu la ções. Os

enterrados devem suportar o peso da cobertura do

solo e de todas as outras cargas que possam ocorrer,

como, por exemplo, o estacionamento de veículos.
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Material

A du ra bi li da de de um tan que de

ter mo a cu mu la ção de pen de dos ma te ri a is em pre ga dos

em sua fa bri ca ção. Tan ques para água ge la da po dem

ser de aço, con cre to, fi bra de vi dro ou plás ti co,

en quan to tan ques para gelo po dem ser de plás ti co ou

aço [14, 20]. Os de con cre to são mais fa cil men te

in te gra dos à es tru tu ra das edi fi ca ções, prin ci pal men te

quan do se tra ta de mon ta gem sub ter râ nea. Os de aço,

por sua vez, são mais ade qua dos à am bi en tes ex ter nos;

pos su em cus to re la ti va men te ba i xo e, em ge ral,

apre sen tam boa efi ciên cia [14]. Tan ques ci lín dri cos

pres su ri za dos para ter mo a cu mu la ção de frio

ge ral men te têm ca pa ci da de en tre 11 e 210 m3;

ne ces si tam iso la men to tér mi co, co ber tu ra e pro te ção

in ter na con tra cor ro são. O po li e ti le no é mais

co mu men te uti li za do em tan ques para

ter mo a cu mu la ção com gelo. São ven di dos em

uni da des mo du la res pré-fa bri ca das. Quando montados 

em ambiente sujeito à insolação, devem ser dotados de

proteção contra radiação ultravioleta [14].

A ar ma ze na gem de água fria em tan ques de

con cre to pro pi cia fa ci li da des de cons tru ção,

dis po ni bi li da de e adap ta bi li da de ao lo cal [14]. Há

um nú me ro re la ti va men te gran de de tan ques de

con cre to sen do uti li za do para ter mo a cu mu la ção

com água res fri a da, gelo e subs tân ci as eu té ti cas.

Po dem ser pré-fa bri ca dos ou fa bri ca dos no lo cal de

ins ta la ção. Os pré-fa bri ca dos com ca pa ci da de

su pe ri or a 3.800 m3 são, em ge ral, mais eco nô mi cos.

Tan ques pré-fa bri ca dos e fa bri ca dos em con cre to

pro ten di do po dem re sis tir a cho ques tér mi cos

su pe ri o res a 17 °C. Já os fabricados no local são mais 

suscetíveis a rachaduras e vazamentos devido aos

choques térmicos.

Fatores econômicos

Com pa ra da aos sis te mas con ven ci o na is, a

eco no mia de ener gia ob ti da com sis te mas de

ter mo a cu mu la ção pode va ri ar de 1 a 27%,

de pen den do do equi pa men to de pro du ção de frio, do

tipo de flu i do de tra ba lho e do per fil de car ga e

des car ga [11, 13, 32]. Para se ob ter o má xi mo de

be ne fí cio da ta ri fa re du zi da, de vem-se con si de rar os

cus tos ini ci a is com: tan que, iso la men to tér mi co,

es ca va ção para ins ta la ção (quan do se apli car),

sis te ma de res fri a men to, bom bas, di fu so res,

tra ta men to de água e instrumentação de controle [20].

As per das de vi do à trans fe rên cia de ca lor para

vi zi nhan ça atra vés das pa re des e do iso la men to do

tan que, na es to ca gem de flu i dos res fri a dos em

tan ques de ter mo a cu mu la ção, po dem che gar a 10%,

para um ci clo diá rio de car ga e des car ga. Para re du zir

esse ín di ce deve-se es to car a água ge la da num pe río do 

mais pró xi mo pos sí vel da utilização [6].

Isolamento térmico

O re ser va tó rio, que pode ser uma ca i xa d’á gua

de fi bro ci men to, um tan que de PVC ou de con cre to,

ne ces si ta de iso la ção tér mi ca para re du zir o flu xo de

ener gia en tre o flu i do e o meio. Entre os ma te ri a is

uti li za dos na iso la ção tér mi ca des ta cam-se: lã de

vi dro, cor ti ça, ami an to e es pu mas (EPS, PVC ou PU).

Ou tra for ma de re du zir a tro ca tér mi ca com o meio é

en ter rar o re ser va tó rio, como é fre qüen te em tanques

de concreto [7].

Em tan ques de ar ma ze na gem de água fria, o

ca lor trans fe re-se do am bi en te ao flu i do por:

con du ção, en tre o tan que e a vi zi nhan ça; con vec ção,

nas ca ma das de água que es tão a di fe ren tes

tem pe ra tu ras no in te ri or do tan que; e mis tu ras

ca u sa das pela en tra da e sa í da da água [29]. As per das

ge ral men te fi cam em tor no de 1 a 5% por dia [23].

Tan ques de aço não re têm quan ti da des sig ni fi ca ti vas

de ca lor nas pa re des, que são re la ti va men te fi nas; mas

apre sen tam ma i or de gra da ção da efi ciên cia de

ar ma ze na gem, que pode ser par ti cu lar men te ele va da

em tan ques me no res que 190 m3. Em tan ques de

con cre to, de vi do a ma i or es pes su ra das pa re des, a

ca pa ci da de de iso la men to tér mi co é ma i or que a dos

tan ques de aço. Tan ques de con cre to en ter ra dos

per mi tem re du zir o ga nho de ca lor ex ter no. Con tu do,

as pa re des relativamente espessas retêm mais calor, o

que contribui para degradação da estratificação.

Con si de ran do-se uma pa re de de um re ser va tó rio 

tér mi co se pa ran do o flu i do de tra ba lho do ar ex ter no,

quan do sub me ti da a uma di fe ren ça de tem pe ra tu ra en tre

suas fa ces, a con du ção de ca lor atra vés da pa re de pode

ser ex pres sa ma te ma ti ca men te por:

q k A
T T

L
E I=

-
.

( )

(1)
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Onde:

q é a taxa de trans fe rên cia de ca lor (W).

k é o co e fi ci en te de con du ti vi da de tér mi ca do

ma te ri al (W/m.ºC).

A é a área da se ção da pa re de trans ver sal ao flu xo

tér mi co (m2).

TE é a tem pe ra tu ra da face ex ter na da pa re de (ºC).

Ti é a tem pe ra tu ra da face in ter na da pa re de (ºC).

L é a es pes su ra da pa re de (m).

Pode-se re es cre ver a Equa ção 1 na se guin te

for ma:

q
T

L A k
=

D

/ . (2)

Fa zen do-se ana lo gia com um cir cu i to

elé tri co, na Equa ção 2 tem-se um flu xo (q) que é

di re ta men te pro por ci o nal a uma di fe ren ça de

po ten ci al (DT) e in ver sa men te pro por ci o nal a uma

re sis tên cia (L/A.K). Assim, pode-se de fi nir a

“re sis tên cia tér mi ca” do ma te ri al pela relação:

R
L

A k
T =

. (3)

Onde:

RT (a re sis tên cia tér mi ca), é me di da em K/W.

De acor do com a Equa ção 3, é pos sí vel

au men tar a re sis tên cia tér mi ca do blo co de con cre to

pelo in cre men to da es pes su ra (L) ou mo di fi ca ção da

com po si ção do ma te ri al, sedo esta úl ti ma a op ção

mais viá vel pois o au men to da es pes su ra implicaria

em aumento de custo.

Em ge ral, a con du ti vi da de tér mi ca de um

con cre to con ven ci o nal (com pó si to de ci men to, bri ta, 

are ia, água e plas ti fi can te) vale cer ca de 1 W/m.ºC.

Qu an do ou tros ma te ri a is são adi ci o na dos à mis tu ra,

pode-se re du zir o va lor de k e, con se qüen te men te,

au men tar RT.

De vi do às li mi ta ções de es pa ço, os tan ques

po dem ser en ter ra dos no solo. Nes se caso,

con si de ra ções de du ra bi li da de do iso lan te e aces so

para ma nu ten ção li mi tam o uso de tan ques de PVC,

fi bro ci men to ou con cre to. A eli mi na ção do

iso la men to, por ou tro lado, com pro me te a efi ciên cia

do re ser va tó rio, pois au men ta a taxa de trans fe rên cia

de ca lor por con du ção en tre o solo e o flu i do

ter mo a cu mu la dor. No caso de tan ques de con cre to,

uma al ter na ti va para su pe rar es sas li mi ta ções é a

in cor po ra ção de ma te ri al para ele var a re sis tên cia

tér mi ca das pa re des e, des se modo, dis pen sar o uso

de iso la men to externo. Contudo, é preciso antes de

tudo garantir a resistência mecânica do reservatório.

Termoacumulação em tanque
de bloco de concreto com EPS

O ar é um gás que pos sui uma das mais ba i xas

con du ti vi da des tér mi cas da na tu re za (kar ~ 0,02

W/m.ºC)[24]. Entre tan to, para que pos sa ser em pre ga do 

como ma te ri al de iso la ção tér mi ca, o ar deve

per ma ne cer con fi na do, ou seja, sem mo vi men to

con vec ti vo. Essa é a fun ção do po li es ti re no ex pan di do

(EPS), plás ti co ce lu lar rí gi do re sul tan te da

po li me ri za ção do es ti re no em água. A com po si ção

co mer ci al con tém 2% de po li es ti re no e 98% de ar, sen do 

for ma da por mi lhões de cé lu las fe cha das, com

diâ me tros de al guns dé ci mos de mi lí me tro. Des se modo, 

ele é ca paz de man ter uma gran de quan ti da de de ar

pra ti ca men te imó vel em seu in te ri or. Sua con du ti vi da de

tér mi ca é de cer ca de 0,04 W/m.K[24] e sua mas sa

es pe cí fi ca va ria en tre 10 e 30 kg/m3. Qu an do adi ci o na do 

à ar ga mas sa de ci men to, o EPS au men ta a re sis tên cia

tér mi ca, con se qüên cia da re du ção da con du ti vi da de; ao

mes mo tem po, re duz a mas sa es pe cí fi ca da mistura,

tornando-a mais leve e barata, já que as “pérolas”

substituem parte dos constituintes do concreto.

Con cre to leve é a de no mi na ção er rô nea

atri bu í da à ar ga mas sa de ci men to, are ia, água e

al gum adi ti vo (car ga ou re for ço). De acor do com a

apli ca ção, sua mas sa es pe cí fi ca pode va ri ar en tre

400 a  1600 kg/m³,  en  quan to  o  con cre  to

con ven ci o nal fica em cer ca de 2.500 kg/m³. Para ser

uti li za do na cons tru ção ci vil, an tes de tudo, o sis te ma 

cons tru ti vo fa bri ca do de con cre to leve deve aten der

aos re qui si tos de re sis tên cia me câ ni ca à com pres são, 

que no caso de apli ca ção em al ve na ria de ve da ção,

ou seja, uso não es tru tu ral, deve ser igual ou su pe ri or

a 1,5 MPa. Aten di da essa exi gên cia, ele men tos

como blo cos de con cre to leve po dem ser uti li za dos

em re ser va tó ri os de ter mo a cu mu la ção, com

van ta gens eco nô mi cas tan to devido à economia de

material como devido à redução da taxa de

transferência de calor entre o meio e o fluido.
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Figura 5. Vis tas da se ção trans ver sal do blo co de con cre to 
leve.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Os as pec tos tra ta dos aci ma nor te a ram o

pre sen te tra ba lho, que teve por ob je ti vo evi den ci ar

quan ti ta ti va men te as van ta gens do uso do EPS

re a pro ve i ta do do lixo ur ba no como agre ga do gra ú do

na pro du ção de blo cos cons tru ti vos des ti na dos à

fa bri ca ção de re ser va tó ri os para ar ma ze na gem de

água fria. Os blo cos uti li za dos nos ex pe ri men tos eram 

for ma dos por um san du í che de pla cas de con cre to

leve, ten do no meio uma pla ca de EPS. As pla cas de

con cre to leve eram cons ti tu í das de ci men to Por tland,

are ia, plas ti fi can te e pé ro las de EPS (em subs ti tu i ção

à bri ta). Tan to as pla cas quan to as pé ro las fo ram

ob ti das a par tir de re je i tos ur ba nos. Nos ex pe ri men tos 

re a li za dos uti li za ram-se ma te ri a is de ba i xo cus to e

equi pa men tos comuns aos laboratórios de ensino de

Engenharia das universidades públicas federais. 

Metodologia para construção
dos reservatórios

Os ex pe ri men tos para aná li se de de sem pe nho

tér mi co fo ram re a li za dos no La bo ra tó rio de

Trans fe rên cia de Ca lor – LTC, do Nú cleo Tec no ló gi co

Indus tri al da UFRN, em sala cli ma ti za da, que

apre sen ta uma va ri a ção de tem pe ra tu ra in fe ri or a 2°C /

24 ho ras, o que tor na o am bi en te ade qua do ao es tu do

de pro ces sos de tro ca tér mi ca. Os blo cos uti li za dos na

cons tru ção dos re ser va tó ri os fo ram for ne ci dos pela

em pre sa Te cle ve Indús tria e Co mér cio Ltda. Fo ram

cons tru í dos três re ser va tó ri os, cada um com pos to por

cin co blo cos, cu jas di men sões eram: base de 70 cm x

45 cm x 10 cm e qua tro pa re des de 45 cm x 27 cm x

10 cm (cada pla ca de con cre to leve ti nha 30 mm de

es pes su ra e a pla ca de EPS, co lo ca da no cen tro do

blo co, ti nha 40 mm de es pes su ra, to tal = 10 cm). Na

Figura 4, podem ser observados detalhes construtivos

do reservatório.

Um re ser va tó rio foi cons tru í do com blo cos de

con cre to con ven ci o nal e con si de ra do pa drão (“BP”)

na aná li se de de sem pe nho tér mi co. Os ou tros dois re -

ser va tó ri os fo ram cons tru í dos com blo cos de con cre -

to leve – san du í che de ci men to com agre ga do de EPS

e pla ca in ter na de EPS. Nes se caso, con si de ra ram-se

duas mas sas es pe cí fi cas, de ter mi na das em fun ção do

tra ço. Na Fi gu ra 5 são mos tra dos cor tes da se ção

trans ver sal do blo co de con cre to leve.

Estra dos de com pen sa do na val fo ram

uti li za dos como su por te dos re ser va tó ri os, além de

evi tar con ta to com o piso do la bo ra tó rio (iso la men to

tér mi co). A tam pa do re ser va tó rio foi cons tru í da em

com pen sa do na val, re ves ti do por uma placa de EPS

(com 50 mm de espessura).

Con si de ra ram-se os se guin tes tra ços na

fa bri ca ção dos re ser va tó ri os de blo cos de con cre to

leve: 6-10 (60 li tros de flo cos de iso por e 100 li tros

de are ia); 10-6 (100 li tros de flo cos de iso por e 60

li tros de are ia). O re ser va tó rio “BP” foi fa bri ca do em 

con cre  to  co mum (ci  men to,  are  ia ,  br i  ta  e

plas ti fi can te). Em cada tra ço fo ram uti li za dos: um

saco de ci men to Por tland (50 kg), 30 li tros de água e

100 ml de adi ti vo plas ti fi can te (ver Ta be la 1).
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Pe sa dos, os re ser va tó ri os apre sen ta ram os se guin tes

va lo res: BP = 158,83 kg; 6-10 = 90,1 kg e 10-6 =

69,7 kg. Para a união dos blo cos de cada re ser va tó rio

foi uti li za da uma mas sa de ci men to com tra ço de 3 de 

are ia fina para 1 de ci men to. Para im per me a bi li za ção 

uti l i zou-se um pro du to se lan te dis po ní vel

co mer ci al men te, sen do apli ca das duas de mãos na

su per fí cie das pa re des e do fundo, guardando-se um

intervalo de três dias entre cada demão para correta

secagem, conforme instruções do fabricante.

Me to do lo gia para ca li bra ção
de ter mo pa res

Uti li za ram-se ter mô me tros di gi ta is (Mi ni pa

MT 520), com fa i xa de me di ção – 40°C a 204°C, e

ter mo pa res do tipo “K” (cro mel-alu mel), com 1 me tro

de com pri men to (cada), ca li bra dos no La bo ra tó rio de

Trans fe rên cia de Ca lor – LTC-NTI-UFRN, em um

ca li bra dor de tem pe ra tu ra de blo co seco (ba nho

tér mi co), com in cer te za de até 0,1°C + 0,1 % da le i tu ra,

es ta bi li da de de 0,05°C e re so lu ção de 0,01°C. Fo ram

re a li za das duas se qüên ci as de ca li bra ção: de 30°C a

190°C e, de po is, no sen ti do in ver so (190°C a 30°C),

utilizando-se como padrão o termopar do calibrador.

Me to do lo gia para aná li se
de de sem pe nho térmico

Em cada re ser va tó rio fo ram co lo ca dos 10,5

kg de gelo e 10 li tros de água (Tágua @ 26 °C). Qu a tro

ter mo pa res tipo K li ga dos a dois ter mô me tros

di gi ta is fo ram em pre ga dos para mo ni to rar a

va ri a ção de tem pe ra tu ra du ran te o pro ces so de fu são

do gelo. A dis po si  ção dos ter mo pa res no

re ser va tó rio foi a se guin te: T1 – ter mo par imer so na

água; T2 – ter mo par co lo ca do in ter na men te na

me ta de da pa re de; T3 – ter mo par si tu a do na pa re de

ex ter na e T4 – ter mo par co lo ca do no ar, a 10 cm da

pa re de ex ter na, para mo ni to ra men to da tem pe ra tu ra

am bi en te. Nas pon tas dos ter mo pa res T2 e T3,

co lo cou-se pas ta tér mi ca para me lho rar o con ta to

en tre a jun ção me tá li ca e o ma te ri al do re ser va tó rio;

a fi xa ção dos ter mo pa res às paredes foi feita com fita

adesiva. Na Figura 6, observam-se a distribuição dos 

termopares e os detalhes do reservatório.

Os experimentos foram realizados em dias

consecutivos, com início às 08h00 e término às

18h00. As leituras das temperaturas foram

realizadas em intervalos regulares: na primeira hora,

de 10 em 10 min; na segunda hora, de 15 em 15 min;

a partir da terceira hora, de 30 em 30 minutos.

Metodologia para análise de
propriedades físicas

Amostras dos blocos “BP”, “6–10” e “10–6”

tiveram as seguintes propriedades físicas

determinadas: densidade, condutividade térmica e

calor específico. Para tanto, foram utilizadas as
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Reservatório
Cimento

(kg)
EPS

(litros)
Areia

(litros)
Brita

(litros)
Água

(litros)
Aditivo

(ml)

BP 50 – 60 60 30 100

6-10 50 60 100 – 30 100

10-6 50 100 60 – 30 100

Tabela 1. Com po si ção dos tra ços dos blo cos dos
re ser va tó ri os.

Figura 4. Tanque de termoacumulação: (a) distribuição de termopares; (b) dimensões.



infra-estruturas dos seguintes laboratórios da UFRN:

GGEMMA (Geologia e Geofísica Marinha e

Monitoramento Ambiental), Geoquímica, Concreto e

de Laminação. Como não existe método próprio para

determinar a massa específica do concreto leve, foram

testados: picnometria, Le Chatelier e densidade

aparente. Esse último mostrou-se mais adequado[15],

pois nos dois primeiros as amostras tinham de ser

trituradas, fazendo com que os flocos de EPS se

soltassem e ficassem em suspensão nos líquidos

utilizados nos procedimentos. No método da

densidade aparente[10] utilizando água e parafina,

preparam-se os corpos-de-prova em forma de cubos,

com arestas de 3,0 cm, que são pesadas e, depois,

mergulhadas em parafina fundida por várias vezes,

para impermeabilização; em seguida, são novamente

pesadas, para determinação da quantidade de parafina

adicionada ao bloco. Na Figura 7 pode ser visto o

aparato utilizado para esse fim. Amostras foram

preparadas no Laboratório de Laminação (do

Departamento de Geologia da UFRN), com dimensões 

3,0 cm x 11,0 cm x 23,0 cm. Para determinação da

condutividade térmica e do calor específico, utilizou-se 

o medidor de propriedades térmicas Quickline-30, do

GGEMMA-UFRN (ver Figura 8).

Figura 7. Determinação da densidade dos blocos de
concreto leve

Os ensaios de resistência à compressão dos

blocos de concreto leve foram realizados no

Laboratório de Concreto, LC-NTI-UFRN, de

acordo com as normas NBR 7171 e NBR 6461, que

estabelecem o valor mínimo de 1,5 MPa para

resistência à compressão de elementos construtivos

destinados à alvenaria de vedação[2]. Foram

realizados ensaios com três corpos de prova de cada

composição, utilizando-se uma prensa hidráulica

com tensão de alimentação de 220 – 380 V e carga

máxima de 300 toneladas (ver Figura 9).

Figura 8. Determinação de propriedades térmicas.

Figura 9. Ensaio de resistência à compressão –
LC/NTI/UFRN.

Resultados e análises

Nas Figuras 10, 11 e 12 apresentam-se as

curvas de variação da temperatura em função do

tempo obtidas nos ensaios de desempenho térmico

dos reservatórios. Nas Figuras 13, 14 e 15

comparam-se os perfis de temperatura de cada

ponto, individualmente, nos três reservatórios.
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Análise de desempenho térmico

Na Figura 10 vêem-se os resultados dos ensaios 

de desempenho térmico do reservatório “BP”.

No início do experimento, o reservatório estava 

em equilíbrio térmico com o meio (26°C). Quando em

contato com a mistura água-gelo (em torno de 2°C),

calor transferiu-se do reservatório ao fluido. A

variação mais acentuada na temperatura do meio da

parede, em relação à temperatura da superfície externa, 

deveu-se ao contato direto entre a mistura água-gelo e

as faces internas do reservatório. Na primeira hora

identificou-se uma variação aleatória na temperatura

da mistura, conseqüência das correntes convectivas.

De 50 min a 300 min, a temperatura da água

manteve-se estável em 5,7°C, correspondente à

temperatura média da mistura, assim mantida pela

fusão do gelo. De 300 min a 510 min, a temperatura da

água aumentou para 6,5°C, devido ao fluxo de calor

através das paredes do sistema, vindo do exterior. Na

Figura 11 observam-se os resultados dos ensaios do

reservatório “6-10”.

Em “6-10”, a condutividade de cerca de 0,03

W/m.K (24) da placa de EPS determinou o fluxo de

calor entre o meio e a mistura água-gelo. Sua maior

resistência ao fluxo de calor fez a temperatura da

superfície externa apresentar um perfil quase linear.

O calor foi transferido das paredes internas do

reservatório à mistura, causando queda acentuada da 

temperatura naquele ponto. A troca de calor com a

parede interna aumentou a temperatura da mistura

por quase 120 min; a partir daí, manteve-se em torno

de 6,5°C até o fim do experimento, com uma

oscilação de 0,3°C.

Na Figura 12 vê-se os resultados de “10-6”.

Os perfis de temperatura na superfície externa e no

interior da parede foram similares aos de “6-10”:

temperatura quase constante na superfície externa e

queda acentuada no meio da parede devido à

transferência de calor à mistura. A queda foi maior

em “10-6” em razão de sua maior resistência térmica

(mais EPS). A temperatura do fluido ficou próxima

de 6,0°C até o fim do experimento, com oscilação de

0,2°C. 

Figura 10. Variação da temperatura em função do tempo – 
reservatório “BP”.

Figura 11. Variação da temperatura em função do tempo – 
reservatório “6-10”.

Figura 12. Variação de T em função de t para o
reservatório “10-6”.
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Em t = 250 min, ou seja, por volta da metade

do experimento, a diferença entre a temperatura da

água e do meio da parede em “BP” foi de 8,5 °C,

enquanto nos outros foi insignificante, resultado da

menor capacidade de isolamento térmico do “BP”.

Em t = 510 min, a diferença foi de 6,1°C em “BP”,

1,4°C em “6-10” e 1,1°C em “10-6”, corroborando a

vantagem da substituição do agregado graúdo pelo

EPS para aumentar a resistência térmica dos

reservatórios. As temperaturas nas faces externas das

paredes de “6-10” e “10-6” estiveram sempre mais

próximas da temperatura ambiente, o que significa

redução da quantidade de calor transferida entre o

meio e o reservatório, fato que implica diretamente na

redução dos gastos de energia para manter o fluido a

baixas temperaturas. Após 510 minutos, a diferença

de temperatura entre a parede externa e a água

reduziu-se a 8,3°C em “BP”, enquanto “6-10” e

“10-6” não sofreram alterações significativas. Em

“BP”, há maior transferência de calor através das

paredes, o que evidencia a importância do isolamento

para conservação do frio em tanques de concreto. As

variações de temperatura da água entre o início e o fim 

dos experimentos estão discriminadas na Tabela 2.

Constatou-se que “10-6” apresentou menor

diferença entre a temperatura final e a inicial no

intervalo de tempo considerado. Nas Figuras 13, 14

e 15 comparam-se as variações das temperaturas nos

três reservatórios, respectivamente para: mistura

água-gelo, parede interna e superfície externa.

As temperaturas da água em “6-10” e “10-6”

tiveram comportamento semelhante a partir de t =

100 min. Enquanto em “BP” a temperatura da água

sofreu aumento abrupto a partir de 350 min, nos

demais reservatórios ela manteve-se praticamente

constante por mais 150 min, i.e., até 510 min.

Observa-se na Figura 14 que durante o

intervalo de tempo compreendido entre t = 100 min e 

t = 500 min, a temperatura da parede interna do

reservatório “6-10” manteve-se entre 7°C e 8°C,

enquanto em “10-6” manteve-se entre 6°C e 7°C e

em “BP” variou de 14°C a 19°C.
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Reservatório DT (Tf – Ti) °C

Padrão 10,2

6-10 5,2

10-6 1,3

Tabela 2. Diferença de temperatura da mistura água-gelo
dos três reservatórios.
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Figura 13. Variação da temperatura da mistura água-gelo
dos três reservatórios.
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Figura 14. Variação da temperatura da parede interna dos
três reservatórios.
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Figura 15. Variação da temperatura da parede externa dos 
três reservatórios.



A partir dos resultados apresentados na Figura

15, constatou-se que a temperatura nas faces externas

das paredes dos reservatórios diminuiu entre 0 min e

150 min. Após 150 min, a temperatura da parede “BP”

aumentou, passando de 18°C para 20,5°C (DT =

2,5°C), enquanto nos reservatórios de concreto leve as

variações ficaram em torno de 0,5°C.

Análise de propriedades físicas

Na Tabela 3 estão os resultados dos ensaios

para obtenção das propriedades físicas.

Os valores das propriedades diminuíram em

função do aumento da quantidade de EPS na

mistura. Materiais de construção, em sua grande

maioria, contêm em seus interiores matéria no

estado sólido, líquido e gasoso. A transmissão de

calor internamente envolve os três processos:

condução, através do sólido, da água e do ar;

convecção, através dos movimentos dos gases; e

radiação, nas cavidades entre as superfícies sólidas. 

Além do efeito combinado dos fenômenos de

transferência de calor, a condutividade térmica de

um mater ia l  é  a inda  afe tada  por  out ras

propriedades, como densidade e calor específico.

Normalmente, a condutividade térmica diminui

com o aumento da quantidade de ar presente no

material. Como pode ser observado na Tabela 3,

quanto menor a densidade aparente do bloco,

menor a condutividade térmica. O calor específico,

por sua vez, é uma propriedade relacionada à

inércia térmica. No caso do concreto, o aumento da

inércia térmica é resultado da maior quantidade de

massa [2].

Análise de desempenho mecânico

Corpos-de-prova foram utilizados em

ensaios de compressão realizados no Laboratório de

Concreto – LC-NTI-UFRN. Os resultados obtidos

são apresentados na Tabela 4.

A resistência mecânica à compressão diminuiu

em função da quantidade de EPS na mistura. A

resistência mecânica de “6-10” foi quase o dobro da

resistência de “10-6”. Sendo o concreto um compósito

constituído de cimento (matriz), areia (finos) e brita

(particulados), a fração do volume das duas fases

influencia no comportamento mecânico. Nos concretos

leves, os flocos de EPS substituem a brita, que possui

maior resistência mecânica à compressão. A quantidade

de areia presente no traço “6-10” é maior que no traço

“10-6” e isto também afeta a resistência mecânica.

Percebeu-se que o bloco “BP” é mecanicamente

superior aos blocos leves, já que é totalmente isento de

EPS. O bloco “6-10”, no entanto, como possui menor

quantidade de EPS do que o “10-6”, apresentou maior

resistência mecânica que esse. Os valores encontrados

para os três blocos estão dentro das normas da ABNT

para elementos construtivos destinados à alvenaria de

vedação [18]. Os valores mínimos exigidos pela norma

encontram-se na Tabela 5.

Concreto Leve Aplicado a Reservatórios de Termoacumulação 21

Blocos
Densidade

(kg/m³)
Calor Específico

(x 103 J/kgK )
Condutividade

Térmica (W/m.K)

BP 1983,4 1,938 1,054

6-10 1438,4 1,827 0,878

10-6 1064,6 1,685 0,445

Tabela 3. Propriedades físicas dos blocos de concreto[9].

Blocos
(45 cm x 55 cm)

Resistência média
(MPa)

Peso médio
(Kg)

BP 11,40 47,45

6-10 3,88 25,75

10-6 2,03 21,90

Tabela 4. Resistência à compressão e peso dos blocos.

Tipo Categoria Resistência (MPa)

Vedação
A 1,5

B 2,5

Portante

C 4

D 7

E 10

Tabela 5. Resistência mínima dos blocos, segundo norma
NBR 7171[2].



Na Figura 16 observa-se a aplicação dos blocos 

de concreto com agregado de EPS reciclado na

construção de um reservatório para termoacumulação

de água fria em um shopping center.

Conclusões

Neste trabalho foram analisadas propriedades

térmicas e mecânicas de blocos de concreto

convencional e leve utilizados em reservatórios de

termoacumulação de água fria. Enquanto no

reservatório “BP” a água absorveu maior quantidade

de calor das paredes, nos reservatórios de concreto leve 

a transferência de calor foi reduzida devido ao efeito

isolante do EPS. Também em “BP” a transferência de

calor através das paredes foi maior do que nas paredes

dos concretos leves (dotados de uma placa interna de

EPS). A temperatura da mistura água-gelo em “BP”

apresentou uma taxa de aumento médio de 1,2°C/h; em 

“6-10” foi de 0,6°C/h e em “10-6” de 0,2°C/h. “10-6”

teve um desempenho 75% superior ao de “6-10” e o

deste foi 49% superior ao de “BP”. A resistência

mecânica à compressão de “BP” é 66% maior do que a

de “6-10” e este é 47,6% mais resistente que “10-6”.

Reservatórios de concreto são, em sua maioria,

construídos enterrados. Quando são utilizadas paredes

duplas, o EPS é um dos mais eficientes materiais de

isolação disponíveis para preencher o espaço entre as

paredes. Entretanto, quando se utiliza parede dupla, o

custo é significativamente maior. Assim, os

reservatórios para termoacumulação fabricados em

concreto com agregado de EPS incorporam uma

vantagem adicional, além da redução da transferência

de calor ao solo. Somando-se ao fato de proporcionar

economia de energia, outro aspecto relevante diz

respeito à questão ambiental, tendo em vista que os

blocos de concreto leve podem ser fabricados com EPS 

retirado do lixo.
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Introdução

A importância do petróleo
para o mundo

O petróleo, apesar de ser de fonte não

renovável, ainda é a principal fonte de energia do

mundo, devido à dependência da sociedade atual.

Em 2003, o total de consumo de petróleo no mundo

chegou a 13,1 bilhões de litros por dia [1]. No Brasil,

em 2007, segundo a ANP (Agência Nacional de

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), foram

produzidos mais de 101 milhões de m3 de petróleo,

sendo as plataformas petrolíferas situadas em mar

responsáveis por 90% da produção nacional. Até

abril de 2008 a produção já passa dos 34 mil m3 de

petróleo [2].

O petróleo é utilizado para fins energéticos

(centrais termoelétricas, combustíveis e aquecimento

de ambientes) ou é destinado às indústrias de

derivados, que o transforma em centenas de produtos

químicos e farmacêuticos que influenciam

diretamente o padrão de vida moderno [3].

Problemas ambientais

Atividades de exploração, produção,

transporte e armazenamento de petróleo podem

causar impactos ambientais, mas que são mais

freqüentemente causados por erro humano,

interferindo diretamente no ecossistema marinho e

nas atividades de pesca e turismo da comunidade

mais próxima do desastre [4]. Em 1996, a principal

fonte de derramamento de óleo no mar se dava no

Abstract
STUDY OF PETROLEUM SORPTION BY VEGETAL FIBERS. Vegetal fibers were used as
sorbent material of petroleum. Capoc (Ceiba pentandra), sisal (Agave sisalana), curauá (Ananas
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measured before and after immersion in crude oil for different periods of time. Based on the
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transporte do petróleo feito por tanques [3]. Em

2006, esta contribuição foi apenas de 4% a 13%,

onde a maior parte da contaminação originou-se de

despejos ilegais de óleos de indústrias [1].

Nos últimos dois anos, cerca de 400 sítios

contaminados são remediados a cada ano. No início da

década passada, o número era de aproximadamente

dez sítios por ano [1].

Quando lançados no ambiente, hidrocarbonetos, 

solventes, sólidos em suspensão e uma ampla variedade

de componentes químicos, causam impactos que podem 

ser reduzidos por meio da implantação adequada de

métodos de remediação [3].

Ferramentas de remediação

A prevenção é a chave para combater a

contaminação por hidrocarbonetos. Entretanto,

também são necessários métodos eficientes,

confiáveis, econômicos e éticos para tratar ambientes

contaminados quando derramamentos ocorrerem [1].

O método de remediação mais apropriado

depende do tipo de contaminante, de suas características

e da área contaminada [3]. Quando há derramamento de

petróleo em mar, pode ocorrer espalhamento de óleo,

evaporação, fotólise, biodegradação e emulsificação

água-óleo. Processos mecânicos, físicos, químicos e

biológicos podem ser usados para recuperar, remover ou 

degradar o óleo [5]. Destacam-se abaixo os principais

métodos de controle ambiental para derramamentos de

óleo [6, 7]:

• barreiras flutuantes de contingência

(“booms”) – aplicadas em águas calmas, são

geralmente fabricadas de materiais plásticos

(polietileno, poliuretano, polipropileno,

epóxi, poliéster, náilon, neoprene, etc.) e têm

como principais características o baixo custo, 

a durabilidade, a facilidade de limpeza e o

armazenamento compacto;

• recuperação mecânica por escumadeiras

(“skimmers”) – dispositivos mecânicos

rebocados por navios, são usados para

remover fisicamente o óleo da superfície da

água;

• apli ca ção de agen tes: po dem ser dis per san tes,

pre ci pi tan tes, co le to res, atra ti vos, in ci ne ra do -

res e bi o de gra dan tes, to dos com fun ções es pe -

cí fi cas e van ta gens e des van ta gens.

Materiais sorventes

Os sorventes podem ser fabricados a partir de 

materiais sintéticos, orgânicos ou inorgânicos;

apresen tam-se em formas de almofadas,

travesseiros, colchões, rolos e mantas. São materiais

que recolhem o óleo até sua absorção (o óleo penetra

no material e é retido no seu interior) ou adsorção

(o óleo adere à superfície do material) [8]. 

Os sorventes são classificados de acordo com

os materiais utilizados na sua fabricação: sintéticos ou

naturais. Os naturais são divididos em orgânicos (como 

fibras vegetais) e inorgânicos (como vermiculita),

sendo estes disponíveis em formas de grãos, pós e

cubos, contidos em sacos. O uso de sorventes sintéticos 

na sorção de óleo em derramamentos tem crescido nos

últimos anos. Esses sorventes não biodegradáveis

podem ser reutilizados, porém podem apresentar custo

elevado [8]. 

A capacidade de um sorvente depende da sua

área superficial e do tipo de superfície (porosidade,

oleofilidade). Alguns são tratados superficialmente com

agentes oleofílicos e hidrofóbicos para melhorar sua

seletividade (absorção de óleo e repulsão à água) [8].

Fibras vegetais

A busca por técnicas de remediação

ambientalmente corretas aumentou o interesse pelo

potencial dos materiais de origem natural.

Recentemente, a ONU (Organizações das Nações

Unidas) decretou 2009 como o Ano das Fibras

Naturais. O Brasil, com seu clima favorável ao cultivo

agrícola e seus solos férteis e abundantes, tem um

grande potencial para pôr em prática o que tem sido

discutido no cenário mundial [5].

O incentivo ao cultivo de produtos de origem

vegetal pode agregar valor ao produto e promover o

desenvolvimento econômico e social [9]. O mercado 

de fibras naturais no Brasil representa cerca de 1

milhão de empregos [10].

Vá ri os au to res [5, 9, 11] con cor dam que as

fibras na tu ra is são de fon tes re no vá ve is, bi o de gra -

dáve is, pos su em gran de po ten ci al e cons ti tu em uma

al ter na ti va sus ten tá vel. Além dis so, são ma te ri a is

eco lo gi ca men te amis to sos, pois li be ram oxi gê nio

nas plan ta ções, con tri bu in do para pu ri fi car o ar e

redu zir os efe i tos do aque ci men to glo bal [5, 12].
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A seguir, discutem-se algumas características

de algumas das fibras comumente encontradas nas

regiões norte e nordeste do Brasil, todas de interesse

do presente trabalho.

Capoc

Existem cerca de 10 espécies do gênero Ceiba

pentandra (L.) Gaertn, árvore existente na América

do Sul. É conhecida no Brasil como sumaúma ou

paineira, e seu fruto é conhecido como capoc ou

paina. Dele origina uma fibra muito fina, pouco

densa, volumosa, de cor amarelada ou branca, não

alérgica e inodora, muito usada como enchimento de

travesseiros e coletes salva-vidas, dentre outras

aplicações [13]. Estudos recentes [14,15,16] têm

mostrado a viabilidade da aplicação dessa fibra para

sorção de óleo, principalmente por apresentar alto

teor de oleofilidade e baixa hidrofilidade.

O cultivo da espécie pode ser considerado

uma alternativa sustentável, pois cada árvore inicia

sua frutificação já no terceiro ano de vida e continua

produzindo até 50 anos ou mais. São produzidos

cerca de 600 frutos por árvore, chegando a 2,7 kg de

fibra por árvore. A fibra representa 22,7% do peso do

fruto, 48,4% do peso do fruto se refere à casca, 4,6% à

parte interna (sabugo) e 24,3% às sementes [13].

Curauá

As fibras de curauá (Ananas erectifolius) são

fibras de caule, sendo mais utilizada na fabricação de 

cordas, sacos e utensílios domésticos, além de

aplicações na indústria automobilística, devido à sua 

resistência, maciez e peso reduzido. A crescente

demanda de fibras de curauá pela indústria tornou-a

uma espécie estratégica, aumentado a procura e,

conseqüentemente, o valor agregado [10].

Algodão

Com 95% de celulose, extremamente barata e 

abundante, é a fibra de semente mais comum no

Brasil, que possui a maior parte de sua indústria

têxtil voltada para seu beneficiamento [17]. 

Sisal

As fibras de sisal são extraídas das folhas do

agave (Agave sisalana), que pode ser facilmente

cultivada no Nordeste brasileiro. No mundo, são

produzidos cerca de 4,5 bilhões de fibras de sisal por

ano. Uma única planta produz de 200 a 250 folhas e

cada folha contém 4% de fibra, 0,75% de cutícula, 8%

de matéria seca e 87,25% de água. Uma única folha

pesa cerca de 600g e 3% do seu peso são fibras [18].

Metodologia

Neste trabalho, empregou-se uma metodologia

que permitiu analisar comparativamente quatro tipos

de fibras vegetais – capoc (Ceiba pentandra), sisal

(Agave sisalana), curauá (Ananas erectofolius) e

algodão (Gossypium L.) – quanto à capacidade de

sorção de petróleo.

