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Abstract
The removal of textile dyes by green coconut mesocarp. The adsorption of some textile dyes by
green coconut mesocarp (0,088 £ f ³ 0,177 mm) was investigated using remazol blue (AR) and
remazol turquoise (TR). Adsorption of these textile dyes onto coconuts mesocarp samples was
studied by batch adsorption techniques at 25 ± 1 °C. The adsorption behavior was investigated
using a UV-vis spectrophotometric technique. The solid was characterized by vibrational
spectroscopy, thermal analysis (TG/DTG) and bromatological analysis (humidity, protein, and
ashes content). From kinetic experiments it was obtained that the sorption equilibriums were
reached within 30 min (AR) and 60 min (TR), and that both sorption process followed the
pseudo-second-order kinetic model. Adsorption coverage over the adsorbent surface was studied
using two well-known isotherm models: Langmuir’s and Freundlich’s. These results suggest that
the dye uptake process mediated by mesocarp coconut has a potential for large-scale treatment of
textile mill discharges. According to the equilibrium studies, values of the Langmuir monolayer
adsorption capacities (GMAX, mg.g-1) were determined as 14.03 and 14.06 for AR and TR,
respectively. These results show that natural coconut mesocarp holds great potential to remove
textile dyes from wastewater.
Key-words: Coconut, Mesocarp; liquid solid adsorption, isotherm, Dyestuff adsorption,
Kinetic-modeling dyes.

Introdução
Há muito que a poluição deixou de ter um
caráter local, para constituir-se em um grave
problema global. Ela acompanha o desenvolvimento
e a humanidade. E, dentre os diversos modos em que
ela acontece, chama-nos peculiar atenção a poluição
hídrica proveniente dos efluentes de indústrias

têxteis. A literatura registra uma alta percentagem de
perda durante o tingimento. Em alguns processos
industriais, nada menos que 50% dos corantes
podem ser perdidos, e algo em torno de 3,5 x 103 ton
desses corantes, em todo o mundo, são descarregados anualmente nos corpos hídricos [1-4].
A contaminação de rios e lagos por corantes
provoca além de poluição visual, sérios danos à flora
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e à fauna desses locais. A coloração intensa desses
compostos interfere na passagem da radiação solar,
prejudicando assim o processo natural de fotossíntese, o que provocará alterações na biótica
aquática entre outros problemas. Assim, um dos
grandes desafios atuais enfrentado pelo setor têxtil e
pesquisadores ambientais, diz respeito ao tratamento
do efluente industrial e à eliminação desses efluentes
de sistemas impactados. Uma das tecnologias
disponíveis para este fim, que se destaca pela sua
simplicidade e baixo custo, é a adsorção, a qual
consiste na transferência de massa de um determinado meio (líquido ou gasoso), para uma superfície
(sólida). Geralmente os adsorventes utilizados para
este fim são materiais sintéticos, especificamente
modificados. Como exemplos, citamos a alumina, a
sílica, as zeólitas, e o carvão ativo. Entretanto, a
maioria destes materiais apresenta um custo
elevado. Portanto, é de reconhecido interesse
estudos que viabilizem novos adsorventes, de baixo
custo. Dentre estes adsorventes alternativos,
destacam-se os lignocelulósicos, muitas vezes
subprodutos agrícolas, oriundos do processamento
de alimentos, fibras, madeira, etc., os quais sem o
devido aproveitamento representam graves problemas ambientais pela velocidade com que são acumulados e dificuldade de descarte [3-6]. Além do custo
operacional envolvido nas etapas de coleta e
descarte e das perdas financeiras pelo não aproveitamento econômico, esses materiais são conduzidos,
na grande maioria das vezes, para os lixões e aterros
sanitários, ocupando espaços que poderiam ser
melhor aproveitados [7].
Com relação ao coco verde, o Brasil se
destaca como um dos maiores produtores mundiais.
Somente em 2004 foi registrada uma produção de
1,9 bilhões de ton de coco, dos quais 75% são
oriundos da região nordeste [8]. Cerca de 80% a 85%
do peso bruto do coco verde representam as cascas,
as quais, sem o devido aproveitamento, constituemse em lixo, e em um grave problema ambiental. Esse
problema se agrava nas grandes cidades, onde é
difícil o descarte [7] Aproximadamente 2 milhões de
ton/ano de casca de coco verde são produzidos.
Volume bastante expressivo e que precisa de uma
política de utilização racional, caso contrário,
continuará representando um sério problema
ambiental [7-8].
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Neste trabalho, avaliamos a capacidade de
adsorção do mesocarpo de coco, frente a dois
corantes de largo emprego industrial: o azul de
remazol e o turqueza de remazol (Figura 1), ambos
corantes sulfônicos e reativos, mas com grupos
cromóforos distintos: antraquinona e ftalocianina,
respectivamente.
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Figura 1. Estrutura dos corantes investigados: (a) azul de
remazol (AR), (b) turquesa de remazol (TR).

Materiais e métodos
Os seguintes equipamentos foram utilizados:
estufa FANEM/ORION, modelo 502 (determinação
de umidade); mufla FANEM, modelo 412 (determinação do teor de cinzas); digestor QUIMIS
(determinação de proteínas); infravermelho BOMEM
Hartmann & Braun, modelo MB series (espectros
vibracionais); TG Instruments, modelo Hi-Res TGA
2950 (estabilidade térmica do material, temperatura
ambiente até 980°C (1253 K) a uma taxa de
aquecimento de 10°/min, sob atmosfera inerte de
nitrogênio); espectrofotômetro da VARIAN modelo
AA 50 (determinação das concentrações dos corantes);
pHmetro DIGMED, modelo DM-21 e bandeja de
agitação SCHTTELSRETUENZ, modelo THYS2.
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A água utilizada no preparo das soluções e
demais experimentos foi simplesmente destilada.
Todos os reagentes utilizados foram de pureza
analítica (Merck ou Aldrich).
As seguintes soluções tampão foram
preparadas de acordo com a literatura [9]: pH 1,0 a
13,0; pH 1,13 e 2,0 (KCl/HCl); pH 3,0 e 4,0 (biftalato
de potássio/HCl); pH 5,0 e 6,0 (biftalato de potássio/NaOH); pH 8,0 e 9,0 (Bórax/HCl); pH 10,0 e 11,0
(Bórax/NaOH); pH 12,0 e 13,0 (KCl/NaOH).
Os corantes azul remazol R 160% e Turqueza
remazol G 133% foram gentilmente cedidos pela
indústria de Toalhas São Carlos – São Carlos-SP.
O coco foi adquirido no mercado local,
triturado, tamizado e posteriormente seco a 60 °C.
Determinação de Proteínas [10] – Aproxi
madamente 100 mg da amostra de mesocarpo foram
envolvidos em papel (isento de nitrogênio) e
colocados em tubo de ensaio, juntamente com 2 mL
de ácido sulfúrico concentrado e 500 mg dos
catalisadores selênio e sulfato de potássio. O tubo
foi levado ao digestor por 1 hora, à temperatura de
360 °C, até obtenção da coloração clara. Após esse
processo, 1 mL de água destilada e gotas do indicador
fenolftaleína (1 %) foram adicionados ao tubo, e em
seguida, acoplado ao aparelho de destilação contendo
15 mL de solução de hidróxido de sódio 40 %. Em um
erlenmeyer onde foi recebido o destilado, foram
adicionados 25 mL de ácido clorídrico 0,02 molL-1,
e uma mistura de indicadores, preparada da seguinte
forma: 5 gotas de vermelho de metila a 0,2 % e 1 gota
de azul de metileno a 1 %. A mistura destilada foi
titulada com hidróxido de sódio 0,02 molL-1 e a
percentagem de proteína encontrada foi calculada de
acordo com a seguinte equação:
%N =

Vx0,028
ma

%P = %N ´ 5,75

(Eq. 1)

e colocada em estufa a 150°C por 4 horas. Após esse
tempo as amostras foram postas para secar em um
dessecador e após a secagem a amostra foi pesada. O
teor de umidade foi calculado de acordo com a
seguinte equação:
%Umidade =

ma - mf
´ 100
ma

(Eq. 3)

Onde ma é a massa inicial de amostra e mf é a massa
final da amostra.
Determinação de cinzas [10] – A umidade do
cadinho foi retirada colocando-o na mufla a 600ºC e
depois no dessecador para resfriar. Primeiramente
pesou-se o cadinho e tarou-se a balança. Posteriormente, foram pesadas 5,0 g amostra no cadinho e
colocados na mufla, durante 6 horas a 600ºC. Após
esse tempo o cadinho foi retirado e colocado no
dessecador para resfriar. Depois do resfriamento o
cadinho foi pesado com a amostra seca. O teor de
cinzas foi calculado pela fórmula:
%Cinzas =

mf
´ 100
ma

(Eq. 4)

Onde ma é a massa da amostra antes da incineração e
mf é a massa da amostra após incineração.
Estudos de Adsorção [11] – Os estudos de
adsorção foram monitorados por espectrofotometria
eletrônica na região do visível, empregando-se
soluções padrão dos corantes, em pH 3.
Os ensaios cinéticos e as isotermas foram
obtidos por batelada, colocando-se 0,100 g do
mesocarpo de coco verde em contato com 10,0 mL da
solução aquosa dos corantes, em pH 3. As
concentrações dos corantes variaram na faixa de 0,05
a 1,5 mg/mL. A agitação e temperatura (25 ± 1 oC)
foram mantidas constante. Os tempos de contato
foram avaliados no intervalo de 5 a 180 min.

(Eq. 2)

Onde V equivale à diferença entre o volume de HCl e o
volume de NaOH gasto na titulação; ma é a massa da
amostra; 0,028 é igual ao miliequivalente grama de N2,
5,75 é o fator de proteína vegetal. %N é a porcentagem
de nitrogênio e %P é a porcentagem de proteína.
Determinação do Teor de Umidade [10] –
Foram pesados 5,0 g da amostra, finamente pulverizada, em cápsula de porcelana previamente tarada

Resultados e discussão
A composição do adsorvente em termos de
umidade, proteinas e cinzas determinada por está
apresentada na Tabela 1. Para efeito de comparação,
apresentam-se também resultados da literatura.
Os teores de cinzas para o mesocarpo do coco
verde encontrados na literatura são um tanto

12

Delzianny O. Santos et al.
110

0,35

100

0,30

90

0,25

Massa (%)

80
0,20

70
60

0,15

50

0,10

40

0,05

30

0,00

20
200

400

600

800

1000

1200

1400

Temperatura / K

Figura 2. Curvas de TG e DTG do mesocarpo de coco
verde, obtidas com razão de aquecimento de 10oC/min, em
atmosfera dinâmica de N2.
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contraditórios. Rosa et al. [7] apresentam um valor
para o material orgânico presente na casca de coco
de 72,58%, o que daria um total de 27,42% para a
matéria inorgânica. Entretanto, Leal [3] encontrou
um percentual de 91,8% para o teor de cinzas nesta
matriz. Neste trabalho, adotamos o procedimento
convencional (mufla a 600oC, por 6 h) para a
determinação do teor de cinzas, como descrito na
parte experimental. O resultado foi de 95% (média
de experimentos em duplicata) concordante com o
apresentado por Leal [3], mas bastante elevado para
lignocelulósicos. Matrizes semelhantes, como por
exemplo, o mesocarpo e epicarpo do coco babaçu
[12] e a casca do arroz [13], apresentam teores de
1,35% e 20%, respectivamente. A julgar pelo
termograma obtido (atmosfera inerte) para a casca
do coco Fig. 2, esse teor deve ser inferior a 37,7%
[14]. O termograma ainda revela um teor de umidade
da ordem de 6,3% (primeiro evento, observado entre
as temperaturas de 50o e 145oC), o que está em
perfeito acordo com o método convencional e os
dados da literatura. Após a desidratação, as curvas
de TG/DTG mostram outros eventos associados à
decomposição térmica da matriz.
Em termos de compostos nitrogenados, o
resultado obtido (4,3%) está em concordância com
os dados da literatura.
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Tabela 1. Análise parcial bromatológica do adsorvente
(mesocarpo do coco).
Literatura

Cinzas (%)

< 37,7

91,8 [3]

Proteínas (%)

4,3

3,69 [7]

Umidade (%)

6,3

6,65 [3]

Sólidos voláteis (%)

/

1,55 [3]

Matéria orgânica (%)

/

72,58 [7]