Seleção das fibras vegetais

A Figura 1 apresenta as amostras das fibras

consideradas na pesquisa realizada. As mantas de

sisal utilizadas nos experimentos foram fornecidas

pela empresa TECSAL – Tecelagem de Sisal da

Bahia; as fibras de curauá foram doadas pela

Professora Eve Maria Freire de Aquino, do

Departamento de Engenharia Mecânica da UFRN;

as fibras de algodão foram fornecidas pela empresa

Vicunha Têxtil S.A., do distrito industrial do Rio

Grande do Norte; enquanto as fibras de capoc foram

adquiridas pela colheita dos frutos da sumaúma,

situada no canteiro central do cruzamento das

avenidas Almirante Alexandrino de Alencar e

Romualdo Galvão, em Natal/RN. 

A amostra de petróleo bruto foi obtida por

meio de doação da empresa PETROBRAS –

Unidade de Produção RN, coletada no Ativo de

Produção Alto do Rodrigues – RN, Estação ARA

(ATP-ARG – Estação ARA), ponto de coleta:

Tanque B – 2000 m3, em 28/10/2005, às 15h30. A

Tabela 1 apresenta algumas propriedades da

amostra.

Estudo da Sorção de Petróleo por Fibras Vegetais 27



Dados sobre o petróleo

Procedimentos

O desempenho dos sorventes é medido em

termos de retenção total de óleo (desejável) e água

(indesejável)[8]. Retenção de óleo é o peso de óleo

retido comparado ao peso do sorvente antes da sua

imersão. O método descrito a seguir foi utilizado por

vários autores[5,16,19,20].

Após seleção das fibras, foram preparadas três

amostras de cada tipo para cada intervalo de tempo de

imersão em petróleo adotado nos ensaios. Em todas as

análises, utilizaram-se amostras in natura. Os ensaios

consistiram de séries de pesagens em uma balança

digital – KN Waagen, modelo KN 4000, com

resolução de 0,01 g. Inicialmente determinava-se a

massa da amostra “seca” de um dado tipo de fibra; em

seguida, a amostra era totalmente imersa em um

recipiente contendo petróleo, permanecendo submersa 

por períodos de 30, 60, 120 e 180 minutos; então, era

retirada do óleo e suspensa por 1 minuto para que

escorresse o excesso, procedimento adotado em vários

trabalhos[16]; após esse período, determinava-se a

massa da fibra embebida, o que permitia obter a

quantidade de óleo retido. Na Figura 2 observam-se

etapas do procedimento.

Definiu-se o parâmetro “grau de sorção das

fibras” como sendo a razão entre a massa de óleo

retido e a massa das fibras antes da imersão em óleo,

de acordo com a Equação 1, a seguir:

SD
g g

g

óleo fibra

fibra

=
-

(1)

Onde:

SD é o grau de sorção (sorption degree) de óleo pela

fibra (adimensional).

góleo é a massa da amostra embebida em óleo (g).

gfibra é a massa da amostra antes da sua imersão em

óleo (g).
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T (°C)
Densidade

(g.cm-3)
Viscosidade

(cP)
API

23 0,916 5700 23

Tabela 1. Propriedades da amostra de petróleo.

Figura 1. Amostras de fibras vegetais: (a) algodão, (b)
capoc, (c) curauá e (d) sisal em forma de manta.



Apenas as mantas de sisal foram imersas

diretamente no óleo. As demais fibras foram

envolvidas em uma rede de proteção para evitar que

alguma parte se perdesse no óleo. Os mesmos

ensaios realizados para fibras foram aplicados às

redes de proteção, sendo essas imersas nos mesmos

intervalos de tempo padrões de 30, 60, 120 e 180

minutos; para cada intervalo de tempo foram

realizados testes com três amostras do material.

Assim, a Equação 1 foi reformulada para aplicação

aos ensaios realizados com o auxílio da rede,

conforme a Equação 2 a seguir:

SD
g g SD g

g
óleo rede rede rede

fibra

=
- × + -[ ( )]1

(2)

Onde:

SD é o grau de sorção (sorption degree) de óleo pela

fibra (adimensional).

góleo é a massa da amostra e da rede embebidas em

óleo (g).

grede  é a massa da rede antes da sua imersão em óleo (g).

gfibra é a massa da amostra antes da sua imersão em

óleo (g).

SDrede é o Grau de Sor ção de óleo pela rede, de ter mi -

na do em en sa i os pre li mi na res (adi men si o nal).

Resultados e discussões

Na Tabela 2 apresentam-se os resultados

obtidos nos ensaios.

A Figura 3 apresenta os dados da Tabela 2.

Analisando-se o gráfico acima representado,

observa-se que as fibras de sementes (capoc e

algodão) apresentaram melhores resultados que as

fibras de folhas (sisal e curauá); contudo, todas

mostraram um padrão de comportamento

semelhante, de acordo com sua classificação. É
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Figura 2. Etapas dos ensaios: (a) pesagem inicial, (b) imersão
e (c) pesagem final.

Tempo

Grau de Sorção Médio

Rede de
Proteção

Fibras de
Algodão

Fibras de
Capoc

Fibras de
Curauá

Mantas de
Sisal

30 0,630 24,060 49,283 2,448 3,191

60 0,731 25,427 58,190 2,655 3,381

120 0,798 25,623 60,210 2,886 3,444

180 0,909 25,657 61,277 3,119 3,783

Tabela 2. Resultados.
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Figura 3. Grau de sorção de petróleo por fibras vegetais.



notório que o capoc é insuperável quando

comparado às outras fibras; isso se deve à sua

estrutura tubular, onde 77% da fibra é lúmen[16],

absorvendo o óleo por capilaridade. Além disso, sua

superfície não é porosa, implicando na sorção de

óleo também por adsorção, através da afinidade

entre as ceras e graxas presentes na superfície da

fibra e o petróleo. Essas observações podem ser

confirmadas por meio da análise microscópica das

fibras de capoc, apresentadas na Figura 3.

Com exceção do capoc, a fibras apresentam

uma rápida saturação, principalmente após a

primeira hora de ensaio. Apesar do desempenho das

fibras de curauá e sisal não ser satisfatório quando

comparado às fibras de sementes, a equipe continua

desenvolvendo pesquisas com essas e outras fibras.

Conclusões

Nos ensaios de determinação do grau de

sorção de óleo cru por fibras vegetais foi possível

comparar os desempenhos de fibras de sementes aos

de folhas. A aplicação dos mesmos ensaios às redes

usadas para acomodar as fibras deixou evidente que,

apesar de simples, a metodologia também pode ser

aplicada a outros materiais. Mesmo diante do

elevado grau de sorção de óleo apresentado pelas

fibras de capoc, a viabilidade é limitada pelo cultivo

reduzido e pela dificuldade de processamento,

atualmente, ainda manual. As fibras de folhas de

sisal e curauá, mesmo apresentando desempenhos

inferiores às das fibras de semente, têm cultivo mais

difundido no país, aumentando a disponibilidade.

Apesar da viabilidade técnico-econômica, há uma

lacuna entre pesquisa e aplicação que deve ser

preenchida para que as fibras vegetais passem a ser

consideradas material alternativo à sorção de óleo

derramado. À medida que essa lacuna começar a ser

preenchida, aumentará o valor agregado das culturas 

agrícolas das regiões Norte e Nordeste do Brasil.
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Introduction

Amiloride hydrochloride dihydrates namely

is  3,5-diamino-N-(aminoimino-methyl)-6-

cloropyrazinecarboxamide. Amiloride is a potassium-

sparing diuretic and it has a great important in the

field of biology and chemotherapy [1-4].

Recently, Amiloride hydrochloride dihydrate

was used as ion-pair reagent in the analytical branch,

specially in the chemical speciation and recovery of

gold(I, III) from wastewater and silver by liquid–liquid 

extraction [5]. The method has been also applied

successfully in case of separation of both gold (I) and

gold (III) species from metallic ions and silver.

The present study is significant in our

previously mentioned context in the field of the

physical and chemical properties of organic

complexes [6]. The aim of the work was to prepare

transition element(II) complexes with Amiloride HCl

at neutral pH using alkaline sodium hydroxide

solution and to examine systematically their

structurally, physicochemical properties and thermal

decomposition under nitrogen, and to compare their

properties with the free ligand.

Abstract
Mn(II), Co(II) and Ni(II) complexes having general composition  [M(AM)2(H2O)2](Cl)2.nH2O
[where AM = Amiloride, M= Mn(II), Co(II) and Ni(II); n = 0, 1 and 3 and the Cu(II), Zn(II), Cd(II)
and Hg(II) complexes exist with general formula [M(AM)2].nH2O [where M= Cu(II), Zn(II),
Cd(II) and Hg(II); n= 0 and 2]. All the prepared complexes were identified and characterized by
elemental analysis, molar conductance, magnetic susceptibility measurements, IR, electronic
spectral studies and thermogravimetric analysis. The results confirm that Mn(II), Co(II) and Ni(II)
complexes have 1:2 molar ratio with electrolytic nature. On the other hand, Cu(II), Zn(II), Cd(II)
and Hg(II) complexes have non-electrolytic nature. On the basis of spectral studies an octahedral
geometry has been assigned for Mn(II), Co(II) and Ni(II) complexes whereas square planar
concerning Cu(II) complex. The complexes are thermally stable compared with free ligand. The
free ligand and its metal complexes were also evaluated against the growth of some kind of fungi
and bacteria in vitro.
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Experimental

Materials and instrumentation

All chemicals used were of the purest

laboratory grade (Merck) and Amiloride HCl.2H2O

was presented from Egyptian international

pharmaceutical industrial company (EIPICo.).

Carbon and hydrogen contents were determined

using a Perkin-Elmer CHN 2400. The metal content

was found gravimetrically by converting the

resulted complexes to their corresponding oxides.

Infrared spectra were recorded on Bruker FTIR 

Spectrophotometer (4000-400 cm-1) in KBr pellets.

The UV–vis, spectra were studied in DMSO solvent

with concentration (1.0×10-3 M) using Jenway 6405

Spectrophotometer, in the range 800–200 nm. Molar

conductivities of freshly prepared in DMSO solvent at

1.0×10-3 mol/dm-3 were measured using Jenway 4010

conductivity meter. Magnetic measurements were

carried out on a Sherwood Scientific magnetic balance

using Gouy method. 1HNMR spectra were obtained on 

a Varian spectrophotometer Gemini 200 MHz using

TMS as internal reference and d6-DMSO as a solvent.

Thermogravimetric analysis (TGA and DTG) were

carried out in dynamic nitrogen atmosphere (30

ml/min) with heating rate of 10 C/min using a

Schimadzu TGA-50H thermal analyzer.

The neutral Amiloride base was achieved by

neutralization using sodium hydroxide at pH 7-8

(Scheme 1).

Synthesis of metal complexes 

[Mn(AM)2(H2O)2]Cl2.H2O I) complex

Amiloride  HCl.2H2O (0.302 g, 1.0 mmol)

was added to 30 ml methanol then 10 ml methanolic

solution of (0.099 g, 0.5 mmol) of MnCl2.4H2O was

mixed with continuously stirring and neutralized the

mixture using aqueous sodium hydroxide (0.1M).

The mixture was warmed at about ~ 60°C.

Immediately, the brown precipitate was settle down

and filtered off, washed several times by minimum

amounts of hot methanol and dried under vacuo over

anhydrous CaCl2. 

[Co(AM)2(H2O)2]Cl2(II)  and

[Ni(AM)2(H2O)2]Cl2.3H2O(III) complexes

A pale white cobalt(II) complex was

prepared by the reaction of (1.0 mmol) Amiloride

HCl with (0.119 g, 0.5 mmol) of CoCl2.6H2O using a 

similar method which described above.

Like the above procedures, a methanolic solution

of NiCl2.6H2O (0.119 gm, 0.5 mmol) was mixed with an

equal volume (20 ml) of Amiloride HCl solution (1.0

mmol) in methanol. The mixture was heated on a water

bath at ~ 60°C for 30 min. The yellowish white complex

[Ni(AM)2(H2O)2]Cl2.3H2O(III) was filtered off, washed

several times with hot methanol, dried under vacuo over

anhydrous CaCl2.

[Cu(AM)2].2H2O (IV) complex

The Amiloride copper(II) complex was

prepared by the same method which used for

preparation of Mn(II) and Co(II) complexes. The weight 

of CuCl2.H2O was (0.076g, 0.5 mmol).

[Zn(AM)2].2H2O(V) complex

The complex, [Zn(AM)2].2H2O, was prepared

by mixing equal volume (30 ml methanol) of Amiloride

HCl (1.0mmol) with ZnCl2 (0.068 g, 0.5 mmol). The

mixture was neutralized by titrated against NaOH then

heated on a water bath at 60°C with continuous stirring

for about 45 min. A white solid complex was

precipitated and its amount increasing with increasing

the time of heating. The obtained precipitate was

separated, washed several times with hot methanol and

then dried in vacuo over anhydrous CaCl2. 

[Cd(AM)2].2H2O (VI) and [Hg(AM)2] (VII)

complexes

Preparation of both Cd(II) and Hg(II)

complexes take place by the same procedure of

Mn(II) complex(I). The weights of CdCl2 and HgCl2
were (1.0 g, 0.5 mmol) and (0.136 g, 0.5 mmol),

respectively. 
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Antibactrial and
anti-fungal investigation

According to Gupta et al. [7], the hole well

method was applied. The investigated isolates of

bacteria were seeded in tubes with nutrient broth (NB).

The seeded NB (1 cm3) was homogenized in the tubes

with 9 cm3 of melted (45 oC) nutrient agar (NA). The

homogeneous suspensions were poured into Petri

dishes. The holes (diameter 4 mm) were done in the

cool medium. After cooling in these holes, 2×10-3 dm3

of the investigated compounds were applied using a

micropipette. After incubation for 24 h in a thermostat

at 25-27°C, the inhibition (sterile) zone diameters

(including disc) were measured and expressed mm. An 

inhibition zone diameter over 7 mm indicates that the

tested compound is active against the bacteria under

investigation.

The antibacterial activities of the investigated

complexes were tested against Escherichia Coli (Gram 

-ve), Bacillus subtilis (Gram+ve) and anti-fungal

(tricoderma and penicillium activities).

Results and discussion

All the prepared complexes are colored and

precipitated as powder. Their stoichiometries were

conf irmed by the chemical analysis .  The

decomposition/ melting points and analytical data

(CHN) are exhibited in Table 1.

UV-Vis spectra

The electronic absorption spectra of the free

Amiloride HCl ligand and their complexes where

measured at wavelength within rang 200 to 800 nm.

The spectrum of Amiloride HCl gives three essential 

maximum peaks. The first peak at 240 nm may be

attributed to p p- * transition (e = 3000 mol–1 cm–1)

while the two other peaks (l = 290 and 360 nm) can

be assigned to n–p* transitions (e = 1395 and 1520

mol–1 cm–1, respectively) respecting Amiloride HCl

molecule. The same behavior with changing in the

absorbance intensities and small shifted in the peak

positions were obtained for complexes. The bands at

less than 240 nm are still remaining in the spectra of

all the complexes indicating that they are not

affected by metal complexation. The very strong

band observed at 290 nm may be assigned to n–p*

transition for C=O group of the amido group

compared with the free Amiloride ligand. This band

is blue shifted to 280-285 nm after complexing

process revealing the participating of the C=O of

amido group in the complexation [8]. The second

n–p* transition exhibited at l = 360 nm was

disappeared in the case of Mn(II) complex and

hyperchromic shifted concerning Co(II) and Ni(II)

complexes rather than the amiloride moiety which

attribute to the guanidine-N of amiloride during the

complex formation (N ® M) [8].

Spectroscopic, Thermal and Biological Studies on Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) and Hg(II)... 35

Complexes Mwt. mp/°C Color

Content ((calculated) found) Lm

(W-1cm-1
mol-1)% C % H % N %M

[Mn(AM)2(H2O)2]Cl2.H2O
(I, C12H20N14O5Cl4Mn)

636.93 >260 Brown 
(22.61)
22.47

(3. 14)
3.08

(30.77)
30.49

(8.62)
8.55

130.00

[Co (AM)2(H2O)2](Cl)2.
(II, C12H18N14O4Cl4Co)

622.93 180
Pale
White

(23.11)
22.94

(2.88)
2.79

(31.46)
31.40

(9.46)
9.38

133.50

[Ni(AM)2(H2O)2](Cl)2.3H2O
(III, C12H24N14O7Cl4Ni)

676.69 160
Yellowish

White 
(21.28)
21.15

(3.54)
3.50

(28.96)
28.90

(8.67)
8.59

288.00

[Cu(AM)2].2H2O
(IV, C12H18N14O4Cl2Cu)

554.89 160 Green
(25.95)
25.89

(3.24)
3.19

(35.32)
35.29

(11.45)
11.38

44.50

[Zn(AM)2].2H2O
(V, C12H18N14O4Cl2Zn)

556.66 >260 White
(25.86)
25.61

(3.23)
3.11

(35.21)
35.08

(11.74)
11.59

49.50

[Cd(AM)2].2H2O
(VI, C12H18N14O4Cl2Cd)

603.66 >260 White
(23.85)
23.79

(2.98)
2.92

(32.46)
32.33

(19.80)
19.71

46.40

[Hg(AM)2]
(VII, C12H14N14O2Cl2Hg)

655.36 160
Yellowish

White
(21.97)
21.83

(2.13)
2.09

(29.90)
29.15

(30.60)
30.46

19.50

Table 1. Elemental analyses and physical data of the Amiloride complexes.



Molar conductivity

As presented in Table 1, the molar conductivity

values of Mn(II), Co(II) and Ni(II) complexes are 130,

133.5 and 288 W-1cm-1mol-1, respectively. It is clearly

from the data that, these complexes have an ionic nature

and belongs to electrolyte type [9]. Concerning the other

complexes, their conductivity values ranged from

19.50-49.50 W-1cm-1mol-1, these values confirm non-

electrolytes behavior. Interestingly, the conductance

measurements of the resulted complexes confirm the

proposed general formulae which agreement with

elemental analyses data. 

Magnetic susceptibility 

Magnetic measurements were performed

according to the Gauy method. The calculations were

evaluated by applying the equations:

c g

cl R R

M
=

-( )
0

910

c cm gM W t=   .

m eff mX T= 2828.

Where

c is mass susceptibility per gm sample.

c is the calibration constant.

R is the balance reading for the sample and tube.

Ro is the balance reading for the empty tube.

M is the weight of the sample in gm.

Dependently, the observed magnetic

moments of Mn(II), Co(II) and Ni(II) complexes are

5.98, 3.98 and 2.77 B.M, respectively. Hence, the

complexes formed have an octahedral configuration

with sp3d2 hybridization [10]. On the other hand, the

Cu(II) complex has 1.77 B.M value, this confirm that,

the geometry is dsp2 and this complex have the square

planer feature.

Infrared Spectra

The IR spectra of both free ligand and their

complexes are presented in Table (2). The vibration

bands at 3420 s, 3341 s and 3176 s cm–1 in the spectrum 

of free ligand (AM) are assigned to the n(N–H) of  

–NH2 and –NH groups. After complexation, the

stretching vibration of n(N–H) was shifted to lower or

higher wavenumbers, due to the involvement of NH

and/or NH2 in the coordination process. The overlap of

the various n(NH) vibrations coupled in many cases

with water molecules of hydration gives rise to very

strong absorption. This prevents the individual

recognition of the various bands.

The amide band, which represents mainly the

n(C=O) stretching mode, is seen as a very strong band at

1695 cm–1 in free amiloride. In the spectra of complexes, 

this band is shifted to lower frequencies or disappears

with decreasing in the intensities of bands, confirming

the participation of the carbonyl group in the metal

complexation. Another two vibration bands like d(NH2)

+ n(C=N) can be detected with strong absorption bands

at 1641 and 1612 cm–1 in AM, which is absent or blue

shifted after complexation. The n(M–N) bands for the

guanidine nitrogen appeared in the wavenumber range

513-550 cm–1 [11]. The weak or medium intensity were

observed in the wavenumber range 430-493 cm–1 can be 

assigned to n(M–O) vibrations of amiloride chelates.

The absence of bands distinguished to M–Cl vibration in 

the case of octahedral complexes [7] was strongly

supported by the molar conductance data which indicate 

the uncoordinated nature of chloro groups. 

1HNMR Spectra

The characterization of amiloride is identified

using 1H-NMR spectra (Fig. 1A) where the spectrum

shows a singlet signals at d = 2.5, 3.01, 3.39 and 8.62

ppm with integrations correspond to 10-NH2, 11-NH,

(3-NH2 and 5-NH2) and 8-NH, respectively. The

comparison held between the free ligand and their

complexes (Figs. 1B and C) concluded the main two

facts. Firstly, the absence of the signal peak assigned to

11-NH led to occurrence the deprotonation process

with the chloride ions of transition metals. The second

fact is the still remain signal peak of 3NH2 and 5-NH2

for the pyrazine ring at the same position of the free

amiloride meaning that pyrazine ring is not

participated through the complexation. The results are

strongly supported the mode of coordination suggested 

concerning the Zn(II) and Hg(II) complexes, between

7-CO and 9-C=NH. Due to the hardly of solubility in

the case of Mn(II), Co(II) and Ni(II) chelates in

different solvents, led it difficulty to carry out their
1H-NMR spectra. 
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Thermogravimetric analysis

Thermal analysis diagrams (TG/DTG) of the

studies complexes are represented in Fig. 2.

Scheme 2 explains the thermal decomposition

of Amiloride. The ligand melts at 561 K with

simultaneous decomposition, Figure (2A). The first

mass loss was observed at 369 K. From the TG curve, it 

appears that the sample decomposes in six stages over

the temperature range 369-976 K. The first step occurs

at (369-559 K) with a mass loss of (obs. = 12.04%,

calc. = 11.91%). The second step starts at 559 K and

ends at 634 K with a mass loss (obs. = 19.86%, calc. =

18.86%). The third one within the range 634-709 K

was accompanied by mass loss (obs. = 11.84%, calc. =

12.08%). The fourth degradation step take place in the

range of 709-832 K with a mass loss of (obs. = 9.99%,

calc. = 10.59%). The fifth step take place in the range

of 832-936 K with mass loss of (obs. = 9.24%, calc. =

9.59%). The last decomposition step within the range

936-976 K was accompanied by mass loss of (obs. =

36.46%, calc. = 36.92%). From the corresponding

DTG curve, six endothermic peaks are noted. The first

maximum is at 369 K and the second, third, fourth, fifth 

and sixth at 559, 709, 832, 936 and 976 K, respectively.
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Figura 1. 1H NMR spectra for (A) Amiloride, (B) Hg+2 +
amiloride and (C) Zn+2 + amiloride.
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The thermal decomposition of Mn(II),

Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) and Hg(II)

amiloride complexes occur at three-to-five steps.

The first degradation step take place in the range of

298-573 K and it is corresponds to the eliminated of

nH2O molecules inside and outside of coordination

sphere. From the second to last decomposition steps

dealing with the loss of organic rest (amiloride

moiety) see Table 3. The final residue at the end of

the degradation processes in all of our complexes

was assigned to the association of metal carbides.

Kinetic studies

In recent years there has been increasing

interest in determining the rate-dependent parameters

of solid-state non-isothermal decomposition reactions

by analysis of TG curves [12-18]. Most commonly

used methods are the differential method of Freeman

and Carroll [12] integral method of Coats and Redfern

[13] and the approximation method of Horowitz and

Metzger [16].

In the present investigation, the general

thermal behaviors of the amiloride complexes in

terms of stability ranges, peak temperatures and

values of kinetic parameters, are shown in Table (4).

The kinetic parameters have been evaluated using

the Coats-Redfern equation:

d A E

RT
dt

n T

a

a j

a

( )
exp

*

10 1-
= -æ

è
ç

ö

ø
÷ò ò  

T2

(1)

This equation on integration gives;

In
In
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é

ë
ê
ê

ù

û
ú
ú

( ) *
ln

*

1
2

a

j (2)

A plot of left-hand side (LHS) against 1/T

was drawn. E* is the energy of activation in J mol-1

and calculated from the slop and A in (s-1) from the

intercept value. The entropy of activation DS* in

(JK-1mol-1) was calculated by using the equation:

DS R Ah k TB s* ln( / )= (3)
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Table 4. Kinetic parameters using the Coats–Redfern (CR) and Horowitz–Metzger (HM) operated for the Amiloride and

their complexes.

Complex Stage Method
Parameter

rE
(J mol-1)

A
(s-1)

DS
(J mol-1 K-1)

DH
(J mol-1)

DG
(Jmol-1)

AM
1st CR

HM
5.68´104
6.15´104

8.04´105
5.32´106

-1.34´102
-1.18´102

5.37´104
5.84´104

1.04´105
1.02´105

0.9922
0.9877

2nd CR
HM

2.9´105
3´x105

2.35x1025
3.77´1026

-2.36´102
-2.59´102

2.85x105
2.96´105

1.54´105
1.51´105

0.9987
0.9992

I
1st CR

HM
4.35´104
4.36´104

3.51´105
5.5´104

-1.55´102
-1.52´102

4.67´104
4.08´104

9.24´104
9.14´104

0.9998
0.9984

2nd CR
HM

1.22´105
1.31´105

8.13´104
1.66´105

-1.5´102
-1.38´102

7.31´104
7.63´104

1.53´105
1.5´105

0.9956
0.9997

II
1st CR

HM
3.41´104
3.82´104

6.41´103
1.82´103

-1.74´102
-1.84´102

3.1´104
3.51´104

9.59´104
1.04´105

0.9809
0.9888

2nd CR
HM

6.75´104
8.24´104

8.37´104
8.55´106

-1.55´102
-1.16´102

6.35´104
7.84´104

1.38´105
1.35´105

0.9906
0.9954

III
1st CR

HM
4.34´104
4.9´104

2.21´104
6.36´105

-1.63´102
-1.35´102

4.06´104
4.62´104

9.48´104
9.11´104

0.9904
0.9932

2nd CR
HM

7.68´104
8.78´104

6.13´105
1.35´107

-1.38´102
-1.13´102

7.26´104
8.36´104

1.42´105
1.4´105

0.9960
0.9981

IV
1st CR

HM
6.23´104
6.82´104

6.11´107
1.77´109

-9.66´10
-6.86´10

5.96´104
6.55´104

9.1´104
8.78´104

0.9962
0.9947

2nd CR
HM

2.38´105
2.46´105

2.34´1024
3.51´1025

-2.18´102
-2.4´102

2.34´105
2.42´105

1.3´105
1.28´105

0.9952
0.9954

V
1st CR

HM
2.63´104
2.76´104

2.85´105
2.29´105

-1.43´102
-2.21´102

1.7´104
2.43´104

7.36´104
1.12´105

0.9876
0.9968

2nd CR
HM

9.55´104
1.06´105

2.19x107
4.32x108

-1.69´102
-8.43´10

9.12´104
1.02´105

1.84´105
1.46´105

0.9957
0.9971

VI
1st CR

HM
2.81´104
3.34´104

1.67´104
4.87´102

-1.66´102
-1.95´102

2.5´104
3.04´104

8.52´104
1.61´105

0.9826
0.9719

2nd CR
HM

1.22´105
1.31´105

2.75´109
4.26´1010

-6.93´10
-4.65´10

1.17x105
1.27x105

1.55x105
1.52x105

0.9952
0.9990

VII
1st CR

HM
2.75´104
3.18´104

5.13´104
1.95´104

-1.57´102
-2.63´102

2.44x104
2.87x104

8.28x104
1.04x105

0.9982
0.9961

2nd CR
HM

8.38´104
9.48´104

6.63´104
1.51´104

-1.18´102
-9.25´10

7.97´104
9.67´104

1.38´105
1.36´105

0.9997
0.9994



Where kB is the Boltzmann constant, h is the

Plank’s constant and Ts  is the DTG peak

temperature [19].

The Horowitz-Metzger equation is an

illustrative of the approximation methods.

log[{ ( ) }/ ( )] * / .1 1 1 1 2 303 2- - - - =a qn n E RTs    for n¹1

(4)

When n = 1, the LHS of equation 4 would be

log[-log (1-a)]. For a first-order kinetic process the

Horowitz-Metzger equation may be written in the form:

log[log(wa / wg)] = E*q/2.303RTs
2 – log2.303

Where q = T- Ts, wg = wa – w, wa = mass loss

at the completion of the reaction; w = mass loss up to

time t.  The plot of log[log(wa / wg)] vs ? was drawn

and found to be linear from the slope of which E* was 

calculated. The pre-exponential factor, A, was

calculated from the equation:

E* /RTs
2 = A/[ j exp(-E*/RTs)]

The entropy of activation, DS*, was calculated

from equation 3. The enthalpy activation, DH*, and

Gibbs free energy, DG*, were calculated from; DH* =

E* – RT and DG* = DH* – TDS*, respectively.

DG is positive for reaction for which DH is

positive and DS is negative. The reaction for which

DG is positive and DS is negative considered as

unfavorable or non spontaneous reactions.

Reactions are classified as either exothermic

(DH < 0) or endothermic (DH > 0) on the basis of

whether they give off or absorb heat. Reactions can

also be classified as exergonic (DG < 0) or

endergonic (DG > 0) on the basis of whether the free

energy of the system decreases or increases during

the reaction.

The thermodynamic data obtained with the

two methods are in harmony with each other. The

activation energy of Mn+2 and Hg+2 complexes is

expected to increase in relation with decrease in their 

radii [20]. The smaller size of the ions permits a

closer approach of the ligand. Hence, the E value in

the first stage for the Mn+2 complex is higher than

that for the other Hg+2 complex.

The correlation coefficients of the Arrhenius

plots of the thermal decomposition steps were found

to lie in the range 0.9719 to 0.9998, showing a good

fit with linear function. It is clear that the thermal

decomposition process of all Amiloride complexes

is non-spontaneous, i.e., the complexes are

thermally stable.

Antimicrobial activity

The preliminary antibacterial and antifungal

screening of the compounds at 1.0x10-3M was

performed in vitro against the test Escherichia Coli

(Gram -ve), Bacillus subtilis (Gram +ve) and

anti-fungal (tricoderma and penicillium activities).

Results of the antimicrobial activities of the

Amiloride HCl and their transition metal(II)

complexes against Escherichia Coli, Bacillus

subtilis, tricoderma and penicillium are shown in

Figure (3). The data indicate that ligand show mild

activities with E. Coli but complexes are more active

than the ligand except for Co(II) complex. The lower 

antimicrobial of Co(II)  complexes may be due to

lower concentration compared to free ligand, that the 

concentration plays a vital role in increasing the

degree of inhibition; as the concentration increases,

the activity increases.

Structure of the Amiloride
complexes

Finally, it is concluded that from elemental

analysis, magnetic properties and IR spectra, the

amiloride behaves as neutral bidentate ligand

coordinated to the metal ions (Mn(II), Co(II) and

Ni(II)) through the carbonyl of amido group  and the

lone pair of electron on the nitrogen atom of NH2 of

guanidine moiety (Fig. 4a). In the case of Cu(II),

Zn(II), Cd(II) and Hg(II) complexes, amiloride

behaves as a uninegatively bidentate ligand where it

coordinated to the metal ions through its deprotonated

of C=NH group of  guanidine moiety (Figure 4).
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Figure 4a. Structure of Cu(II), Zn(II), Cd(II) and Hg(II)

Amiloride complexes (Where, M = Cu, Zn, Cd and Hg & n

= 2, 2, 2 and 0, respectively).

Figure 4b. Structure of Mn(II), Co(II), and Ni(II)

Amiloride complexes (Where, M = Mn, Co and Ni & n = 1, 

0 and 3, respectively).

References
[1] Battle DC, von Riotte AB, Gaviria M et al., N Engl J

Med. 312 (1985) 408-14.

[2] National Heart, Lung, and Blood Institute National
High Blood Pressure Education Program. The sixth
report of the Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of 
High Blood Pressure (JNC VI). Bethesda, MD:
National Institutes of Health. (NIH publication No.
98-4080).

[3] Anon. Consensus recommendations for the
management of chronic heart failure. On behalf of
the membership of the advisory council to improve
outcomes nationwide in heart failure. Part II.
Management of heart failure: approaches to the
prevention of heart failure. Am J Cardiol. 83 (1999)
9-38A.

[4] The Captopril-Digoxin Multicenter Research
Group. Comparative effects of therapy with
captopril and digoxin in patients with mild to
moderate heart failure. JAMA. 259 (1988) 539-44.
(IDIS 237362).

[5] M.S. El-Shahawi, A.S. Bashammakh, S.O. Bahaffi,
Talanta, 72(4, 15) (2007) 1494-1499.

[6] M.G.  Abd El-Wahed,  M.S.  Refat ,  S.M.
El-Megharbel, Submitted to Spectrochim. Acta Part
A (2007).

[7] R. Gupta, R.K. Saxena, P. Chatarvedi, J.S. Virdi, J.
Appl. Bacteriol. 78 (1995) 378. 

[8] M.M. Abd-Elzaher, J. Chin. Chem. Soc. 48 (2001)
153.

[9] J.A. Dean (Ed.), Lange’s HandBook of Chemistry,
14th ed., New

[10] York, Mc Graw-Hill, 1992.

[11] A. Earnshow, “Introduction to Magneto Chemistry”, 
Academic press, New York (1968).

[12] K. Nakamoto, Infrared Spectra of Inorganic and
Coordination Compounds, Wiley Interscience, New
York, 1970.

[13] E.S. Freeman, B. Carroll, J. Phys. Chem. 62 (1958)
394.

[14] A.W. Coats, J.P. Redfern, Nature 201 (1964) 68. 

[15] T. Ozawa, Bull. Chem. Sot. Jpn. 38 (1965) 1881.

[16] W.W. Wendlandt, Thermal Methods of Analysis,
Wiley, New York, 1974.

[17] H.W. Horowitz, G. Metzger, Anal. Chem. 35 (1963)
1464.

[18] J.H. Flynn, L.A. Wall, Polym. Lett. 4 (1966) 323.

[19] P. Kofstad, Nature 179 (1957) 1362. 

[20] J.H.F. Flynn, L. A. Wall, J. Res. Natl. Bur. Stand.
70A (1996) 487.

[21] N.K. Tunali, S. Ozkar, Inorganic Chemistry, Gazi
University Publication, Pub. No. 185, AnKara,
1993. 

Spectroscopic, Thermal and Biological Studies on Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) and Hg(II)... 41

N

N NH2

Cl

H
N NH2

NO

H2N

N

N NH2

Cl
N
H

NH2

NO

H2N

M
.nH2O

N

N NH2

Cl

H
N NH

NH2O

H2N

N

N NH2

Cl
N
H

NH

NH2O

H2N

MH2O OH2
Cl2.nH2O





Mens Agi tat
Volume III,   Número 1,   2008,   p. 41-44 ISSN 1809-4791

Introduction

The inorganic-organic hybrids obtained

through the intercalation of organic molecules into

inorganic substrates have been extensively

explored, since they could exhibit the properties of

both, the inorganic and organic phases, with

adsorptive, catalytic and transport properties, for

example.

Molybdenum trioxide (a-MoO3) has a

lamellar structure, being insoluble in water. Its

layered structure is constituted of parallel rows of

distorted MoO6 octahedra as shown in Figure 1.

Due to its many applications for catalytic

purposes, redox effects on MoO3 have been studied

[1,2], by deposition of conducting polymer on its

surface. Furthermore, taking into account that its sheets

Abstract
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are separated by a van der Walls gap, lamellar MoO3 can 

be used as host specie to produce intercalation

compounds. The most recent studies of such

compounds involves MoO3-pyrazine [3],

MoO3-pyrrolidinedithiocarbamate [4], MoO3-1,10-

phenanthroline [5], nicotinamide and hexamethyle-

netetramine [6], as well as MoO3 organesilanes [7]

hybrids. The obtained results suggest that lamellar

MoO3 can be successfully employed as a molecular

sieve towards a series of nitrogen containing organic

species. Therefore, following our previous studies, the

aim of this paper is to report the synthesis and

characterization of MoO3 compounds with caffeine

(caff), dimethyglioxime (dmg) and rodamin-B (rod-B).

Experimental

All employed reagents were of analytical grade

(Aldrich) and were used without further purification.

The MoO3 compounds with caffeine (caff),

dimethyglioxime (dmg) and rodamin-B (rod-B) is

reported were synthesized by suspension of MoO3 into

aqueous solutions (40 cm3 of deionized water) of the

organic species at room temperature (28 °C) under

magnetic strring for 3 minutes. The obtained

suspensions were then aged for 5 days, and then, the

remaining solvent was slowly evaporated at 30 °C for

another 2 days. The employed stoichiometric ratios

were:

a) MoO3 (1.0 g) + dmg (0.1 g) = Mo(dmg)1

b) MoO3 (1.0 g) + dmg (0.2 g) = Mo(dmg)2

c) MoO3 (0.6 g) + caff (0.06 g) = Mo(caff)1

d) MoO3 (0.6 g) + caff (0.13 g) = Mo(caff)2

e) MoO3 (1.0 g) + rob-B (0.05 g) = Mo(rodB)

Hereafter, the six obtained hybrid matrices will

be named as MoDMG1, MoDMG2, MoCAFF1,

MoCAFF2 and MoRODB from (a) to (e) respectively.

To the adsorption experiments performed for

rodB it was employed a mass of 1.0 g of MoO3 and

25,0 cm3 each rodB solution (see Table 2).

The X-ray diffraction patterns were obtained in

a Shimadzu XD-3A equipment, using CuKa radiation

(35 kV, 25 mA). Infrared spectra were recorded in a

Gengis II FTIR apparatus in the 4000-400 cm-1 range,

with a resolution of 4 cm-1. All i.r. spectra were

obtained from powders in KBr discs.

Thermogravimetric curves were obtained using a

Shimadzu TG- 50H apparatus under N2 atmosphere

with a heating rate of 15 °C min-1. The SEM

micrographs were taken in a Jeol equipment, model

JSM T-300, with an accelerating voltage of 15 kV. The

UV-Vis experiments were performed by using a

FEMTO 600 equipment.

Results and discussion

The obtained X-ray diffraction patterns the

hybrid matrices are shown in Figure 2. In the MoO3

diffraction pattern (not shown), peaks at 14.8° and

29.9°, are associated with the 001 and 002, diffraction

planes [3-7]. Taking into account the 001 diffraction

peak position, the interlayer distance can be calculated

as 0.69 nm. As can be verified by inspection of the

X-ray diffraction patterns, there is no intercalation (the

interlayer distance is unchanged after reaction) in the

hybrid matrices.

The morphology of the oxide grains was

affected by the reaction processes, and, as

illustrative examples, the SEM micrographs for the

pure oxide and MoDMG2 are shown in Figure 3.

Due to the very intense IR bands form MoO3 the

infrared spectra for the hybrid matrices (not shown)

are not conclusive or illustrative of the reaction

processes.

The thermogravimetric data are summarized

in Table 1. The thermogravimetric curves for

MoDMG1 and MoDMG2 are shown in Figure 4.

The considered mass losses are in the 50-400 °C

range, since the organic moiety is released at such

temperature range, and that about 600 °C the oxide

sublimates [3-7]. 

The observed mass losses shows that MoO3

exhibits appreciable affinity towards dmg, but has

no affinity (at least for the oxide/caffeine employed

proportions) towards caffeine, since, for the latter, it

is verified a null mass loss, indicating that no

caffeine molecules have been linked to the oxide

surface. To the MoO3-DMG matrices, based on the

mass loss percentages verified for the synthesized

matrices, can be concluded that an increase of 100%

in the employed mass of DMG have provoked a very

larger degree of adsorption. 
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Figura 2. X-ray diffraction patterns for (a) MoDMG1, (b)
MoDMG2 (c) MoCAFF1 (d) MoCAFF2 and (e) MoRODB.

Figura 3. SEM micrographs for (a) MoO3 and (b)
MoDMG2.
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To MoRodB, despite the null mass loss

observed, by inspection of the matrix it is possible to

verify that the pale green MoO3 pure oxide turns

pink after the adsorption process, showing that

RodB was indeed adsorbed. The observed null mass

loss must be attributed to the low MoO3/RodB

employed proportion.