O espectro vibracional do adsorvente na região
do infravermelho é bastante similar aos de outros
lignocelulósicos [15]. Materiais lignoce- lulósicos
geralmente apresentam processos na faixa de 3400 3300 cm-1, os quais correspondem ao estiramento OH
provenientes de grupamentos fenólicos n (- HC-OH) e
OH ramificados, n(- H2C-OH). Nesta região, também
são observados estiramentos do tipo n(N-H). A banda
observada em 1640 cm-1 corresponde à vibração de
deformação d (O-H) dos grupos hidroxilas primários e
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Figura 3. Espectros eletrônicos de absorção na região do
UV-Visível, em função do pH (1 – 13) para os corantes: (a)
azul remazol; (b) turqueza remazol.
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secundários presentes na estrutura da celulose. As
absorções referentes aos processos n(C-H) e d(CH2)
foram observadas na faixa 3000 – 2800 cm-1, e em
1735 cm-1 obsevou-se o n(C=O) de aldeídos, cetonas
ou ésteres alifáticos.
Os espectros de absorção dos corantes AR e
TR, em função do pH, estão ilustrados na Figura 3.
Para o AR, o pH alterou de forma um tanto aleatória
a banda de absorção em 595 nm. A máxima
sensibilidade para o método seria em pH 3, seguido
dos pH´s 4 e 5. O menor valor de absorbância para
essa transição foi observada em pH 12. Entretanto,
para o TR, foi observada uma variação regular das
absorbâncias (bandas 625 e 670 nm) em função do
pH. À medida que o valor do pH aumenta, aumentam
os valores das absorbâncias para as transições em
625 e 670 nm. Para valores baixos de pH, a banda em
670 é apenas um pequeno ombro, mas à medida que
o pH aumenta, ela aumenta em intensidade,
ultrapassando os valores observados para o processo
em 625. Em função desses gráficos, o valor do pH
escolhido para as adsorções foi de 3.
Na Figura 4 estão apresentados os resultados
da capacidade de adsorção em função do tempo de
contato para os corantes analisados. Como pode ser
observado, são necessários aproximadamente 30 min
e 60 min, respectivamente, para que as adsorções dos
corantes AR e TR atinjam o equilíbrio. O tempo de 60
min foi empregado nos estudos envolvendo o
equilíbrio para ambos os corantes.

Além da determinação dos tempos de
equilíbrio para cada corante, fez-se ainda um estudo
cinético, adequando os resultados obtidos às
equações linearizadas dos modelos de pseudoprimeira (equação 5) e (pseudo)-segunda ordem
(equação 6), as quais podem ser representadas pelas
seguintes expressões [16,17]:
Log ( Ge - Gt ) = log Ge - k 1 . t / 2,303 (Eq. 5)
t / Gt = 1/ k 2 Ge2 + t / Ge

(Eq. 6)

Onde Ge é a quantidade adsorvida no tempo de
equilíbrio, Gt é a quantidade adsorvida no tempo t, K1
é a constante de velocidade de primeira ordem e K2 a
constante de velocidade de segunda ordem.
A partir dos gráficos Log (Ge -Gt) versus t, e t /
Gt versus t, (Figura 5) obtiveram-se os parâmetros
cinéticos para os modelos de pseudo-primeira e
segunda ordens, respectivamente. Os resultados
estão apresentados na Tabela 2.
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Figura 4. Estudos dos tempos de contato para que os corantes
(AR) e (TR) em mesocarpo de coco verde em função do tempo
de contato. pH 3, [AR]=[TR]= 0,01 mol.L-1, 25 oC.
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Figura 5. Modelagem cinética para a adsorção dos
corantes: azul remazol (AR) e turquesa remazol (TR) em
mesocarpo de coco da Baía: (a) pseudo-primeira ordem;
(b) pseudo-segunda ordem. pH 3, 25 °C.
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Tabela 2. Parâmetros cinéticos referentes à adsorção dos corantes azul remazol (AR) e
turquesa remazol (TR), segundos os modelos cinéticos de psudo- primeira e segunda ordens.
Parâmetros cinéticos
Pseudo-primeira ordem

Corante

Pseudo-segunda ordem

Ge (mg/g)

k1 (g/mg.s)

r

Ge (mg/g)

k2 (g/mg.s)

r

AR

3,47

5,3x10-4

-0,95

7,83

3,8x10-3

1,00

TR

4,37

3,1x10-3

-0,95

7,64

2,3x10-2

1,00

Comparando os valores do coeficiente de
correlação das duas equações estudadas, observamos
que para os corantes analisados, a melhor correlação
foi com a equação de pseudo-segunda ordem. Os
parâmetros cinéticos obtidos através da equação do
modelo de pseudo-segunda ordem mostram ainda
excelente correlação entre os valores de capacidade
adsorvida por grama de adsorvente, obtidos
experimentalmente e os calculados.
As isotermas obtidas estão apresentadas na
Figura 6. Segundo a classificação de Brunaer et al.
[18], tais isotermas são melhor definidas como do
tipo I, onde os diâmetros dos poros é da mesma
ordem de grandeza do diâmetro das moléculas do
adsorvato, havendo um limite de saturação da
superfície, ou seja, a formação de uma monocamada.

correlação da ordem de 0,992 e 0,997 para os
corantes AR e TR, respectivamente. Os valores
determinados para GMAX (mg/g) e KADS (dm3/g)
foram, respectivamente, 14,03 e 68,53 para o AR e
14,06 e 59,77 para o TR. Tais resultados mostram
uma boa afinidade entre o adsorvente e adsorvato,
indicando promissora aplicação do sólido em amostras de efluentes contendo os corantes analisados.

Conclusão
Os resultados obtidos nos permitem concluir
que:

• o mesocarpo de coco contem um elevado
teor de matéria inorgânica;

• nas condições investigadas, o tempo
mínimo de contato para que o equilíbrio
seja alcançado é de 30 min para o AR e de
60 min para o TR;

12
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• a cinética de adsorção, para ambos
corantes, segue o mecanismo de pseudosegunda ordem;

6

• as adsorções dos corantes seguem o modelo

4
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Figura 6. Isotermas de adsorção dos corantes azul remazol
(AR) e turquesa remazol (TR) em mesocarpo de coco verde.
pH 3, 25 °C.

Os modelos de Langmuir e Freundlich foram
empregados para avaliar as isotermas obtidas. Os
resultados mostram que ambos os processos seguem
de perto o modelo de Langmuir, com coeficientes de

de Langmuir, com máximas capacidades de
adsorção de 14,03 e 14,06 mg.g-1 para AR e
TR, respectivamente, em pH 3,0.
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ELEMENTOS DE ALVENARIA TERMO-ISOLANTE
PRODUZIDOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO
RECICLADO
Luciano André Cruz Bezerra1 2 e George Santos Marinho2

Abstract
THERMAL INSULATING MASONRY PRODUCED WITH RECYCLED EXPANDED
POLYSTYRENE. Recycled expanded polystyrene (EPS) beads were used as lightweight
aggregate in order to produce multilayer masonry blocks with different densities, achieved by
varying the mix ratio between the sand and EPS beads. Thermal conductivity, specific heat and
diffusivity were determined by means of a thermal properties analyzer, whilst densities were
obtained through hydrostatic weighting. Thermal performance was studied considering walls
constructed with the lightweight blocks, as well as conventional masonry (concrete, hollow
cement blocks and eight hollow ceramic bricks). The walls were submitted to a thermal gradient
and the temperature gradient measured through the materials was compared.
Key-words: insulating masonry, lightweight block, recycled EPS.