In order to evaluate the affinity of MoO3

towards RodB, more detailed experiments were

performed, and the total amount of adsorbed RodB

evaluated by UV-Vis spectroscopy. The obtained

results are summarized in Table 2. As can be

verified, the oxide exhibits, indeed, a very high

affinity towards rodB.
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Matrix Mass loss/%

MoDMG1 8,4

MoDMG2 21,3

MoCAFF1 0,0

MoCAFF2 0,0

MoRODB 0,0

Table 1. Thermogravimetric data summary for MoO3

hybrid matrices.

RodB concentration/
mol dm-3

Initial absorbance Absorbance after 48h

0,6 x 10-3 1,143 0,026

1,0 x 10-4 0,745 0,018

0,5 x 10-4 0,456 0,000

1,5 x 10-5 0,147 0,056*

1,0 x 10-5 0,097 0,000

Table 2. Data summary for the adsorption of rodB on
MoO3 (1.0 g of the oxide were suspended in 25.0 cm

3
 of

RodB solution).

* This “abnormal” absorbance (taking into account the observed tendency

downward the Table) value is attributed to the presence of suspended

particulate material.
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE SPODOPTERA 
FRUGIPERDA (J. E. SMITH, 1797) (LEPIDOPTERA:

NOCTUIDAE) EM DIETA ARTIFICIAL E NATURAL
EM LABORATÓRIO

Nilene Rodrigues dos Santos1, Andreia de Sousa Guimarães2, Jorge Alexandre Mezzomo3

Resumo
O presente estudo teve como objetivo avaliar  o desenvolvimento de Spodoptera frugiperda
comparando as alterações da capacidade vital das lagartas através da dieta artificial e natural,
visando determinar uma dieta mais adequada para sua criação em laboratório. Foram avaliadas
120 lagartas no total, sendo individualizada no Laboratório de Controle Biológico da UEPB, onde
foi verificando o peso, duração larval e pupal, nº de machos e fêmeas, período de oviposição e
viabilidade para ambas as dietas. O delineamento estatístico utilizado foi inteiramente ao acaso,
com 2 tratamentos e seis repetições e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de
5% de probabilidade. Os resultados evidenciaram diferenças significativas dos parâmetros
avaliados, onde  o peso larval, duração larval e duração pupal foram significativamente maiores no 
milho. A duração larval foi significativamente superior na dieta artificial e o  período de
oviposição, peso larval com 10 dias, viabilidades larval e pupal e número total de posturas foram
maiores no milho. A longevidade dos adultos foi superior na dieta artificial e a razão sexual foi
semelhante em ambos os tratamentos. Com isso, verifica-se que a dieta artificial proposta necessita 
ser aperfeiçoada para a criação de S. frugiperda em laboratório.
Key -words: Inseto-praga, alimentação, viabilidade.

Abstract
EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF SPODOPTERA FRUGIPERDA (J. E. SMITH,
1797) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) IN ARTIFICIAL AND NATURAL DIET IN
LABORATORY. The present study had as objective evaluates the development of Spodoptera
frugiperda comparing the alterations of the vital capacity of the larvae through the artificial and
natural diet, seeking to determine a more appropriate diet for his/her creation in laboratory. They
were appraised 120 larvae in the total, being individualized at the Laboratory of Biological Control 
of UEPB, where it went verifying the weight, larval duration and pupal, no. of males and females,
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Introdução

O milho (Zea mays L.) é um dos cereais mais

importantes cultivados em todo  o mundo. E há

muitos séculos, vem sendo utilizado diretamente na

alimentação humana e de animais domésticos, bem

como na indústria para a produção de rações, amido,

óleo, álcool, além de outros produtos [1].

A cultura do milho ocupou no Brasil em

2006, uma área em torno de 13,8 milhões de

hectares, responsável por uma produção de cerca de

50,65 milhões de toneladas de grãos, apresentando

um rendimento médio de 3.656 kg ha -1 (3.871 kg ha

-1 na safra e 3.189 kg ha - 1 na safrinha) [2].

No Estado da Paraíba, esta cultura ocupa

aproximadamente 177 mil hectares, com uma

produtividade bastante variável [3].

Durante seu ciclo, o milho é suscetível a uma

série de pragas, que podem ocorrer desde o plantio

até  o armazenamento,  destacando-se a

lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda. Esta

espécie é considerada a principal praga desta cultura

no Brasil [4]. Danifica o cartucho do milho,

reduzindo a produção em 20%, no caso de infestação 

média, podendo também cortar plantas novas,

alimentar-se do colmo ou atacar a espiga,  além de

atacar outras culturas de importância econômica [5].

A lagarta-do-cartucho do milho Spodoptera

frugiperda (J. E. SMITH, 1797) (Lepidoptera:

Noctuidae) é uma das mais importantes pragas da

cultura do milho no Brasil [6, 7, 8].

A nutrição de insetos pode ser enfocada sob

os aspectos qualitativos e quantitativos. A nutrição

qualitativa trata exclusivamente dos nutrientes

exigidos sob o ponto de vista químico. Neste

aspecto, é perfeitamente conhecido, atualmente, que

independentemente da posição sistemática e do

hábito alimentar dos insetos, as exigências

nutricionais qualitativas são semelhantes, e que estas 

exigências, excetuando-se uma necessidade geral de

esteróis, são próximas (com raras exceções) às dos

animais superiores [9]. A nutrição quantitativa [10]

ou dietética [11] considera que não são somente

importantes, para o inseto, as exigências nutricionais 

básicas, mas a proporção (quantidade) de alimento

ingerido, digerido, assimilado e convertido em

tecidos de crescimento. Esta quantidade é variável

em função não somente de nutrientes, como também

de compostos não  nutritivos.

Existem trabalhos sobre nutrição de insetos

desde o início do século, sendo que houve,

especialmente a partir da década de 70, um grande

número de publicações sobre o assunto [12, 13, 14].

O desenvolvimento de dietas artificiais para insetos,

principalmente a partir da década de 60, propiciou

um refinamento das pesquisas sobre as exigências

nutricionais [15], sendo que hoje existem meios de

dietas artificiais para mais de 1.300 espécies de

insetos [16]. A qualidade e a quantidade do alimento

consumido na fase larval afetam a taxa de

crescimento, o tempo de desenvolvimento, o peso do 

corpo e a sobrevivência, bem como influenciam a

fecundidade, longevidade, movimentação e

capacidade de competição dos adultos. Larvas

alimentadas inadequadamente levam a pupas e

adultos de “má qualidade” [17].

O conhecimento da biologia de um inseto é de

fundamental importância para se desenvolver

estratégias de manejo eficientes, dentro dos conceitos

do manejo integrado de pragas [18]. Um dos
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oviposição period and viability for both diets. The experiment design used  was complete
randomized, with  two treatments and six repetitions and the averages were compared by the test of 
Tukey at the level of 5% of probability. The results evidenced significant differences of the
appraised parameters, where the larval weight, larval duration and duration pupal were
significantly larger in the corn. The larval duration was superior significantly in the artificial diet
and the oviposição period, larval weight with 10 days, larval viabilities and pupal and total number 
of postures was larger in the corn. The adults’ longevity was superior in the artificial diet and the
sexual reason was similar in both treatments. With that, it is verified that the diet artificial offer
needs to be improved for the creation of S. frugiperda in laboratory.

Key-words: Insects-plague; feeding; viability.



primeiros passos a serem vencidos para a realização

de estudos bioecológicos e desenvolvimento de

métodos de controle de um inseto é a definição de

uma dieta artificial que permita a sua criação,

preenchendo requisitos mínimos de qualidade

biológica, quantidade e economicidade [19].

Este trabalho teve como objetivo, comparar

os efeitos no desenvolvimento de S. frugiperda em

uma dieta artificial e uma natural, avaliando o peso,

duração, viabilidade larval e pupal, determinando a

razão sexual, nº de posturas, período de oviposição e

longevidade dos adultos.

Material e métodos

Os ensaios realizados no presente trabalho

foram desenvolvidos no Laboratório de Controle

Biológico de Insetos do Departamento de Farmácia e

Biologia da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB.

A dieta artificial foi preparada de acordo com

a metodologia proposta por [20] modificada por [21] 

(Tabela 1).

Colônia inicial

Para evitar que o inseto já estivesse adaptado

ao meio artificial, foram coletadas lagartas atacando

milho, em condições de campo. No laboratório, as

mesmas foram individualizadas em placas de Petri e

alimentadas com dieta artificial. Os adultos obtidos

foram colocados em tubos de PVC contendo 5 casais 

cada, alimentados com solução de mel e água a 25%.

Foram utilizadas no trabalho as lagartas obtidas das

posturas destes adultos.

Estudo do desenvolvimento

Lagartas recém eclodidas, em número de 60,

para cada experimento, foram transferidas para placas

de Petri em ambos os experimentos. O 1º experimento

foi executado com as lagartas que se alimentaram de

folhas de milho, e o 2º com as lagartas alimentadas com 

dieta artificial. A nervura central das folhas foi

envolvida por algodão umedecido para manter a folha

verde, e diariamente trocava-se ou colocava-se maior

quantidade destas, quando necessário. Após 10 dias da

eclosão, as lagartas foram pesadas e acompanhadas até

empuparem. Após 24h da pupação, as mesmas foram

pesadas e sexadas, para que fossem formados gaiolas

com os casais. Estas gaiolas constituíam-se de tubos de

PVC com 20cm de altura por 10cm de diâmetro,

forrados internamente com papel para postura e

tampados com placas de Petri. Os adultos foram

alimentados com solução de mel a 25%, e, diariamente, 

as posturas retiradas, contadas e classificadas em

pequenas (1 a 100 ovos), médias (101 a 250 ovos) e

grandes (251 a 400 ovos). Os adultos foram mantidos

até o término do seu ciclo vital nas gaiolas. O

procedimento com as lagartas alimentadas com dieta

foi o mesmo usado no experimento com as folhas.

As variáveis observadas foram peso e duração

larval e pupal, viabilidade larval e pupal, período de

oviposição, número de posturas, longevidade de

adultos e razão sexual, em ambos os experimentos.

Análise estatística

O delineamento experimental foi inteiramente

casualizado, com seis repetições, sendo cada unidade

experimental composta por 10 placas, tendo o total de

60 lagartas para o 1º experimento e 60, para o segundo

experimento. As médias foram comparadas pelo teste

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Resultados e discussão

A análise revelou efeito significativo para todas

as variáveis analisadas (Tabela 2). O peso larval após 10

dias da eclosão das lagartas apresentou uma diferença

bastante significativa, sendo superior a do milho. O peso 

pupal, que é um bom parâmetro para se avaliar a

fertilidade de uma população, foi maior nos insetos
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Ingredientes Quantidade

Ácido ascórbico 4,5 g

Ácido benzóico 1,3 g

Ágar – ágar 18,0 g

Água destilada 800,0 ml

Caseína 14,0 g

Farinha de milho 128,0 g

Formalina 0,5 ml

Germem de trigo 32,0 g

Levedo de cerveja 34,0 g

Nipagin 1,1 g

Tabela 3. Componentes da dieta para S. frugiperda.



criados com milho, diferindo significativamente da dieta 

artificial, cujas pupas foram mais leves. A duração larval 

foi estatisticamente maior na dieta artificial, implicando

com isso,  num ciclo total mais longo. A duração pupal

foi significativamente maior no milho, apresentando

uma diferença pequena em relação à dieta artificial. A

viabilidade larval (Tabela 3) na dieta natural foi de

93,3% e a pupal de 92,8%, diferindo da viabilidade

larval na dieta artificial, que foi de 85,0% e a pupal de

78,3%.

Na dieta com  milho, a razão sexual (Tabela 3)

foi 0,48, com um total de 56 adultos, sendo 29 machos

e 27 fêmeas, enquanto que na dieta artificial a razão

sexual foi 0,50, com um total de 51 adultos, sendo 26

fêmeas e 25 machos. O período de oviposição foi

maior nos adultos originários de lagartas alimentadas

com milho, os quais apresentaram maior fecundidade,

em razão do número de posturas, que foi de 41

pequenas, 48 médias e 55 grandes. O período de

oviposição foi menor nos adultos originários das

lagartas alimentadas com dieta artificial, apresentando

uma menor fecundidade, provavelmente devido ao seu

período larval não ter obtido nutrientes suficientes para 

as necessidades reprodutivas dos adultos. Isso refletiu

no número de posturas, que foi de 42 pequenas, 31

médias e 46 grandes. A longevidade dos adultos no

milho variou de 4 a 12 dias, e nos adultos alimentados

com dieta foi de 6 a 19 dias.

Os experimentos realizados apresentaram

diferenças significativas na maioria das variáveis,

resultando numa baixa produtividade nas lagartas

alimentadas com dieta artificial, podendo ser

observado a importância das exigências nutricionais

para o desenvolvimento do inseto.

As lagartas alimentadas com a dieta artificial, 

mostraram-se com o comportamento menos ativo 

que as alimentadas com dieta natural, podendo ver

assim como a nutrição reflete no seu metabolismo e

comportamento. 

Segundo [22], as lagartas de Spodoptera

eridania criadas em folha de algodoeiro apresentaram

seis ínstares, concordando com os resultados obtidos

por [23, 24] em dieta natural (folhas de nabo e couve) e

artificial (dieta de Berger), respectivamente.

Trabalhos realizados por [25], avaliaram que

houve uma influência significativa da variedade de

feijão no desenvolvimento larval de S. frugiperda, 

onde foram registradas diferenças de peso bastante

acentuadas. Segundo os autores, não houve influência 

da variedade na duração da fase pupal, havendo, no

entanto, efeito sobre a viabilidade pupal.

Os insetos, como todos os organismos,

exigem água, e a maioria dos insetos terrestres

contém pelo menos 70% de água, com uma variação

de 46 a 92%. A ingestão da água pode ser direta ou

retirando-a do ambiente. Estudando alguns índices

nutricionais [26] verificaram que lagartas de último

instar larval (que se alimentam de folhas) tem um

desempenho melhor quando se alimentam naquelas

com 75-95% de água.

No Brasil, poucos são os estudos visando à

adequação das técnicas de criação de S. frugiperda

em laboratório. Foram feitos estudos comparativos

no desenvolvimento biológico desse noctuídeo em

diferentes temperaturas em dieta à base de feijão e

levedura de cerveja [27]. Estudo do consumo e

utilização de alimento na mesma dieta anteriormente 

citada e em alimento à base de feijão, levedura de

cerveja e germe de trigo [28]. 
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Tratamento
Variáveis

Pl Pp Dl Dp

Milho
Dieta

253,4a
24,4b

235,7a
187,5b

17,9b
25,1a

13,0a
12,4 b

CV % 42,3 17,1 8,4 10,5

Pl – Peso larval (g); Pp – Peso Pupal (g); Dl – Duração Larval (dias); Dp –

Duração Pupal (dias). Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não

diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 4. Peso e duração larval e pupal em dieta natural e
artificial para Spodoptera frugiperda.

Tratamen.
Razão
Sexual

Per. de
Ovip.
(Dias)

Número de
Posturas

P         M         G

Viab.
Larval

Viab.
Pupal

Milho
Dieta

0,48
0,50

9,0
6,8

41        48       55
42        31       46

93,3%
85,0%

92,8%
78,3%

P = pequenas; M = médias; G = grandes.

Tabela 5. Razão sexual, número de posturas e período de
oviposição em dieta artificial e natural para Spodoptera
frugiperda.



Conclusões

• O peso larval, duração larval e duração pupal

foram significativamente maiores no  milho. 

• A duração larval foi significativamente

superior na dieta artificial.

• O período de oviposição, peso larval com 10

dias, viabilidades larval e pupal e  número

total de posturas foram maiores no milho.

• A longevidade dos adultos foi superior na

dieta artificial.

• A dieta artificial proposta necessita ser

aperfeiçoada para a criação de S. frugiperda

em laboratório.
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Introdução

As argilas esmectíticas são consideradas o mais 

interessante dos argilominerais, tendo uma utilização

industrial muito grande. No entanto, é necessário

submetê-las a tratamentos químicos, como a ativação

ácida, para desenvolver suas potencialidades.

As esmectitas sódicas são as de maior

utilização industrial. O uso industrial das argilas

depende dos cátions trocáveis existentes, sendo

necessária, para a utilização de fluidos de perfuração 

em poços de petróleo, a presença do sódio como

cátion predominante. Quando a argila não é, na sua

forma natural, predominantemente sódica, ela pode

ser alterada por meio de reação química usando-se o

carbonato de sódio [1].

Estes argilominerais quando colocados em

água ou ambientes úmidos, os cátions trocáveis se

hidratam, entra água e o espaçamento basal aumenta. 

Nessas condições os cátions interlamelares são

suscetíveis de serem trocados por outros cátions

através de uma reação química estequiométrica [2].

A quase totalidade dos compostos “argilas +

substâncias orgânicas” foram sintetizadas com

esmectitas, a partir dos argilominerais esmectíticos. A 

montmorilonita propriamente dita foi a esmectita

mais usada, sendo a bentonita de Wyoming a

bentonita mais utilizada. A preferência quanto ao uso

Abstract
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de esmectitas nessas sínteses deve-se às pequenas

dimensões dos cristais e à elevada CTC (capacidade

de troca de cátions) desses argilominerais, e isso faz

com que as reações de intercalação sejam mais

rápidas [3]. 

As argilas organofílicas têm sido sintetizadas 

a partir  de bentonitas sódicas (altamente

hidrofílicas) [4] com a adição de sais quaternários de

amônio (contendo pelo menos uma cadeia com 12 ou 

mais átomos de carbono) em uma dispersão aquosa.

Nestas dispersões aquosas, os cátions orgânicos do

sal substituem os cátions da bentonita sódica,

passando de hidrofílica para organofílica [5-9].

As argilas organofílicas desfrutam de um

grande número de aplicações nas diversas áreas

tecnológicas. Entre as demais, podemos citar como

componentes tixotrópicos em fluidos de perfuração

de poços de petróleo à base de óleo, nas indústrias de

fundição de metais, lubrificantes, tintas, adesivos e

cosméticos [10-12]. Atualmente as argilas

organofílicas são empregadas como cargas de reforço 

em matrizes poliméricas, formando uma nova classe

de materiais, os chamados nanocompósitos [13].

Duas amostras de argila esmectítica, uma

brasileira e uma norte americana,, foram tratadas com

o sal quaternário de amônio cloreto de alquil benzil

dimetil amônio e após caracterização por difração de

raios-X (DRX) e espectroscopia de infravermelho

(IR) observou-se a efetiva intercalação do sal

quaternário de amônio na estrutura das argilas [14].

Foi estudada a incorporação de argila

organofílica em matriz de polipropileno, preparando-se

uma argila organofílica a partir de uma esmectita sódica

e do sall quaternário de amônio brometo de hexadecil

trimetil amônio, foi observado, através de

difratogramas, um aumento da distância d001 de 1.24

nm para 1.96 nm, o que evidenciou a incorporação do

sal orgânico pela estrutura da argila [15].

No Laboratório de Engenharia de Materiais

(LEMa) da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) tem sido sitentizadas e caracterizadas

diversas argilas organofilicas [9]. Neste contexto, este 

trabalho teve como objetivo a preparação,

caracterização e a comparação de duas argilas

organofilicas obtidas a partir de uma bentonita

industrializada e dois sais quaternários de amônio.

Materiais e métodos

A argila utilizada neste trabalho foi a Fungel

fornecida pela Bentonite União Nordeste, em Campina 

Grande – PB. Os sais quaternários de amônio

utilizados foram o cloreto de alquil dimetil benzil

amônio (DODIGEN 1611) e o brometo de cetil trimetil 

amônio (BCTA). Para as dispersões das argilas

utilizou-se água destilada. A Fungel na forma como foi

recebida foi designada FN e as argilas organofílicas

resultantes da incorporação dos dois sais quaternários

de amônio foram designadas FTD (para a argila Fungel 

tratada com o DODIGEN 1611) e FTB (para a argila

Fungel tratada com o BCTA).

Para a amostra da argila tratada com o sal

quaternário de amônio DODIGEN 1611 foi

preparada uma dispersão contendo 768g de água para

32g de argila, o que correspondeu a uma dispersão de

4% em peso de argila. Em seguida a argila foi

adicionada aos poucos (lentamente) à água, agitando

mecanicamente por 20 minutos. Após esse tempo o

sal quaternário de amônio foi adicionado por meio de

uma solução contendo 20 g de água destilada e 20,4 g

do sal. O sistema foi agitado continuamente por mais

20 minutos. Em seguida o recipiente foi fechado,

permanecendo em repouso, à temperatura ambiente

por 24 horas. Após esse tempo a dispersão foi filtrada

a vácuo (para ser retirado o excesso do sal) e colocada

em uma estufa a 60°C por 48 horas, para eliminação

total da umidade da argila. 

Os bolos secos (resultantes da secagem)

foram desagregados em almofariz ágata até se obter

materiais pulverulentos passando em peneira ABNT 

n° 200 (74 mm), com a finalidade de se conseguir

partículas abaixo de 0,074 mm.

Para a amostra de argila tratada com o sal

quaternário de amônio BCTA usou-se o

procedimento para obtenção da argila organofílica de

acordo com o método descrito por Liu e Wu [15]. A

argila foi tratada com o sal BCTA na proporção de 80

meq/100g de argila. Colocou-se 1600 ml de água

destilada para ser agitada mecanicamente e aquecida

até uma temperatura de 70°C. Em seguida,

adicionou-se à argila aos poucos, e depois de

totalmente dispersada na água, adicionou-se o sal

quaternário de amônio BCTA, deixando sob agitação
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por 30 minutos. A dispersão foi colocada em repouso

por 24 horas, e após esse tempo de filtração em vácuo

para ser tirado o excesso do sal, o filtrado foi, então,

colocado em estufa a 60°C por 48 horas. Os bolos

secos foram desagregados em almofariz ágata e

passados em peneira ABNT no 200. 

As amostras de argilas, antes e após tratamento, 

com os sais quaternários de amônio, foram

caracterizadas pelas seguintes técnicas: DRX (difração 

de raios-X), IV (espectroscopia de infravermelho) e

ATD (análise térmica diferencial).

Para caracterização das amostras por

espectroscopia de infravermelho foram preparadas

pastilhas, as quais foram confeccionadas a partir de

0,007g de amostras e 0,1g de KBr, o qual tem a função

de conferir a amostra plasticidade suficiente para ser

moldada. Os ingredientes foram então misturados,

colocados em um molde e prensados com 5 toneladas

por 30 segundos. O equipamento utilizado foi um

espectrofotômetro de infravermelho marca AVATAR

TM 360 FT-IR E.S.P. na região compreendida entre

4000 e 400 cm-1 com incremento de 500 cm-1 e

resolução de 4cm-1. A caracterização por análise

térmica diferencial foram realizadas na faixa de

temperatura de 25-1000oC em um equipamento

modelo BP Engenharia 3020 a uma razão de

aquecimento de 12o C/min. Para caracterização por

difração de raios-X utilizou-se o difratômetro de

raios-X Siemens (modelo D5000, radiação Cu-K) para 

identificar a intercalação do sal por meio do aumento

da distancia interplanar basal.

Resultados e discussões

A Figura 1 mostra os espectros de absorção

óptica na região do infravermelho (IV) da argila

Fungel antes e após o tratamento com os sais

quaternários de amônio DODIGEN 1611 e BCTA.

No espectro de IV da argila antes e após o tratamento 

com os sais, podemos observar a presença de bandas

na faixa de 3640 cm-1, que indicam a presença de

vibrações de estiramento do grupo NH; bandas na

faixa de 2980 cm-1 correspondentes a vibrações de

estiramento assimétricas do grupo CH3; bandas na

faixa  entre  2800 e  2750 cm - 1  que são

correspondentes às vibrações de estiramento

simétricas e assimétricas do grupo CH2 e uma banda

na faixa de 1480 cm-1 que indica vibração de flexão

do grupo CH2. Nos espectros de Infravermelho das

argilas organofilícas (resultante após o tratamento

com os sais), observou-se também a presença das

bandas características dos grupos NH, CH3 e CH2, o

que, evidenciou a intercalação do cátion quaternário

de amônio proveniente de ambos os sais nos espaços

interlamelares da argila bentonita estudada14. A

diferença observada na absorção de cada espectro

pode ser atribuída a uma possível diferença de

quantidade de material utilizada para a preparação

das pastilhas prensadas. 

O comportamento apresentado pela argila na

sua forma natural e pelas argilas organofílicas, obtidas

pelo tratamento orgânico com os sais quaternários de

amônio, através do ensaio de infravermelho foi

semelhantes ao comportamento descrito por Vianna et

al. e José et al. quando estudaram a bentonita de

Wyoming tratada com o cloreto de alquil benzil dimetil 

amônio e pelo sal quaternário de amônio cetil trimetil

amônio respectivamente [8 e 14].

A Figura 2 mostra as curvas de análise

térmica diferencial (ATD) da argila Fungel antes e

após tratamento com os dois sais quaternários de

amônio (DODIGEN 1611 e BCTA). Podemos

observar na argila antes do tratamento, uma banda

endotérmica entre 100oC e 200oC, que corresponde à 

perda de água e outra banda entre 500 e 600 °C, que

corresponde à perda de hidroxilas. A nucleação de

mulita ocorreu a 900 °C. Para a amostra tratada com
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Figura 1. Espectros de infravermelho da argila benonítica
Fungel antes e após tratamento com os sais quaternários de
amônio DODIGEN 1611 e BCTA.



o sal DODIGEN 1611, observou-se uma banda

endotérmica entre 50oC e 250oC que corresponde à

perda de água. Outra banda endotérmica a 300°C

pode ser observada, a qual corresponde à perda de

hidroxilas. Uma banda, exotérmica foi observada a

770°C, a qual corresponde à nucleação de mulita. O

mesmo comportamento já descrito para amostra

tratada com o DODIGEN 1611 foi observado para a

mesma argila tratada com o BCTA, ou seja, uma

banda endotérmica desde a temperatura ambiente até 

210oC que corresponde à perda de água. Em seguida

observou-se uma outra banda endotérmica

correspondente a perda de hidroxilas. Na faixa entre

310oC e 560oC destaca-se uma banda exotérmica

que indicou a combustão de matéria orgânica

proveniente do tratamento com o sal quaternário de

amônio. A nucleação de mulita se deu a 770oC. As

curvas mostradas para as argilas antes e após o

tratamento são semelhantes às reportadas por

Ferreira et al., (2002) [9], quando estudaram a

bentonita de Wyoming tratada com o DODIGEN

1611, por análise térmica diferencial.

A Figura 3 mostra os difratogramas de raios-X

para a argila antes do tratamento (FN) e após o

tratamento com os sais quaternários de amônio (FTD e

FTB). A amostra no estado natural (FN) apresentou

uma distância interlamelar basal de 14,7 Å e após

tratamento com o sal quaternário de amônio

DODIGEN 1611 (FTD), observou-se um aumento da

distância interlamelar basal para 19,2 Å. Este resultado

foi superior ao observado para a mesma argila tratada

com o BCTA (FTB), que apresentou uma distância

interlamelar de 18,8 Å, o que evidenciou uma melhor

incorporação do sal DODIGEN 1611 entre as camadas 

interlamelares da argila Fungel.

As argilas organofílicas resultantes do

tratamento com ambos os sais quaternários de

amônio apresentaram distâncias superiores às

argilas organofílicas estudadas por Vianna et al.,

(2002) [14], quando estudaram a bentonita de

Wyoming tratada com o cloreto de alquil benzil

dimetil amônio, cujas distâncias foram 17,65 Å e

17,37 Å, secas a 60oC e 110oC respectivamente. 

Conclusões

Os espectros de infravermelho das argilas

organofílicas sintetizadas evidenciam a intercalação

dos cátions quaternários de amônio, devido ao

surgimento das bandas entre 2980 e 2750 cm-1. As

curvas de análise térmica diferencial (ATD) mostram a

incorporação de matéria orgânica na amostra tratada

com os dois sais quaternários de amônio,

comprovando a efetiva intercalação dos sais entre as

lamelas dos argilominerais. Os difratogramas de

raios-X mostram as distâncias interplanares basais das

argilas tratadas com os sais quaternários de amônio

(DODIGEN 1611 e BCTA). A amostra tratada com o

54 Laédna S. Neiva et al.

0 200 400 600 800 1000
-30

-20

-10

0

10

20

30

40

FN

FTD

FTB

Temperatura (ºC)

D
if

er
en

ça
 d

e 
Te

m
p

er
at

u
ra

 (
ºC

)

Figura 2. Análises térmicas da argila Fungel sem tratamento 
e das argilas organofílicas resultantes do tratamento com os
sais quaternários de amônio (DODIGEN 1611 - FTD e
BCTA - FTB).

2 4 6 8 10
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

2 4 6 8 10

FN

FTD

FTB

18,8

19,2

14,7

? 2     (graus)

In
te

n
si

d
ad

e 
(c

p
x)

Figura 3. Difratogramas de raios-X para as argilas estudadas
antes (FN) e após o tratamento com os sais quaternários de
amônio DODIGEN 1611 (FTD) e BCTA (FTB).



sal DODIGEN 1611 apresentou uma distância basal de 

19,2 Å, valor superior ao apresentado pela amostra

tratada com o BCTA, que foi de 18,8 Å de distância

interplanar basal, comprovando a efetiva intercalação

dos cátions orgânicos entre as lamelas dos

argilominerais. 
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Introduction

In 1966, a novel antienteroviral agent,

pleconaril (structure 1), was made available for

treatment of life threatening enteroviral infections,

such as meningitis, encephalitis, myocrditis [1, 2]. It is

under development by Viropharma, Inc. for the

treatment of severe enteroviral infection in phase 2

clinical trials. Unfortunately, pleconaril has been found 

to have limited activity against Enterovirus 71(EV 71)

at concentrations tested in vitro. In our laboratory,

many structurally related pyridyl imidazolidinones

were recently [2,3] found to have strong activity

against EV 71. SAR studies demonstrated that an aryl

substituent at the Para position of the phenoxyl ring and 

a pyridine-containing imidazolidinone are key

structural requirements for anti-EV 71 activity.

Previously, we reported that the biphenyl analogues A

and B (structure 2) with either a phenyl or

4-chlorophenyl moieties at the Para position bestowed

the best potency to this class of compounds [4].

Abstract
4-(substituted)-1-[1`-(pyridine-4-yl)ethylidene]-thiosemicarbazones (2 and 4a,b),
2-[1-(pyridine-4-yl-ethylidene)hydrazones]-5,6-dihydro-thiazine-4-one(3) and
3-[1-(pyridine-4-ylethyli-dene)amino]-4-oxo-imidazolidin-2-thione (5) were synthesized via the

reaction of 4-acetyl-pyridinethiosemicarbazide with ethyl chloroacetate, ethyl-b-chloropropionate and 

bromo-methylheterolyl ketones under different conditions. Treatment of 5 with ethyl-b-
chloropropionate, diethyl oxalate and aryl diazonium salts afforded the corresponding
1-substituted-imidazolidin-2-thione derivative (6) and 5-substituted-imidazolidin-2-thione derivatives 
(7 and 8). The electron impact mass spectra of both of the above series of compounds have also been
recorded and their fragmentation pattern is discussed. The prepared compounds also exhibited
antimicrobial activity.
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As an extension of our previous work [5-9],

this paper reported the preparation of some nitrogen

Heterocycles containing pyridyl imidazolidinone

moieties with expected biological activity, using

4-acetylpyridine thiosemicarbazones(1) as a key

starting material which was obtainable in the

reaction of 4-acetylpyridine with thiosemicarbazide. 

The electron impact (EI) ionization mass spectral

fragmentation of some synthesized compounds was

described, and their biological activity was

evaluated against most of the antibacterial and

antifungal.

Result and Discussion

Chemistry

The reaction of 4-acetylpyridinethiose-

micarbazone (1) with ethylchloroacetate and

ethyl-b-propionate in methoxide under reflux gave

the corresponding 1-(pyridine-4-ylethylidene)-

4-(hydroxyl carbonyl) methylthiosemicarbazones (2) 

and 2-[1-(pyridine-4-ylethylidene) hydrazono]-5,

6-dihydrothiazine-4-one (3). Treatment of

4-acetylpyridinethiosemicarbazone (1) with
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w-bromo-methylarylketones (such as 4-pyridyl-

w-bromomethylketone and 2-thinyl- w-bromo-

methylketone) and ethyl chloroacetate in presence of

fused sodium acetate in methanol under reflux,

yielded the corresponding 1-(pyridine-4- ylethylidene)-

4-(Aroyl)methyl thiosemicarbazones (4a,b) and

3-[1-(pyridine-4-ylethylidene)amino]-4-oxo-

imidazolidin-2-thione(5, Scheme 1). 

Alkylation of compound 5 with ethyl-

b-chloropropionate in presence of fused sodium

acetate in dimethyl formamide under reflux led to

the formation of 1-(ethoxy carbonyl) ethyl-3-

[1-(pyridine-4-ylethylidene)amino]-4-oxo-imidazo

lidin-2-thione(6,Scheme 2). Heating [6] of 3-[1-

(pyridine-4-ylethylidene)amino]-4-oxo-imidazolidi

n-2-thione (5) with diethyl oxalate in xylene in the

presence of sodium metal under reflux gave the

corresponding 5-(ethoxalyl)- 3-[1-(pyridine-4-

ylethylidene)amino]-4-oxo-imidazolidin-2-thione

(7). Diazotization [10, 11] of aromatic amines (such

as aniline and 2-chloroaniline) followed by coupling 

with sodium salt of 5 gave the corresponding

5-arylazo-3-[1-(pyridine-4-ylethylidene)amino]-4-

oxo-imidazolidin-2-thiones (8a, b, Scheme 2).

Mass spectrometry

The mass spectra decomposition modes [12,

13] of various heterocyclic compound containing

1-(pyridine-4-yl) ethylideneamino substituents have 

been investigated. The mass spectra of the

synthesized compounds 2, 4 and 5-8 showed intense

molecular ion peaks at m/z 252, 313, 318, 234, 334,

334, 338, and 372, consistent with the molecular

formula C10H12N4O2S, C15H15N5OS, C14H14N4OS2,

C1 0H1 0N4OS, C1 5H1 8N4O3S, C1 4H1 4N4O4S,
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C16H14N6OS and C16H13N6ClOS, respectively.

Table 1 lists the m/z (relative abundance,%) values

of the principal fragments of the prepared

compounds 2,4,5,6,7 and 8 show relatively small

molecular ions peaks typical of a cleavage and

rearrangement process type fragmentation. The

molecular ion of compound 2 (fig.1) fragmented

further and involved two possible pathways as

illustrated in Scheme 3.

The molecular ion of m/z 252 fragmented via

pathway A gave the fragment of m/z 234 by losing

H2O. The fragment of m/z 234, which fragmented to

give the  f ragment  of m/z  119 by los ing

2-thioxo-imidazolidin-4-one radical. The fragment

of m/z 119 was broken to give an ion of m/z 104,

which further broke to give an ion at m/z 78. It

further underwent loss of CH=NH to give a stable

ion at m/z 50. Accordingly, the same molecular ion
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of m/z 252 fragmented via the pathway B to give the

ion of m/z 193 which lost NH group to give the ion of 

m/z 178. The fragment of m/z 178, which

fragmented to give the fragment of m/z 120 by losing 

isothiocyanate group (NCS). This fragmentation led

to fragments of m/z 105,79and m/z 51, respectively.

The molecular ion of compounds 4a (m/z 313)

and 4b (m/z 318) underwent fragmentations via

pathway A to produce peak at m/z 194, corresponding

to the molecular ion of 4-acetylpyridine

thiosemicarbazones (1). It further underwent loss of

NH2, CS, NH and CH3 groups to gives peaks at m/z

178, 134, 119 and m/z 104, respectively. The loss of

Cyano group from the fragment ion m/z 104 gave a

fragment at m/z 78, which further broke to give the

stable ion of m/z 50 (figures 2a and 2b).

The molecular ions of compounds 4a and 4b

were also found to undergo fragmentation via

pathway B to produce peaks at m/z 119 and m/z 124,

respectively. The molecular ion of m/z 234 for

compound 5 (fig.3) fragmented via the pathway A to

give peak at m/z 232 by losing hydrogen molecule.

The loss of HCN molecule from the ion with m/z 232 

resulted in an ion at m/z 205, which further broke to

give an ion at m/z 161. The ion of m/z 161 broke to

give an ion at m/z 119 which lost isocyanate group.

Ion of m/z 119 fragmented to give an ion of m/z 104

which lost an methyl group. The stable ion of m/z 50
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was obtained from the ion of m/z 104 by the loss of

two molecules of hydrogen cyanide (HCN). 

Subsequently, the molecular ion m/z 234 for

compound 5 ( Scheme 4) fragmented via the

pathway B by a cleavage of hydrogenation to give

the peak at m/z 233 which lost nitrogen atom to give

a peak at m/z 219. The loss of CH=C=O group from

the ion with m/z 219 gave a peak at m/z 178, which

further broke to give an ion at m/z 134 by losing CS

group. The ion of m/z 134 broke to give an ion at m/z

120 which lost nitrogen atom. It further underwent

loss of methyl group and tow molecules of hydrogen

cyanide (HCN) to give a peaks at m/z 105, 78 and

m/z 51, respectively.
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The molecular ion of compounds 6 and 7

(figures 4 and 5) underwent fragmentation to

produce peaks at m/z 306 and m/z 260.

The fragment of m/z 232 was obtained from 

the ions of m/z 306 and m/z 260 by losing

propionaldhyde (CH3CH2CHO) and carbon

monoxide (C=O), respectively. The fragment of

m/z 232 was broken via pathway A in the same

fragmented processes which was observed for

compound 5 (table 1) . The molecular ion of

compounds 6 and 7 were also found to undergo

fragmentation to produce the ions of m/z 305 and

m/z 261 which on further fragmentations gave a

fragment of m/z 233 by losing cyclopropanone

and carbon monoxide, respectively. The ion of

m/z 233 underwent cleavage via pathway B in the

same fragmentation processes  which was

obse rved  fo r  compound  5 .  The  ma in

fragmentations of compounds 6 and 7 are

summarized in Scheme 5.

From the study of the mass spectra of

compounds 8a and 8b , it was found that the

molecular ion for all these compounds fragmented

further and involved two various pathways as

illustrated by Scheme 6.