Introdução
A característica fundamental do concreto leve
é o valor de sua massa específica aparente,
compreendido geralmente entre 1550 e 1850 kg/m³ se
funcionar como componente de um sistema estrutural
ou entre 400 e 1350 kg/m³, sendo utilizado para fins
de vedação e isolamento térmico e acústico. No
intervalo de 800 até 1350 kg/m³ encontra-se a maioria
dos concretos leves utilizados para produção de
blocos de vedação [1-2]. Para obter tais valores
podem-se produzir concretos sem finos, resultando
num material com elevado índice de vazios. Como
exemplo tem-se o estudo realizado por Alduaij (1999)
onde um concreto sem finos atingiu valores entre
1830 e 1900 kg/m³ com resistência à compressão (s)

entre 8,0 e 9,5 MPa [3]. Outra forma de se produzir
concreto leve, de fato a mais empregada atualmente, é
substituir, parcial ou totalmente, os agregados convencionais por agregados leves.
Os concretos leves apresentam ainda a
vantagem de possuir valores do coeficiente de
condutividade térmica (k) inferiores aos apresentados
por concretos ditos convencionais. Comprovadamente,
um dos fatores que mais afeta as propriedades térmicas
do concreto é o tipo de agregado utilizado na sua
produção, ou seja, com a aplicação de agregados com
condutividade térmica relativamente baixa produzemse concretos que são menos eficientes na condução do
calor, quando comparados àqueles produzidos com
agregados de maior condutividade térmica [4-5].
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2. Laboratório de Transferência de Calor, Núcleo de Tecnologia Industrial, Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Campus Universitário, Lagoa Nova, CEP 59078-970, Natal, RN.
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Estudos destacam diversos tipos de materiais,
naturais ou artificiais, que têm sido empregados como
agregados leves. Dentre eles cita-se a argila expandida,
com a qual foram obtidos compósitos com massas
específicas aparentes entre 1470 e 1520 kg/m³ e
resistência à compressão entre 15,5 e 29,0 MPa [3].
Com materiais de origem vegetal, tais como fibra
de coco e fibra de durião, foram relatados concretos leves
com 959 kg/m³ (? = 2,46 MPa; k = 0,2543 W/m·K) e
1456 kg/m³ (s = 3,29 MPa, k = 0,3506 W/m·K),
respectivamente [6]. Na mesma época foi publicado um
estudo acerca do uso de cenosferas como agregados leves
para concreto. Esse material é um subproduto da queima
do carvão mineral semelhante às cinzas volantes,
entretanto com partículas maiores, apresentando massa
específica aparente média de 995 kg/m³ por serem ocas.
As características do concreto produzido com esse
agregado assemelham-se as do produzido utilizando-se o
agregado de argila expandida. Sua resistência à
compressão estava entre 27 e 33 MPa [7].
Agregados de pedra-pomes em diversas
granulometrias também têm sido analisados [8] para
uso em concretos leves. Em alguns casos constataramse valores de resistência à compressão de 20 a 25 MPa,
observando-se coeficientes de condutividade térmica de 2,5 até 4,0 vezes menores do que os determinados para os concretos convencionais (0,85 – 1,40
W/m·K) [9].
Resultados promissores também foram obtidos
utilizando-se um agregado leve feito a partir da
sinterização do lodo dragado de reservatórios de água,
obtendo-se concretos com resistências à compressão
variando de 20 a 40 MPa para as massas específicas
aparentes estudadas (800 kg/m³, 1.100 kg/m³ e 1.500
kg/m³). Já os valores do coeficiente de condutividade
térmica variaram entre 0,58 e 0,81 W/m·ºC [10].
Especificamente tratando-se de concretos
leves produzidos com agregados de poliestireno
expandido (EPS), num estudo publicado em 2002,
onde foram obtidas massas específicas aparentes
apenas variando-se o volume de EPS na matriz
cimentícia, constatou-se uma relação linear e
inversamente proporcional entre a resistência à
compressão do compósito e o volume de EPS
utilizado. Além disso, foi relatado que o concreto
apresentara boa trabalhabilidade, sendo facilmente
compactado e acabado. Constatou-se também que a
resistência à compressão aumentara com a redução
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do tamanho dos flocos de EPS, ocorrendo o inverso
em relação ao agregado graúdo convencional. E
ainda observou-se uma taxa de absorção de no
máximo 3% para período de 30 min de imersão [11].
Já em 2003, numa outra publicação, discorreuse sobre um compósito com matriz de cimento
espumoso contendo poliestireno expandido (EPS)
reciclado, cuja granulomentria dos flocos, bem como
as características estruturais das superfícies desses
flocos foram considerados como parâmetros na
determinação das propriedades do concreto.
Obtiveram-se valores de 150 até 170 kg/m³, 0,060 até
0,064 W/m·K e 0,25 até 0,28 MPa, respectivamente
para massa específica aparente, coeficiente de
condutividade térmica e resistência à compressão [12].
Outro compósito produzido com esferas de
EPS em matriz contendo cimento de auto desempenho (s = 150 MPa) fora analisado para diversos
índices de porosidade, obtidos variando-se o volume
de EPS na mistura. Dessa forma, as massas
específicas resultante variaram entre 432 e 961
kg/m³, correspondentes a frações volumétricas de
cimento entre 0,204 e 0,415 [13].
Tratando-se de blocos para alvenaria de
vedação, afirma-se que blocos vazados têm vantagem
sobre os maciços, no entanto o potencial ganho no
isolamento devido ao ar aprisionado nos furos será
comprometido pelo fenômeno da convecção. Se os
vazios puderem ser preenchidos por algum material
que impeça a convecção, mas que possua
condutividade térmica próxima a do ar, observar-se-á
significativa melhora no isolamento térmico do
elemento [14]. Nesse contexto, publicou-se em 2004
um estudo contendo resultados de ensaios feitos com
diversos tipos de blocos para isolamento térmico,
inclusive considerando a disposição dos furos, para o
caso de blocos vazados. Constatou-se que os blocos
cujos furos eram defasados apresentaram condutividade térmica menor do que a dos blocos com furos
alinhados, 0,57 – 0,68 W/m·K e 0,87 – 0,92 W/m·K,
respectivamente. Já os blocos sólidos apresentaram
k = 1,2 W/m·K [15].
Em uma pesquisa onde se considerou o
problema da destinação de resíduo plástico
termofixo de poliéster, gerado pela indústria de
botões, analisou-se a possibilidade de aplicação
reaproveitamento desse resíduo como agregado
miúdo (pulverulento) em blocos para construção
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(argamassas de cimento e de solo-cimento), bem
como a utilização no enchimento de blocos cerâmicos de 8 furos, com o propósito de reduzir, ou mesmo
eliminar, o efeito das correntes convectivas e,
conseqüentemente, aumentar a resistência térmica
do tijolo, o que implicaria na redução da carga
térmica nas habitações [16].
Por fim, o que realmente se busca é obter
materiais que possam ser empregados de modo a
proporcionar vantagens técnicas, tais como: resistência, leveza e desempenho térmico. Obviamente isso
traria vantagens econômicas, seja por tornarem
possível a construção de estruturas menos robustas,
conseqüência direta da redução das cargas dos
elementos estruturais e não estruturais, seja pela
redução do consumo de energia destinada à obtenção
de conforto térmico, ou ainda pelo uso de materiais de
baixo custo, como resíduos e subprodutos industriais.
É importante destacar que a reciclagem ou reutilização
dos resíduos tem também impacto positivo sobre o
ambiente.
Portanto, o foco do presente estudo foi determinar as características físicas e térmicas de alvenaria
de concreto leve, produzida agregando-se a sua
composição flocos de EPS em diferentes proporções.
Foi avaliada a influência da variação da massa
específica aparente no desempenho térmico dos
blocos, tendo sido efetuadas análises experimentais
comparativas entre esse sistema construtivo e os
sistemas compostos por tijolos cerâmicos de oito furos
e de blocos convencionais de cimento e areia.
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/ digital com compensação automática de junta fria.
Os termopares utilizados foram do tipo T (cobreconstantan), apropriados para a faixa de trabalho de
–190ºC a 370ºC (BORCHARDT e GOMES, 1979),
estando adequados aos objetivos da pesquisa, pois as
temperaturas observadas nos experimentos
encontravam-se contidas no intervalo de 20ºC a
60ºC.
Os corpos-de-prova constituíam-se de
painéis de alvenaria construídos com os seguintes
elementos: blocos de concreto comum (BCC),
blocos de cimento vazados (BCV), tijolos cerâmicos
de 8 furos (BC8F) e os blocos de concreto leve
(concreto com EPS como agregado – BCL6_10 e
BCL10_6), Figuras 1 e 2.