The main fragmentation pathways of compounds 

8a and 8b are summarized in table 1. However, the

molecular ion of m/z 372 (fig. 6) fragmented via pathway

A to give the ion of m/z 233, which fragmented further via 

similar pathway B of compound 5.
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Accordingly, the same molecular ion of m/z

372 fragmented via the pathway B by a cleavage of

3-[1-(pyridine-4-ylethylidene)amino]-4-oxo-imida

zolidin-2-thione radical Cation, has relatively low

abundance to give the ion of m/z 139, which lost N2

to give ion of m/z 111(2-chlorophenyl radical

Cation). The ion of m/z 111 was broken to give the

ion of m/z 75 by losing HCl. The electron impact

ionization mass spectra of compounds 2,4a,4b and 5

show abase peak of m/z 50, while the base peak of

compounds 6,7,8a and 8b is m/z 51.
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M+
Pathway A Pathway B

Other Ions
-M m/z -M m/z

2

[C10H12N4O2S].+

252 (2.60)

H2O

C3H3N2OS

CH3

CN

CH=NH

[C10H10N4OS]+

234(13.10)

[C7H7N2]+

119(11.10)

[C6H4N2].+

104(25.60)

[C5H4N]+

78(56.80)

[C4H2].+

50(100)

CH2COOH

NH

NCS

CH3

CN

CH=NH

[C8H9N4S]+

193(6.80)

[C8H8N3S]+

178(8.70)

[C7H8N2].+

120(8.50)

[C6H5N2]+

105(20.50)

[C5H5N].+

79(15.40)

[C4H3]+

51(91.40)

253(M++1,1.40),233(18.70),232(1020),194(5.50),179(6.20),161(1.70),

160(2.00),156(2.10),155(2.40),134(4.80),133(4.40),118(8.80),103

(17.80),87(11.30),86(11.10),77(53.00),76(23.90),75(12.30)74(12.70),

63(14.60),62(16.50),60(33.20),59(36.90),58(12.70),52(39.00)

4a

[C15H15N5OS].+

313(12.20)

C7H5NO

NH2

CS

NH

CH3

CN

CH=NH

[C8H10N4S].+

194(23.60)

[C8H8N3S]+

178(40.40)

[C7H8N3]+

134(8.60)

[C7H7N2]+

119(18.90)

[C6H4N2].+

104(18.70)

[C5H4N]+

78(62.30)

[C4H2].+

50(100)

C8H10N4S

CH2CO

CN

[C7H5NO].+

119(18.90)

[C5H3N].+

77(66.30)

[C4H3]+

51(97.60)

314(M++1,11.70),193(24.30),179(33.30),161(2.00),160(2.20),152

(5.30),151(7.60),150(3.40),135(4.00),133(9.10),120(15.60),118(13.10

)116(16.40),115(17.50),106(10.00)105(13.60),103(14.10),93(9.20),

92(8.401),80(12.60),79(17.80),76(23.20),63(13.30),62(12.30),60

(70.30)59(80.60),58(18.80),56(16.70),52(30.20)

4b

[C14H14N4OS2].+

318(23.20)

C6H4OS

NH2

CS

NH

CH3

CN

CH=NH

[C8H10N4S]+

194(3.60)

[C8H8N3S]+

178(19.40)

[C7H8N3]+

134(8.60)

[C7H7N2]+

119(18.90)

[C6H4N2].+

104(18.70)

[C5H4N].+

78(41.30)

[C4H2].+

50(100)

C8H10N4S

CH2CO

C2

[C6H4OS].+

124(0.80)

[C4H2S]+

82(3.00)

[C2H2S].+

58(18.80)

319(M++1,21.70),295(3.40),244(3.70),233(2.50),232(2.20),195(2.20),

193(3.40),179(33.30),177(25.10),161(2.00),160(2.20),152(5.30),

151(7.60),150(3.40),133(9.10),120(15.60),118(13.10)116(16.40),

115(17.50)106(10.00),105(13.60),103(14.10),93(9.20),92(8.40),

91(3.50),79(17.80),77(38.30),76(11.20),63(13.30),62(12.30),

60(70.30),59(50.60),58(18.80),52(25.20),51(97)

5

[C10H10N4OS].+

234(21.60)

H2

HCN

CS

NCO

CH3

HCN

HCN

[C10H8N4OS].+

232(16.30)

[C9H7N3OS].+

205(0.70)

[C8H7N3O].+

161(1.80)

[C7H7N2]+

119(15.50)

[C6H4N2].+

104(36.20)

[C5H3N].+

77(54.90)

[C4H2].+

50(100)

H

N

CH=C=O

CS

N

CH3

HCN

HCN

[C10H9N4OS].+

233(32.50)

[C10H9N3OS].+

219(2.20)

[C8H8N3S]+

178(2.70)

[C7H8N3]+

134(4.10)

[C7H7N2].+

120(10.10)

[C6H5N2].+

105(29.70)

[C5H4N]+

78(54.70)

[C4H3]+

51(87)

235(M++1,4.1),218(2.80),194(1.40),193(2.00),187(1.40),186(2.00),

162(1.00)160(2.50)159(2.50),133(4.90),132(2.90),130(7.30),129

(9.10),121(5.50),118(12.00),103(22.70),88(6.50),87(14.30),86(14.40),

79(17.80),76(20.10)75(9.20),63(11.20),62(10.60),59(11.30),58(8.40),

52(39)

Tabela 1. EI Mass spectra (70 eV) of compounds 2, 4 and 5-8 m/z (relative intensity, %).



M+
Pathway A Pathway B

Other Ions
-M m/z -M m/z

6

[C15H18N4O3S].+

334(25.80)

C2H4O

C3H6O

HCN

CS

NCO

CH3

HCN

[C13H14N4O2

S].+

306(7.80)

[C10H8N4OS].

+

232(11.50)

[C9H7N3OS].+

205(0.80)

[C8H7N3O].+

161(1.40)

[C7H7N2]+

119(10.90)

[C6H4N2].+

104(34.90)

[C4H2].+

50(92.50)

C2H5O

C2H4O

N

CH=C=O

CS

N

CH3

HCN

[C13H13N4O2

S]+

305(8.80)

[C10H9N4OS]

+

233(21.70)

[C10H9N3OS].

+

219(1.90)

[C8H8N3S]+

178(0.20)

[C7H8N3]+

134(5.10)

[C7H8N2].+

120(7.20)

[C6H5N2].+

105(29.10)

[C4H3]+;51(10

0)

335(M++1,1.90),333(M+-1,21.80),332(M+-2,20.30),304(7.80),

291(7.60),290(8.40),288(7.80),160(2.70),159(3.30),158(2.30),

133(5.30),118(10.00),106(4.60)103(14.70),,87(13.20),86(12.70),

79(14.40),76(21.00),75(10.10),65(8.50),64(8.30),63(11.90),

62(11.90),59(11.50),58(11.40)52(44.30)

7

[C14H14N4O4S].+

334(11.70)

C3H6O2

CO

HCN

CS

NCO

CH3

HCN

[C11H8N4O2S]

.+

260(26.00)

[C10H8N4OS].

+

232(4.50)

[C9H7N3OS].+

205(1.10)

[C8H7N3O].+

161(16.30)

[C7H7N2]+

119(44.60)

[C6H4N2].+

104(38.80)

 [C4H2]+

50(97.30)

C3H5O2

CO

N

NCH=C=O

CS

N

CH3

HCN

[C11H9N4O2S

]+

261(14.60)

[C10H9N4OS]

+

233(5.80)

[C10H9N3OS].

+

219(1.20)

[C8H8N3S]+

178(1.40)

[C7H8N3]+

134(4.50)

[C7H8N2]+

120(11.90)

[C6H5N2].+

105(37.00)

[C4H3]+

51(100)

335(M++1,2.60),333(M+-1,13.70),321(5.80),320(30.90)319(30.30),

275(4.90),274(10.30),273(10.30),259(6.90),258(5.40),234(3.20),

206(1.30),193(1.20),187(1.60),186(1.90)177(2.40),176(3.10),

164(9.80),163(12.00),160(17.90)158(2.20),133(6.30),118(44.80),

106(16.20),103(26.60),79(25.90),76(27.10),75(11.70),73(15.70),

72(41.00),71(40.70),69(32.20),68(25.00),59(44.10),58(39.10),52(41.20)

8a

[C16H14N6OS].+

338(16.30)

C6H5N2

N

CH=C=O

CS

N

CH3

HCN

HCN

[C10H9N4OS]+

233(12.30)

[C10H9N3OS]+

219(4.23)

[C8H8N3S]+

178(13.20)

[C7H8N3]+

134(8.30)

[C7H8N2].+

120(18.80)

[C6H5N2]+

105(53.50)

[C5H4N]+

78(76.30)

[C4H3]+

51(100)

C10H9N4OS

N2

C2H2

[C6H5N2]+

105(53.50)

[C6H5]+

77(66.50)

[C4H3]+

51(100)

339(M++1,9.80),325(3.20),276(1.30),275(2.30),220(3.10),218(2.20),

193(1.30),192(3.50),191(1.60),186(1.30),185(1.90),178(2.30),

177(4.90),162(1.30),161(12.30),160(6.30),152(6.60),151(9.80),

150(7.20),121(8.30),119(23.30),118(12.50),117(9.80),116(6.80),

104(43.30),103(36.50)79(17.20)76(13.20),75(22.50)64(22.50),

63(16.30)62(11.30),52(27.30),50(86.80)

8b

[C16H13N6ClOS].+

372(11.90)

C6H4N2Cl

N

CH=C=O

CS

N

CH3

HCN

HCN

[C10H9N4OS]+

233(1.00)

[C10H9N3OS].

+

219(1.60)

[C8H8N3S]+

178(1.50)

[C7H8N3]+

134(1.90)

[C7H8N2].+

120(3.00)

[C6H5N2]+

105(36.60)

[C5H4N]+

78(71.40)

[C4H3]+

51(100)

C10H9N4OS

N2

HCl

CH=C

[C6H4N2Cl]+

139(19.90)

[C6H4Cl]+

111(69.80)

[C6H3]+

75(76.00)

[C4H2].+

50(99.80)

374(M++2,19.00),336(2.90)335(2.00),286(1.20),285(1.30)276(1.30),

220(1.50),218(2.40),217(2.30)200(4.60),192(2.30)191(1.60)185(3.90),

175(3.10),161(1.20),160(1.50),152(5.40),151(7.60),150(5.10).

140(7.00),138(19.30),128(19.00),127(21.60),126(50.90),125(48.60),

110(60.90),101(17.60),100(15.50),99(37.10),98(36.60),(65.50),

64(22.70),63(42.10),62(36.30),52(22.40)

Tabela 1. Continuação.



Experimental

Melting  points  were determined  in

Capillaries with a Thomas Uni-melt apparatus

uncorrected. NMR spectra were recorded on a

general electric QE300 instrument and chemical

shifts are given with respect to TMS. IR spectra were 

recorded on a Perkin-Elmer 1420 spectrometer and a 

Biorad FTS7 (KBr). Mass spectra were obtained on

a Jeol JMSD-300 spectrometer operating at 70 eV.

Microanalyses were conducted using an elemental

analyzer 1106. 

4-Acetylpyridine thiosemicarbazones (1) 

A mixture of 4-acetylpyridine (0.01 mol),

thiosemicarbazide (0.01 mol) in methanol (30 ml)

was heated under reflux for 2 hr, and then cooled.

The solid formed was filtered off, dried and purified

by recrystallization with methanol to give 1 as

colourless crystals, yield 75%, m.p: 230 ºC; IR

(KBR): 3456, 3176(NH2), 3240(NH), 1630(C=N),

1605, 1592(C=C), 1422(C=S)cm-1; 1H-NMR

(DMSO-d6): d1.23(s, 3H, CH3), 7.82-7.88(d,

2H,Heterocycl-H), 8.51-8.58(d, 2H, Heterocycl-H), 

9.57(s, 2H, NH2), 11.25(s, 1H, NH) ppm. MS (m/z,

%): 195(M++1, 2.90), 194(M+, 17.10), 193(M+-1,

17.40), 179(21.40), 178(25.50), 161(1.80),

160(1.60), 152(5.40), 151(5.40), 135(3.20),

134(5.30), 133(5.80), 120(8.50), 119(11.80),

118(7.30), 116(12.70), 115(13.20), 105(8.40),

104(10.80), 103(10.30), 91(2.70), 79(12.10),

78(45.30), 77(48.60), 76(19.40), 75(11.50),

74(10.10), 60(88.00), 59(89.90), 58(17.30),

52(26.80), 51(88.30), 50(100).Anal. Calcd. For

C8H10N4S: C, 49.48; H, 5.15; N, 28.86; S, 16.49.

Found: C, 49.21; H, 5.01; N, 28.39; S, 16.29.

1-(pyridine-4-ylethylidene)-4-(hydroxyl

carbonyl) methyl thiosemicarbazone (2)

2-[1-(pyridine-4-ylethylidene) hydrazono]-

5, 6-dihydrothiazine-4-one (3).

A mixture of 1(0.01 mol) ,ethylchloroacetate

and/or ethyl-d-chloropropionate(0.01 mol) in

methoxide (30ml) was heated under reflux for 2 hr. the

reaction mixture was cooled and acedified with dilute

hydrochloric acid (2%). The crude product was filtered 

off, washed with water, dried and purified by a suitable

solvent to give compound 2 and 3.

Compound 2 (MeOH) as yellow crystals yield

45 %,m.p: 215 ºC ; IR(KBr): 3296, 3177(NH),

3300-2850(br.OH), 1711(C=O), 1632(C=N),

1572(C=C), 1409(C=S), 1102,1007(C-O)cm-1.
1H-NMR (DMSO-d6): d 0.92(s, 3H, CH3),

4.49-4.57(d, 2H, CH2),  7.63-7.71(d, 2H,

Heterocycl-H), 8.27-8.35(d, 2H, Heterocycl-H),

9.57(s, 1H, NH-CH2), 11.21(s, 1H, =N-NH-CS),

12.42(s, 1H,OH)ppm. Anal.Calcd. for C10H13N4O2S:

C, 47.43; H, 5.14; N, 22.13; S, 12.65. Found: C, 47.27;

H, 5.00; N, 21.98; S, 12.39.

Compound 3 (methanol) as yellow crystals

yield 85% , m.p: 265 ºC; IR (KBr): 3229(NH),

1685(C=O), 1630(C=N), 1585(C=C) cm-1;
1H-NMR(DMSO-d6) :  d  1 .11(s,  3H, CH3) ,

2.93-3.08(t, 3H, COCH2-), 3.38-3.58(t, 2H,

S-CH2-),  7.18-7.21(d, 2H, Heterocycl-H),

7.81-7.85(d, 2H, Heterocycl-H), 9.61(s, 1H,

NH)ppm. MS(m/z,%): 249(M++1, 27.60), 248(M+,

30.70), 247(M+-1,1.30), 232(1.20), 231(1.70),

217(2.30), 216(6.50), 204(2.00), 194(5.00),

193(5.60), 192(3.70), 191(2.90), 179(6.10),

178(7.20), 177(4.00), 163(2.70), 162(3.90),

161(1.90), 153(2.30), 152(2.60), 136(6.50),

134(6.10), 133(3.00), 125(8.30), 124(7.40),

123(9.10), 122(9.90), 119(4.80), 118(4.20),

111(12.50), 110(12.80), 109(16.70), 108(19.60),

105(6.7), 104(5.40), 97(30.00), 96(28.50),

95(27.60), 94(30.40), 83(28.50), 82(30.70),

81(43.20), 80(43.70), 79(14.30), 78(18.40),

71(38.70), 70(29.80), 69(64.20), 68(59.80),

67(33.20), 66(31.10), 60(17.10), 59(16.40),

57(78.70), 56(90.80), 55(100), 54(91.90),

51(20.50), 50(23.20). Anal.Calcd. for C11H12N4OS:

C, 53.23; H, 4.84; N, 22.58; S, 12.90. Found: C,

53.02; H, 4.58; N, 22.35; S, 12.66.

1-(pyridine-4-yl)ethylidene-4-(Heterolyl)

methyl thiosemicarbazones (4a, b)

3-[1-(pyridine-4-ylethylidene)

amino]-4-oxo-imidazolidin-2-thione (5)

A mixture of 1 (0.01 mol), w-bromo methyl

heterolyl ketones( such as w-bromo methyl

H-pyridyl ketone and w-bromomethyl-2-thinoyl
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ketone) and ethyl chloro acetate (0.01mol) in

methanol (50 ml) in presence of fused sodium

acetate (0.03 mol) was heated under reflux for 4 hr,

then cooled and poured into water. The resulting

solid was filtered off, washed with water, dried and

purified by recrystallization from a suitable solvent

to give 4 and 5.

1-(pyridine-4-yl) ethylidene-4-(4`-pyridoyl)

methyl thiosemicarbazone (4a), as yellow crystals,

yield 80%, m.p:245 ºC; IR (KBr): 3235(NH),

1682(C=O), 1630(C=N), 1602(C=C), 1463(C=S)

cm-1. 1H-NMR (DMSO-d6): d0.97(s, 3H, CH3), 4.61

(s, 2H, NHCH2CO), 7.55-8.29(m, 8H, pyridine-H),

9.51(s, 1H, NHCH2), 11.22(s, 1H, =NNHCS)ppm.

Anal. Calcd. for C15H15N5OS: C, 57.51; H, 4.79; N,

22.36; S, 10.22. Found: C, 57.33; H, 4.48; N, 22.12;

S, 10.01.

1-(pyridine-4-yl) ethylidene-4-(2-thinoyl)

methyl thiosemicarbazone (4b),as red crystals, yield

62%, m.p: 98 ºC;IR(KBr): 3300(NH), 1675(C=O),

1631(C=N), 1603(C=C), 1412(C=S), cm-1. 1H-NMR

(DMSO-d6): d1.21(s, 3H, CH3), 4.51(s, 2H,

NHCH2CO), 7.15(d, 1H, thiophene-H), 7.40(t, 1H,

thiophene-H), 8.51-8.57(d, 2H, pyridine-H), 9.58(s,

1H, NHCH2), 11.33(s, 1H, =NNHCS)ppm. Anal.

Calcd. For C14H14N4OS2: C, 52.83; H, 4.40; N, 17.61;

S, 20.13. Found: C, 52.61; H, 4.18; N, 17.52; S, 20.02.

3 - [ 1 - ( p y r i d i n e - 4 - y l e t h y l i d e n e )

amino]-4-oxo-imidazolidin-2-thione (5), as orange

crystals, yield 64%; m.p:260 ºC; IR (KBr):

3225(NH), 1705(C=O), 1625(C=N), 1603(C=C),

1411(C=S) cm-1. 1H-NMR (DMSO-d6): d1.22 (s,

3H, CH3), 4.42(s, 2H, NHCH2CO), 8.09-8.17(d, 2H, 

pyridine-H), 8.71-8.78 (d, 2H, pyridine-H), 10.23(s,

1H, NH)ppm. Anal.Calcd. for C10H10N4OS: C,

51.28; H, 4.27; N, 23.93; S, 13.67 Found: C, 51.01;

H, 4.03; N, 23.66; S, 13.41.

1-(Ethoxycarbonyl) ethyl-3-[1-(pyridine-

4-ylethylidene) amino]-4-oxo-imidazolidin-

2-thione (6)

A mixture of 5 (0.01 mol ), ethyl propionate

(0.01mol) and fused sodium acetate (0.03 mol) in

dimethyl formamide (30ml) was heated under reflux

for 5 hr, then cooled and poured into water. The solid 

obtained was filtered off, washed with water, dried

and purified by recrystallization from ethanol to give 

6 as yellow crystals, yield 65%,m.p:274 ºC;

IR(KBr):1745(CO of ester), 1707(CO of imide),

1620(C=N), 1408(C=S), 1263, 1199(C-O)cm-1.
1H-NMR (DMSO-d6): d0.95(s, 3H, CH3),1.30 (t,

3H, CH3), 2.21(t, 2H, CH2CO), 3.81(t, 2H, NCH2),

4.21-4.56(q, 2H, OCH2) 4.84(s, 2H, NCH2CO),

7.81-7.85(d, 2H, pyridine-H ), 8.42-8.49(d, 2H,

pyridine-H ), ppm. Anal. Calcd. For C15H18N4O3S:

C, 53.89; H, 5.39; N, 16.77; S, 9.58. Found: C,

53.58; H, 5.18; N, 16.47; S, 9.33.

5-(ethoxalyl)- 3-[1-(pyridine-4-ylethylidene) 

amino]-4-oxo-imidazolidin-2-thione (7)

A mixture of 5 (0.01 mol), diethyl oxalate

(0.01mol) and sodium metal (0.03 mol) in xylene (50

ml) was heated under reflux for 3 hr. the reaction

mixture was cooled and poured into ice-dilute HCl.

The organic layer was extracted and evaporated. The

solid obtained was crystallized from toluene to give 7

as pale yellow crystals, yield 58%,m.p: 225 ºC;

IR(KBr): 3235(NH), 1740-1701(br. CO of ester and

amide), 1630(C=N), 1602(C=C), 1463(C=S), 1234,

1138, 1086(C-O)cm-1. 1H-NMR (DMSO-d6): d1.01 (s, 

3H, CH3-C=N), 1.42 (t, 3H, CH3), 4.01-4.21 (q,

2H,OCH2), 4.63(s,1H,CHCO), 7.25-7.37(d, 2H,

pyridine-H), 7.88-7.95(d, 2H,pyridine-H), 9.11(s, 1H,

NH)ppm. Anal. Calcd. for C14H14N4O4S: C, 50.30;

H, 4.19; N, 16.77; S, 9.58. Found: C, 50.13; H, 3.98;

N, 16.53; S, 9.43.

5-arylazo-3-[1-(pyridine-4-ylethylidene)

amino]-4-oxo-imidazolidin-2-thiones (8a, b)

A solution of 5 (0.01 mol) in aqueous sodium

hydroxide (50 ml, 10%) was a chilled in ice to 0-5 ºC.

A cold aqueous solution (0-5 ºC) of the diazonium salt 

(0.02 mol) was added dropwise with stirring during

45 min. After addition the mixture was stirred for

further 30 min and then left for 2 hr in a refrigerator.

The precipitated product was collected, washed with

water, dried, and purified by recrystallization with

methanol to give 8.

5-phenylazo-3-[1-(pyridine-4-ylethylidene)

amino]-4-oxo-imidazolidin-2-thiones (8a) as red

crystals, yield 73%, m.p:84 ºC; IR(KBr): 3285(NH),

1702(C=O), 1630(C=N), 1602, 1585(C=C),

1428(C=S)cm-1. 1H-NMR (DMSO-d6): d1.21(s, 3H, 
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CH3), 3.98 (s, 1H, COCHN), 7.01-7.63(m, 5H,

ArH), 7.82-7.89(d, 2H, pyridine-H), 8.45-8.51 (d,

2H, pyridine-H), 11.20(s, 1H, NH)ppm. Anal.Calcd. 

for C16H14N6OS: C, 56.80; H, 4.14; N, 24.85; S,

9.47. Found: C, 56.53; H, 4.02; N, 24.63; S, 9.29.

5-(2-chlorophenyl)azo-3-[1-(pyridine-4-ylet

hylidene) amino]-4-oxo-imidazolidin-2-thiones

(8b) as orange crystals, yield 76%, m.p: 67 ºC;

IR(KBr): 3325(NH), 1710(C=O), 1631(C=N),

1603, 1588(C=C), 1423(C=S)cm-1. 1H-NMR

(DMSO-d6): d1.12(s, 3H, CH3), 3.81 (s, 1H,

COCHN), 7.01-7.63(m, 5H, ArH), 8.11-8.15 (d, 2H, 

pyridine-H), 8.77-8.81 (d, 2H, pyridine-H), 9.79 (s,

1H, NH)ppm. Anal.Calcd. for C16H13N6ClOS: C,

51.61; H, 3.49; N, 22.58; Cl,4.54; S, 8.60. Found: C,

51.32; H, 3.22; N, 22.33; Cl, 9.28; S, 8.44.

Microbiology

Synthesized compounds were assayed against

Gram positive bacteria (such as Bacillus subtilis,

Streptococcus Penumonia and Staphylococcus

aureas), Gram negative bacteria (such as E.Coli and

Pesudomonas) and Fungi (such as Aspergillus nigaer

and Penicillium) following Vincent and Vincent filter

paper disc methode [14, 15]. The compounds were

tested at 100mg/ml concentration and the activity was

determined by measuring the zone of inhibition. The

screening results given in table 2 indicated that all the

compounds exhibited antimicrobial activities against

one or the other type of bacteria and fungi. Compound

4a showed higher activity against bacteria and fungi,

Also, compounds 2, 4b and 8b were most moderate

activity against bacteria and fungi.
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2 3 4a 4b 5 6 7 8a 8b

Gram Positive
Bacteria

Bacillus Subtilis + – +++ ++ – + ++ + +

Streptococcus Penumonia + – ++ – +++ +++ + + ++

Staphylococcus Aureas +++ + +++ ++ ++ ++ + – +

Gram Negative
Bacteria

E. Coli + ++ + +++ ++ – – ++ +++

Pesudomonas Sp. – – +++ + – – + + +

Antifungal
Activity

Aspergillus Nigaer +++ – +++ – – – – – +

Penicillium Sp. + + +++ + +++ + + ++ +++

Note: (- )No antimicrobial activity, (+) Mild activity, (++) Moderate activity, (+++) Marked activity.

Tabela 2. Antimicrobial activity of some synthesized compounds.
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Introduction

Because of their interesting biological

activities, low molecular weights Heterocycles have

attracted enormous attention in medicinal chemistry. 

The hydantion moiety represents an important

pharmacophore, which is present in various

biologically active compounds [1-3]. As such, there

is an imminent need to develop new anticancer

drugs. In the late 1990s, anew anticancer agent based 

on the pyridyl cyanoguandine system was

discovered [4, 5]. Subsequently, we made a drastic

change of the parent pyridyl cyanoguandine core.

We propose to install abridge connecting the two

amino nitrogens and thus, forming a cyclic structure

containing pyridine-4-ylethylidineamino moiety.

This paper now reports the synthesis of trisubstituted 

imidazolidinones from 4-acetylpyridine and

benzophenone as key starting materials. The

electron impact (E.I.) ionization mass spectral

fragmentation of trisubstituted imidazolidinones

was described and their biological activity was

evaluated.

Abstract
3-(Substituted) amino-imidazolidinones (3a, b) were prepared via condensation of 1-substitued
thiosemicarbazones (2a, b) with ethyl chloroacetate in presence of fused sodium acetate. Reaction of
(3a,b) with acetic anhydride, ethyl acetate in presence of sodium metal in Xylene and aromatic
aldehydes in presence of piperidine yielded the corresponding 1-acetyl-3-(substituted)amino-
imidazolidinones(4a,b), 5-acetyl-3-(substituted)amino-imidazolidinones (5a,b) and 5-arylidene-
3-(substituted) amino-imidazolidinones (6a,b). Bromination of 3a with bromine to give
5-bromo-3-[1(pyridine-4-ylethylidene) amino]-4-oxo-imidazolidin-2-thione (8). The mass spectral
fragmentation patterns of some prepared compounds are investigated in order to elucidate the structure
of the synthesized compounds. Some of the synthesized compounds also exhibited antimicrobial
activities.
Key-words: ???????????????????????

PREPARATIONS, MICROBIOLOGY AND MASS SPECTRA
FRAGMENTATIONS OF TRISUBSTITUTED

IMIDAZOLIDINONES

J.A.Hasanen, H.K.Ibrahim, M.A.Zein and I.M.El-Deen1

1. Chemistry Department, Faculty of Science, Suez Canal University, Ismailia, Egypt.



Results and Discussion

Chemistry

The synthetic pathways leading to the new

trisubstituted imidazolidinones are illustrated in

Scheme 1. Treatment [6] of 4-acetylpyridine (1a) and

benzophenone (1b) with thiosemicarbazide in

methanol under reflux yielded the corresponding

4-acetylpyridinethiosemicarbazone (2a) and

benzophenone thiosemicarbazones (2b), respectively.

The reaction of (2a, b) with ethyl chloroacetate in

presence of fused sodium acetate in methanol under

reflux, gave the corresponding 3-[1-(pyridine-

4-ylethylidene) amino-4-oxo-imidazolidin-2-thione

(3a) and 3-(diphenylmethylene) amino-4-oxo-

imidazolidin-2-thione (3b). Acetylation of compounds 

3a and 3b with acetic anhydride under reflux led to the

formation of 1-acetyl-3-(substituted) amino-4-

oxo-imidazolidin-2-thiones (4a, b). Acetylation [7] of

compounds 3a and 3b with ethyl acetate in presence of

sodium metal in xylene under reflux resulted in the

formation of 5-acetyl-3-(substituted) amino-4-

oxo-imidazolidin-2-thiones (5a, b). Condensation [8]

of compounds 3a and 3b with aromatic aldehydes

(such as benzaldehyde and 4-chloro benzaldehyde) in

presence of piperidine under fusion led to the

formation of 5-arylidine-3-(substituted)amino-4-

oxo-imidazolidin-2-thiones (6a,b). Acetylation of

compounds 6a and 6b with acetic anhydride under

reflux yielded the corresponding 1-acetyl-

3-(substituted) amino-5-arylidene-4-oxo-

imidazolidin- 2-thiones (7a, b). The compound 7 was

obtained via another way by condensation of

compound 4 with aromatic aldehydes under reflux in

acetic acid with fused sodium acetate. Bromination [9]

of 3-[1-(pyridine-4-ylethylidene)amino]-4-oxo-

imidazolidin-2-thione(3a) with one mole from the

bromine in glacial acetic acid at room temperature gave 

the corresponding 5-bromo-3-[1-(pyridine-4-

ylethylidene)amino]-4-oxo-imidazolidin-2-thione (8).
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Mass Spectrometry

All the spectra of synthesized compounds

show relatively small molecular ions and peaks

typical of a cleavage and rearrangement process type 

fragmentation [10, 11]. The mass spectrum of

compound 2a (Fig.1) showed an intense molecular

ion peak at m/z 194, corresponding to the molecular

formula C8H10N4S.

The molecular ion of 2a (Scheme 2) underwent

fragmentation to produce a peak at m/z 179 by losing

NH group. The loss of CS group from the ion with m/z

179 resulted in an ion at m/z 135. The ion at m/z 135

underwent loss of NH2 and CH3 groups to give peaks at

m/z 119 and m/z 104, respectively. The common peak at 

m/z 50 was also observed in this case which is attributed

to an ion obtained by the loss of two hydrogen cyanate

(HCN) molecules from the ion of m/z 104. Also the ion

at m/z 194 underwent loss of NH2 group to give peak at

m/z 178, which further broke to give an ion at m/z 134.

The ion of m/z 134 broke to give an ion at m/z 120 which 

lost nitrogen atom. Ion of m/z 120 fragmented to give an

ion of m/z 105 which lost an methyl group. The ion of

m/z 105 underwent loss of two hydrogen cyanide

molecules (HCN) to give peaks at m/z 78 and m/z 51,

respectively.
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The mass spectra of compounds 3a and 4b are

fully consistent with assigned structures. In most cases, 

intense molecular ion peaks were observed. Thus,

compounds 3a and 4b showed an intense molecular ion 

peaks at m/z 234 and m/z 276 (Fig.2), corresponding to 

the molecular formula C10H10N4OS and C12H12N4O2S

The loss of CH2=C=O ketene molecule from

the molecular ion peak at m/z 276 of compound 4a

gave a peak at m/z 234, corresponding to the

molecular ion peak of compound 3a. The molecular

ion of compound 3a and 4a fragmented further and

involved three suggested pathways as illustrated in

Scheme 3. The molecular ion of m/z 234 fragmented

via the pathway A give peak at m/z 191 by losing

acetyl group (CH3CO). The ion of m/z 191

underwent fragmentation produce ions of m/z 147,

m/z 119 and m/z 104 by losing Carbon monosulfide

(C=S), Nitrogen molecule (N2) and methyl group
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(CH3). The stable ion of m/z 50 was obtained from

the broke of ion m/z 104 with losing two hydrogen

cyanide molecules. Subsequently, the fragmented

ion of m/z 234 fragmented via the pathway B to give

peak at m/z 156 by losing pyridyl radical cation. Ion

of m/z 156 fragmented to give an ion of m/z 155

which lost hydrogen cyanide (HCN) to give a

fragmented ion of m/z 128. This fragmentation led to 

the ion of m/z 83 and m/z 57, respectively.

Accordingly, the same ion of m/z 234 fragmented

via the pathway C to give the peak at m/z 233 which

loss NH group to give the peak at m/z 218. The ion of 

m/z 218 broke to give an ion at m/z 161, which lost

carbon monoxide(C=O) to give a fragmented ion of

m/z 134. The loss of nitrogen atom from the ion of

m/z 134 gave a peak at m/z 120. The ion at m/z 120

underwent loss of methyl group and two hydrogen

cyanide molecules to give peaks at m/z 105, m/z

78and m/z 51, respectively.
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Compounds 6 and 7: The mass spectra of the

synthesized compounds 6a1, 6a2, 6b and 7 showed

intense molecular ion peaks at 322, 356, 383 and m/z

398, consistent with the molecular formula

C17H14N4OS, C17H13N4ClOS, C23H17N3OS and

C19H15N4ClO2S, respectively. From the study of the

mass spectra of compounds 6a1, 6a2 and 6b, it was

found that the molecular ion for all these compounds

fragmented further and involved two various pathways

as illustrated by Scheme 4 as representative examples.

However, the molecular ion of m/z 322 fragmented via

the pathway A to give the ion of m/z 119, corresponding

to the 1-(pyridine-4-yl)ethylideneamino radical cation,

which fragmented further to give the ion of m/z 104 by

losing methyl group. The loss of two hydrogen cyanide

molecules from the ion with m/z 104 resulted in ions at

m/z 77 and m/z 50. Accordingly, the same molecular ion 

of compound 6a1(m/z 322) fragmented via the pathway

B to give a fragmented ion of m/z 203, corresponding to

the 5-benzylidene-4-oxo-imidazolidin-2-thione radical

cation, which fragmented further to give the ion of m/z

189 by losing nitrogen atom. The ion of m/z 189

underwent loss of carbon monoxide and hydrogen

cyanide to give the stable fragment of m/z 134. This

fragmentation led to the ions of m/z 77 and m/z 51. The

mass spectra of compounds 6a1, 6a2, and 6b (Figures

3a, b) showed the base peak at m/z 134, 50 and m/z 76,

respectively.
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The molecular ion of compound 7(m/z 398,

Fig 4) had fragmented to give the ion of m/z 356,

corresponding to the molecular ion of compound 6a2

by losing CH2CO.

The molecular ion of compound 6a2 and 7

fragmented further and involved tow suggested

pathways as illustrated in Scheme 5. The mass

spectra of compounds 3b and 4b (Figures 5, 6)

showed the base peak at m/z 73.
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Biological Activity

Applying the agar plate diffusion technique all

of the newly synthesized compounds were screened in

Vitro for antibacterial activity against Bacillus subtilis,

Streptococcus Penumonia, Staphylococcus Aureas,

E.Coli and Pseudomonas Solanarium. Also these

compounds were tested in Vitro against some fungi such 

as Aspergillus Niger and Penicillium to know their

antifungal activity. The compounds were tested at

100mg/ml concentration and the activity was determined 

by measuring the zone of inhibition. The screening

results given in table 1 indicated that all the compounds

exhibited antimicrobial activities against one or the other 

type of bacteria and fungi. The structure related pyridyl

imidazolidinones were found to have strong activity

than the structure related diphenyl imidazolidinones

against bacteria and fungi.
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Note: (-) No antimicrobial activity, (+) Mild activity, (++) Moderate activity, (+++) Marked activity.

Table 1. Antimicrobial activity of some synthesized compounds.



Experimental

NMR spectra were recorded on General

Electric QE300 instrument. Chemical shifts were

given with respect to TMS .IR spectra were recorded

on a Perkin-Elmer 1420 Spectrometer and a Biorad

FTS7 (KBr). Mass Spectra were obtained on Joel JMS

D-300 spectrometer operating at 70ev. Microanalysis

was conducted using an elemental analyzer, Heneaus

CHN-OS Rapid. Melting points were determined on a

MEL-TEM PII apparatus and uncorrected. 

4-Acetylpyridinethiosemicarbazone (2a)

Benzophenonethiosemicarbazone (2b)

A mixture of 4-Acetylpyridine and/or

benzophenone (0.01mol) and thiosemicarbazide

(0.01mol) in methanol (50ml) was heated under reflux

for 4hr and then cooled. The resulting solid was filtered 

off, washed with methanol, dried and recrystallized

from methanol to give 2. 

Compound 2a as colourless, yield 75%, m.p.

230°C, IR (KBr): 3456, 3176(NH2), 3290(NH),

1630(C=N), 1592(C=C), 1401(C=S) cm-1. 1NMR

(DMSO-d6): d 1.23(S, 3H, CH3), 7.82-7.88(d, 2H,

pyridine-H), 8.51-8.58(d, 2H, pyridine-H), 9.52 (S, 2H,

NH2), 11.25(S, 1H, NH) ppm. MS(m/z, %):

195(M++1,2.90), 194(M+,17.10), 193(M+-1,17.40),

179(21.40), 178(25.50), 161(1.80), 160(1.60),

152(5.40), 151(5.90), 150(3.30), 135(3.20), 134(5.30),

133(5.80), 120(8.50), 119(11.80), 118(7.30),

116(12.70), 115(13.20), 105(8.40), 104(10.80),

103(10.30), 93(7.60), 92(7.50), 79(12.10), 78(45.30),

77(48.60), 76(19.40), 75(11.50), 74(10.10), 64(7.60),

63(10.20), 62(12.50), 61(9.90), 60(88.00), 59(89.90),

58(17.30), 57(13.50), 52(26.80), 51(88.30), 50(100).

Anal. Calcd. For C8H10N4S: C, 49.13; H, 3.92; N, 28.18; 

S, 17.98. Found: C, 49.21; H, 4.08; N, 28.39; S, 18.22. 

Compound 2b as colourless, yield 32 %,

m.p.: 190 °C, IR (KBr): 3411, 3182(NH2),

3225(NH), 1629(C=N), 1585(C=C), 1413(C=S)

cm-1. 1NMR (DMSO-d6): d 7.21-7.83(m, 10H,

ArH), 9.67(s, 2H, NH2), 11.41(s, 1H, NH) ppm.

MS(m/z,%): 256(M++1, 58.40), 255(M+,70.00),

246(19.00), 245(19.60), 244(18.90), 214(13.60),

213(18.70), 198(5.20), 197(5.80), 186(3.90),

185(4.90), 174(7.40), 173(11.20), 172(14.40),

170(6.50), 169(1.40), 144(7.30), 143(7.50),

142(18.00), 141(16.40), 128(7.40), 127(25.20),

126(23.20), 125(5.30), 116(5.20), 115(5.80),

114(8.70), 105(2.30), 104(5.80), 103(6.20),

102(5.00), 98(9.00), 96(25.20), 95(21.20),

86(8.80), 85(6.40), 84(5.50), 76(5.10), 75(8.80),

73(11.00), 70(11.00), 69(14.60), 68(18.50),

67(17.50), 64(100), 63(96.80), 60(33.40),

59(33.70), 58(36.40), 57(33.70), 56(32.50),

55(29.00), 54(16.30). Anal. Calcd. For C14H13N3S:

C, 65.88; H, 5.10; N, 16.47; S, 12.55. Found: C,

65.58; H, 4.89; N16.32; S, 12.29.

3-(substituted)

amino-4-oxo-imidazolidin-2-thiones (3a, b)

 A mixture of 2a, b (0.01mol), ethyl

chloroacetate (0.01mol) and fused sodium acetate

(0.03mol) in methanol (60ml) was heated under reflux

for 6 hr. The reaction mixture was cooled and poured

into water. The resulting solid was filtered off, washed

with hot water, dried and recrystallized from methanol

to give 3. 

Compound 3a as orange crystals, yield 64%;

m.p:260 ïC; IR (KBr):3225 (NH), 1705 (C=O), 1625

(C=N), 1603 (C=C), 1411(C=S) cm-1. 1H-NMR

(DMSO-d6): d 1.22(s,3H,CH3), 4.42(s,2H,

NHCH2CO), 8.09-8.17(d, 2H, pyridine-H),

8.71-8.77(d, 2H, pyridine-H), 10.23(s,1H, NH) ppm.

Anal. Calcd. for C10H10N4OS: C, 51.28; H, 4.27; N,

23.93; S, 13.67. Found: C, 51.01; H, 4.03; N, 23.66;

S, 13.41.

Compound 3b as colourless crystals, yield

55%, m.p. :300°C.  IR (KBr) :  3256(NH),

1705(C=O), 1629(C=N), 1601, 1587(C=C),

1412(C=S) cm-1. 1NMR (DMSO-d6): d 4.57(s, 2H,

NCH2CO), 7.15-7.91(m, 10H, Ar.H), 10.23(s, 1H,

NH) ppm. MS (m/z, %): 296(M++1, 63.60), 295(M+, 

73.70),  247(6.90),  246(9.00),  245(31.60),

244(50.90), 230(5.60), 229(7.90), 214(13.60),

213(18.70), 198(5.20)197(5.80), 174(7.40),

173(11.20), 172(14.40), 171(7.30), 170(6.50),

144(7.30), 143(7.50), 142(18.00), 141(16.40),

131(8.00), 130(23.20), 129(25.90), 117(21.20),

116(25.20),115(15.80), 114(8.70), 104(5.80),

103(6.20), 102(15.00), 101(20.10), 100(18.00),

99(18.40), 88(10.10), 87(43.70), 86(48.80),

85(6.40), 75(13.20), 74(92.50), 73(100), 72(46.1),

71(44.30), 70(11.00), 61(6.30), 60(33.40),
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59(73.70), 58(86.40), 57(33.70), 56(32.50),

55(29.00) ,  54(16.30) .  Anal .  Calcd.  For

C16H13N3OS: C, 65.08; H, 4.41; N, 14.24; S,

10.85. Found: C, 64.88; H4.22; N,14.03; S, 10.58. 

1-Acetyl-3-(substituted)

amino-4-oxo-imidazolidin-2-thiones (4a, b) 

 A solution of 3a, b (0.01mol) in acetic

anhydride (30ml) was heated under reflux for 2hr,

then cooled and poured into ice-water. The resulting

product was filtered off, washed with water, dried

and recrystallized from benzene to give 4. 