Metodologia
O desempenho térmico das alvenarias foi
avaliado por meio da análise comparativa entre uma
parede construída com blocos de concreto comum e
paredes construídas com dois outros tipos de
alvenarias convencionais: blocos de concreto vazado
e tijolos cerâmicos de 8 furos. Tal análise foi feita com
auxílio das curvas de temperatura traçadas a partir dos
dados coletados em cada experimento.
O sistema de medição de temperatura era
composto por um microcomputador equipado com
placa de aquisição de dados (Strawberry Tree:
DynaRes; Software: WorkBench) de oito canais
para sensor termopar, dotada de conversor analógico

Figura 1. Corpos-de-prova montados e instrumentados:
(a) BP (b) BCL6_10.
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MEIA PLACA
0,275 m X 0,45 m X 0,10 m
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PLACA
0,55 m X 0,45 m X 0,10 m
0,03 m

0,03 m
0,04 m

Figura 3. (a) Blocos de concreto leve; (b) dimensões e
seção transversal dos blocos utilizados.
Tabela 1. Composição dos sistemas construtivos avaliados.

Figura 2. Corpos-de-prova montados e instrumentados:
(a) BCV (b) BC8F.

Os blocos de concreto leve foram construídos
substituindo-se o agregado graúdo do concreto
convencional por EPS na forma de flocos. Além disso,
os blocos levavam em seu interior uma placa, também
de EPS, formando uma seção transversal do tipo
sanduíche com camadas de 0,03 m de concreto leve,
0,04 m de EPS e mais 0,03 m de concreto leve, como
apresentado na Figura 3.
Na Tabela 1 estão descritas as proporções dos
materiais utilizados na fabricação dos blocos com os
dois tipos de concreto considerados. Tanto os blocos
de concreto comum quanto os de concreto leve
foram fornecidos pela empresa TECLEVE Indústria
e Comércio Ltda.

Volume de agregados em litros

Sistema
Construtivo

Cimento

EPS

Brita

Areia

Água

BCC

1saco (50 Kg)

-

60

60

30

BCL 6_10

1saco (50 Kg)

60

-

100

30

BCL 10_6

1saco (50 Kg)

100

-

60

30

O aparato experimental se completa com a
fonte radiante, utilizada para aquecer uma das faces
dos corpos de prova. A fonte possuía 24 lâmpadas de
filamento de tungstênio, com 200 W cada, dispostas
tal como mostrado na Figura 4.
Inicialmente ergueu-se a alvenaria, assentada
com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, no
local da abertura existente entre as duas salas
adjacentes. Tal abertura apresentava 0,80 m de
largura por 2,10 m de altura, não sendo totalmente
preenchida pela alvenaria, de modo que os espaços
vazios restantes, nas laterais e na parte superior foram
preenchidos com EPS, visando reduzir as perdas de
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Figura 4. Fonte de radiação térmica.

calor nas direções perpendiculares à direção do fluxo
desejada. Três dias após a construção da parede,
segue a colocação dos sensores de temperatura nas
faces das paredes. Para as seções consideradas,
convencionou-se o seguinte:
• Superfície I – Face da parede voltada para a
fonte de radiação térmica;
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O próximo passo foi a montagem do sistema
de aquisição de dados, e o posicionamento da fonte
de calor, colocada a 1 m da superfície I, encerrando a
montagem do aparato experimental.
Configurou-se o sistema de aquisição de
dados para armazenar a média das temperaturas lidas
nos dez últimos segundos em intervalos de tempo de
15 minutos, em um período de realização de cada
experimento correspondente a 24 h.
Para determinar a massa específica aparente
dos blocos foi utilizada a técnica de pesagem
hidrostática de amostras cúbicas de 0,03 m de lado
impermeabilizadas com parafina [17-18].
As determinações da condutividade térmica e do
calor específico foram realizadas utilizando-se o
condutivímetro Quickline-30, mostrado na Figura 6,
disponível no GGEMMA – Grupo de Pesquisa em
Geologia Marinha e Monitoramento Ambiental/UFRN.
As amostras foram cortadas nas dimensões 11 cm x
23 cm no Laboratório de Laminação do Departamento
de Geologia da UFRN e depois levadas para serem
ensaiadas.

• Superfície II – Face da parede voltada para
o interior da sala climatizada.
Foram então instalados 3 termopares na superfície I e 3 na superfície II, distribuídos conforme indicado na Figura 5.

Figura 6. Determinação da condutividade térmica e do
calor específico dos blocos de concreto.

Figura 5. Disposição dos Sensores de Temperatura.