Compound 4a as colourless crystals, yield 83 

%, and m.p.:135°C. IR (KBr): 1710-1798(br. C=O),

1629(C=N), 1603, 1589(C=C, 1413(C=S) cm-1.
1NMR (DMSO-d6): d1.18(s,3H, CH3-C=N),

2.11(s, 3H, COCH3), 4.57(s, 2H, NCH2CO),

7.27-7.34 (d, 2H, pyridine-H), 7.88-7.97(d, 2H,

pyridine-H) ppm. MS (m/z, %): 277(M++1,3.70),

276(M+,10.00), 275(M+-1, 14.30), 235(6.50),

234(35.80), 233(40.70), 232(4.20), 220(5.10),

219(25.40), 218(29.40), 198(2.00), 197(2.10),

193(2.10), 192(4.50), 191(29.40), 190(23.90),

178(1.10), 177(1.50), 176(1.70), 164(4.30),

163(7.80), 162(7.80), 161(4.50), 160(2.10),

156(46.40), 155(49.50), 133(4.40), 132(8.70),

131(12.00), 130(12.50), 128(22.30), 127(24.70),

120(5.20), 119(8.00), 118(7.90), 105(21.70),

104(31.90), 103(27.50), 79(20.00), 78(87.40),

77(93.90), 76(34.30), 75(14.10), 69(11.40),

68(11.30), 63(11.90), 62(12.20), 58(13.20),

57(14.60), 56(12.50), 52(31.10), 51(97.20),

50(100). Anal. Calcd. For C12H12N4O2S: C, 52.17;

H, 4.35; N, 2029; S, 11.59. Found: C, 52.03; H, 4.12; 

N 20.00; S, 11.38.

Compound 4b as colourless crystals, yield 33 

%, m.p: 285°C. IR (KBr): 1710-1698(broad C=O),

1629(C=N), 1602, 1583(C=C), 1413(C=S) cm-1.
1NMR (DMSO-d6): d2.02(s, 3H, COCH3), 4.81(s,

2H, NCH2CO), 7.23-8.03(m, 10H, Ar-H) ppm. MS

(m/z,%): 338(M++1,8.40), 337(47.20), 323(9.30)

322(24.60), 321(9.00), 295(1.30), 294(48.80),

246(9.00), 245(31.60), 244(50.90), 214(13.60),

213(18.70), 198(5.20), 197(5.80), 174(7.40),

173(11.20), 172(14.40), 171(7.30), 170(6.50),

143(7.50), 142(18.00), 141(16.40), 131(8.00),

130(23.20), 129(25.90), 118(4.80), 117(21.20),

116(25.20), 115(15.80), 104(5.80), 103( 6.20),

102)15.00), 101(20.10), 100(18.00), 99(18.40),

88(10.10), 87(43.70), 86(48.80), 75(13.20),

74(92.50), 73(100), 72(46.10), 71(44.30),

70(11.00), 68(18.50), 67(17.50), 60(33.40),

59(48.70), 58(54.40), 57(33.70), 56(32.50),

55(29.00) ,  54(16.30) .  Anal .Calcd.  for

C18H15N3O2S: C, 64.39; H, 4.45; N, 12.46; S, 9.49.

Found: C, 63.88; H, 4.31; N, 12.33; S, 9.18. 

5-Acetyl-3-(substituted)amino-4-oxo-

imidazolidin-2-thiones (5a, b)

 A mixture of 3a, b (0.01 mol), ethyl acetate

(0.03 mol) and sodium metal (0.03 mol) in Xylene

(40ml) was heated under reflux for 4 hr., then cooled

and poured into ice-dilute HCl. The organic layer was

extracted with toluene and evaporated. The solid

obtained was recrystallized from methanol to give 5.

Compound 5a as pale yellow crystals, yield

53 %, m.p: 145 °C. IR (KBr): 3256(NH),

1701-1685(br .  C=O),  1630(C=N),  1601,

1580(C=C), 1421(C=S) cm-1. 1NMR (DMSO-d6): d

1.21(s, 3H, CH3C=N), 1.98(s, 3H, CH3CO), 4.61 (s,

1H, NHCH (CO)2), 8.07-8.15(d, 2H, pyridine-H),

8.51-8.57(d, 2H, pyridine-H), 11.33(s, 1H, NH)

ppm. Anal. Calcd. For C12H12N4O2S: C, 52.17; H,

4.35; N, 20.29; S, 11.59. Found: C, 52.00; H, 4.17;

N, 20.03; S, 11.33.

Compound 5b as pale yellow crystals, yield

48 %, m.p: 232 °C. IR (KBr): 3222(NH), 1705-1695

(br. C=O), 1625(C=N), 1605, 1592(C=C), 1413(C=S)

cm-1. 1NMR (DMSO-d6): d1.98 (s, 3H, CH3CO),

4.61(s, 1H, NHCH (CO)2), 7.41-8.38(m, 10H, Ar-H),

11.22(s, 1H, NH) ppm. Anal. Calcd. For C18H15N3O2S: 

C, 64.09; H, 4.45; N, 12.46; S, 9.49. Found: C, 63.91;

H, 4.29; N, 12.28; S, 9.23.

5-Arylidene-3-(substituted)

amino-4-oxo-imidazolidin-2-thiones (6a, b)

 A mixture of 3a, b (0.01 mol) and aromatic

aldehydes (such as benzaldehyde and

4-chlorobenzaldehyde) (0.01 mol) in presence of

piperidine (1 ml) was fused on a hot plate at 120-125 °C

for 1hr. the reaction mixture was cooled and acidified

with dilute hydrochloric acid (2 %). The crude product

was filtered off, washed with water, dried and purified

by recrystallization from methanol to give 6. 

82 J.A.Hasanen, H.K.Ibrahim, M.A.Zein and I.M.El-Deen



5-Benzylidene-3-[1-(pyridine-4-ylethyliden

e) amino]-4-oxo-imidazolidin-2-thione (6a1) as

yellow crystals, yield 71%, m.p: 285 °C.IR (KBr):

3339(NH), 1704(C=O), 1620(C=N), 1605,

1580(C=C), 1432(C=S) cm-1. 1NMR (DMSO-d6):

d1.21(s, 3H, CH3), 6.77(s, 1H, CH=C), 7.03-7.51(m 

5H, Ar-H), 7.82-7.89(d, 2H, pyridine-H),

8.45-8.51(d, 2H, pyridine-H), 11.20(s, 1H, NH)

ppm. MS (m/z, %): 323(M++1, 5.80), 322(21.80),

321(23.80), 320(11.30), 308(2.20), 307(6.40),

306(7.80), 279(2.00), 278(2.10), 245(2.10),

244(6.70), 243(7.30), 218(1.70), 217(1.80),

216(1.50), 190(2.00), 189(2.40), 188(1.40),

175(1.30), 174(1.40), 162(2.60), 161(8.70),

160(9.10), 159(4.80), 135(19.40), 134(100),

133(96.80), 132(8.10), 119(5.10), 118(5.40), 108),

7.70),  107(7.70),  105(12.00),  104(18.40),

103(15.10), 102(14.10), 101(20.10), 91(10.50),

90(19.10), 89(28.70), 88(22.30), 79(9.50),

78(34.10),77(36.90), 76(21.30), 75(14.60),

69(8.40),  68(10.20),  65(7.40),  63(19.20),

62(15.30), 52(24.00), 51(69.80),50(67.30). Anal.

Calcd. For C17H14N4OS: C, 63.35; H, 4.35; N, 17.39; 

S, 9.94. Found: C, 63.14; H, 4.18; N, 17.12; S, 9.63.

5-(4-chloro) benzylidene-3-[1-(pyridine-

4-ylethylidene) amino]-4-oxo-imidazolidin-2-thione

(6a2) as yellow crystals, yield 83 %, m.p: 271°C.IR

(KBr): 3330(NH), 1702(C=O), 1629(C=N), 1603,

1590(C=C), 1408(C=S) cm-1. 1NMR (DMSO-d6):

d0.98(s, 3H, CH3), 7.07(s, 1H, CH=C), 7.42-7.51(d, 2H, 

Ar-H), 7.78-7.82(d, 2H, Ar-H), 8.17-8.21(d, 2H,

pyridine-H), 8.79-8.82(d, 2H, pyridine-H), 11.31(s, 1H,

NH) ppm. MS(m/z, %): 358(M++2,6.50),

356(M+,28.70), 355(1.30), 323(7.40), 322(9.40),

321(18.40), 320(9.20), 255(6.40), 254(8.00),

253(14.50),252(18.40), 251(6.50), 215(5.80),

214(8.70),213(15.70), 212(18.70), 196(2.00),

115(2.30), 179(2.60), 178(1.60), 167(1.70), 165(2.10),

154(9.10), 153(12.50), 152(12.80), 140(16.80),

139(19.40), 138(33.20), 137(37.70),126(10.90),

125(12.90), 124(29.20), 123(27.40), 119(6.30),

118(9.80), 117(7.00), 116(5.40), 112(11.30),

111(22.20), 110(25.40), 102(15.10), 101(19.80),

90(15.80), 89(88.30), 88(94.70), 86(13.60),84(10.60),

77(11.90), 76(49.90), 75(72.40), 74(62.80), 73(33.50),

72(18.70), 64(8.10), 63(46.00), 62(61.40), 61(28.80),

60(100), 59(97.90), 58(28.70), 51(32.70), 50(55.90).

Anal Calcd. For C17H13N4ClOS: C, 57.30; H, 3.65; N,

15.73; Cl, 9.83; S, 8.99. Found: C, 57.02; H, 3.45; N,

15.52; Cl, 9.48; S, 8.66. 

5-Benzylidene-3-(diphenylmethylene)-

amino-4-oxo-imidazolidin-2-thione (6b) as yellow

crystals, yield 35%, m.p: 252°C.IR (KBr):

3225(NH), 1703(C=O), 1629(C=N), 1603,1589

(C=C), 1403(C=S) cm-1. 1NMR (DMSO-d6): d

7.08(s, 1H, CH=C), 7.58-8.91(m, 15H, Ar-H),

11.19(s, 1H, NH) ppm. MS (m/z, %), 384(M++1,

53.60), 383(61.90), 334(3.50), 333(18.40),

332(18.50), 306(14.30), 286(3.50), 285(4.10),

230(11.20), 229(12.90), 219(2.70), 218(2.80),

184(3.60), 183(27.30), 182(21.50), 173(2.60),

172(2.20), 162(2.10), 161(3.20), 160(4.00),

158(4.70), 157(12.70), 156(12.00), 155(6.90),

154(8.40), 135(7.30), 134(35.00), 133(38.90),

132(3.40), 127(8.30), 126(9.20), 117(9.00),

116(14.90), 115(15.30), 106(14.30), 105(15.90),

104(29.80), 103(27.30), 102(18.40), 101(12.70),

100(10.50), 91(13.00), 90(70.00), 89(76.30),

88(55.40), 86(15.40), 78(11.60), 77(100), 76(100),

74(17.60), 72(18.50), 71(18.30), 69(13.50),

68(12.80), 64(14.50), 63(27.30), 62(28.80),

61(10.40), 59(17.50), 58(22.80), 51(92.90),

50(88.60). Anal. Calcd. For C23H17N3OS: C, 72.06;

H, 4.44; N, 10.97; S, 8.35. Found: C, 71.98; H, 4.23;

N, 10.66; S, 8.07.

1-Acetyl-3-[1-(pyridine-4-ylethylidene)

amino]-5-(4-chloro)benzylidene-4-oxo-

imidazoli-din-2-thione (7)

 A solution of 6a2 (0.01 mol) in acetic

anhydride (20ml) was heated under reflux for 2 hr,

then cooled and poured into ice-water. The solid

obtained was filtered off, washed with water, dried

and recrystallization from benzene to give 7 as

yellow crystals yield 61 %, m.p: 250 °C.IR (KBr):

1720-1701(br .  C=O),  1630(C=N),  1603,

1591(C=C), 1412(C=S) cm-1. 1NMR (DMSO-d6):

d1.02(s, 3H, NN=C-CH3), 2.01(s, 3H, COCH3),

6.57( s, 1H, CH=C), 7.18-7.19(d, 2H, Ar-H),

7.54-7.56(d,  2H,  A-H),  7 .80-7.85(d,  2H,

pyridine-H), 8.53-8.55(d, 2H, pyridine-H) ppm. MS

(m/z, %): 400(M++2, 2.07), 398(M+, 4.90),

397(M+-1,  5.80),  377(10.60), 376(17.50),

375(15.20), 374(19.40), 373(9.00), 358(3.10),

357(5.80), 356(11.60), 342(6.30), 341(9.50),
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340(15.50), 280(6.50), 279(10.90), 278(10.90),

277(15.00), 265(6.60), 264(9.90), 263(9.00),

255(6.10), 254(8.90), 253(8.90), 252(8.70),

198(2.60), 197(4.40), 183(8.30), 182(14.80),

181(15.00) 170(35.10), 169(35.80), 168(84.70),

167(92.30), 164(12.30), 163(15.70), 162(13.80),

156(9.90), 155(14.80), 154(26.40), 141(10.10),

140(13.10), 139(16.50) 138(25.20), 137(23.50),

136(26.90), 135(27.40), 133(23.50), 132(27.90),

131(13.50), 125(15.30), 124(16.20), 123(14.30),

122(11.60), 113(11.10), 111(20.80), 110(19.40),

106(8.40), 105(14.10), 104(21.80), 103(19.30),

102(12.40), 101(21.00), 100(16.00), 90(11.80),

89(87.90), 88(79.00), 86(12.10), 85(13.50),

84(15.20), 79(11.90), 78(36.30), 77(42.20),

76(3.50), 75(54.90), 74(58.10), 73(30.80),

72(15.00), 69(24.70), 68(20.40), 64(13.10),

63(40.00), 62(44.00), 61(20.10), 60(18.60),

59(15.00), 58(10.20), 52(25.70), 51(98.00),

50(100). Anal. Calcd. For C19H15N4ClO2S: C, 57.27; 

H, 3.77; N, 14.07; Cl, 8.79; S, 8.04. Found: C, 57.01;

H, 3.52; N, 13.83; Cl, 8.48; S, 7.77. 

5-Bromo-3-[1-(pyridine-4-ylethylidene)

amino]-4-oxo-imidazolidin-2-thione (8)

 A solution of 3a (0.01 mol) in glacial acetic

acid (30ml) was added to a solution of bromine (0.01 

mol) in glacial acetic acid (10 ml) with stirring at

room temperature for 2hr. the solid formed was

filtered off, washed with water, dried and

recrystallized from toluene to give 8 as pale orange

crystals, yield 66%, m.p: 285 °C.IR (KBr):

3325(NH),1703(C=O),  1631(C=N),  1603,

1592(C=C), 1413(C=S) cm-1. 1NMR (DMSO-d6): d

0.92(s, 3H, CH3), 64.58(s, 1H, COCHBr),

7.63-7.71(d, 2H, pyridine-H), 8.27-8.35(d, 2H,

pyridine-H), 11.21(s, 1H, NH) ppm. MS (m/z, %):

314(M++2, 23.50), 312(M+, 24.30), 311(M+-1,

21.50), 279(17.20), 278(10.20), 277(15.30),

233(8.01), 232(0.30), 194), 20.30), 193(24.70),

180(2.90), 179( 24.90), 178(31.10), 177(1.70),

152(5.80), 151(5.80), 150(3.50), 135(2.70),

134(6.00), 133(5.70), 121(3.80), 120(10.70),

119(12.70), 118( 8.80), 116(13.40), 115(12.70),

106(8.50), 105(12.40), 104(11.80), 103(9.40),

79(11.00), 78(50.40), 77(51.80), 76(21.60),

75(13.60), 74(11.40), 63(10.80), 62(11.70),

61(11.20), 60(85.40), 59(96.80), 58(15.40),

57(13.00), 56(12.70), 53(10.60), 52(29.30),

51(97.70), 50(100). Anal. Calcd. For C10H9N4BrOS: 

C, 38.46; H, 2.88; N, 17.95; Br, 25.32; S, 10.26.

Found: C, 38.22; H, 2.58; N, 17.71; Br, 25.01; S,

10.02. 
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Introdução

Os mais antigos e aqueles que representam a

quase integralidade dos habitantes de América

pré-colombiana vieram da Ásia através do estreito de

Behring.Isso ocorreu por volta de 200.000 anos antes

dos dias atuais, quando aquela região, conhecida como

Beríngea, encontrava-se seca, já que grandes camadas

de gelo cobriam boa parte do hemisfério norte,

congelando assim rios e impedindo os oceanos de

receber grandes quantidades de água. Em relação aos

níveis atuais, o nível do mar recuou mais ou menos 150

metros. A profundidade máxima atual no estreito de

Behring, ente a Sibéria (Ásia) e o Alasca (América), é

de 90 metros. Logo, com o recuo do mar em tempos

passados, foi possível a passagem a pé de um

continente a outro.Então, penetrando pelo noroeste da

América do Norte, o homem foi ocupando

gradativamente a totalidade do continente americano,

incluindo aí a Amazônia, onde se encontra o atual

Estado de Roraima [20,21].

Culturalmente os primeiros povoadores do

nosso continente eram caçadores, coletores e

pescadores nômades. Obtinham alimento da

Resumo
Saúde indígena constitui-se como uma temática complexa, e muitas vezes, polêmica. Esse trabalho
de revisão de literatura buscou conhecer de fato a atual e diversa realidade indígena em Roraima. A
população indígena em Roraima representa mais de 15% da população do estado. Só no Distrito
Leste, o Convênio CIR/Funasa conta com 438 Agentes Indígenas de Saúde, 188 postos, 64
laboratórios e 84 profissionais da área médica e administrativa contratados. Os Macuxi, povo de
filiação lingüística Karib, falam uma mesma língua completamente inteligível entre todos eles. Os
Wapishana, povo de filiação Arawak, são hoje uma população de cerca de 9.800 indivíduos que
habitam os campos entre os rios Branco e Rupununi. Os Taurepang, também índios de origem Karib,
vivem nas proximidades da fronteira com a Venezuela na terra indígena São Marcos, ao norte do
Estado de Roraima. Os Waiwai, também indígenas de origem karib, vivem ao sul do Estado de
Roraima, próximos à divisa com o Estado do Pará, com contingente aproximado de 500 pessoas. Os
Ingarikó, de origem Karib, vivem no estremo norte de Roraima. Os índios Patamona são
considerados como formando um mesmo povo com os Ingarikó. As etnias Yanomami (13.914
pessoas) e Ye’kuana (408 pessoas) atualmente totalizam 14.329 pessoas. Atualmente, a Casa de
Saúde do Índio funciona como unidade mista e recebe indígenas referenciados dos distritos
Yanomami e Leste, parte do Amazonas além de pacientes oriundos da Venezuela e Guiana Inglesa.
Palavras-chave: Saúde indígena. Roraima. SUS. Funasa
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natureza e, portanto, não os produziam. Foram duas

grandes ondas, uma de culturas adaptadas a

ambientes abertos, como por exemplo as savanas de

Roraima, e outra de culturas adaptadas a vegetações

densas, florestais, tipicamente amazônicas. Roraima 

foi alcançada provavelmente pelas duas ondas,

porém, ainda não se conseguiu evidências para

detectar essa diferença [14,20,21].

Política Nacional de Atenção

à Saúde dos Povos Indígenas

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos

Povos Indígenas integra a Política Nacional de Saúde,

compatibilizando as determinações das Leis Orgânicas 

da Saúde com as da Constituição Federal, que

reconhecem aos povos indígenas suas especificidades

étnicas e culturais e seus territórios [2, 4].

O propósito desta política é garantir aos

povos indígenas o acesso à atenção integral à saúde,

de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema

Único de saúde, contemplando a diversidade social,

cultural, geográfica, histórica e política de modo a

favorecer a superação dos fatores que tornam essa

população mais vulnerável aos agravos à saúde de

maior magnitude e transcendência entre os

brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua medicina

e o direito desses povos à sua  cultura [16, 17].

A proposta de criação dos distritos sanitários

especiais indígenas foi regulamentada pelo decreto nº

3.156, de 27 de agosto de 1999, que dispõe sobre as

condições de assistência à saúde dos povos indígenas, e 

pela Medida Provisória nº 1.911-8, que trata da

organização da Presidência da República e dos

Ministérios, onde está incluída a transferência de

recursos humanos e outros bens destinados às

atividades de assistência à saúde da FUNAI para a

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e pela Lei n.º 

9.836/99, de 23 de setembro de 1999, que estabelece o

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no âmbito do

Sistema Único de Saúde-SUS [2, 4, 16].

O Distrito Sanitário Especial Indígena

(DSEI), é uma unidade organizacional da Funasa,

entendido como uma base territorial e populacional

sob responsabilidade sanitária definida, englobando

um conjunto de ações de saúde necessárias à atenção

básica, articulando com a rede do Sistema Único de

Saúde-SUS, para referência e contra referência. São

cinco os tipos de estabelecimentos para compor a

infra-estrutura da rede: posto de saúde indígena

tipo I, posto de saúde indígena tipo II, pólo base

tipo I, pólo base tipo II e casa do índio [6, 8].

O Posto de Saúde Tipo I possui estrutura física

simplificada e representa a porta de entrada na rede

hierarquizada de serviços de saúde; é a infra-estrutura

física necessária para o desenvolvimento das

atividades do agente de saúde indígena, com

supervisão da equipe multidisciplinar de saúde

indígena, composta por médico, enfermeiro,

odontólogo e auxiliares de enfermagem [2, 4, 7, 16].

O Posto de Saúde Tipo II deverá estar

estrategicamente localizado para servir de referência 

ao Agente Indígena de Saúde (AIS) e apoiar a equipe 

multidisciplinar [1, 2, 3].

O Pólo Base é um estabelecimento de

referência para um conjunto de aldeias. Representa a 

referência para o auxiliar de enfermagem lotado no

Posto de Saúde Tipo II e para o AIS lotado no Posto

de Saúde Tipo I. O Pólo Base Tipo I caracteriza-se

por sua localização em terras indígenas. O Pólo Base

Tipo II localiza-se no município de referência; sua

estrutura física é de apoio técnico e administrativo à

equipe multidisciplinar, não devendo executar

atividades de assistência à saúde [4, 5, 8].

A Casa do Índio é um estabelecimento de

apoio, localizado em municípios estratégicos,

inclusive nas capitais dos estados. Sua atribuição é

receber e apoiar o índio que vem referenciado de

sua aldeia, em busca de assistência na rede do SUS

[2, 7, 19].

Saúde indígena constitui-se como uma

temática complexa, e muitas vezes, polêmica.

Quando pensamos em saúde indígena de imediato

nosso imaginário nos remete a rituais sagrados de

cura, pajés, ervas, mitos, entre outros elementos

sociais que entendemos como pertencente única e

exclusivamente aos povos indígenas. Todavia, ao

nos propormos conhecer de fato a atual e diversa

realidade indígena no Brasil veremos que a situação

é bem diferente [11, 13, 17].

Muito pouco se conhece sobre a saúde dos

povos indígenas no Brasil, além do fato de que as

doenças infecciosas foram cruciais no processo de

subjugação frente ao expansionismo ocidental. O
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livro Epidemiologia e saúde dos povos indígenas no

Brasil (Organizado por Carlos E. A. Coimbra Jr.,

Ricardo Ventura Santos e Ana Lúcia Escobar,

Editora Fiocruz 257p) tenta mostrar as condições de

saúde nas tribos indígenas no Brasil de hoje, com

intensas  t ransformações  tanto  nos  perf is

epidemiológicos como na estrutura do sistema de

atenção. O texto alerta para o fato de que, apesar de

as doenças infecciosas continuarem a ocupar um

papel central no perfil epidemiológico indígena no

país,  surgem rapidamente outros agravos

importantes, que incluem as doenças crônicas não

transmissíveis, diabetes mellitus, hipertensão

arterial, neoplasias, alcoolismo e obesidade [10, 11].

No Brasil, a estruturação e o aperfeiçoamento 

do Programa de Saúde do Índio – do Ministério da

Saúde (MS)/Fundação Nacional de Saúde (FNS),

sob a coordenação da CASAI (Coordenação de

Saúde do Índio) – vem ampliando esse trabalho em

parceria intersetorial e interinstitucional no âmbito

federal e estadual [14, 15].

As concepções culturais e religiosas são

fatores que devem ser considerados na implantação

de programas de prevenção e controle, especialmente

a divulgação de informações corretas sobre os meios

de transmissão e prevenção que promovam atitudes

e práticas coerentes com a preservação da saúde [15,

16, 17].

Em algumas regiões, onde a população

indígena tem um relacionamento mais estreito com a

população regional, nota-se o aparecimento de

novos problemas de saúde relacionados às

mudanças introduzidas no seu modo de vida e,

especialmente, na alimentação [2, 3, 5].

O alcoolismo, as Doenças Sexualmente

Transmissíveis e exposição ao risco de infecção pelo

HIV, agente causador da Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida – AIDS – são problemas de saúde que

atingem a grande maioria das comunidades indígenas

no Brasil [2, 8, 15, 16, 17].

A proximidade das cidades, a presença de

instalações militares, grandes projetos econômicos,

mobilidade sazonal em busca de trabalhos

temporários, garimpos, exploração madeireira,

turismo e áreas de fronteiras são fatores que estão

associados ao incremento desses problemas entre os

povos indígenas [2, 4].

Tais problemas têm grande abrangência,

mesmo que tenham pouca visibilidade, sendo

determinado por diversos fatores relacionados à

qualidade de vida, tais como as dificuldades de

demarcação, regularização, desintrusão e vigilância

das terras indígenas, degradação do meio ambiente,

disponibilidade de alimentos, relações com a

sociedade envolvente, localização geográfica, acesso

a serviços de saúde e educação [2, 4, 15, 16, 17].

Nos úl timos anos, a  incidência e a

mortalidade por tuberculose no país têm aumentado,

atingindo 90.000 casos novos e 6.000 óbitos em

1997 (MS, 1999). A situação tende a ser mais grave

nas comunidades indígenas face às maiores

dificuldades de acesso aos serviços de saúde e de

controle. Especial atenção deve ser dada a grupos

indígenas de contato mais recente com a nossa

sociedade, sujeitos ao risco de rápida propagação da

infecção pelo bacilo de Koch a partir dos primeiros

contatos com fontes de infecção [18, 21].

Na Amazônia, onde vive cerca de 60% da

população indígena do país, a incidência média da

tuberculose atingiu 75,1 casos por 100.000

habitantes no período 1980-2000, a mais elevada

dentre as regiões geopolíticas brasileiras (a média

nacional para esse período foi de 59,2) [18, 20, 21].

Povos indígenas em Roraima

A população indígena em Roraima representa

mais de 15% da população do estado, localizados em

áreas de difícil acesso e em boa parte atendida

exclusivamente por meio de aeronaves. Só no Distrito

Leste, o Convênio CIR/Funasa conta com 438 Agentes 

Indígenas de Saúde, 188 postos, 64 laboratórios e 84

profissionais da área médica e administrativa

contratados [7, 8].

Os Macuxi, povo de filiação lingüística

Karib, falam uma mesma língua completamente

inteligível entre todos eles (CIDR, 1989). Habitam a

região das Guianas, áreas de lavrado e serras de

Roraima e região noroeste da Guiana, entre as

cabeceiras dos rios Branco e Rupununi, também no

mesmo território partilhado pelos Wapishana.

Constituem uma população em contato permanente

com a sociedade regional brasileira e guianense,
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estimada atualmente em torno de 19.000 indivíduos,

distribuídos de forma diferenciada por cerca de 140

aldeias ou grupos locais, dotados de composição

interna heterogênea, fundada em articulações entre

parentelas extensas [2, 21].

Macuxi

Os Macuxi são originários da bacia do

Orinoco. Migrando em pequenas levas – ocasionada

pelas guerras intertribais, depois pelo enfrentamento

com os espanhóis-, atingiram o rio Branco. Do conflito

entre índios e europeus, dá-se à expulsão dos

karibenhos dessa região para outras áreas, resultando

na chegada de novos povos indígenas ao território do

rio Branco: Ingaricó, Maiongong (yekuana),

Taurepang, Wai-Wai, Waimiri-Atroari. Os Makuxi,

considerados “hostis”, na medida em que desciam da

bacia do Orinoco, iam expulsando e matando povos,

para fixar-se na região, entre os quais os Wapixana,

Purucotó, Sapára e Paravilhana, destes, os últimos, não

dizimados foram absorvidos. Nesse movimento

migratório os Taurepang acompanham os Macuxi,

guerreando lado a lado, fortalecendo assim o grupo,

posteriormente, separa-se deles e se firma como povo.

Na medida em que uma nova cultura era absorvida,

iam acumulando novos traços culturais,

desencadeando processos aculturativos, dando nova

face ao ethos tribal [22].

Do mesmo modo, também a maneira como

enterram seus mortos, em nada se assemelha ao

sepultamento em urnas de barro do passado. Embora 

nunca tenham sido feitos estudos comprobatórios

das muitas estórias, elas são exemplos de que estes

índios  praticavam o enterro  secundár io ,

desenterrando primeiro os ossos dos mortos, para

colocá-los em seguida em urnas de barro,

depositando-os, posteriormente, em locais de pedra

nas regiões das serras e do Parimé. Hoje, os Macuxi

por terem absorvidos da cultura dos não índios,

sepultam seus mortos à maneira dos regionais, em

cemitérios nas próprias aldeias ou nas vilas

adjacentes, cumprindo o calendário católico: visita

de sétimo dia; dia de finados etc. [22].

Nos dias atuais, os Macuxi vêm adotando o

padrão familiar formado por casal e filhos, residindo

em moradas unifamiliar, praticando a monogamia,

comportamento este, adquirido dos não índios. Porém,

alguns continuam praticando a uxorilocalidade

temporária , basta que o genro seja laborioso pois

deverá prestar serviços ao sogro. Esta prática, é um dos

elementos culturais que tem resistido à influência da

sociedade envolvente. O jovem casado, quando na

casa do sogro, deve mostrar o quanto é trabalhador,

seja cuidando das roças, do gado ou ainda revelando

habilidades no trato com a parentel [22]. 

Em relação ao modelo residencial, que no

passado eram circulares foi substituído pelo tipo de

formação das casas regionais: retangulares, cobertas

com folhas de buritizeiro, chão batido e paredes de

barro seco. Tudo indica que essa tipologia residencial é 

resultado da influência de agentes externos, sobretudo

religiosos. Quando o genro muda-se para a casa do

sogro, nas malocas onde a aculturação está mais

avançada, as casas são abastecidas com água encanada

e eletricidade. Muitas delas, vêm sendo construída em

alvenaria, sendo os tijolos fabricados no próprio lugar.

No geral, são esses os locais em que as casas são

“arruadas” e divididas em quadras, aproximando-se

muito do padrão urbano de moradia, por exemplo a

Maloca da Raposa. Aliás, a necessidade de oferecer um 

aspecto urbano às moradas indígenas, enaltece muitos

de seus administradores, na maioria das vezes,

ciosos de educar os índios em novas modalidades

culturais [22]. 

O artesanato Macuxi desenvolvido pelas

índias da Maloca da Raposa é todo voltado para a

produção de panelas de barros, objetivando sua

comercialização. O barro é retirado de grandes

pedras, que possuem uma argila úmida por dentro,

que são encontrados nas serras próximas à

comunidade. Vale ressaltar que as pessoas envolvidas 

nessa atividade fazem parte do Clube de Mães.

através dessa instituição recebem do governo local,

treinamentos, quanto ao aprimoramento das peças a

serem vendidas das peças, inclusive estão ensinando

essa arte às índias mais jovens [22]. 

Os Wapishana, povo de filiação Arawak, são

hoje uma população de cerca de 9.800 indivíduos que

habitam os campos entre os rios Branco e Rupununi,

região politicamente partilhada pelo Brasil e pela

República da Guiana. Em território brasileiro, na

porção Nordeste de Roraima, as aldeias Wapishana

localizam-se predominantemente na região

conhecida como Serra da Lua, entre o Rio Branco o
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rio Tacutu, tributário do primeiro. Há ainda aldeias,

sobretudo de população mista espalhados à beira dos

rios Uraricoera, Amajari, Parimé e igarapés afluentes

(área Taiano-Amajari) e no baixo rio Surumu (área

Surumu-Cotingo). Na Guiana, as aldeias Wapishana

concentram-se entre os rios Tacutu, Rupununi e

Kwitaro, ao sul das montanhas Kanaku, divisa do

território Macuxi [2, 20, 21].

Atualmente os Taurepang, também índios de

origem Karib, vivem nas proximidades da fronteira

com a Venezuela na terra indígena São Marcos, ao

norte do Estado de Roraima, ocupando uma pequena 

área no alto Surumu e limites com a Venezuela, e são

aproximadamente 1.000 indivíduos no Brasil,

distribuídos em malocas (Boca da Mata, Sorocaima

e Bananal). Eles mantêm contato permanente com os 

índios Pemon da Venezuela, com os quais possuem

uma intensa relação comercial e afinidades

etnológicas [2, 13, 17].

Os Waiwai, também indígenas de origem

karib, vivem ao sul do Estado de Roraima, próximos à

divisa com o Estado do Pará, com contingente

aproximado de 500 pessoas. Semelhantemente, de

origem Karib, os Waimiri-atroari, vivem ao sul de

Roraima na divisa do Estado do Amazonas, num grupo 

de 830 pessoas, conhecidos internacionalmente pelos

conflitos na abertura da BR-174, que liga Boa Vista a

Manaus, respectivamente capitais das divisas [2, 3].

Os Ingarikó, de origem Karib, vivem no

estremo norte de Roraima, numa pequena área

geográfica atravessada pelo rio Cotingo e, delimitada

pelas serras limítrofes ao extremo norte, mais

próximos das fronteiras com a Venezuela e Guiana,

contam com cerca de 838 indivíduos vivendo em

estado semi-isolado, pelo difícil acesso, o que reforça

sua notória ferocidade [2, 13].

Os índios Patamona que, são considerados

como formando um mesmo povo com os Ingarikó

(Kapon “gente do céu”) e têm pouco contato com os

não índios. Eles vivem juntos com os Waiwai e

lutando pela demarcação de suas terras “Trombetas/

Mapuera” [2, 13, 20].

As etnias Yanomami (13.914 pessoas) e

Ye’kuana (408 pessoas) atualmente totalizam

14.329 pessoas. Esta população se distribui num

total de 240 comunidades nos estados de Roraima

(8.925 hab. = 62%) e do Amazonas (5.404 hab. =

38%). A sede do distrito sanitário especial que

atende essas etnias está localizada na cidade de Boa

Vista,  em Roraima,  nas dependências da

Coordenação Regional da FUNASA-RR e abrange o 

atendimento a 35 Pólos-Base. A assistência destes

pólos é realizada por seis organizações não

governamentais, dos dois estados. Quatro destas

organizações são conveniadas com a FUNASA

(URUHI-Saúde Yanomami, Diocese de Roraima,

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sanitário e

Serviço de Cooperação com o Povo Yanomami) e

duas missões evangélicas atuam através de recursos

próprios (Missão Evangélica da Amazônia e Missão

Novas Tribos do Brasil) [4, 5, 6, 7].

Saúde dos povos
indígenas em Roraima

Em Roraima, os casos de maior complexidade

ou gravidade, que não podem ser resolvidos na área

indígena, são removidos para a cidade de Boa Vista.

Os casos mais graves são encaminhados do aeroporto

diretamente para as unidades de pronto atendimento

(Hospital Infantil, Maternidade, Hospital Geral de

Roraima, entre outros). Os casos que não são graves,

mas exigem maior complexidade para seu

diagnóstico, são removidos para a Casa de Saúde do

Índio onde são assistidos ou encaminhados para

outras unidades de referências para o atendimento

especializado. A assistência na cidade não apresenta

ainda um nível de qualidade nem o atendimento

diferenciado minimamente razoáveis. Apesar do

progresso indiscutível da Casa de Saúde do Índio de

Roraima, ainda existem problemas de recursos

humanos. O atendimento do SUS em geral ocorre de

maneira lenta e com baixa qualificação técnica. Ao

mesmo tempo, não há nenhuma adaptação do sistema

que proporcione uma assistência diferenciada aos

índios [4, 6, 7, 10].

O atendimento no Distrito Sanitário

Yanomami (DSY) baseia-se na necessidade da

presença contínua das equipes de saúde nos

pólos-base a fim de garantir o desenvolvimento dos

programas e a assistência permanente às

comunidades. A experiência de atendimento eventual 

desenvolvida no passado recente demonstrou ser

ineficaz no controle da morbimortalidade entre os

Yanomami [2, 7].
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Breve Histórico da Casa de
Saúde do Índio em Roraima

A Casa de Saúde do Índio de Roraima

(CASAI/RR) foi criada em 13/06/76 e funcionava

somente com atendimento médico de enfermagem,

cozinha e limpeza. Os indígenas que chegavam na

casa do Índio em horário que não havia médico eram

levados aos hospitais para atendimento, onde

recebiam receitas e as medicações eram feitas na

CASAI, sendo que a mesma não tinha sede própria,

funcionando em um prédio alugado na Praça Barreto 

Leite [6, 7, 8].

Desde 1978 até 1982, a Casa de Saúde do Índio

funcionou no mesmo sistema, situada na rua barão do

Rio Branco-Centro. Em 29/06/82, foi transferida para

o Monte Cristo, terreno doado pelo governador

Ottomar de Sousa Pinto, sendo construído um malocão 

grande, com estrutura de madeira roliça e cobertura de

palhas, onde funcionavam:

1. Posto de enfer ma gem;

2. Far má cia;

3. Posto Odon to ló gico;

4. Cozi nha;

5. Labo ra tó rio;

6. Dis pensa;

7. Des canso para fun ci o ná rios (CASAI/

RR, 2005).

Sobre a Administração do senhor Artente

Coelho, o setor de enfermagem funcionava 24 horas

[6, 7].

No período de 82 à 91 houve várias reformas.

Em 96 foi feita a reforma das malocas dos

Yanomami e cozinha, fazendo coberturas com

telhas; a FUNASA também promoveu concurso

para cargo efetivo para todos os níveis naquele ano.

Em 97 a CASAI recebeu servidores concursados da

FUNASA e em 98 iniciou-se a reforma atual da

CASAI, sendo esta concluída 99. Em setembro de 99 

a FUNASA assumiu a Administração da CASAI, até 

então administrada pela FUNAI. Em janeiro de

2002, iniciou-se a construção do bloco de

isolamento para doentes infecto contagiosos. Em

fevereiro de 2005, a construção de centro de nutrição 

de dietética, refeitórios e lavanderia industrial, em

fase de acabamento [6, 7].

Após o termino desta construção dar-se-á

inicio à construção dos novos blocos de enfermaria

para os dois distritos: leste e Yanomami, o setor de

centro social, o centro cultural, o necrotério e as

passarelas de acesso aos blocos [6, 7, 8].

Atualmente, a Casa de Saúde do Índio

funciona como unidade mista e recebe indígenas

referenciados dos distritos Yanomami e Leste, parte

do Amazonas além de pacientes oriundos da

Venezuela e Guiana Inglesa [6].

A prestação de serviço de saúde está focada

na atenção básica, primária e secundária [6, 7].

Houve grandes avanços nas seguintes áreas:

Programa da Saúde da Mulher, Imunização,

Tuberculose, Saúde Bucal, Analises Clínicas,

UVES, Doenças Crônicas Degenerativas, Educação

em Saúde [6, 7].

A CASAI poderá melhorar seu desempenho,

qualificando as equipes multidisciplinares,

incrementando o sistema de gerenciamento e

informação (informatização), e aquisições de

equipamentos para áreas afins, buscando aumento

da resolutividade, criando-se uma independência da

rede do SUS [6, 7].