De posse das propriedades termofísicas dos
concretos – comum e leve – pode-se calcular suas
respectivas difusividades térmicas, dado importante
na caracterização, referente ao comportamento
térmico, dos materiais estudados.
Foram realizados ensaios de resistência à
compressão no Laboratório de Concreto da UFRN,
utilizando-se uma prensa hidráulica com tensão de
alimentação de 220 V – 380 V e carga máxima de
300 toneladas. As normas utilizadas foram a NBR
6461 [19] e a NBR 7171 [20].
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Resultados e análise

• os blocos apresentam homogeneidade em

Como se observa na Tabela 2, os blocos de
concreto leve apresentam resistência à compressão
de acordo com a mínima resistência exigida por
norma para que possam ser empregados como
alvenaria de vedação em edificações, conforme a
idéia inicial do fabricante. O bloco BCL10_6
enquadra-se na categoria “A”, enquanto o BCL6_10
se enquadra na categoria “B”.

sua composição;

• a área que participa efetivamente do
processo de transferência de calor é igual
para todas as seções longitudinais do
bloco, como indicado na Figura 7;

• a condutividade térmica das placas de EPS
utilizada nos cálculos foi obtida em
tabelas, cujo valor foi de 0,027 W/m×K a
300 K [21-23].

Tabela 2. Resistência à compressão dos blocos.
Blocos

Resistência (MPa)

BCC

11,40

BCV

2,75

TC8F

3,96

BTL6_10

3,88

BTL10_6

2,03
L

Na Tabela 3 são apresentados os resultados
da determinação da massa específica aparente, calor
específico e condutividade térmica das amostras dos
elementos construtivos de concreto. Vale ressaltar
que as propriedades, para o caso dos “blocos leves”,
foram medidas em amostras retiradas das partes dos
blocos constituídas apenas pelo concreto leve
propriamente dito, ou seja, as propriedades dos
blocos como um todo, devem levar em conta a placa
de EPS colocada em seu interior.

Tabela 3. Propriedades termofísicas dos blocos de concreto.
Blocos

Densidade
(kg/m³)

Calor Específico
(x106 J/m³K)

Condutividade
Térmica (W/mK)

BCC

1983,4

1,938

1,054

BCL6_10

1438,4

1,827

0,878

BCL10_6

1064,6

1,685

0,445

Como as condutividades térmicas determinadas
nos ensaios feitos com os “blocos leves” correspondem
tão somente às massas de concreto leve propriamente
dita, resolveu-se calcular a condutividade equivalente
utilizando-se a analogia feita com os circuitos elétricos
para o cálculo da resistência térmica equivalente em
paredes compostas. Para simplificar os cálculos, foram
feitas as seguintes considerações:

L1
k1A

L2
k 2A

L1
k 1A

Figura 7. Equivalência entre a seção real e seção de cálculo
considerada na analogia elétrica.

De acordo com a analogia elétrica, a resistência
térmica equivalente será dada por:
R teq =

L
k eq A

=

L1
L
L
= 2 + 1
k1 A k2 A k1 A

(Eq. 1)

onde:
Rteq – resistência térmica equivalente (K/W);
L – espessura da parede (m);
keq – condutividade térmica equivalente (W/m×K);
L1 – espessura da camada de concreto leve (m);
k1 – condutividade térmica da massa de concreto
leve propriamente dita (W/m×K);
L2 – espessura da camada de EPS (m);
K2 – condutividade térmica do EPS (W/m×K).
A – área que participa do processo de transferência
de calor (m²).
Arranjando-se os termos da Equação 1,
obtém-se que:
k eq ==

Lk 1 k 2
2k 2 L1 + k 1 L2

(Eq. 2)
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Substituindo-se as condutividades térmicas
encontradas na Tabela 3, as espessuras mostradas na
Figura 7 e a condutividade térmica do EPS, foram
calculadas as condutividades equivalentes dos
“blocos leves”, cujos valores estão presentes na
Tabela 4.

As retas assinaladas em vermelho e azul, na
Figura 8, correspondem respectivamente às condutividades térmicas dos blocos BCL6_10 e BCL10_6.
Nas Figuras 9 a 13, observam-se as curvas
para as temperaturas médias das paredes em função
do tempo, medidas na face aquecida e na face
resfriada, respectivamente.

Tabela 4. Condutividade térmica equivalente.
Blocos

Condutividade Térmica (W/m×K)

BCL6_10

0,0645

BCL10_6

0,0619

55

Quando se considerou a parede composta, as
condutividades térmicas dos blocos tiveram seus
valores aproximados contrapondo-se aos valores
apresentados na Tabela 3, onde se percebe que a
condutividade do BCL6_10 seria aproximadamente o
dobro da condutividade do BCL10_6. No entanto ao se
observar a simulação matemática mostrada na Figura
8, na qual se fez o valor de k1 variar no intervalo de
[0,01; 1] com incremento de 0,01 e mantendo-se
constante os outros parâmetros na EqUação 2
percebe-se que à medida que se incrementam os
valores de k1, os valores das condutividades térmicas
equivalentes tornam-se cada vez mais próximos em
intervalos correspondentes aos respectivos intervalos
considerados para os valores de k1.

Temperatura (°C)
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Superfície I
Superfície II
0

5
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20

25
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35

Tempo (h)

Figura 9. Temperaturas médias do bloco concreto comum.
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Temperatura (°C)

Condutividade Térmica Equivalente (W/mK)
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0,05
0,04

40
35

0,03

30

0,02

25

0,0

0,2

0,4
0,6
0,8
Comunidade Térmica K1 (W/mK)

1,0

Figura 8. Variação da condutividade térmica equivalente
em função da condutividade térmica do concreto leve.

Superfície I
Superfície II
0
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Figura 10. Temperaturas médias do bloco de cimento
vazado.
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Como esperado, em todos os casos considerados, os termopares fixados na superfície II informaram
valores de temperaturas inferiores aos lidos no lado
exposto à fonte de calor. Na Tabela 5, estão presentes
os valores que ratificam esta afirmação. Tais valores
correspondem às médias das temperaturas lidas nas
últimas 5 horas de cada experimento.

Temperatura (°C)

50
45
40
35
30

Tabela 5. DT entre as superfícies I e II.
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Figura 11. Temperaturas médias do tijolo cerâmico 8 furos.
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Figura 12. Temperaturas médias do BCL6_10.
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Figura 13. Temperaturas médias do BCL10_6.

30

35

Temperaturas
(ºC)

BP

BCV

TC8F

BCL6_10 BCL10_6

TI

43,7

49,9

50,3

51,3

51,6

TII

34,7

33,4

30,0

27,5

26,3

DT = TI - TII

9,0

16,5

20,3

23,8

25,3

A principal distinção entre os corpos de prova
de concreto foi a quantidade de EPS em relação à areia,
utilizado na composição dos blocos. Tais variações das
proporções de EPS/areia transparecem como sensíveis
alterações na massa específica aparente dos elementos
construtivos analisados.
Na Tabela 5, a linha na qual se apresentam as
temperaturas lidas na superfície I indica um crescente
aumento na temperatura à medida que se diminui a
massa específica aparente dos blocos, associada ao
aumento da porcentagem de EPS, conseqüência da
menor facilidade com que os materiais menos densos
permitem a transferência de calor; de forma análoga, as
temperaturas lidas na superfície II também refletem a
influência da densidade dos corpos sobre a condução
do calor, sendo menor a temperatura ao passo em que
se reduz a massa específica aparente. Entretanto, a
evidência mais forte da influência da massa específica
aparente na condutividade térmica, e conseqüentemente, no desempenho térmico do sistema construtivo, torna-se explícita quando tomadas as diferenças
entre as temperaturas das superfícies I e II, percebendose a disparidade entre os DT’s calculados para cada
corpo-de-prova.
A análise dos gráficos, mostrados nas
Figuras 9 a 13, e das temperaturas médias presentes
na Tabela 5 também permitiu comprovar o melhor
desempenho térmico dos blocos de concreto leve em
relação às alvenarias convencionais.
A diferença de temperatura entre as faces das
paredes sofreu uma variação de 164,4% do bloco
padrão para o bloco BCL6_10; 181,1% do BCC para
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o bloco BCL10_6. Mais uma vez, esses resultados
evidenciam o efeito do EPS usado como agregado
no concreto na redução da taxa de transferência de
calor. Nas Figuras 14 e 15, comparam-se as temperaturas médias nas superfícies das paredes.
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Percebe-se, na Figura 15, que a diferença de
temperatura entre os blocos BCL6_10 e BCL10_6
foi relativamente pequena. No entanto, para o bloco
com maior percentual de EPS, BCL10_6, houve
uma redução significativa da resistência mecânica,
ou seja, a resistência mecânica passou de 3,88 MPa
para 2,03 MPa (Tabela 2) quando aumentada a
proporção EPS/areia, enquanto que a diferença de
temperatura média no regime, considerando-se a
superfície II, foi apenas de 1,2ºC .
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Figura 14. Temperaturas médias na superfície I.
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Figura 15. Temperaturas médias na superfície II.

Os gráficos traduzem, novamente, o efeito do
uso do EPS agregado aos blocos de concreto; na
Figura 14 vê-se por meio do perfil de temperatura
que a transferência de calor é maior no bloco BCC,
devido a sua maior massa específica aparente em
comparação aos blocos de concreto leve; na
Figura 15, em conseqüência da menor transferência
de calor através das paredes com EPS e dos sistemas
construtivos convencionais, a temperatura atingida
pelo bloco BCC na superfície II, ficou bem mais
elevada que das demais.

Os blocos de concreto com EPS como
agregado apresentam valores de resistência
mecânica que atendem às normas NBR 646119 e
NBR 717120, servindo, portanto, para uso como
alvenaria de vedação.
O desempenho térmico da alvenaria de
concreto leve deixou evidente a vantagem do seu uso
como forma de reduzir a transferência de calor do
meio externo para o meio interno; comparando-se ao
bloco BCC, as diferenças de temperaturas entre as
faces aquecida e resfriada das paredes com os blocos
de concreto leve aumentaram em 164,4% e 181,1%,
respectivamente para os BCL6_10 e BCL10_6.
Os sistemas construídos com elementos
convencionais, tijolo de oito furos e bloco de cimento
vazado, apresentaram desempenhos térmicos
inferiores à alvenaria de concreto leve.
A diminuição da quantidade de energia
transferida para o interior das edificações tem como
principal conseqüência a economia de energia elétrica
necessária à climatização de ambientes. Esse fato deve
ser mais evidente em edificações comerciais e públicas
situadas nas regiões de baixas latitudes, como acontece
com a região Nordeste do Brasil, onde a radiação solar
é responsável por uma relevante parcela da carga
térmica nos espaços construídos.
Além da contribuição para a melhoria do
conforto térmico dos usuários das edificações, o
reaproveitamento do EPS na forma de agregado para
a construção civil contribui para a redução do custo
na produção dos blocos e evidentemente, permite
também, reduzir o impacto causado pelo descarte
desse material no meio ambiente.
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AMELIORATION OF METABOLIC SYNDROME
BY GINSENG IN ADOLESCENT FRUCTOSE-FED
RAT MODEL
Osama A. Abbas1

Abstract
The metabolic syndrome is defined as a clustering of cardiovascular risk factors characterized by
insulin resistance. Asian ginseng (Panax ginseng) is an aromatic herb that is widely used in
Oriental medicine and has been acclaimed to have various health benefits treatment. This study
was designed to investigate whether ginseng extract has potential effects on cardiovascular
dysmetabolic syndrome in adolescent fructose-fed rat model. Comparing with control, oral
administration of ginseng in two doses (150 and 300 mg/kg) for 8 weeks induced a reduction in
serum total cholesterol, triglycerides and low-density lipoprotein (LDL) levels in dose-dependent.
It also reduced the fasting blood glucose level, homeostasis index of insulin resistance
(HOMA-IR), and improved insulin sensitivity. The results also showed a significant increase in
high-density lipoprotein (HDL).These results suggest that ginseng improve insulin resistance by
mechanisms involving the hypolipidemic effect. The protective effect of ginseng on high fructose
diet induced oxidative stress was also evaluated in the present work. Administration of ginseng
increased glutathione and decreased MDA level indicating that antioxidant potential of ginseng
might induced hypolipidemic effect as one of action mechanism. So, it could be concluded that
ginseng improve the abnormal conditions that lead to cardiovascular features and consequently it
may be used as therapeutic adjunct in the management of the disease. Longer period or higher
doses might be required to attain restoration of the assayed parameters.
Key-words: ?????????????????????????????????????.