A Casa de Saúde do Índio tem capacidade

para receber 150 pacientes das diversas etnias

do Estado de Roraima. De 2000 a 2005 o número

de leitos da enfermaria aumentou de 40 para 60

[6, 7, 8].

A unidade era atendida por três intensivistas

pediátricos assistentes, responsáveis pelas

admissões e altas. Além dos médicos assistentes, a

unidade possui um corpo de doze plantonistas com

habilitação em terapia intensiva pediátrica, que

atende às normas nacionais e internacionais de

atendimento crítico. É desenvolvido, paralelamente

para residentes de terceiro, segundo e primeiro ano,

um programa educacional e de treinamento em

serviço [6, 7, 8].

O Conselho Indígena de
Roraima – CIR

O trabalho do CIR (Conselho Indígena de

Roraima) está voltado prioritariamente para a

demarcação e homologação das terras indígenas de

Roraima (32 no total), além de atenção especial à
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fiscalização das áreas, educação, saúde e

auto-sustentabilidade.  Das 32 terras indígenas de

Roraima, apenas uma encontra-se em fase inicial do

processo demarcatório, a área Anaro, na etno-região

do Amajarí. A organização busca dialogar com a

classe política regional. Uma das parcerias

consolidadas pela organização nos últimos anos é

com o Governo Federal, através de convênio com a

Funasa (Fundação Nacional de Saúde), para

assistência básica à saúde em 235 aldeias no Distrito

Sanitário Leste de Roraima[7] (Tabela 1).

Rede básica de assistência da
saúde indígena em Roraima

A rede básica de assistência do DSL está

hierarquizada em 33 pólos-base, totalizando 222

postos de saúde e 80 laboratórios de microscopia,

onde atuam 308 agentes indígenas de saúde, 130

agentes indígenas de microscopia (também

capacitados como agentes indígenas de saúde), 24

agentes indígenas de endemias e 47 agentes indígenas 

de saneamento. Todos os pólos-base contam com

uma infra-estrutura mínima de mobiliários e

equipamentos essenciais, e 200 postos de saúde estão

parcialmente equipados [7] (Tabela 2).

Situação atual de saúde

Os principais indicadores de saúde apontam

para uma melhora progressiva da assistência à saúde

no âmbito do distrito. A qualidade da notificação dos 

nascimentos e óbitos apresentou uma importante

melhora nos últimos anos, o que torna difícil uma

comparação com os anos anteriores. Na mortalidade

geral existe um percentual significativo de óbitos

por causas externas. O Coeficiente de Mortalidade

Infantil vem mantendo uma tendência de queda,

tendo como causas principais as doenças

respiratórias e a mortalidade perinatal, com 20% do

total de óbitos nesta faixa etária [7, 8] (Tabela 3).
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Região Comunidades População

Serras 78 8.449

Surumu 28 2.479

Baixo Cotingo 32 2.621

Raposa 34 4.010

Amajari 17 2.469

Taiano 16 2.773

São Marcos 31 4.097

Serra da Lua 17 5.621

Wai-Wai 06 650

Total 259 33.169

Fonte: http://www.cir.org.br/.

Tabela 1. Região, comunidades e população de indígenas
do estado de Roraima.

Região Postos Laboratórios

Serras 67 24

Surumu 26 06

Baixo Cotingo 29 07

Raposa 21 06

Amajari 17 06

Taiano 13 07

São Marcos 27 09

Serra da Lua 16 11

Wai-Wai 06 04

Total 222 80

Fonte: http://www.cir.org.br/

Tabela 2. Região, postos, laboratórios que prestam
atendimento aos indígenas do estado de Roraima.

2000 2002 2005

Nascidos vivos 907 1015 1151

Óbitos em < 1 ano 41 45 37

Óbitos gerais 149 143 152

CMI 45,2 44,3 32,1

CMG 5,9 5,2 4,7

Fonte:  Setor de Epidemiologia – CIR/Saúde – DSL/FUNASA/MS.

15.02.2006. 

Obs.: CMI – Coeficiente de Mortalidade Infantil / CMG – Coeficiente de

Mortalidade Geral

Tabela 3. Principais indicadores de saúde dos indígenas
do estado de Roraima nos anos de 2000, 2002 e 2005.



A situação vacinal vem apresentando uma

melhora progressiva nos últimos anos, devendo alcançar

níveis mais satisfatórios em todas as faixas etárias após a

implantação de salas de vacinas permanentes nos

pólos-base. Nos últimos anos tem sido mantida uma

freqüência de quatro visitas anuais para vacinação em

todas as comunidades indígenas [8] (Tabela 4).

O perfil epidemiológico observado nos últimos 

anos mostra a predominância das doenças

infecto-contagiosas, destacando-se as Infecções

Respiratórias Agudas, Doenças Diarréicas, Parasitoses 

Intestinais e Malária. Destacam-se ainda os ferimentos, 

acidentes por causas violentas e acidentes ofídicos. As

doenças sexualmente transmissíveis tiveram

incidência elevada em algumas regiões, tendo sido

diagnosticados onze casos de AIDS nos últimos anos,

com três óbitos registrados [8] (Tabela 5).

A incidência de Tuberculose tem apresentado

uma tendência à estabilização nos últimos anos, devido 

a uma melhor organização da rede de investigação e

tratamento supervisionado nas comunidades, o mesmo 

ocorrendo em relação ao Calazar e Leishmaniose

Tegumentar [6, 7, 8] (Tabela 6).

O quadro comparativo da incidência de

Malária mostrou um decréscimo importante a partir

do ano de 1995 quando foi implantado o programa

de controle desta doença no DSL; nos últimos anos

vem se observando um incremento importante na

incidência, refletindo a situação geral do estado de

Roraima, e também as epidemias da doença que

ocorreram nas áreas de fronteira da Guiana e da

Venezuela, onde se concentra a maioria dos casos no 

DSL [6, 7, 8] (Tabela 7).

Nos últimos anos observou-se um aumento

nos óbitos causados por doenças degenerativas em

geral, persistindo um elevado número de óbitos

relacionados a problemas nutricionais, na gestação e

no período peri-natal. Entre as principais causas de

óbitos permanecem as Infecções Respiratórias

Agudas, as Doenças Diarréicas e as Causas Externas,

que apresentaram um grande incremente neste último

ano. O grupo das causas mal definidas inclui os óbitos

atribuídos a Doenças Indígenas, principalmente o

“Kanaimé” [7, 8] (Tabela 8).
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2000 2002 2005

Pólio 40,8% 84% 96%

DTP 26,2% 83% 96%

Hepatite B 39,7% 85% 96%

Febre Amarela 71,1% 91% 96%

Sarampo 53,6% 87% 90%

BCG 54,2% 95% 100%

Fonte: Setor de Epidemiologia – CIR/Saúde – DSL/FUNASA/MS.

15.02.2006.  

Obs.: Dados relativos à faixa etária de 1-4 anos.

Tabela 4. Situação vacinal dos indígenas nas suas
comunidades no estado de Roraima nos anos de 2000,
2002 e 2005.

2000 2002 2005

Anemia e Desnutrição 1547 1608 1644

IRA Leve 14583 12968 14836

IRA Moderada 6929 7730 10035

IRA Grave 2534 1946 1847

Doenças Diarréicas 3880 5068 4719

Parasitoses Intestinais 11352 13420 14462

Afecções Dermatológicas 8913 8268 9093

Ferimentos e Traumatismos 6844 7568 9034

Malária 2165 778 3262

Doenças de Notificação 274 67 129

Outras doenças 11598 13741 17631

Total Geral 70619 73162 86692

Fonte: Setor de Epidemiologia – CIR/Saúde – DSL/FUNASA/MS.

15.02.2006.

Tabela 5. Principais indicadores de saúde dos indígenas
do estado de Roraima nos anos de 2000, 2002 e 2005.

2000 2002 2005

Tuberculose 18 16 11

Leishmaniose Visceral 7 4 10

Leishmaniose Tegumentar 7 11 14

Fonte: Setor de Epidemiologia – CIR/Saúde – DSL/FUNASA/MS.

15.02.2006.

Tabela 6. Incidência de tuberculose e leishmaniose nos
indígenas do estado de Roraima nos anos de 2000, 2002 e
2005.

2000 2002 2005

Malária Vivax 1690 475 2658

Malária Falciparum 475 303 588

Total 2165 778 3262

Fonte: Setor de Epidemiologia – CIR/Saúde – DSL/FUNASA/MS.

15.02.2006.

Tabela 7. Incidência de malária nos indígenas do estado
de Roraima nos anos de 2000, 2002 e 2005.



Perfil dos profissionais
de saúde em Roraima

Ter disponibilidade e motivação para a atuação

junto a comunidades indígenas; Ter conhecimento e

respeito aos aspectos culturais dos povos indígenas

com os quais vai atuar; Estar capacitado nos diversos

aspectos relacionados à atenção básica de saúde e

realidade epidemiológica da região; Ter facilidade para 

o trabalho em equipe e bom relacionamento com as

comunidades e agentes indígenas de saúde; Não ter

outro vínculo empregatício [6, 7, 8].

Perfil da atuação do agente
indígena de saúde em Roraima

Pro mo ção da sa ú de, pre ven ção e edu ca ção

comu ni tá ria; Acom pa nha men to do cres ci men to e

desen vol vi men to; Acom pa nha men to das ges tan tes;

Aten di men to das do en ças mais fre qüen tes; Acom -

panha men to dos do en tes crô ni cos; Acom pa nha men to

da Va ci na ção; Pri me i ros So cor ros e en ca mi nha men to

de do en tes; Pre en chi men to dos for mu lá ri os e vi gi lân -

cia epi de mi o ló gi ca; Con tro le dos me di ca men tos e

orga ni za ção dos ser vi ços de sa ú de [7, 8]

Conclusão

Verifica-se a relevância do tema devido à

necessidade de se conhecer e analisar a assistência à

saúde dos povos indígenas de Roraima.

O nosso trabalho pode identificar situações

de caráter efetivo e emergencial nas comunidades

indígenas do Estado, além de possibilitar o

conhecimento da situação política, ambiental e

socioeconômica das aldeias, bem como o acesso à

saúde desses povos.

O levantamento de dados a respeito da saúde

indígena faz-se relevante pelo fato de ainda não

serem notáveis os estudos científicos a respeito das

características epidemiológicas desses pacientes.

Portanto, o conhecimento específico da situação

epidemiológica indígena em Roraima é importante,

pois reflete a realidade desses povos e ajuda na

elaboração de políticas favoráveis à melhoria da

assistência aos indígenas.

Sugerimos novos estudos sobre com base nos 

dados epidemiológicos dos pacientes admitidos na

Casa do Índio de Boa Vista, Roraima, descrevendo

as características desses pacientes, incluindo dados

demográficos, prevalência de doenças, índices de

morbidade e mortalidade.
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Embora a existência de uma relação de causa

e efeito entre emoções e doenças psicossomáticas

(manifestação das doenças orgânicas provocadas

por  problemas emocionais)  se ja  um fato

inquestionável, ainda permanece por ser explicado o

mecanismo através do qual a emoção influi na cura

ou agravamento dessas doenças. Neste artigo,

vamos examinar alguns textos de médicos e

psicólogos que confirmam o efeito da prevenção (e

possível cura) de tais doenças, e conjecturar ser essa

a relação de causa e efeito mediada por intermédio

de uma substância, D(+) –adrenalina, que é um dos

enantiômeros [1] da molécula da adrenalina.

O médico norte-americano Dean Ornish em

um de seus livros [2] apresenta uma série de relatos

de sua experiência profissional em mais de vinte

anos, bem como a de outros profissionais, nos quais

observaram que a “sobrevivência das pessoas

depende do poder curador do amor, da intimidade e

de seus relacionamentos como indivíduos”. [3]

Por sua vez, a pensadora e professora

norte-americana Louise L. Hay depois de uma

experiência pessoal (a cura de um câncer), começou

a estudar os padrões que geram as doenças físicas.

Assim, por intermédio de conferências, seminários e

programas de treinamento, começou a ajudar as

pessoas doentes no sentido de entender a sua doença

e buscar a cura. O sucesso dessa atividade a levou a

escrever, a partir de 1976, uma série de livros, dentre

os quais destacamos dois deles, [4] no qual ela

mostra a relação entre as doenças e a causa

emocional provável delas, assim como sugere uma

mudança de postura emocional do doente,

basicamente, um novo padrão de pensamento

(mente), que lhe ajudará em sua cura (corpo). 

A psicóloga, psicanalista e física brasileira

Maria Beatriz Breves Ramos desenvolve um projeto

análogo aos dois citados anteriormente. Com efeito,

em dois de seus livros [5] ela apresenta a tese de que

o ser humano é um ser macromicro e que, ele

adoece, quando há um desequilíbrio que se

manifesta em nível biológico e em nível psicológico. 

[6] Em um livro recente, [7] a pesquisadora Maria

Beatriz mostra a comprovação de sua tese, ao

acompanhar diversos pacientes internados em um

hospital-geral, com as mais variadas doenças.

Para dar continuidade aos argumentos de

nossa conjectura, vejamos algumas informações

sobre a adrenalina (C9H13NO3), [8] também

conhecida como epinefrina, obtidas nas pesquisas

realizadas na Internet por dois dos autores (JMFB e

NPCS, com a colaboração do biofísico brasileiro

Alan Wilter Sousa da Silva). Ela é um hormônio

secretado pelas glândulas supra-renais (localizadas

acima dos rins) e, em cada célula dessas glândulas,

há cerca de 30.000 pacotes contendo esse hormônio.

PODERÁ A D(+) -ADRENALINA AJUDAR NA
PREVENÇÃO DAS DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS?
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[9] A adrenalina possui dois enantiômeros: L(-) -

adrenalina e D(+) –adrenalina, sendo que a primeira

é dez (10) vezes mais potente do que a segunda. [10]

Desde muito tempo, são bem conhecidos os efeitos

da L(-) - adrenalina nos seres humanos. Por

exemplo, quando se alteram as condições que

ameaçam a integridade física de uma pessoa (quer

fisicamente, quer emocionalmente), ela é lançada na

corrente sangüínea, provocando aceleração dos

batimentos cardíacos, elevação do nível do açúcar

no sangue, minimização do fluxo sangüíneo nos

vasos e no sistema intestinal, enquanto maximiza

esse fluxo para os músculos voluntários nas pernas e

nos braços e “queima” gordura nas células adiposas.

Muito embora a L(-) - adrenalina seja usada como

anestésico local [11] e em emergência médica, [12]

não há registro médico de que esse enantiômero da

adrenalina possa causar doenças. [13]

Por outro lado, desde a década de 1950,

começaram a ser estudados, em ratos, os efeitos dos

dois enantiômeros da adrenalina. [14, 15] Contudo,

e-mails trocados entre os autores e alguns cientistas,

[13] associado com uma pesquisa intensiva na

Internet, indicam que, provavelmente, ainda não

houve um teste da D(+) – adrenalina em seres humanos 

e nem que a mesma seja produzida no corpo humano.

Sabe-se, no entanto, que a L(-) – adrenalina em solução 

é inativada pela racemização, isto é, metade da mesma

é transformada em D(+) – adrenalina. [10] É oportuno

registrar que a racemização de enantiômeros é gerada

pela interação das moléculas L(-) ou D(+) com as

moléculas do meio onde elas estão imersas [16]. 

Agora, vejamos a conjectura proposta neste

artigo. O efeito curador da emoção, provavelmente por

uma ação bioquímica, também foi vivenciado por um

dos autores (JPOF). Com efeito, ele sofria de uma

hiperacidez gástrica que o atormentava bastante. Certo

dia, depois de alguns saltos de pára-quedas, percebeu

que ficara curado da hiperacidez. Como médico

terapeuta, com mais de vinte anos de prática, fez a

pergunta óbvia: o que teria acontecido? Ele então

começou a refletir sobre o acontecido e,

intuitivamente, percebeu que tal resultado havia sido

conseqüência dessa sua experiência com o

pára-quedismo. Portanto, para ele, a prática de

pára-quedismo reproduzia em tudo algumas técnicas

que ele havia estudado em sua vida de médico

terapeuta, tais como: psicologia Tibetana budista, mas

especificadamente, a técnica de morte e renascimento

do ego.[17] Além disso, JOPF acrescentou suas

leituras dos rituais de passagem dos cultos Xâmanicos.

Em vista destas reflexões, JPOF concluiu que no

pára-quedismo se vive exatamente a mesma

experiência. Desse modo, um pára-quedista ao se

lançar da porta de um avião para o salto, é como se

estivesse saltando para a morte, independentemente de

ele saber da segurança desse esporte. No entanto, os

“macaquinhos” de seu inconsciente não o sabem. No

salto, observou JPOF, o pára-quedista está vivendo o

mito de Ícaro que traduz o desejo ancestral de voar do

ser humano, para finalmente renascer das cinzas como

o mito da Phoenix.

A indescritível sensação a cada salto

(confirmadas em conversas com diversos

pára-quedistas que haviam sentido que os saltos

praticados haviam transformado sua vida), levou

JPOF a conjecturar que cada salto deve provocar

reações bioquímicas, que conduzem àquela

sensação.[18] Em vista disso, passou a aplicar essa

técnica, com resultados esplendidos, a alguns de seus

pacientes com transtornos psicológicos, tais como:

timidez patológica, luto, algumas fobias, depressão

reativa, ansiedade e dependentes químicos. Em vista

dos bons resultados conseguidos, ocorreu-lhe a idéia

de que tais resultados deviam-se ao fato de que

aqueles pacientes experenciaram emoções nunca

antes sentidas. Aí, então, JPOF se perguntou o que

estava acontecendo com a descarga das glândulas

adrenais que antecede cada salto? Seguramente não

eram endomorfinas,  observou.  Para ele,

provavelmente, uma forma de adrenalina, diferente

da então conhecida (“adrenalina amarga”, segundo

ele), denominada também por ele de “adrenalina

doce”, poderia “anular” (racemizar) o efeito da

primeira, desde que o paciente entendesse e

controlasse suas emoções. E, desse modo, ele

conseguiria prevenir as doenças psicossomáticas.

Com essa idéia em mente, ele conversou com um dos

autores (JMFB), que lhe chamou a atenção sobre os

enantiômeros, principalmente sobre o famoso caso da 

talidomida. [19] A partir daí, os autores começaram a

desenvolver a seguinte conjectura: 
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Quando uma pessoa recebe um choque

emocional, há uma descarga de L(-) – adrenalina na

corrente sangüínea. E, em seu fluxo, as moléculas
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Notas e referências
[1] Entre 1848 e 1850, o químico francês Louis Pasteur

estudou os cristais de ácido racêmico (da palavra
latina racemus, que significa uva), com o auxílio de
um microscópico. Com efeito, ao observar esses
cristais, Pasteur verificou haver dois tipos deles,
sendo um a imagem em espelho (especular) do outro. 
Registre-se que Pasteur obtinha esses cristais a partir 
de uma solução que não girava o plano de
polarização da luz que incidia sobre os mesmos e,
imediatamente, imaginou ser a mistura 50% x 50%
(racemização) de dois tipos de cristais a explicação
da inatividade óptica observada. Desse modo, com a
ajuda de pinças, separou, cuidadosamente, os
cristais em dois montículos e, ao passar novamente a
luz polarizada através dos mesmos, percebeu que um 
deles girava o plano de polarização da luz em sentido 
horário e o outro em sentido anti-horário. Observou
ainda ser uma das duas formas do ácido racêmico
idêntica ao ácido tartárico (C4H6O6). Em vista disso,
classificou as moléculas que compunham os cristais
estudados em dois tipos: mão-direita ou levógira
[L(-)] e mão-esquerda ou dextrógira [D(+)].
[Hoje, essas moléculas conhecidas como quirais (da 
palavra grega keir, que significa mão) são
denominadas de enantiômeras e são de dois tipos:
L(-) -enantiômera (L de levógira) e D(+) -
enantiômera (D de dextrógira).] Na continuação de

suas pesquisas nas quais observou as relações entre a
assimetria molecular e os microorganismos, Pasteur
convenceu-se de que a química da vida apresentava
uma preferência pela quiralidade de certas
moléculas, e que, portanto, havia uma distinção clara 
entre matéria viva e matéria morta. Essa convicção
levou-o a apresentar perante a Academia Francesa
de Ciências sua célebre conjectura: O Universo é
Dissimétrico. Com o decorrer dos anos essa
conjectura de Pasteur mostrou-se verdadeira e, no
Século 20, o desenvolvimento da Ciência revelou
que essa assimetria do Universo ocorre em todos os
níveis, do microscópico ao macroscópico, sobretudo 
no que se refere à química da vida. Para mais
informações sobre as formas enantioméricas de
moléculas orgânicas e inorgânicas, ver: BASSALO,
J. M. F. e CATTANI, M. S. D. 1995. Contactos 10, p. 
20; Revista Brasileira de Ensino de Física 17, p. 224.

[2] ORNISH, D. 1998. Amor & Sobrevivência: A
Base Científica para o Poder Curativo da
Intimidade, Editora Rocco.

[3] Esse poder curador é baseado na tese da médica
norte-americana Candace B. Pert, segundo a qual,
não há distinção entre corpo e mente e, por isso, os
dois formam o sistema corpomente, de modo que as
emoções estão inextricavelmente ligadas à
fisiologia.

[4] HAY, L. L. 2002. Cure seu Corpo: As Causas
mentais dos Males e o Modo Metafísico de
Combatê-los, Editora Best Seller; ————. 2005.
Você pode Curar sua Vida: Como Despertar
Idéias Positivas, Superar Doenças e Viver
Plenamente, Editora Best Seller. 

[5] RAMOS, M. B. B. 1998. Macromicro: A Ciência
do Sentir, Editora Mauad; —————. 2001. O
Homem além do Homem, Editora Mauad.

[6] Segundo Ramos, quando uma pessoa recebe um
choque emocional (entra em ressonância com uma
outra pessoa), o seu complexo macromicro vibra
fortemente e provoca um desequilíbrio biológico,
que se traduz por uma alteração no nível somático
(doença).

[7] RAMOS, M. B. B. 2005. A Fronteira do Adoecer:
O Sentir e a Psicossomática, Editora Mauad. (Este
livro teve a colaboração da psicóloga brasileira Ana
Helena Vieira Winter.)

[8] A adrenalina foi descoberta, independentemente, por
quatro pesquisadores: o médico norte-americano
William Horatio Bates, em 1886; o fisiologista polonês
Napoleon Cybulski, em 1895; o bioquímico
norte-americano John Jacob Abel, em 1897; e o
bioquímico japonês Jokichi Takamine, em 1901, quem,
aliás, cunhou seu nome: ad (prefixo latino que significa
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(C13H10N2O4).  Vejamos como. Na Europa,
particularmente na Inglaterra e na Alemanha, entre
1956 e 1963, foi observado que as gestantes que
usavam um certo xarope (que continha a
talidomida), indicado para tosses e que, também era
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nascimento de milhares de crianças deformadas.
Retirado do mercado, o xarope passou a ser
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a eficácia da penicilina-G (C16H18N2O4S) (a
primeira das penicilinas foi descoberta, em 1928,
pelo bacteriologista escocês Sir Alexander Fleming)
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construção de suas paredes celulares, e a penicilina
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[BASSALO e CATTANI (1995).]
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A ORIGEM DA VIDA NA TERRA

Muito se tem escrito sobre o Universo como um todo, pouco sobre a origem da vida

no nosso planeta, a Terra, e nada sobre os acontecimentos que deram origem à

possibilidade dessa existência de Vida.  

Assim, me atrevo a divulgar e relatar o que entendo como um fato acontecido.

Começo com essas inevitáveis indagações:

Existiu um princípio? Existirá um fim? 

Não entendo por que essas indagações são tão importantes para alguns... 

Tal conhecimento em nada irá alterar a seqüência da existência da vida em suas

inúmeras formas. 

Creio ser mais interessante se conhecer a origem de tudo, dos “acontecimentos”,

que possibilitaram a vida na “Terra”.

Em algumas linhas, o meu entendimento...

Por princípio, entendemos ser o “espaço-tempo” algo relativo. 

Entendemos que num certo momento, alhures, toda matéria, gazes, anti-matérias,

etc., todas essas forças se concentraram até atingir um ponto de saturação e...

BUUUMMM. 

Tudo pelo espaço... 

Tudo incandescente. 

Expandindo-se e lentamente esfriando, permanentemente...  

Alguns corpos de menor massa esfriaram mais rapidamente ao concentrarem sobre

si a formação de hidrogênio, oxigênio, gazes e gelo. Os que concentraram gelo

transformaram-se nesses Corpos Celestes fantásticos que são os Cometas. 

Assim chegamos ao que nos interessa: os Corpos Celestes, os Planetas e os

Cometas. 

Sabemos que todo corpo-massa comporta uma formidável energia magnética e que

cada um fica “preso” a uma atração mais forte, maior e a mais próxima. 

Sendo primárias essas afirmações, tentaremos estabelecer o porquê da existência de 

vida biológica na “Terra”.

Imaginemos e admitamos que a Terra, ainda uma massa incandescente durante

muito tempo, foi perdendo essa sua caloria (ainda hoje existente no centro da mesma) e

estivesse se formando uma bela crosta, até que um Cometa com imensa cauda de gelo tenha

se chocado com ela... 

Tudo nos fez crer que esse impacto se deu exatamente no local onde hoje está

situado o famoso “El Niño”, às proximidades da costa do hoje Peru. (a “terra” era ainda

uma massa incandescente, já esfriando, mas sem atmosfera, água, etc. apenas gases).
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Esse impacto acontecera na direção de Sul para Noroeste (do hoje Pólo Norte), e abriu uma

imensa fenda nessa crosta já razoavelmente endurecida, empurrando, no impacto, todo o material

suficiente para erguer e formar à frente, a hoje Cordilheira do Himalaia. 

À direita do local do impacto, desde o seu ponto inicial, (nas costas do Peru) lançou, e

também empurrou o material que formou a Cordilheira dos Andes e as Montanhas Rochosas e à

esquerda o Continente australiano. 

Com esse impacto formou-se uma imensa fenda, que sabemos hoje existir, que vai

justamente da costa do Peru até à costa do Japão. 

Nesse ponto mais forte de impacto, ficou aberta até hoje essa imensa cratera, verdadeira

“chaminé” conhecida como “El Niño”, conseqüência dessa ferida aberta que atinge ainda hoje a massa

incandescente do centro da Terra e que continua aquecendo as águas do maior oceano, o Pacífico. 

As outras “chaminés” são os vulcões, termas, etc. surgidos em razão das fissuras causadas

por esse impacto e pelos deslizamentos às profundidades abissais. 

Esse impacto, tendo criado um imenso sulco, escavou e empurrou muita matéria; fez com que

toda a crosta lateral ao ponto do impacto, escorregasse em direção ao local do choque e afundando,

puxasse para si, a crosta da direita que foi fissurar ou rachar onde hoje é o Continente Africano, que se

deslocou, se desprendeu, vindo então essa crosta formar o hoje Continente Sul-americano. 

Esse Cometa, possuidor de uma imensa cauda de gelo, ao colidir com a “Terra”, deixou em

sua superfície toda a carga transportada, gelo, hidrogênio, oxigênio, etc., etc., a qual ficou em

permanente ebulição por incalculável tempo, lavando e ajudando a esfriar a massa do nosso

“Planeta Terra” até ao ponto em que atingisse a temperatura adequada à vida biológica, estas,

trazida posteriormente por asteróides e outros impactos menores. 

Esse “Cometa” ficou “preso” na órbita da “Terra”. 

Sim. “Ele” é a nossa Lua, que certamente tem a mesma composição material, superficial e

estrutural da “Terra”, não apenas por ter levado consigo muita matéria, mas porque toda a

composição do Universo é uno, uns com mais, outros com menos componentes na sua

composição. A grande diferença consiste na temperatura e na existência de água, e no universo

somente os Cometas, são captadores e os transportadores desses componentes hídricos, e a Terra

foi a “escolhida” nessa maravilhosa manifestação e coincidência de tempo e espaço.

Nesse período de tempo, foi constante o “bombardeio” de asteróides, etc., que nos

alimentaram com suficientes materiais biológicos ou não, dando, assim, o inicio ao fantástico

Ciclo da Vida em nosso Planeta, a “Terra”, e, acredito que somente nela, salvo se o Grande

Arquiteto do Universo tenha forjado uma grande surpresa, mediante a Criação de idênticos

acontecimentos em outros sistemas.

Fora disso, smj. Tudo é fantasia. 

Meu Amigo Bassalo, você me inspirou confiança e conhecimento para que eu transmitisse

essa mensagem, fruto de algo que desconheço. 

Seus estudos físicos, certamente muito superiores aos meus, poderão analisar

materialmente ou não essa possibilidade, face aos conhecimentos que hoje temos nas áreas de

oceanografia, geologia, geografia, física, etc.

Encareço carinhosamente sua análise e resposta, pois, caso você concorde com a mesma,

tenho o interesse de contigo, levar o Tema ao conhecimento de órgãos de difusão, etc. OK?

Atencioso, envio ao Amigo o meu fraterno abraço.

Fernando Silva de Palma Lima

fernandopalmalima@gmail.com
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VICTOR FRANZ HESS E A DESCOBERTA
DOS RAIOS CÓSMICOS

Vastí Pascoal dos Santos Silva, José Carlos T. de Oliveira, Abel D. Azeredo,

Adriano Barros, Ijanílio G. de Araújo e Sumaia Vieira1

Introdução

A descoberta e a exploração dos raios cósmicos são capítulos heróicos na história da 

física moderna. A exploração algumas vezes exigiu jornadas de aventura e árduos esforços, 

envolvendo descidas em cavernas e minas, subidas em montanhas, vôos em balões, etc. Os

resultados não foram menos heróicos, forneceram visões profundas para a geofísica e a

astrofísica e iniciaram campos, tais como: física de partículas elementares e física nuclear

de altas energias.

A descoberta dos íons na atmosfera

Em 1785, C. Coulomb mostrou que um corpo metálico “carregado”, exposto na

atmosfera, perdia gradualmente sua carga. Aquela foi provavelmente a primeira

observação da condução elétrica na atmosfera. Após a passagem de quase um século, a

causa da condutividade no ar ainda era considerada como um mistério. 

Em 1880, J. J. Thomson começou investigar a condutividade elétrica nos gases, na

Universidade de Cambridge, aplicando alta voltagem a um tubo de descarga. Entre 1886 e

1896, ele publicou aproximadamente dez artigos nos “Proceedings of the Royal Society of

London”. Em 1895 num trabalho intitulado “Sobre a Eletrólise dos Gases”, ele começou a

falar de “íons” no gás. No início de 1896, logo após a descoberta dos raios-x (W. C. Röntgen), 

Thomson usou a nova radiação para criar íons no ar em sua experiência. 

Entre 1896 e 1899 o estudante de Thomson, C. T. R. Wilson, publicou quatro

artigos sobre os efeitos dos raios-x nos gases. Em seu trabalho “Sobre a Condensação dos

Núcleos produzidos nos Gases pela Ação dos Raios Röntgen, Raios de Urânio, Raios

Ultravioleta, e outros Agentes”, enfatizou a diferença entre íons e núcleos, os últimos não

tendo carga elétrica. [1, 2] 
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Em maio de 1900, J. Elster e H. Geitel concluiram que íons livres existiam na atmosfera,

pois observaram que um corpo eletrizado perdia gradualmente sua carga. 

Em 1903, J. C. McLennan e E. F. Burton tentaram relacionar a condutividade do ar com a

irradiação do tório que E. Rutherford tinha recentemente observado. Eles argumentaram que o ar

está continuamente ionizado, como mostrado pela sua condutividade elétrica, e assim “foram

forçados a concluir que está presente no ar uma radiação possuindo propriedades similares àquelas 

emitidas pelo composto de tório”.

C. T. R. Wilson também especulou que “alguma substância radioativa da atmosfera era

trazida para baixo pela chuva”. Estes pesquisadores assim, além de descobrirem os íons presentes

na atmosfera e introduzirem o termo “ionização” tentaram relacionar isto com a radioatividade

natural da Terra. 

Tentativa sugerida de uma fonte extraterrestre

Em 1901, C. T. R. Wilson tentou “testar se a produção contínua de íons na atmosfera podia

ser explicada como sendo devida à radiação de fontes fora da mesma, possivelmente uma radiação

como os raios Röntgen ou como os raios catódicos, mas de um enorme poder de penetração”. Ele

fez experiências em túneis, mas não encontrou evidência de um decréscimo na taxa de ionização,

não importava quanto de rocha sólida estava por cima. Ele concluiu: “É improvável, portanto, que

a ionização seja devida à radiação que atravessou a nossa atmosfera; isto parece ser, como Geitel

concluiu, uma propriedade do próprio ar”.

Em 1903, discutindo o experimento de P. Von Lenard, C. T. R. Wilson sugeriu que a luz do

Sol ioniza o ar, “especialmente na alta atmosfera, ao passo que isto é ainda mais forte para os raios

ultravioleta”. 

Em 1906, C. T. R. Wilson argumentou: “Se a existência de uma radiação penetrante de

fontes cósmicas for estabelecida, isto seria de grande importância na conexão com a eletricidade

atmosférica. Isso levantaria a questão de se a carga negativa da Terra não poderia ter origem nesses 

raios”. [1, 2]

Primeiras observações sobre os íons
na atmosfera em diferentes altitudes

Observações em montanhas e torres

Em maio de 1900, J. Elster e H. Geitel descobriram que a taxa de descarga era maior em grandes 

altitudes do que em baixas altitudes. Eles fizeram relatos sobre suas observações, mas não tiraram

conclusões quando compararam o efeito ao nível do mar e a 3000 m sobre os topos de montanhas.

Em 1909, T. Wulf aperfeiçoou o eletroscópio. [3] Em março e abril de 1910, ele fez quatro

medidas com o seu novo eletroscópio sobre a Torre Eiffel em Paris. Após examinar a sua câmara,

ele verificou que seis íons foram produzidos por cm3/s pela radiação na superfície da Terra,

enquanto que a 300 m, sobre o topo da Torre, o número era 3,5. De acordo com os cálculos de T.

Wulf, em 80 m, a intensidade dos raios gama já se reduziria à metade de seu valor do solo. Portanto, 

T. Wulf concluiu que “existe uma outra fonte qualquer de raios gama nas camadas superiores da

atmosfera, ou o coeficiente de absorção dos raios gama no ar é aparentemente menor do que aquele 

que se tem assumido”. [1, 2]  
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Observações com vôo de balão

Em 1900, H. Ebert realizou dois vôos de balão, e em 1901 efetuou mais um vôo,

alcançando uma altura máxima de 3770 m. Em seu primeiro vôo, o qual atingiu uma altura

máxima de 2920 m, ele observou que um corpo carregado negativamente se descarregava

mais rápido do que um carregado positivamente, mostrando assim um excesso de íons

positivos naquela camada da atmosfera. Em altitude maior, as taxas de descargas

tornaram-se iguais para ambos os sinais. Em seu segundo vôo, havia uma evidência clara

da variação da ionização com a altitude. Dessas observações, H. Ebert concluiu que: A taxa

de descarga dos corpos carregados crescia apreciavelmente com a altitude, tanto para a

carga negativa quanto para a positiva.

Entre 1909 e 1911, o físico suiço Gockel empreendeu vários vôos de balão. Em seu

último vôo, realizado no dia 2 de abril de 1911, ele comparou a taxa de ionização a 2500 m

com a já obtida a 2800 m, encontrando um fraco aumento da ionização com o aumento da

altitude. [1, 2]

Experimentos decisivos por
Victor Franz Hess e por W. Kolhorster

Vôos em 1911 e 1912

Em 1911, no primeiro de uma série de dez vôos de balão, o físico austríaco Victor Franz

Hess (1883-1964) (Figura 1) alcançou 1070 m. Ele estabeleceu que a ionização variava muito

pouco e concluiu: “Desde que a radiação naquela altitude não teve uma diferença notável em

relação à do nível do mar, deve haver uma outra fonte de radiação penetrante em adição à

radiação gama das substâncias radioativas na crosta da Terra”. No mesmo ano, ele fez dois

outros vôos de balão, e em 1912 mais sete vôos, nos quais ele concluiu: “Depois de efetuar uma

série de vôos de balão em 1912, pude confirmar que a intensidade da radiação diminuía

inicialmente, a partir de seu valor ao nível do mar. Entretanto, subindo a alturas de cerca de um

quilômetro ou mais, a radiação aumenta apreciavelmente e,

a uma altura de cerca de 3 quilômetros, atinge um valor

várias vezes superior ao nível do mar. A partir desses

resultados concluí que a causa dessa ionização era uma

radiação vinda do espaço, com um poder de penetração

extremamente elevado. Essa radiação é tão intensa que

mesmo o ar ao nível do mar se ioniza de modo apreciável.

Para procurar a origem dessa radiação efetuei medidas com

alturas variando entre um e dois quilômetros, com um vôo

de balão no dia 17 de abril de 1912, durante um eclipse solar

quase total. Como não observei nenhum decréscimo na

radiação durante o eclipse, pude concluir que o Sol não era a

fonte da radiação penetrante”. [4]
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Figura 1. Victor Franz Hess em um dos seus vôos de balão. 
Fonte: Figura extraída do site:
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Vôo confirmativo

Em 1913 e 1914, o físico alemão W. Kolhorster realizou cinco vôos de balão com técnicas

mais refinadas. Ele verificou o efeito da baixa temperatura no eletroscópio de T. Wulf antes que

seu balão subisse, algo a que V. F. Hess não tinha dado muita atenção. W. Kolhorster alcançou

uma altitude máxima de 9300 m, possibilitando uma ampliação da observação de V. F. Hess. Suas

observações confirmaram claramente as de Hess. Nas observações de Kolhorster a ionização

aumentava até atingir um valor de aproximadamente 50 vezes aquela do nível do mar.

Embora a radiação de origem cósmica pudesse estar bem estabelecida com relação às

observações feitas, não tinha um nome comumente aceito. E. Von Schweidler introduziu o termo

“raios Hess” para isto, mas V.F. Hess usou para si próprio o termo “radiação ultragama” e W.

Kolhorster chamou isto de “Hohenstrahlung – radiação do alto”.

Provavelmente devido à Primeira Guerra Mundial, não houve nenhum relato de

significância para a história de 1914 a 1922, apesar de os pesquisadores continuarem com as suas

observações em raios cósmicos. [1, 2]

Experimentos adicionais e as dúvidas de R. A. Millikan

A conclusão de V. F. Hess e W. Kolhorster de que havia uma fonte extraterrestre para a

radiação penetrante foi aceita por mais pesquisadores, mas R. A. Millikan não se convenceu disto.

Com colaboradores, ele realizou três séries de experimentos a fim de saber se V. F. Hess e W.

Kolhorster estavam certos.

Subida na estratosfera

Em março e abril de 1922, de Campo Kelly, Santo Antonio, Texas, R. A. Millikan e I. S.

Bowen lançaram quatro balões não tripulados à estratosfera, transportando eletroscópios e

termômetros. Três dos quatro balões foram recuperados, e dois destes fizeram registros

satisfatórios de seus vôos, os quais alcançaram altitudes de 11,2 e 15,5 km, respectivamente. A

comparação da leitura registrada no eletroscópio em nível de 5 km durante a subida com a leitura

no mesmo nível durante a descida, mostrou que a taxa média de descarga era aproximadamente

três vezes a da taxa de descarga na superfície da Terra. Millikan encontrou que a taxa era

somente 25 % do valor esperado da curva de Hess-Kolhorster. Então, Millikan e Bowen

concluiram: “Os resultados de todo trabalho em Campo Kelly constituem uma prova clara de

que não existe radiação de origem cósmica tendo tais características, como nós tínhamos

assumido”. [1, 2]

Observações em pico de montanhas e de avião

Em 1922 e 1923, R. A. Millikan e R. M. Otis realizaram uma série de experimentos. Otis fez 

medidas utilizando balões presos. Os seus resultados concordaram com aqueles de outros

observadores, em que acima de uma altitude de 2000 m, o número de íons por cm3/s era de 1 a 3,

menos do que aquele sobre o solo. Novamente, Otis enviou o seu experimento em vários vôos de

avião. Estes vôos alcançaram altitudes de mais de 5000 m. Os resultados obtidos estavam de

acordo com os de Millikan e Bowen.

Durante os verões de 1922-1923, Millikan e seus colaboradores realizaram uma série de

observações sobre o Monte Whitney (4130 m) e sobre o Monte Pike (4300 m). Eles encontraram
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variações com a altitude, mas nenhuma dependência da radiação penetrante com a luz do dia

ou escuridão, ou com a posição de alguns dos corpos celestes. As experiências anteriores

confirmaram as dúvidas de Millikan sobre a existência da radiação cósmica. [1, 2]

Medidas em lagos cobertos de neve:
removendo as dúvidas de Millikan

Em setembro de 1925, R. A. Millikan e G. H. Cameron realizaram uma série de

experimentos em lagos cobertos de neve em grandes altitudes. Eles foram primeiro para o

Lago Muir a 3590 m acima do nível do mar. O lago era muito profundo e possuía 700 m de

diâmetro. Neste lago, eles submergiram dois eletroscópios a uma profundidade de

aproximadamente 20 m, onde foi possível constatar que as leituras dos mesmos

diminuíram constantemente a partir da profundidade de 15 m abaixo da superfície. A

atmosfera acima do lago era equivalente em poder de absorção a 7 m de água, de modo que

esses raios eram tão penetrantes que se vinham de fora da atmosfera, tinham o poder de

passar através de 22 m de água antes de serem completamente absorvidos.

Para obter uma evidência clara de se estes raios eram de origem cósmica, vindo

completamente de cima, e a atmosfera agindo como um absorvedor, eles foram a um outro

lago próximo, Lago Arrowhead, a 1530 m de altitude, e realizaram a mesma experiência.

Usando os dados, Millikan traçou curvas com as leituras da ionização dos dois lagos.

Millikan então concluiu: “Dentro dos limites do erro observacional, toda leitura no Lago

Arrowhead correspondeu a uma leitura abaixo à do Lago Muir, mostrando então que os

raios estão vindo de cima, e que sua origem está inteiramente fora da camada da atmosfera

entre os níveis dos dois lagos”.

Foram estas observações em seus experimentos que convenceram Millikan sobre a

descoberta de Victor Franz Hess. E foi Millikan quem deu a esta radiação o nome de

“RAIOS CÓSMICOS”. [1, 2]
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OCCHIALINI, LATTES, POWELL E O PRÊMIO 
NOBEL DE FÍSICA (PNF) DE 1950

José Maria Filardo Bassalo1

Em 1950, o PNF foi concedido ao físico inglês Sir Cecil Frank Powell (1903-1969)

pelo desenvolvimento de técnicas fotográficas em emulsões nucleares para estudar os

processos nucleares e a conseqüente descoberta dos então mésons: primário ou méson  p

(hoje, píon), e secundário ou méson m (hoje, múon). Neste verbete, vou destacar os

trabalhos do físico italiano Guiseppe Pablo Stanislao Occhialini (1907-1993), assim como

os de físicos brasileiros que se relacionaram, diretamente ou indiretamente, com essa

descoberta. Para isso, usarei os seguintes textos: José Bellandi Filho e Ammiraju

Pemmaraju (Editores), Topics on Cosmic Rays: 60th Aniversary of C. M. G. Lattes –

Volumes 1, 2 (EDUNICAMP, 1984); Alfredo Marques (Editor), Cesar Lattes 70 Anos: A 

Nova Física Brasileira (CBPF, 1994); Ana Maria Ribeiro de Andrade, Físicos, Mésons e

Política: A Dinâmica da Ciência na Sociedade (HUCITEC/MAST/CNPq, 1999); 

Francisco Caruso, Alfredo Marques e Amós Troper (Editores), César Lattes, a

Descoberta do Méson p e outras Histórias (CBPF/MCT, 1999); César Lattes e Jesús de

Paula Assis, César Lattes: Descobrindo a Estrutura do Universo (EDUNESP, 2001);

Pietro Redondi, Giorgio Sironi, Pasquale Tucci e Gudi Vegni (Editors), The Scientific

Legacy of Beppo Occhialini (Società Italiana di Fisica e Springer-Verlag, 2006); e

Leonardo Gariboldi, Occhialini: Físico Itinerante (Ciência Hoje 41, Dezembro 2007).

Além desses livros, contei com as informações do físico brasileiro, nascido em Milão, Ugo

Camerini (n. 1925), via e-mail, a quem agradeço nesta oportunidade.   

Desde  o final da década de 1920 e por toda a década de 1930, experiências

realizadas com raios cósmicos [descobertos pelo físico austríaco Victor Franz Hess

(1883-1964; PNF, 1936), em 1911, e o termo cunhado pelo físico norte-americano Robert

Andrews Millikan (1868-1953; PNF, 1923), em 1925], indicavam que tais raios

apresentavam dois tipos de componentes: “duro” e “mole”. Registre-se que esses dois tipos 

foram inicialmente observados, em 1929, em trabalhos independentes realizados pelos

físicos, o russo Dmitri Vladimirovich Skobeltsyn (1892-1992) (Zeitschrift für Physik 54, p. 

686), o alemão Walther Bothe (1891-1957; PNF, 1954) e o austríaco Werner Kolhörster

(1887-1945) (Zeitschrift für Physik 56, p. 751), e o italiano Bruno Benedetti Rossi

(1905-1994) [Nature 125, p. 636 (1930)].  Em 1937, experiências independentes
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realizadas pelos físicos, os norte-americanos Carl David Anderson (1905-1991; PNF, 1936) e

Seth Henry Neddermeyer (1907-1988) (Physical Review 51, p. 884); Jabez Curry Street

(1906-1989) e Edward Carl Stevenson (n.1907) (Physical Review 51, p. 1005); e os japoneses

Yoshio Nishina (1890-1950), Masa Takeuchi e Torao Ichimiya (Physical Review 52, p. 1198)

anunciaram a descoberta, naqueles raios, de partículas fortemente ionizantes e com massa

(» 200 me;  me = massa do elétron 0.5 MeV/ c2) igual à prevista pelo físico japonês Hideki Yukawa

(1907-1981; PNF, 1949), em 1935, por ocasião em que formulou a Teoria da Interação Forte entre

os núcleons (prótons e nêutrons). Inicialmente, tais partículas foram denominadas de mésons

Andersonianos e, também, de mesotrons. Em 1940 (Physical Review 57, p. 61), os físicos, o

ítalo-russo Gleb Wataghin (1899-1986), e os brasileiros Aulus Paulus Pompéia (1911-1992) e

Marcello Damy Souza Santos (n.1914), trabalhando na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras

da Universidade de São Paulo (USP), realizaram uma experiência na qual mostraram que no

“componente mole” dos raios cósmicos havia uma produção múltipla de mésons em uma só

colisão e não uma produção plural de mésons (um em cada colisão), conforme Wataghin previra,

teoricamente, em 1934 (Lattes, op. cit). Registre-se que essa experiência, que ficou conhecida

como chuveiros penetrantes, foi estudada teoricamente pelo físico brasileiro Mário Schenberg

(1914-1990) (do grupo do Wataghin), ainda em 1940 (Anais da Academia Brasileira de Ciências

12, p. 281). Por outro lado, o valor da massa [(240 ± 20) me] e o da vida média (» 2 ́  10-6 s) desses

mesotrons foram determinadas em 1941, em experiências independentes realizadas pelos físicos,

o francês Louis Leprince-Ringuet (1901-2000) e colaboradores (S. Gorodetsky, E. Nageotte e R.

Richard-Foy) (Physical Review 59, p. 460); e o italiano Franco Rama Dino Rasetti (1901-2001)

(Physical Review 59; 60, pgs. 706; 198). Em 1942 (Bulletin of the Physical and Mathematical

Society of Japan 16, p. 23), os físicos japoneses Shoichi Sakata (1911-1970) e Takesi Inoue (n.

1921) formularam uma teoria na qual mostraram que a radiação cósmica era composta de dois

tipos de mésons. Pares de mésons diferentes também foram estudados teoricamente pelos físicos,

o brasileiro José Leite Lopes (1918-2006) e o suíço Josef Maria Jauch (1914-1974), em 1944

(Anais da Academia Brasileira de Ciências 16, p. 281). Registre-se que este foi o primeiro

trabalho científico de Leite Lopes.

A suspeita da existência desses dois tipos de mésons cósmicos foi confirmada pelos físicos

italianos Marcello Conversi (1917-1988), Ettore Pancini (1915-1981) e Oreste Piccioni

(1915-2002) em experiências realizadas em 1945 (Physical Review 68, p. 232) e em fevereiro de

1947 (Physical Review 71, p. 209), nas quais mostraram que os mesotrons ao serem detidos em

absorvedores de carbono (C), não eram aborvidos e sim, decaíam normalmente, isto é, sofriam a

interação fraca Fermiana, conforme foi mostrado posteriormente. Desse modo, concluíram que

aqueles mésons não sofriam a interação forte Yukawaiana e, portanto, deveria existir dois tipos de

mésons cósmicos. Esse resultado experimental foi confirmado por T. Sigurgeirson e A.

Yamakawa, também em 1947 (Physical Review 71, p. 319). Registre-se que um estudo teórico

sobre a experiência de Conversi-Pancini-Piccioni foi apresentado, ainda em 1947 e em trabalhos

independentes, pelos físicos, o ítalo-norte-americano Enrico Fermi (1901-1954; PNF, 1938), o

húngaro norte-americano Edward Teller (1908-2000) e o austro-norte-americano Victor

Frederick Weisskopf (1908-2002) (Physical Review 71, p. 314); o norte-americano Robert

Eugene Marshak (1916-1992) e  o germano-norte-americano Hans Albrecht Bethe (1906-2005;

PNF, 1967) (Physical Review 72, p. 506); e o japonês Yasutaka Tanikawa (n.1916) (Progress in

Theoretical Physics 2, p. 220). 

A confirmação definitiva da existência de dois tipos de mésons componentes da radiação

cósmica deveu-se às experiências realizadas por um grupo de físicos que trabalhava no H. H. Wills

Physical Laboratory, da Universidade de Bristol (UB), Inglaterra, localizado no quarto andar do

112 História da Ciência



prédio Royal Fort, prédio esse conhecido como “Torre do Cigarro”, em virtude de a sua

construção haver sido financiada pelo industrial inglês Henry Herbert Wills (1856-1922),

proprietário de uma indústria de tabaco. Esse Laboratório foi inaugurado em outubro de

1927, sendo seu primeiro Diretor o físico inglês Arthur Mannering Tyndall (1881-1961),

neto do físico inglês John Tyndall (1820-1893), famoso pela descoberta do efeito Tyndall

(ver verbete nesta série). O grupo referido acima, liderado por Powell, era formado de

físicos, técnicos e microscopistas [as chamadas Cecil´s Beauty Chorus (“Coro de Beleza de 

Cecil”)]. Dentre os físicos, estavam o brasileiro Cesare (César) Mansueto Giulio Lattes

(1924-2005), os italianos Occhialini e Camerini, os ingleses Hugh Muirhead (1925-2007)

e Peter Howard Fowler (1923-1996) [neto do físico neozelandês-inglês Sir Ernest

Rutherford (1871-1937; PNQ, 1908)], e o francês Pierre Cuer. Esse grupo [mais tarde

conhecido como o famoso Grupo de Bristol (GB)], como veremos mais adiante, fazia

experiências com reações nucleares com o Acelerador Crockroft-Walton da Universidade 

de Cambridge, assim como as reações decorrentes da incidência de raios cósmicos. Todas

essas experiências eram registradas em emulsões nucleares. No caso dos raios cósmicos, as 

emulsões eram expostas  nas montanhas do Pic du Midi de Bigorre (cujo pico maior tem

2.867 m de altura) e adjacências, nos Pirineus Franceses. Registre-se que essas emulsões

eram fabricadas pelas indústrias de material fotográfico, principalmente a Ilford Limited,

cujo Diretor era o químico Cecil Waller. Essa indústria fabricava as emulsões em quatro

tipos de tamanhos de grãos (microcristais): A, B, C e D, e três tipos de sensibilidades:

1, 2 e 3. 

Vejamos um pouco do começo da vida científica de Powell. Ele estudou na

Universidade de Cambridge, onde se doutorou em 1927. No Cavendish Laboratory dessa

Universidade, ele trabalhou com o físico escocês-inglês Charles Thomson Rees Wilson

(1869-1959; PNF, 1927) [o célebre inventor da câmara de névoa ou câmara de Wilson

(vide verbete nesta série)], seu orientador de Tese de Doutoramento e, também, com

Rutherford. Em 1928, foi convidado para ser assistente de Tyndall no H. H. Wills Physical

Laboratory, da UB. Eles trabalharam juntos em mobilidade de íons em gases até 1935. Em

1936, Powell visitou as Antilhas (região do Caribe) como sismógrafo de uma expedição

que investigava atividades vulcânicas. No ano seguinte voltou para Bristol e, juntamente,

com o físico inglês Geoffrey E. F. Fertel,  construíram o acima referido Acelerador

Crockroft-Walton, um tipo de gerador eletrostático de cascata capaz de acelerar

prótons (H1
1) rápidos e dêuterons (D1

2), com a energia de 750 keV. Enquanto Powell estava

trabalhando na construção desse gerador, o físico alemão Walther Heitler (1904-1981),

que também trabalhava na UB, chamou-lhe a atenção sobre a  técnica das emulsões

nucleares, técnica essa que já havia sido empregada pela primeira vez pelo físico japonês

S. Kinoshita, em 1912, e aperfeiçoada pelas físicas austríacas Marietta Blau (1894-1970) e

Hertha Wambacher (1903-1950), em 1937 (Nature 140, p. 585). Quando aquele acelerador 

entrou em funcionamento, em 1939, Powell e Fertel começaram a estudar o espalhamento

próton-nêutron (p.e., na reação do tipo: Li D Li H3
7

1
2

3
8

1
1+ Þ + ), medindo a energia dos

nêutrons por observação dos traços deixados pelo recuo dos prótons em emulsões

nucleares. Um primeiro resultado desse tipo de experimento foi por eles apresentado,

ainda em 1939 (Nature 144, p. 115).

Em alguns verbetes desta série, vimos que Lattes trabalhou na USP, no grupo de

Wataghin, do qual participavam Camerini, Occhialini (que chegou no Brasil em agosto de

1937), o físico brasileiro Abrahão de Morais (1916-1970), além dos já citados Marcello

Damy, Pompéia e Schenberg. Contudo, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra

Mundial (1939-1945) [guerra dos aliados (basicamente: Estados Unidos, França,
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Inglaterra e Rússia) contra Alemanha e Itália], em 31 de agosto de 1942, Occhialini, por ser

italiano, foi obrigado a deixar a USP e ser, incognitamente, guia de alpinismo na floresta de Itatiaia

(Agulhas Negras), entre São Paulo e o Rio de Janeiro. (Segundo Lattes, Occhialini chegou a

escrever um pequeno livro intitulado Pequeno Guia das Montanhas do Brasil, o qual, no

entanto, nunca foi publicado.) A nacionalidade de Occhialini foi também a responsável por ele não 

ter sido aceito para trabalhar no esforço de guerra, em Londres, por indicação do físico inglês

Patrick Mainard Stuart Blackett (1897-1974; PNF, 1948), com quem começou a trabalhar, em

1931, no Cavendish Laboratory que era, nessa ocasião, dirigido por Rutherford. Vejamos um

pouco do começo da vida científica de Occhialini.

Occhialini doutorou-se em 1929, no Instituto de Física da Universidade de Florença,

localizado em Arcetri, na Itália, com Rossi, que liderava um grupo de físicos naquele Instituto.

Rossi, em 1930 (Nature 125, p. 636), havia inventado uma técnica, com tubos de vácuo, que eram

“circuitos de coincidência” (“circuito Rossi”), no sentido que só emitiam um pulso se dois ou mais

pulsos eram emitidos. Ele então adaptou três contadores Geiger-Muller de maneira que somente

uma partícula, com uma trajetória vertical, poderia descarregar os três tubos. É oportuno registrar

que, apesar de Rossi haver utilizado essa sua técnica para confirmar os resultados de Kolhörster

que indicavam que alguns raios cósmicos penetravam até um metro no chumbo (Pb), o grande

líder da pesquisa em raios cósmicos nos Estados Unidos que era Millikan (que, conforme vimos

acima, cunhou o termo “raios cósmicos”), não acreditava na técnica inventada por Rossi e que foi

aperfeiçoada, principalmente pelos ingleses, conforme veremos mais adiante. Em 1933 (Physical

Review 43, p. 661), Millikan chegou a afirmar que: Estes experimentos com contadores a meu

juízo realmente medem os coeficientes de absorção de coisa nenhuma. Aliás, essa opinião ele já

havia apresentado em um Congresso sobre Física Nuclear que aconteceu em Roma, em outubro de

1931. Registre-se, também, que foi graças ao desenvolvimento dessa “técnica de coincidências” e

ao seu uso, que Bothe, com a colaboração do físico alemão Herbert Becker (1887-1955), realizou

suas pesquisas sobre a transmutação nuclear e que culminaram com a descoberta do nêutron

(vide verbete nesta série). Em reconhecimento a esse seu trabalho, Bothe compartilhou com o

físico alemão Max Born (1882-1970) o PNF/1954. [E. C. F. S. Fortes, M. C. Tijero e Vicente

Pleitz, Revista Brasileira de Ensino de Física 29, p. 415 (Julho-Outubro, 2007).]

Voltemos a Occhialini. Foi o uso e o aperfeiçoamento dessa técnica inventada por Rossi

que Occhialini apresentou em sua primeira pesquisa científica, em 1931 (Rendiconti della Reale

Accademia Nazionale dei Lincei 14, p. 103). Em vista disso, em julho de 1931, Rossi enviou

Occhialini para Cambridge para aprender a técnica da câmara de Wilson que Blackett usava em

suas pesquisas em reações nucleares. Inicialmente, Occhialini deveria fazer um estágio de

pós-doutoramento de apenas três meses com uma bolsa de estudos do Consiglio Nazionale delle

Richerce (“Conselho Nacional de Pesquisas”) do Governo Italiano. Contudo, ele passou lá cerca

de três anos, em virtude do inédito acoplamento que fez de sua técnica de controle dos contadores

Geiger-Muller com a técnica da câmara de Wilson que Blackett desenvolvera. Logo em 1932

(Nature 130, p. 363), eles publicaram o primeiro trabalho no qual foi apresentado, pela primeira

vez, esse “casamento” que permitia controlar o momento da passagem de uma partícula cósmica.

(Antes disso, a observação das partículas cósmicas na câmara de Wilson era feita por Blackett ao

acaso, ou seja, pois ela era aberta o maior número de vezes possível na tentativa de registrar algum

evento interessante.) Essa técnica foi muito importante, pois, graças a ela, foi possível confirmar a

existência do “elétron positivo” (hoje, pósitron) que havia sido descoberto por Anderson, em

1932. Essa confirmação foi apresentada em quatro trabalhos: três em 1933, assinados por

Occhialini (La Ricerca Scientifica 1, p. 372); por Blackett e Occhialini (Proceedings of the Royal

Society of London A139, p. 699); e por Chadwick, Blackett e Occhialini (Nature 131, p. 473); e o

quarto em 1934 (Proceedings of the Royal Society of London A144, p. 235), assinado por esses três 
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físicos. Registre-se que o físico inglês Sir James Chadwick (1891-1974; PNF, 1935), que

também trabalhava no Cavendish Laboratory, havia descoberto o nêutron, em 1932 (vide

verbete nesta série).    

Como Occhialini foi recusado para trabalhar no esforço de guerra, conforme

falamos acima, Blackett então o indicou para trabalhar com Powell, em Bristol, aonde

chegou em setembro de 1945. Como Powell era pacifista e esquerdista, como Occhialini, a

união dos dois foi portanto ideológica e científica, pois ambos, como já dissemos antes,

eram excelentes cientistas.

Em Bristol, Occhialini percebeu que as emulsões fotográficas usadas por Powell e

Fertel não eram apropriadas para observação dos prótons (H1
1), pois os seus riscos sofriam

interferência (“fading”) de fundo. Segundo Lattes, Occhialini “via risco de próton onde

não tinha”. Em vista dessa dificuldade, Occhialini foi falar com Waller, na Ilford, e juntos

construíram emulsões seis vezes mais concentradas (com espessura de 150 m m, contra as

emulsões de cerca de 20 m m fabricadas até então), usando brometo de prata (AgBr) para

aumentar a sensibilidade e, com isso, conseguiram segurar o fundo. Note-se quer essas

novas emulsões foram anunciadas por Powell, Occhialini, D. L. Livesey e L. V. Chilton,

em 1946 (Journal of Scientific Instruments 23, p. 102). Desse modo, Occhialini conseguiu

“transformar as emulsões espessas, moles e  deformáveis, em um verdadeiro aparelho de

medida, permitindo não somente detectar todas as partículas ionisantes, como também

identificar sua massa, sua carga e sua energia”. (Jacques Labeyrie, IN: The Scientific

Legacy of Beppo Occhialini, op. cit.) De posse dessa nova emulsão, que recebeu a

denominação de C2, pela Ilford, Occhialini tirou fotografias de prótons e de partículas-a e

as enviou para Lattes, na USP. Quando Lattes comparou essas fotografias com as que havia 

tirado com a câmara de Wilson que construíra com Camerini e Andrea Wataghin (filho de

Gleb), em 1945, percebeu que precisaria de “duas vezes mais tempo para produzir uma

semelhante”. Em vista disso, escreveu para Occhialini pedindo para ir para Bristol.

Imediatamente Occhialini foi até Powell e pediu-lhe que mandasse buscar Lattes, o que

aconteceu em janeiro de 1946.

Chegando em Bristol [com uma bolsa da fábrica de cigarros H. H. Wills e viajando

durante 40 dias em um navio cargueiro, com a passagem paga pela Fundação Getúlio

Vargas, graças à interferência do matemático brasileiro Leopoldo Nachbin (1922-1993)],

no início de 1946, Lattes começou a trabalhar com as novas C2 que haviam sido preparadas

pela Ilford, a pedido de Occhialini, conforme dissemos acima. Nesse seu trabalho, sua

função era a de obter o fator de encolhimento dessas novas chapas, para estudar a relação

alcance-energia de prótons das reações nucleares realizadas com o Acelerador

Crockroft-Walton (p.e.: D B B H1
2

5
10

5
11

1
1+ Þ + ). Desse modo, e contando com a

colaboração de Fowler e de Cuer, Lattes preparou dois artigos (assinados pelos três) que

foram publicados nos Proceedings of the Physical Society of London 59, p. 883

(02/02/1947) e na Nature 159, p. 301 (01/03/1947). Registre-se que, como nesses

experimentos era calculada apenas a relação alcance-energia de prótons, Lattes, então, teve 

a idéia de mandar preparar outras emulsões (segundo a sugestão do químico inglês Johnny

Williamson, do Departamento de Química da UB), desta vez tratadas com bórax [um

composto químico contendo boro (B)], para estudar a relação alcance-energia de nêutrons,

em reações nucleares do tipo: n B 2He H0
1

5
10

2
4

1
3+ Þ + , com os nêutrons obtidos em uma

reação nuclear do tipo: D B B n1
2

5
11

0
12

0
1+ Þ + .

Conforme afirmamos anteriormente, além dos experimentos sobre espalhamento

nêutron-próton, o grupo de Powell também realizava experiências com emulsões
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nucleares expostas no Pic du Mid para estudar esse mesmo tipo de espalhamento, porém com

raios cósmicos. Ora, como as chapas tratadas com bórax tinham um tempo de exposição em torno

de 15 dias, enquanto nas normais, esse tempo era de apenas dois ou três dias, Lattes achou que elas

poderiam fixar mais os produtos das reações nucleares com raios cósmicos que elas registrariam.

Assim, quando Occhialini foi às cavernas dos Pirineus para as suas férias de 1946, para exercitar

seu hobby de espeleologista, Lattes pediu-lhe que levasse consigo caixas de emulsões (C2), umas

tratadas com bórax  e outras sem esse composto, e as deixassem expostas por cerca de um mês no

Observatório do Pic du Midi. (Registre-se que Occhialini, junto com mais dois espeleologistas,

descobriram a caverna chamada Pierre Saint Martin, de 1.342 m de profundidade, em agosto de

1950.) Quando Occhialini, no final de janeiro de 1947 voltou para Bristol, na mesma noite de

chegada, revelou as chapas. Nessa revelação, percebeu que as emulsões com bórax era melhores

para estudar a radiação cósmica por causa de uma maior fixação dos processos de desintegração.

Em vista disso, preparou dois trabalhos, assinados por ele e por Powell, e os enviou para a Revista

Nature, que os publicou no Volume 159, p. 93 (18/01/1947) e  p. 186 (08/02/1947), enfatizando

essas vantagens.

O exame microscópico minucioso realizado pelo GB, das emulsões trazidas por

Occhialini, revelou uma grande descoberta. Com efeito, a microscopista Marietta Kurz encontrou, 

em uma chapa com bórax (borada), um evento incomum, primeiramente interpretado por Powell e

Muirhead, qual seja: um méson que parava e, emergindo de sua extremidade, um novo méson de

cerca de 600 m m de alcance. Uma semana depois, a microscopista Irene Roberts encontrou um

segundo “méson duplo”. Desse modo, Lattes, Muirhead, Occhialini e Powell prepararam um

artigo comunicando essa descoberta e o enviaram para a Nature que o publicou em seu Volume

159, p. 694 (24/05/1947). É oportuno registrar que, nesse mesmo volume da Nature, porém quase

três meses antes, em 08/03/1947,  p. 331, Lattes e Occhialini publicaram um artigo no qual

registraram a posição e a energia dos nêutrons observados naquelas chapas boradas.

Ora, como o GB possuía apenas dois eventos do “méson duplo” e considerando que o físico 

inglês Donald H. Perkins, do Imperial College of Science and Technology, estava realizando

experimentos com emulsões (B1) da Ilford, em aviões da Real Air Force, numa altitude de cerca de 

10.000 m, e com um resultado já publicado [Nature 159, p. 126 (01/1947)], o GB precisava obter

mais eventos que pudessem confirmar a importante descoberta e, se possível, publicá-la antes.

Desse modo, Lattes foi ao Departamento de Geografia da Universidade de Bristol para ver se

encontrava um pico mais alto do que o do Pic du Mid, para expor as emulsões boradas. Nessa

pesquisa, descobriu que havia uma estação meteorológica no Clube Andino Boliviano, localizado

no primeiro pico do monte Chacaltaya [que no idioma aimara significa “adonde los huesos

tiemblan”, segundo o físico brasileiro Alfredo Marques de Oliveira (n.1930)], nos Andes

Bolivianos, com 5.500 m de altura e distante 20 km da capital La Paz. Sabendo disso, Lattes foi a

Powell pedindo que lhe pagasse uma viagem de avião para ir até lá, expor suas chapas boradas por

cerca de um mês. Sobre essa viagem existe um fato inusitado. O Diretor do Laboratório Willis,

Arthur Tyndall havia recomendado a Lattes que viajasse em um avião da British Overseas Airways 

Corporation  (BOAC). Contudo, o “anjo da guarda” de Lattes, no qual ele acreditava possuir, o fez 

tomar um avião brasileiro, o Super Constelation da Varig, e viajou para o Rio de Janeiro, no dia 07

de abril de 1947. Depois viajou para La Paz. O caso inusitado é que o avião inglês caiu em Dakar

matando todos os seus ocupantes e, como Muirhead pensava que ele se encontrava nesse avião,

chegou a fazer uma nota necrológica de Lattes. Quando Lattes voltou para Bristol, Muirhead lhe

falou que havia escrito essa nota porém, como soubera que Lattes estava vivo, rasgou-a, para

tristeza de Lattes que queria lê-la. Esse fato foi contado por Lattes, no Centro Brasileiro de

Pesquisas Físicas (CBPF), no Rio de Janeiro, em uma conversa informal, da qual eu participei.
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Quando Lattes chegou em La Paz, foi até a Faculdad de Ciências Físicas y

Matemáticas da Universidad Mayor de San Andrés e se encontrou com o professor Don

Vicente Burgaleta (m.1952), um engenheiro que havia construído várias estradas na

Bolívia. Ele, ao saber do objetivo do Lattes, indicou o físico e meteorologista espanhol

Ismael Escobar Vallejo, então Diretor do Serviço Meteorológico da Bolívia, para melhor

ajudá-lo. Daí, então, Lattes e Escobar acertaram ir até a estação meteorológica no Clube

Andino Boliviano, referido acima. Desse modo, no pico do Chacaltaya, Escobar  armou um 

pequeno barraco, coberto, e colocou as emulsões levadas por Lattes. Um mês depois,

Lattes foi apanhá-las. Ainda em La Paz, e na casa de Escobar, Lattes revelou as chapas e

observou que exista mais um “méson duplo”, muito embora a água que utilizara na

revelação estivesse um pouco suja e, portanto, não garantia essa observação. Ao voltar ao

Rio de Janeiro, Lattes foi ao laboratório do físico brasileiro Joaquim Costa Ribeiro

(1906-1960), na Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) e, no microscópio  desse

laboratório, confirmou o terceiro “méson duplo”, com o mesmo alcance dos dois

primeiros, qual seja: 600 m m, confirmação essa corroborada por Leite Lopes e pelo físico

austríaco Guido Beck (1903-1988), também professores da FNFi. 

De volta a Bristol, Lattes reuniu-se com Powell e Occhialini e, nas chapas expostas

em Chacaltaya, encontraram mais 30 novos “mésons duplos”. Em vista disto, convencidos 

que haviam descoberto um processo fundamental da Natureza, começaram a calcular as

massas dos mésons “primário” e “secundário” contando os grãos deixados nos traços

vistos nas emulsões. De posse desses cálculos, escreveram artigos (assinados pelos três)

que foram publicados na Nature 160, p. 453 (04/10/1947) e p. 486 (11/10/1947), e nos

Proceedings of the Royal Society of London 61, p. 173 (08/1948). Nesses trabalhos, eles

identificaram o méson primário ou méson p [m (260 30) mep = ±  ] com a partícula

prevista por Yukawa (também conhecida como Yukon), em 1935, e o méson secundário 

ou  méson m [m (205 20) mep = ±  ] com o mésotron, descoberto em 1937, conforme já

anotamos. Aliás, ao calcularem essas massas, eles perceberam que do méson “pesado” (p)

saía o méson “leve” (m) e algo leve e neutro que, muito mais tarde, em 1962, foi identificado 

como o neutrino do múon (nm ). É oportuno registrar que o físico  dinamarquês Niels

Henrik David Bohr (1885-1962; PNF, 1922), que dirigia um grupo de pesquisas em

Copenhague, ao tomar conhecimento dessas experiências realizadas e interpretadas pelo

GB, mandou alguns de seus assistentes até Bristol para conhecê-las. Ao regressarem a

Copenhague, falaram a Bohr sobre o que tinham visto lá e, dessa conversa, surgiu o convite

de Bohr para que Lattes fosse expor essas experiências para o seu grupo, em Copenhague.

No final de 1947, por indicação de Wataghin, Lattes recebeu uma Bolsa de Estudos

da Fundação Rockfeller para tentar produzir artificialmente esses mésons. Para isso, ele

queria usar o novo acelerador de partículas denominado sincrocíclotron, de 184 polegadas 

[que acelerava partículas-a (dois prótons e dois nêutrons: quatro núcleons), a 380 MeV],

que fora colocado em funcionamento na Universidade de Berkeley, na Califórnia, Estados

Unidos da América do Norte, em novembro de 1946, pelo físico norte-americano Eugene

Gardner (1913-1950). Então, em uma de suas viagens ao Rio de Janeiro, Lattes e Leite

Lopes foram falar com o Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva (1889-1976),

representante do Brasil na Comissão de Energia Atômica das Nações Unidas, para

conseguir permissão a Lattes trabalhar no novo acelerador. Ela foi conseguida por Bernard

M. Baruch (1870-1965), representante norte-americano naquela Comissão. 
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No entanto, Lattes viu que partículas-a de 380 MeV eram insuficientes para produzir

mésons p, pois correspondia a 95 MeV/núcleon no chamado Sistema de Laboratório (SL).

Contudo, no Sistema do Centro de Massa (SCM), era possível contar com a energia de Fermi

(movimento interno) dos prótons e nêutrons componentes da a, para a produção desejada,

conforme ele próprio e Leite Lopes haviam checado. Assim, com essa idéia em mente, partiu para

Berkeley e, em fevereiro de 1948, juntamente com Gardner, produziu os primeiros mésons p

negativos (p–) (Science 107, p. 270, 1948; Proceedings of the American Physical Society, 1948).

Mésons p positivos (p+) também foram produzidos por Lattes, Gardner e John Burfening (aluno de 

doutoramento de Lattes) (Physical Review 75, p. 382, 1949). Nessas experiências, esses mésons p

tiveram suas massas estimadas em cerca de 300 vezes a massa do elétron. É importante salientar

que, em fevereiro de 1949, o físico norte-americano Edwin Mattison McMillan (1907-1991; PNQ, 

1951), que havia construído o síncrotron, que acelerava elétrons a 300 MeV, pediu a Lattes que

examinasse algumas chapas que haviam sido expostas a raios g produzidos naquele acelerador. Ao 

examiná-las, na noite que as recebeu, encontrou cerca de uma dúzia de mésons p, tanto positivos

como negativos, além das primeiras evidências de um méson neutro (hoje, p0). Apesar de, no dia

seguinte, Lattes haver falado a McMillan sobre esses eventos que, segundo Lattes, foram os

primeiros mésons (carregados e neutros) fotoproduzidos, McMillan não publicou essa

descoberta. Essa indecisão de McMillan talvez fosse conseqüência de que o físico

norte-americano Ernst Orlando Lawrence (1901-1958; PNF, 1939), que dirigia o Laboratório de

Radiação da Universidade de Berkeley, não acreditava na fotoprodução dos mésons. Registre-se

que o p0 foi fotoproduzido logo depois, em 1950 (vide verbete neste série). 

A descoberta do p teve grande repercussão na imprensa brasileira (por ação de Leite Lopes) 

e na mundial a ponto de ser atribuído a  Powell, o PNF de 1950. Aliás, segundo Lattes, o Comitê

Nobel pensou atribuir o PNF de 1950 para Powell, Lattes e Gardner. Contudo, como Gardner

estava bastante doente [ele estava com beriliose (que tira a elasticidade dos pulmões), que ele

contraíra ao haver trabalhado com berílio (Be), no Projeto Manhattan (vide verbete nesta série)],

havia a preocupação de que ele poderia morrer antes de recebê-lo. Realmente Gardner morreu em

27 de novembro de 1950. 

Na conclusão deste verbete, é oportuno registrar que Powell não fez nenhuma referência a

Occhialini em sua Nobel Lecture (Powell: NOBEL e-MUSEUM) (apenas citou os artigos dele

com Lattes, Occhialini e Muirhead e dele com Occhialini, ambos em 1947, e referidos neste

verbete) diferentemente de Blackett que, em sua Nobel Lecture (Blackett: NOBEL e-MUSEUM),

falou várias vezes em Occhialini, tais como: In autumn of 1931 in collaboration with G. P. S.

Occhialini, I started to study the energetic particles found in cosmic rays by means of cloud

method. ...(“No outono de 1931 em colaboração com G. P. S. Occhialini, eu comecei a estudar as

partículas energéticas encontradas em raios cósmicos por meio do método da nuvem” ...)

Occhialini and I decided to place Geiger counters above and below a vertical cloud chamber, so

that any ray passing through the two counters would also pass through the chamber. …

(“Occhialini e eu decidimos colocar contadores Geiger acima e abaixo de uma câmara de nuvem

vertical, de modo que qualquer raio que passasse através dos dois contadores passaria também

através da câmara ...)  During the late autumn of 1932, Occhialini and I, using our new

counter-controlled cloud method, accumulated some 700 photographs of cosmic rays, among

which groups of associated rays were so striking a feature as to constitute a new phenomenon and

to deserve a name. From their appearance they came to be known as “showers” of cosmic ray

particles. … (“Durante o último outono de 1932, Occhialini e eu, usando nosso novo método da

câmara de névoa com contador controlado, acumulamos cerca de 700 fotografias de raios

cósmicos, entre as quais os grupos de raios associados era uma característica tão impressionante
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que por si só já constituía um novo fenômeno e merecia um nome. Em razão de sua

aparência eles vieram a ser conhecido como ‘cascatas’ de raios cósmicos” ...) Occhialini

and I suggested that the anomalous absorption of hard gamma rays by nuclei might be a

result of the process of pair production and that the observed re-emission of softer

radiation might represent the emission of two 0.5 MeV quanta resulting from the

annihilation of a positive and negative electron. Subsequent work has confirmed that

suggestion. (“Occhialini e eu sugerimos que a absorção anômala de raios gama duros pelo

núcleo poderia ser um resultado do processo de produção de pares e que a re-emissão

observada da radiação mole poderia representar a emissão de dois quanta de 0.5 MeV

resultantes da aniquilação de um elétron positivo com um negativo. Trabalhos posteriores

confirmaram essa sugestão”).

Pelo que descrevemos neste verbete, vê-se que Occhialini foi duplamente

esquecido pelo Comitê Nobel, quer na descoberta da produção de pares (Blackett), quer

na descoberta do méson p (píon) (Powell). Contudo, ele não foi esquecido pela

comunidade científica, como se pode ver na série de prêmios que recebeu (Leonardi

Gariboldi e Pasquale Tucci, IN: The Scientific Legacy of Beppo Occhialini, op. cit.):

Sella Prize (1934), Vallauri Prize (1935), Einaudi Prize (1949), Charles Vernon Boys

Prize (1951), Feltrinelli Prize (1955), e Wolf Prize (1979) [este, compartilhado com o

físico holandês George Eugene Uhlenbeck (1900-1988), formulador da idéia de spin do

elétron, juntamente com o físico holandês Samuel Abraham Goudsmith (1902-1978), em

1925]. Note-se que o reconhecimento do importante trabalho realizado por Occhialini e

Blackett já havia sido considerado pelo físico francês, o Príncipe Louis Victor Pierre

Raymond de Broglie (1892-1987; PNF, 1929) ao sugerir que o PNF de 1936 fosse dividido

entre Anderson, e Blackett e Occhialini. (Martha Cecília Bustamante, IN: The Scientific

Legacy of Beppo Occhialini, op. cit.)

Ainda sobre Occhialini há uma curiosidade sobre o nome com que ele assinou um

grande número de artigos. Vimos neste verbete que ele trabalhou com Blackett, que

assinava seus trabalhos como P. M. S.  Blackett. O P era de Patrick, o M de Maynard e o S de 

Stuart. Vimos, também, que eles escreveram dois artigos juntos. No primeiro, de 1932,

Occhialini assinou apenas G. Occhialini. Contudo, no segundo, de 1933, ele assinou como

G. P. S. Occhialini. Quando lhe perguntavam sobre o significado das três letras iniciais, ele

dizia: G de Giuseppe, P de Pepino e S de Sommerfeld, pois ele tinha muita admiração pelo

físico alemão Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld (1868-1951). Contudo, isso era

apenas um chiste dele, pois seu nome verdadeiro era Giuseppe Paolo Stanislao

Sommerfeld, conforme vimos acima e, portanto, tem as mesmas iniciais. É oportuno

registrar que durante a vida científica de Occhialini, ele escreveu muitos artigos como G. P.

S. Occhialini, assim como apenas G. Occhialini, como se pode ver no livro The Scientific

Legacy of Beppo Occhialini, op. cit.

Por fim, é oportuno registrar que Lattes,  parceiro de Powell e Occhialini na

descoberta do méson p, conforme vimos neste verbete, também não foi esquecido pela

comunidade científica, pois recebeu os seguintes prêmios: Prêmio Einstein (Academia

Brasileira de Ciências, 1951), Prêmio Ciências (Instituto Brasileiro de Educação, Ciência

e Cultura, 1953), Prêmio Ernesto Fonseca Costa (Conselho Nacional de Pesquisas,

1953), Prêmio Moinho Santista-Física (SAMBRA, 1975), Prêmio Bernardo Houssay

(Organização dos Estados Americanos, 1978), e Prêmio em Física (Academia de Ciências 

do Terceiro Mundo, 1987) (vide verbete nesta série).
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A CRÔNICA DOS GASES1

José Maria Filardo Bassalo2

Segundo nos conta o físico português Armando Gibert (1914-1985) em seu livro

intitulado Origens Históricas da Física Moderna: Introdução Abreviada (Fundação

Calouste Gulbenkian, 1982), a origem da palavra gás é controvertida. O médico e químico

flamengo Jan Baptist van Helmont (1577-1644) – descobridor do gás silvestre, por volta de 

1600, gás esse redescoberto pelo químico escocês Joseph Black (1728-1799), em 1754, ao

qual deu-lhe o nome de ar fixo, hoje conhecido como gás carbônico (CO2) –, por volta de

1610 designou por espíritos os compostos voláteis obtidos em reações. Como em flamengo 

espírito significa ghoast (em inglês, ghost), daí, provavelmente, atribuir-se a essa palavra

flamenga a origem da palavra gás. Por outro lado, é também provável que essa palavra

tenha se originado do vocábulo latino chaos, que significa desordem. Há quem afirme que

gás provém de um termo hebreu que significa “impureza que se separa de um corpo”. Neste 

artigo iremos ver como se originou o conceito desse importante elemento físico-químico.

Comecemos com o gás mais importante do nosso planeta: o ar atmosférico. 

O filósofo grego Anaxímenes de Mileto (c.570-c.500) considerava que o ar seria o

elemento primordial da Natureza, já que ele se reduziria à água por simples compressão.

Essa sua afirmação era para se contrapor ao filósofo grego Tales de Mileto (640-546) que

afirmava ser a água o elemento primordial da Natureza sobre a qual a Terra flutua e é o

começo de todas as coisas. Por sua vez, o filósofo grego Empédocles de Akragas (atual

Agrigento) (c.490-c.430) realizou uma experiência prática para demonstrar a existência do

ar  ao mostrar que a água em um recipiente não entrava em um tubo, com ar, quando este é

imerso nesse recipiente de boca para baixo. Provada a existência do ar, restava uma

questão, qual seja, a de saber se ele tinha peso. Essa questão, contudo, levou muito tempo

para ser respondida.

Com efeito, somente no Século 17, o físico e astrônomo italiano Galileu Galilei

(1564-1642) em seu livro intitulado Diálogos sobre Duas Novas Ciências, publicado em

1638, descreve uma experiência na qual calculou a densidade do ar encontrando para a

mesma o valor de 1/400, sendo o seu verdadeiro valor: 1/773. No entanto, ele não chegou a

calcular o peso da camada de ar sobre a Terra, o que só aconteceu com as experiências

realizadas pelo físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647), em 1643. Desse cálculo
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realizado por esse discípulo de Galileu, surgiu o conceito de pressão atmosférica (PA). [Sobre

essas experiências realizadas por Torricelli, bem como as do físico e matemático francês Blaise

Pascal (1623-1662), realizadas entre 1647 e 1648, com a colaboração de seu cunhado Florin Périer 

(1605-1672) e do engenheiro e geógrafo francês Pierre Petit (1598-1677), realizadas nas encostas

do Puy-de-Dôme sobre a PA, ver os verbetes que escrevi para o site www.searadaciencia.ufc.br.]

A PA também foi comprovada, experimentalmente, pelo físico alemão Otto von Guericke

(1602-1686), com sua célebre experiência dos “hemisférios de Magdeburg”, na qual dois

hemisférios de metal eram encaixados um ao outro e expulso o ar de seu interior, por intermédio de

uma bomba de vácuo que ele próprio havia fabricado em 1650. Note-se que a primeira tentativa de

Guericke para fazer esse tipo de bomba, foi realizada por ele ao retirar água do interior de um barril

de madeira por intermédio de uma mangueira de bombeiro. Contudo, essa tentativa malogrou em

razão da deficiência da calafetação e da porosidade da madeira que fizeram penetrar água no barril. 

Numa segunda tentativa, ele colocou um barril menor dentro do maior, encheu-os de água e

começou a retirá-la, conseguindo obter um vácuo parcial no barril interno. Por fim, usou uma

esfera de cobre (Cu) e, com ela, obteve um razoável vácuo. A partir daí, construiu a sua famosa

bomba de vácuo referida acima e, com ela, realizou uma série de experiências, como a famosa de

1654, na presença do Imperador Ferdinand III (1608-1657) em uma praça pública de Magdeburg,

cidade da qual Guericke foi prefeito de 1646 a 1681, por ocasião do Congresso Imperial de

Ratisbon. A tentativa no sentido de abrir os hemisférios foi realizada por uma parelha de cavalos.

Registre-se que a PA impedia que os cavalos conseguissem separar os hemisférios. Quando o ar

voltava à esfera, ela se abria com facilidade. As diversas experiências conduzidas por Guericke e

apresentadas em seu livro Experimenta nova, ut vocantur, Magdeburgica, publicado em 1672,

levaram-no a formular o conceito de  elasticidade do ar. É interessante registrar que foi por

ocasião daquele Congresso que Guericke teve conhecimento do tubo de Torricelli, por intermédio 

do padre capuchinho italiano Valerianus Magnus (1586-1661), que lhe disse haver descoberto

esse tubo antes de Torricelli. [A. Kistner, Historia de la Física (Labor S. A., 1934).] 

Informado sobre os trabalhos de Torricelli e de Guericke sobre a pressão atmosférica, o

físico e químico inglês Robert Boyle (1627-1691) começou a projetar um compressor de ar cuja

conclusão ocorreu em 1660, e para o qual teve a colaboração de seu assistente o físico inglês

Robert Hooke (1635-1703). Com o aperfeiçoamento de seu compressor, Boyle iniciou uma série

de experiências na qual media o volume do ar sob várias pressões, baixas e altas, e em uma mesma

temperatura. Tais experiências foram descritas no livro New Experiments Physio-Mechanical,

Touching the Spring of the Air and Its Effects, publicado ainda em 1660. Por ser esse livro

essencialmente não-aristotélico, recebeu uma série de críticas por parte dos aristotélicos,

principalmente do famoso filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-1679) – célebre por haver escrito 

o Leviathan, em 1651 – e do desconhecido jesuíta italiano Franciscus Linus (1595-1675). Este

defendia a hipótese de que no tubo de Torricelli e acima da coluna de mercúrio (Hg), existia ao

invés do vácuo, uma membrana invisível, o funículo, que era responsável pela adesão do Hg às

paredes desse tubo. Ao reeditar, em 1662, o seu New Experiments, Boyle respondeu a essas

críticas após realizar novas experiências. É justamente no apêndice dessa nova edição, no qual

examinou a hipótese funicular, que Boyle expõe a sua famosa lei: Para uma massa de gás, a

temperatura (T) constante, o produto da pressão (P) pelo volume (V) se mantem constante. É

oportuno observar que o físico inglês Richard Towneley (1629-1707) foi quem mostrou a Boyle

que na tabela organizada pelo próprio Boyle, na qual relacionava as diferenças de nível entre as

extremidades da coluna de Hg em um tubo em forma de J, tendo a extremidade da perna menor

fechada, e o volume do ar confinado nessa mesma perna, se podia observar que suas respectivas

medidas eram inversamente proporcionais, isto é, quanto maior fossem aquelas diferenças, menor

seria este volume. Observe-se, também, que como o físico inglês Henry Power (1623-1668) fez
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nessa mesma época uma observação análoga à de Towneley e à de Boyle sobre o

comportamento isotérmico do ar, tal lei passou a ser conhecida como Lei de

Towneley-Power-Boyle. [Clifford Ambrose Truesdell III, Essays in the History of

Mechanics (Springer-Verlag, 1968).] 

Por outro lado, na França, em 1676, o físico francês Eimé Mariotte (1620-1684)

realizou experiências semelhantes com as quais chegou ao mesmo resultado de Boyle,

porém somente as publicou em 1679, no Journal des Sçavants 7, p. 300, em um artigo

intitulado De la nature de l´air. Essa lei, hoje conhecida como Lei de Boyle-Mariotte

(LB-M), traduzida pela expressão PV = Constante, é uma das primeiras leis quantitativas

da História da Física. Segundo nos fala o físico e filósofo da ciência, o norte-americano

Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) em seu livro intitulado A Estrutura das Revoluções

Científicas (Perspectiva, 1975), as experiências quantitativas realizadas por Boyle só

passaram a ser reconhecidas e, portanto, constituindo-se em um paradigma, quando o ar

foi reconhecido como um fluido e, desse modo, foi possível aplicar os conceitos elaborados 

na Hidrodinâmica, com os trabalhos dos físicos e matemáticos suíços Leonhard Euler

(1707-1783), em 1727, e Daniel Bernouilli (1700-1782), em 1733/1738, conforme

veremos mais adiante.

A primeira tentativa de estudar a expansão do ar com a mudança de temperatura foi

feita pelo físico francês Guillaume Amontons (1663-1705), em 1699 (Mémoires de

l´Academie Royale des Sciences de Paris, p. 112), ao pesquisar as relações entre a pressão

(P) e o volume (V) de uma certa quantidade de ar, quando há variação de sua temperatura

(T). Desse modo, observou que diferentes quantidades de ar têm elasticidade (“spring”)

igualmente aumentada por uma mesma variação de temperatura, chegando esse aumento a

ser cerca de 1/3, quando a temperatura varia entre a do meio ambiente e a da ebulição da

água. Por outro lado, observou ainda que qualquer volume de ar aumentará na mesma

fração e naquele mesmo intervalo de temperatura, se esse volume tiver a oportunidade de se 

expandir mantendo a pressão constante, isto é, sem mudar a sua elasticidade. [W. E.

Knowles Middleton, A History of the Thermometer and Its Use in Meteorology (The

Johns Hopkins Press, 1996).]  

Paralelamente ao estudo experimental do comportamento do ar com a temperatura,

que resultou na LB-M, tentativas no sentido de estudá-lo também teoricamente foram

realizadas. Uma delas, foi apresentada pelo físico e matemático inglês Sir Isaac Newton

(1642-1727) em seu famoso livro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica,

publicado em 1687. Para poder demonstrar a LB-M, Newton formulou a hipótese de que

um fluido é composto de “partículas que se evitam mutuamente”, e que a força entre elas

deve ser “inversamente proporcional à sua distância”. Contudo, o primeiro a formular uma

teoria cinética do ar foi Euler, conforme afirmamos acima, em um artigo intitulado

Tentamen Explicationis Phenomenorum Aeris, publicado em 1727 (Commentarii

Academia Scientiarum Petropolitanae 2, p. 347), no qual considerou o ar como um

composto de moléculas esféricas girantes, isto é, em movimento de vórtex, e densamente

juntas. Segundo esse modelo, a pressão do ar é uma manifestação da força centrífuga

resultante da rotação das moléculas. Desse modo, assumindo ser v a velocidade do

movimento do vórtex das moléculas, r a densidade do ar e P a sua pressão, Euler deduziu

uma Equação de Estado para o ar seco dada por P v2/ 3= r , observando então que, quando

a temperatura é constante, a expressão que deduziu reproduz a LB-M, ou seja: P m/ Vµ =r

. Registre-se que uma expressão análoga a essa de Euler já fora obtida pelo matemático

suíço Jakob Hermann (1678-1733) e apresentada no livro intitulado Phoronomia sive de
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viribus et motibus corporum solidum et fluidorum libri duo, publicado em Amsterdam, em

1716. (Middleton, op. cit.; Truesdell, op. cit.).  

Embora a teoria de Euler sobre o ar fosse cinética, ela não levava em conta o

comportamento estatístico de seus componentes. Esse duplo tratamento foi considerado por

Daniel Bernouilli, segundo dissemos acima, em seu famoso livro de nome Hydrodynamica, sive

de viribus et motibus fluidorum commentarii, escrito em 1733 e publicado em Strasbourg, em

1738. Para ele, o ar era um “fluido elástico” composto de “diminutos corpúsculos esféricos que se

deslocam em todas as direções, num movimento rápido e praticamente infinito em número”. Para

deduzir a LB-M, Daniel Bernouilli admitiu a idéia básica de que a pressão (“elasticidade”) do ar

sobre as paredes que o contém é devida aos inúmeros choques de suas partículas constituintes

contra as referidas paredes; além disso, assumiu que essa pressão é proporcional à densidade

superficial de suas partículas e inversamente proporcional à distância média entre elas. Por fim,

considerou que as partículas exercem uma força média por ocasião dos choques na parede e que

todas elas se deslocam com a mesma velocidade. É oportuno esclarecer que essa hipótese da

constância da velocidade molecular foi corrigida pelo físico e matemático escocês James Clerk

Maxwell (1831-1879), em 1860 (Philosophical Magazine 19, p. 19), ao demonstrar a sua famosa

Lei de Distribuições de Velocidades de N moléculas de um gás, segundo a qual a temperatura era

proporcional à energia cinética das moléculas. Esclareça-se, também, que essa Lei foi estudada

pelo físico austríaco Ludwig Edward Boltzmann (1844-1906), em 1868 (Sitzungsberichte der

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien 58, p. 517) e, posteriormente generalizada,

em 1876, ao considerar a energia potencial das moléculas componentes dos gases, constituindo, a

partir daí, o que hoje se conhece como Distribuição de Maxwell-Boltzmann.

É interessante ressaltar que idéias semelhantes às de Hermann, Euler e Daniel Bernouilli

foram também desenvolvidas pelo primeiro cientista e também poeta, o  russo  Mikhail

Vasilyevich Lomonosov (1711-1765), em trabalhos realizados na década de 1740, nos quais

defendeu a hipótese de que “a causa do calor e do frio era devida ao movimento mútuo de

diminutas e imperceptíveis partículas”. É ainda oportuno ressaltar que, em 1816 (Annals of

Philosophy 8, p. 56) e em 1821 (Annals of Philosophy 1, pgs. 273; 340; 401), o físico e matemático

inglês John Herapath (1790-1869) propôs uma teoria parecida à de Daniel Bernoulli, porém com a

hipótese de que a temperatura era proporcional ao momento linear das moléculas, ao invés de ser

com a energia cinética, conforme Maxwell demonstraria, mais tarde, em 1860, segundo vimos

acima. Note-se que essa idéia de Herapath foi apresentada em 1820 à Royal Society of London,

porém foi rejeitada por “não apresentar profundo estudo matemático”, segundo o seu Presidente, o 

químico inglês Sir Humphry Davy (1778-1829). [Leonid Ponomarev, In Quest of the Quantum

(Mir Publishers, 1973); Jagdish Mehra e Helmut Rechenberg, The Historical Development of

Quantum Theory, Volume 1 (Springer Verlag, 1982); Truesdell, op. cit.]

Ainda com relação ao desenvolvimento da Teoria Cinética dos Gases, registre-se que

novas contribuições a esse desenvolvimento foram apresentadas em seqüência ao trabalho de

Herapath. Com efeito, em 1843, o instrutor naval inglês John James Waterston (1811-1883) – que

era um exímio jogador de bilhar – publicou um livro intitulado Thoughts on the Mental

Functions, no qual introduziu o conceito de livre caminho médio, escrevendo que a distância

percorrida por uma molécula, após colidir com uma outra e antes de encontrar uma segunda, é

inversamente proporcional à densidade do meio. Em 1846 (Proceedings of the Royal Society of

London 5, p. 604), ele discutiu a Lei dos Gases, considerando o efeito de diferentes massas

moleculares, da condensação, da dilatação e do valor da vis viva Leibniziana, assim como da

resistência do meio gasoso ao movimento de uma superfície através dele. Em 1851 (Reports of the

British Association for the Advancement of Science, p. 6), Waterston apresentou na Reunião da

Associação Britânica para o Progresso da Ciência um trabalho no qual, dentre outras coisas,
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afirmou que a “vis viva Leibniziana” do movimento caótico de uma dada quantidade de

gás constitui a “quantidade de calor” nela contida e, mais ainda, que o equilíbrio entre a

pressão e o calor entre dois gases ocorre quando o número de átomos da unidade de

volume é igual, e a “vis viva Leibniziana” de cada átomo também é igual. Em vista disso,

concluiu que a temperatura em todos os gases é proporcional à massa de um átomo

multiplicado pela média quadrática das velocidades (<v>2) dos movimentos moleculares, 

sendo medida a partir do zero absoluto. Registre-se que o conceito de zero absoluto como

sendo um estado de repouso absoluto havia sido proposto por Amontons, em 1699,

chegando a fixar o seu valor em – 248 0C. Waterston, contudo, tomou esse valor como

sendo  - 491 0F. [Lembrar que: TC = (5/9)(TF – 32).] Note-se que os trabalhos de Waterston

referidos acima, que foram publicados apenas os seus resumos, tiveram sua publicação

integral somente em 1883 (Philosophical Transactions of the Royal Society of London

A183, p. 79).

Em 1851 (Memoirs and Proceedings of the Manchester Literary and Philosophical

Society 9, p. 107), o físico inglês James Prescott Joule (1818-1889) usou os trabalhos de

Herapath para calcular a velocidade das moléculas. Desse modo, considerando que a

pressão do gás H é proporcional ao quadrado da velocidade de suas moléculas, calculou a

velocidade da molécula de H como sendo de 6.225 pés/seg (cerca de 1.897 m/seg). Cerca

de cinco anos depois, em 1856 (Annalen der Physik 99, p. 315), o físico alemão August

Karl Krönig (1822-1879) considerou os gases como sendo constituídos de esferas

perfeitamente elásticas movendo-se caoticamente no vácuo. Desse modo, ao aplicar as leis

da probabilidade Gaussiana a esse movimento caótico obteve o seguinte valor para a

pressão (P) de um gás isotérmico, de densidade r, no interior de um recipiente:

P v 2= < >r , onde <v> indica o valor médio da velocidade v. É interessante observar que

Krönig errou nesse cálculo (o valor correto contém o fator 1/3, conforme vimos

anteriormente) ao trocar os momentos das moléculas quando de suas colisões com as

paredes do recipiente. [Sílvio Roberto de Azevedo Salinas, Caderno de História e

Filosofia da Ciência 3, p. 28 (1982); Truesdell, op. cit.]

O modelo dinâmico proposto por Krönig para estudar os gases foi desenvolvido

pelo físico alemão Rudolf Julius Emmanuel Clausius (1822-1888). Com efeito, em 1857

(Annalen der Physik 100, p. 353; Philosophical Magazine 14, p. 108), supondo que todas

as moléculas tinham energia proporcional à temperatura, ele deduziu a Lei de

Boyle-Mariotte. Ainda nesse trabalho, Clausius apresentou a famosa Lei da

Eqüipartição da Energia segundo a qual a energia de uma molécula é igualmente

repartida segundo os seus graus de liberdade internos. Com essa hipótese, ele demonstrou

que a relação entre os calores específicos à pressão e a volume constantes, isto é, cP/cV, valia 

5/3 para os gases monoatômicos (Waterston encontrara 4/3) e 7/5 para os diatômicos (por

exemplo, H2 e O2), números esses que foram mais tarde confirmados experimentalmente.

Em 1858 (Annalen der Physik 105, p. 239), Clausius redescobriu o conceito de livre

caminho médio ao considerar que uma molécula em um gás viaja uma certa distância

média antes de colidir com uma outra, distância essa que depende do tamanho da molécula

e de seu número em determinado volume. É oportuno ressaltar que o médico alemão Julius

Robert Mayer (1814-1878), em suas pesquisas de 1842, mostrou que cP – cV = R =

constante universal dos gases. [Herch Moysés Nussenzveig, Curso de Física Básica,

Volume 2 (Edgar Blücher Ltda., 1983).]

Visto o desenvolvimento da Teoria Cinética dos Gases, voltemos à expansão

térmica do ar bem como a de outros gases. Ela também foi objeto de estudo por parte do

físico francês Jacques Alexandre (André) César Charles (1746-1823), por volta de 1787,
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ocasião em que obteve resultados semelhantes aos de Amontons, qual seja, a de que diversos gases

apresentam a mesma expansão isobárica (pressão constante) quando sujeitos a uma mesma

variação de temperatura. Embora haja observado tais resultados, Charles não os publicou. Mais

tarde, em 1802 (Annales de Chimie 43, p. 137), o químico e físico francês Joseph Louis

Gay-Lussac (1778-1850) encontrou os mesmos resultados de Amontons-Charles. Em suas

experiências sobre a expansão isobárica dos gases, Gay-Lussac chegou a determinar o coeficiente

de expansão cúbica a de todos os gases, obtendo o valor a = 1/272,75. É importante notar que o

valor hoje conhecido desse coeficiente - a = 1/272,75 @ 1/273 -, só foi obtido, em 1847, pelo físico

e químico alemão Henri-Victor Regnault (1810-1878) (Mémoires de l´Academie des Sciences de

Paris 21, p. 1) e, independentemente, pelo físico e químico alemão Heinrich Gustav Magnus

(1802-1870). Ainda é oportuno destacar que as leis da expansão dos gases analisadas acima, não se 

aplicavam a todos os gases. Por exemplo, em 1798, Martin van Marum de Haarleen observou que a 

amônia (NH3) (gás amoníaco) não obedecia à LB-M, já que se liquefazia quando a pressão atingia

sete atmosferas. [Karl Mendelssohn, Em Demanda do Zero Absoluto (Editorial Inova, s/d).] Por

sua vez, em 1826, o físico dinamarquês Hans Christian Oersted (1777-1851) verificou que aquela

Lei só era válida até oito atmosferas. O próprio Regnault, em suas experiências realizadas na

década de 1840, percebeu que o produto PV da LB-M duplicava quando a pressão passava de uma

atmosfera para mil atmosferas. Desse modo, percebeu-se que as leis descritas acima não se

aplicavam integralmente aos gases reais, e sim apenas em condições ideais, daí surgindo o

conceito de gás perfeito ou ideal.

Ainda com relação ao estudo dos gases, registre-se que Gay-Lussac, trabalhando em

colaboração com o químico francês Louis Jacques Thenard (1777-1857), descobriu em 1808 que,

sob pressão e temperatura constantes, um volume de gás oxigênio (O) se combina exatamente com

dois volumes de gás hidrogênio (H) para formar dois volumes de vapor d´água. Descobriu mais

ainda que um volume de gás nitrogênio (N) se combina com um volume de O para formar dois

volumes de óxido nítrico (NO). Essa descoberta ficou conhecida como Lei de Gay-Lussac ou Lei

dos Volumes: Se os gases A  e B se combinam para formar um composto C, os três volumes

relativos podem ser representados por números inteiros. Registre-se que Gay-Lussac publicou

seu trabalho em 1809 (Mémoires de la Societé d´Arcueil 2, p. 207). Destaque-se que, ainda em

1808, o químico inglês John Dalton (1776-1844) publicou o livro intitulado New System of

Chemical Philosophy, no qual formulou uma lei equivalente a essa de Gay-Lussac, porém

relacionando massas e não volumes, isto é: Se dois gases A e B formarem mais de um composto, as

massas de A que se combinam com a mesma massa de B, nos diferentes compostos, devem ter,

como razões, números inteiros. Esta é a conhecida Lei de Dalton ou Lei das Proporções

Múltiplas. Registre ainda que antes, em 1802, Dalton havia demonstrado que se um gás é

composto de uma mistura de gases, então a pressão total da mistura é a soma das pressões parciais

dos gases componentes. Aliás, é oportuno salientar que antes das duas leis relacionadas acima, em

1799, os químicos franceses Claude Louis, Conde Berthollet (1748-1822) e Joseph Louis Proust

(1754-1826), de modo independente, observaram que os elementos unem-se, não de qualquer

maneira mas só segundo “certas proporções”. Para Berthollet, tais proporções “não eram

obrigatoriamente fixas”; para Proust (Annales de Chemie 32, p. 26), elas seriam “fixas” sempre

que se tratava realmente de “combinações” e não apenas de “misturas” como considerava

Berthollet. Essas observações de Berthollet-Proust ficaram posteriormente conhecidas como a Lei 

de Proust ou Lei das Proporções Definidas: As massas dos elementos que integram um composto

estão entre si numa  razão definida. (Gibert, op. cit.).

As leis de Proust-Gay-Lussac-Dalton começaram a ser entendidas graças ao trabalho do

físico italiano Loreno Romano Amedeo Avogadro Carlo di Quaregna e di Cerreto, Conde de

Quaregna e de Cerreto (1776-1856). Com efeito, em 1811 (Journal de Physique 73, p. 58),
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Avogadro enunciou a sua famosa hipótese: Todos os gases à mesma temperatura e pressão 

contêm o mesmo número de partículas por unidade de volume. Contudo, ele teve o cuidado 

de especificar que as partículas poderiam ser átomos ou moléculas, fazendo então a

distinção entre esses dois tipos de partículas. Com essa distinção feita, foi possível entender 

a observação “esquisita” realizada por Gay-Lussac, conforme vimos acima, qual seja: um

volume de gás oxigênio (O) se combina exatamente com dois volumes de gás hidrogênio

(H) para formar dois volumes de vapor d´água. Segundo a proposta de Avogadro, essa

combinação decorre do fato de que um volume da molécula de oxigênio (O2) se combina

com dois volumes da molécula de hidrogênio (H2) para formar dois volumes da molécula

de água (H2O): O2 + 2 H2 ® 2 H2O. Para a outra observação feita por Gay-Lussac e referida

acima, tem-se: O2 + N2 ® 2 NO.

Sobre a hipótese de Avogadro é interessante tecer três comentários. Apesar de

muitos autores considerarem Avogadro como o cientista que fez a distinção entre átomo e

molécula, inclusive como havendo cunhado o termo molécula, parece que foi o

matemático e filósofo francês Pierre Gassendi (1592-1955) o primeiro a fazer tal distinção,

no livro que publicou em 1647, ao afirmar que em cada corpo os átomos se reúnem em

pequenos grupos, as moléculas, isto é, “massas pequenas”, uma vez que a palavra latina

moles significa massas. [Lev Landau e A. Kitaigorodsky, Física para Todos (Editorial

Mir, 1967).] O segundo comentário refere-se ao famoso número de Avogadro (N0) que

corresponde ao número de moléculas contidas em 22,4 litros de um gás nas condições

normais de pressão e temperatura, isto é, 1 atmosfera e 00 C (CNPT), e seu valor

aproximado de 6,2 ´ 1023. Muito embora esse número receba o nome de Avogadro, este

físico, contudo, nem o estimou e muito menos o mediu. Uma primeira tentativa de estimar

esse número foi realizada pelo físico austríaco Joseph Loschmidt (1821-1895), em 1866

(Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu der Wien Mathematik

und Naturwissenschaften, Klasse II, 52, p. 395). Com efeito, usando a Teoria Cinética dos

Gases e a Lei de Boyle-Mariotte, ele calculou  o número de moléculas por cm3 de um gás

nas CNPT. Tal número, hoje conhecido como número de Loschmidt (L), se relaciona

com N0 por intermédio da expressão: 22400 L = N0. É oportuno destacar que, em sua

experiência, Loschmidt chegou a determinar o tamanho aproximado de todos os

átomos (» 1.8 ́  10–8) e a massa de H (» 10–24 g). Contudo, foi o físico francês Jean-Baptiste

Perrin (1870-1942; PNF, 1926) quem, em 1909 (Annales de Chimie et Physique 18, p. 1),

determinou experimentalmente N0 = 68,2 ´ 1022 moléculas/mol, usando a Teoria do

Movimento Browniano desenvolvida por Einstein. [Jean Perrin, Les Atomes

(Gallimard/NRF, 1970; Caruso e Oguri, op. cit.]

O terceiro comentário sobre a hipótese de Avogadro relaciona-se ao fato de que ela 

não foi considerada pelos melhores químicos da época, principalmente Dalton e o sueco, o

Barão Jöns Jakob Berzelius (1779-1848). A distinção oficial entre átomo e molécula só

aconteceu em 1860, no célebre Congresso de Karlsruhe, graças aos trabalhos do químico

italiano Stanislao Cannizarro (1826-1910) sobre a determinação dos pesos atômicos (PA)

dos elementos químicos. Note-se que a idéia de peso atômico de um elemento químico

havia sido proposta pelo químico inglês William Prout (1785-1850), em 1815/1816

(Annals of Philosophy 6, p. 321; 7, p. 111), ao considerar que os PA dos elementos

químicos eram múltiplos do PA do hidrogênio. Registre-se que foi Berzelius quem propôs,

em 1814, a nomenclatura moderna dos elementos químicos e, em 1818, publicou a primeira 

tabela de PA dos 42 elementos químicos conhecidos até então, tomando como base o PA do 
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oxigênio, o qual considerou como 16 e não 8 como havia sido proposto por Dalton. Berzelius reviu 

sua tabela em 1826. (Caruso e Oguri, op. cit.; Gibert, op. cit.; Ponomarev, op. cit.)

Hoje, as leis relacionadas com as transformações dos gases, ditos ideais ou perfeitos, são

escritas na forma: PV = P0V0 [1 + a (T–T0)], onde o subscrito 0 significa que o valor

correspondente foi obtido na temperatura T0. Assim, se a temperatura se mantém constante (T =

T0), teremos a Lei de Boyle-Mariotte – transformação isotérmica; se a pressão se mantém

constante (P = P0), tem-se a Lei de Charles-Amontons – transformação isobárica; e se o volume é 

constante (V = V0), resulta a Lei de Gay-Lussac – transformação isovolumétrica. Registre-se

que, em 1834 (Journal de l´Ecole Polytechnique 14, p. 190), o engenheiro e físico francês Émile

Clapeyron (1799-1864) usou pela primeira vez um sistema de eixos coordenados – o hoje famoso

diagrama P-V – para estudar as transformações sofridas pelos gases indicadas acima, bem como

apresentou uma expressão geral para representar essas transformações (na notação atual): PV = n

R T - Equação de Clapeyron -, onde n é o número de mols (representado em moléculas-grama ou

moléculas-kilograma), com R = kN0, sendo k a constante de Boltzmann. 

Na conclusão deste artigo, é interessante chamar a atenção para o fato de que a Equação de

Clapeyron foi generalizada para poder estudar os gases reais, em conseqüência das pesquisas

realizadas pelo físico holandês Johannes Diderik van der Waals (1837-1932; PNF, 1910). Com

efeito, em sua Tese de Doutoramento intitulada Over de Continuiteit van den Gas-en

Vloeistoftoestand (“Sobre a Continuidade dos Estados Líquido e Gasoso”), publicada em 1873,

em Leiden, ele demonstrou que a Lei dos Gases Ideais ou Perfeitos poderia ser deduzida da Teoria

Cinética dos Gases ao assumir que as moléculas não têm volume e que não há forças atrativas entre

elas. Mais tarde, em 1881, van der Waals introduziu dois parâmetros na Equação de Clapeyron

para considerar o tamanho e a interação entre as moléculas. Desse modo, para os gases reais, sua

Equação de Estado (para 1 mol) é regida pela expressão: (P + a/V2) (V – b), mais tarde conhecida

como Equação de van der Waals. Nessa equação, a constante b é conhecida como co-volume ou

“volume próprio” das moléculas e a constante a decorre da colisão entre as moléculas. Note-se que

antes de van der Waals, em 1880 (Annalen der Physik 169, p. 337), Clausius propôs uma equação

análoga: [P + a / T (V + c)2] (V – b). Registre-se que a Equação de Estado dos Gases Reais foi

modificada pelo químico alemão Conrad Dieterici (1858-1929), em 1899 (Annalen der Physik 69,

p. 685), para: [P – (V – b)] = RT exp (– a/RTV); pelo físico holandês Heike Kamerlingh-Onnes

(1853-1923; PNF, 1913), em 1901 (Communications from the Physical Laboratory at University

of Leiden 74), para: PV/RT = 1 + B/V + C/V2 + D/V4 + E/V6 + F/V8, onde B, C, D, E e F foram

chamados por ele de os coeficientes do virial [conceito esse definido por Clausius, em 1870 (vide

verbete nesta série)] e que dependem de T, da seguinte maneira: T = b1 + b2/T + b3/T
2 + b4/T

4 +

b5/T
6, com expressões similares para as demais constantes; e pelo químico francês Daniel

Berthelot (1865-1927), em 1907 (Travaux et Mémoires du Bureau. International des Poids et

Mesures 13, p. 113) para [P + a/TV2] (V – b). É oportuno salientar que novas Equações de Estado

dos Gases Reais foram propostas, no decorrer do Século 20, conforme se pode ver no site:

en.wikipedia.org/wiki/Equations_of_state, e nos textos indicados a seguir. Aproveito a

oportunidade para agradecer aos meus amigos, os químicos brasileiros, José Raymundo Ribeiro

Serra (n.1935) e Robson Fernandes de Farias (n.1967), pela indicação de alguns desses textos. 

[Johannes Diderik van der Waals, Nobel Lecture (Nobel e-Museum, 1910); S. Glasstone,

Tratado de Física-Química (Ediciones Guillar S. A., 1953; F. D. Rossini (Editor),

Thermodynamics and Physics of Matter (Princeton University Press, 1955); M. W. Zemansky,

Heat and Thermodynamics (McGraw-Hill Book Company, Inc., 1957); H. B. Callen,

Thermodynamics (John Wiley and Sons, Inc., 1960); Max Born, Física Atómica (Fundação
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Calouste Gulbenkian, 1971); Edward E. Daub, IN: Dictionary of Scientific Biography

(Charles Scribner´s Sons, 1981); e Kuei-Chiao Kan, Chinese Journal of Physics 17, p. 32

(1979).] 

No Apêndice a seguir, veremos a Crônica de um tipo especial de gás, conhecido

como raro, nobre ou inerte.

APÊNDICE: Os Gases Raros, Nobres ou Inertes 

Quando o químico russo Dmitri Ivanovich Mendeleiev (1834-1907) apresentou a

sua famosa Tabela Periódica dos Elementos, em 1869 (Journal of the Russian Physical

Chemical Society 1, p. 60; Zeitschrift für Chemie 12, p. 405), ele não considerou os gases

depois conhecidos como raros, nobres ou inertes, pois eles não haviam ainda sido

descobertos, muito embora o primeiro deles, o hélio (He4), já tivesse sido identificado no

Sol, em 1868, pelos astrônomos, o inglês Sir Joseph Norman Lockyer (1836-1920) e o

francês Pierre Jules César Janssen (1824-1907), em trabalhos independentes que

realizaram sobre a espectroscopia fotográfica das manchas e protuberâncias solares. Aliás,

o nome hélio foi cunhado por Lockyer, em virtude de o Sol ser chamado de helium, em

grego. Segundo o matemático polonês-inglês Jacob Bronowski (1908-1974) [Um Sentido

do Futuro (EDUnB, s/d)], se Mendeleiev tivesse considerado o hélio, ele não teria

conseguido construir a sua Tabela. Registre-se que o He só foi isolado na Terra, em 1895,

em experiências independentes realizadas pelo químico escocês-inglês Sir William

Ramsay (1852-1916; PNQ, 1904) (Proceedings of the Royal Society 58, p. 81) e pelo físico

e químico inglês Sir William Crookes (1832-1919) (Chemical News 71, p. 151).

Os outros cinco gases raros que completam a Tabela Periódica dos Elementos

foram descobertos (ou confirmados) por Ramsay com a colaboração de outros cientistas.

Com efeito, em 1895 (Proceedings of the Royal Society 57, p. 265), Ramsay e o físico

inglês, o Barão John William Strutt Rayleigh (1842-1919; PNF, 1904) anunciaram a

descoberta do argônio (A18), cujo significado em grego é inerte. Eles descobriram esse gás

ao removerem todo o nitrogênio (N) e o oxigênio (O) de uma amostra de ar. Registre-se que 

uma primeira evidência desse gás foi observada pelo físico e químico inglês Henry

Cavendish (1731-1810), em 1785, em suas experiências sobre o “ar flogisticado”, o hoje N. 

Em 1898 (Proceedings of the Royal Society 63, pgs. 405; 437; Reports of the British

Association for the Advancement of Science, p. 828), ao liquefazerem o A e ao procederem

a sua destilação fracionária, Ramsay e o químico inglês Morris WilliamTravers

(1872-1961) descobriram mais três gases raros: neônio (Ne10), criptônio (Kr36) e xenônio

(Xe54), cujos significados em grego são, respectivamente: novo, escondido e estranho. O

último dos gases raros, o radônio (Rn86) teve a sua densidade determinada por Ramsay e

pelo físico-químico inglês Robert W. Whytlaw-Gray (1877-1958), em 1910 (Comptes

Rendus Hebdomadaires des Séances de l´Académie des Sciences de Paris 151, p. 126).

Inicialmente, esse gás era conhecido pelo nome de niton e, na década de 1920, recebeu o

nome de radônio, já que ele decorria do decaimento radioativo do rádio (Ra). É oportuno

registrar que esse gás havia sido primeiramente isolado, em 1898, pelo físico alemão

Fredrich Ernst Dorn (1848-1916). [Isaac Asimov, Gênios da Humanidade (Bloch

Editores, 1974); Thaddeus J. Trenn, IN: Dictionary of Scientific Biography (Charles

Scribner´s Sons, 1981); Dictionary of Scientists (Oxford University Press, 1999);

Dictionary de Química (Texto Editora, Lda., 2000); Caruso e Oguri, op. cit.]  
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Os gases raros vistos acima eram também denominados de nobres em virtude de não se

combinarem. Esse nome decorreu do fato de a nobreza não se misturar com a plebe, nos países

monárquicos. Como eles apresentavam dificuldade de se combinarem com outros átomos, eram

portanto poucos reativos e, por isso, também foram chamados de inertes. Porém, como veremos

mais adiante, alguns desses gases podem participar de reações químicas. 

A dificuldade de um gás raro (nobre, inerte) em reagir com outros átomos só foi

esclarecida quando o físico austro-norte-americano Wolfgang Pauli Junior (1900-1958; PNF,

1945), em 1925, formulou seu famoso Princípio da Exclusão, segundo o qual dois elétrons não

podem ocupar o mesmo nível de energia atômico, se tiverem os mesmos números quânticos. Desse 

modo, os elétrons desses gases completam a última camada eletrônica: 2, no caso do He e 8 nos

demais gases. [Para ver essa distribuição eletrônica e entender como os átomos reagem formando

compostos, consultar: Arthur Beiser, Concepts of Modern Physics (McGraw-Hill/Kögakusha,

1967); Caruso e Oguri, op. cit.]

O primeiro composto do Xe foi obtido em 1962 [Proceedings of the Chemical Society of

London (Jun), p. 218], pelo químico inglês Neil Bartlett (n.1932): o hexafluorplatinado de

xenônio (Xe+[PtF6]
-), quando trabalhava na University of Britsh Columbia, em Vancouver, no

Canadá. Ainda trabalhando nessa Universidade, em 1963 (American Scientist 51, p. 114), Bartlett

obteve novos compostos do Xe com o flúor (F): fluoreto de xenônio (XeF2, XeF4 e XeF6), e do Rn

também com o F: fluoreto de radônio (RnF). Em 1964 (Endeavour 23, p. 3), Bartlett escreveu um

artigo no qual discutiu a Química dos Gases Nobres. (Para outros detalhes dos trabalhos de

Bart let t ,  ver  os  seguintes   s i tes:  apps. is iknowledge.com/WoS/CIW.cgi;

en.wikipedia.org/wiki/Neil_Bartlett. Acesso: 26/01/2008.) 

Por fim, é interessante registrar que, em 2002, foram descobertas moléculas formadas de

urânio (U), com A, K ou Xe. Em 2003, o composto fluoreto de argônio (AF2) foi descoberto pelo

químico suíço Helmut Durrenmatt. Além disso, há a possibilidade da descoberta, em um futuro

próximo, do último gás nobre: o ununóctio (Uuo118), uma vez que ele deverá ocupar o lugar vago

que exis te na  Tabela Per iódica,  abaixo do Rn.  (Caruso e Oguri ,  op.  ci t . ;

pt.wikipedia.org/wiki/Gas_nobre. Acesso: 26/01/2008.)
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