Introduction
Metabolic syndrome, originally described in
1988 as “syndrome X” by Reaven (Reaven, 1988).
However it is also called insulin resistance syndrome
because the syndrome is characterized by insulin
resistance. The cause of metabolic syndrome is
incompletely understood and there is no universally
accepted definition of it. However it represents a

complex interaction among genetic, environmental,
and metabolic factors, clearly including diet
(McKeown et al., 2004 and Panagiotakos et al., 2004).
Over-nutrition due to the change in dietary habits and
the adoption of more sedentary lifestyle has become a
problem as the essential role in various common
disorder leading to the development of different
diseases. Until recently, metabolic syndrome was
considered a disease of adults. However, as the rates of
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obesity increase in young persons the disease can begin
at earlier ages in all ethnic groups; thus, the metabolic
syndrome can be evident even in childhood (Ann and
Joanne 2005). According to Lakka et al. (2002) and
Basciano et al.( 2005), the prevalence of metabolic
syndrome is increase and it consists of a cluster of
cardiovascular disease risk factors that include obesity,
glucose intolerance, hyperinsulinemia, dyslipidemia,
and hypertension and it confer a greater than threefold
increased risk for cardiovascular mortality.
Over the past decades, consumption of
high-fructose syrup has increased dramatically; several
authors suggest that increased fructose ingestion may
be responsible for the present epidemic of obesity and
the increased incidence of metabolic syndrome and
diabetes (Bray et al., 2004). Diets rich in fructose have
been shown to be associated with hypertriglyceridemia
both in humans (Bantle et al., 2000) and rodents
(Huang et al., 1997). Adaptation to a high glucose/low
fructose diet has meant that hepatic carbohydrate
metabolism is designed to actively metabolize glucose
with a limited capacity for metabolizing a small daily
intake of fructose. A high flux of fructose to the liver,
the main organ capable of metabolizing this simple
carbohydrate, disturbs normal hepatic carbohydrate
metabolism and these negative effects of fructose are
the reason that fructose metabolism has gained recent
research attention (Basciano et al., 2005). However,
the precise molecular mechanisms about how a diet
high in fructose induces the abnormalities in the liver
are not fully understood (Nagai et al., 2002). Dietary
factors are likely to be of importance in the etiology of
syndrome X in humans. Fructose intake is linked to the
epidemic of obesity and diabetes (Ludwig et al., 2001
and Schulze et al., 2004). Also, Nakagawa et al. (2006)
reported that soft drink intake (high in fructose) is
associated with an increased risk for obesity and for
type 2 diabetes and also develop features of metabolic
syndrome in fructose-fed rats.
Historical treatment of diabetes utilizes
traditional medicine (Qin et al., 2004 and Punitha et al.,
2005) and the use of herbal remedies have been on the
rise in the world (Vuksan et al., 2000 and Luo and Luo,
2006). Among the most interesting protective agent
recently studied was ginseng (Panax ginseng). The
active ingredients within ginseng are thought to be
soapy chemicals called saponins or ginsenosides.
Ginseng has been used for millennia in ancient Asian
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tonics for its restorative and curative properties (Attele
et al., 2002)). Ginseng appears to be a promising herb
in the control of glucose levels in diabetic patients,
however many more studies are required to determine
long term effects, proper dosage, mechanisms of action
and potential drug interactions. Its medical efficacy
remains controversial and it has been difficult to verify
the medicinal benefits of ginseng using modern
science, as there are contradictory results from
different studies, possibly due to the wide variety and
quality of ginseng used in studies. Another issue is the
profit potential of corporate research since ginseng
cannot be patented (McElhaney et al., 2004).
High amounts of dietary fructose may
contribute to dyslipidemia in adults, but there are few
data in adolescent (Aeberli et al., 2007). The present
work aims to investigate whether ginseng could use in
the protection and decrease the metabolic syndrome
features as one of the risk factors of cardiovascular
disease in adolescent rats induced by a high-fructose
diet for 8 weeks. The fructose rat model provides an
ideal means for investigating the causes of a simulated
syndrome X in animals and gives a convincing clue
that dietary imbalance may initiate the development of
syndrome X (Grundy et al., 2004).

Materials and methods
Experimental metabolic syndrome was
induced in rats by feeding them on a fructose enriched
diet for eight weeks. Six weeks old rats, adolescent
age, according to Adams and Boice (1983) were
housed in wire mesh cages at controlled temperature
(25º C) with a 12-h light/dark cycle and had free access
to standard rodent pellet food. Ginseng was obtained
from (Dansk Droge, Copenhagen). It was dissolved in
distilled water for oral administration in drinking
water. Two doses of ginseng were used, a small dose
(150mg/kg) and a large dose (300 mg/kg), according to
(Xie et al., 2005). These doses are within the
recommended range according to Mahady et al.
(2000). Forty male rats were enrolled in this study
were fed on a standard commercial rat chow before the
beginning of the study and had free access to water.
The rats were divided into the following groups:
Ten rats continued to consume standard rat
chow for the entire study duration, and served as
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control group (group I). The remaining thirty rats
were fed fructose enriched chow containing 60%
fructose (Mooradian et al., 1997) for eight weeks.
Ten rats out of the thirty were fed fructose
chow for the entire study duration (group II).
The remaining twenty rats were divided equally
into two groups, each was treated with ginseng:
• Group III: fructose enriched chow + small
dose of ginseng (150mg / kg).

• Group IV: fructose enriched chow + large

In the liver homogenate, the glutathione
(GSH) content was determined as described by Prins
and Loose (1969) and the lipid peroxides by the
method of Uchiyama and Mihera (1978).
Statistical analysis:
The obtained results were expressed as mean
± SE. Statistical analysis of differences between the
two specific means was made using Student t test
(Murray, 1982).

dose of ginseng (300 mg / kg).
At the end of the study all animals were
sacrificed after taking blood samples from the
retro-orbital plexus. Blood collected into centrifuge
tubes, let to clot and centrifuged at 3000 rpm for 20 min.
using refrigerated centrifuge to separate serum for
biochemical analysis. Piece of liver was promptly
removed from dissected animals, weighed, rinsed using
physiological saline, wiped using filter papers and
homogenized. Insulin was assessed by ELISA using a
rat insulin assay (Bio vendor reagent kit).Glucose,
cholesterol, triglycerides, HDL levels were estimated
according to the methods described by Trinder (1969),
Allain et al.(1974), Fossati and Prencipe (1982) and
Lopes-Virella et al.(1977), respectively. LDL was
calculated by using Friedewald formula (Friedewald et
al., 1972) and insulin resistance by using homeostatic
model assessment (HOMA) (Matthews et al., 1985).
The HOMA index was calculated from
fasting plasma glucose (mg/dl) and insulin (µU/ml)
using the formula: [glucose x insulin) / 405].

Results
As shown in Table 1, a significant (P<0.01)
increase in serum glucose level was found after 8
weeks in fructose- diet group (group II). The results
showed that the value (70.05 %) was higher in
comparison with the control group. A marked
improvement was observed in the glucose level in
fructose–diet group treated with ginseng in both
tested doses. The results showed that the glucose
values were decreased to (49.88 %) and (23.31 %) in
group III and IV, respectively as compared to the
control. A significant decrease (P<0.01) was noticed
between fructose diet group and both doses of
ginseng. The percentage of change were (-11.85 %)
and (-27.48 %), respectively. With regards to the
effect of fructose diet on insulin level, Table (1)
shows a significant (P<0.01) increase in serum

Table 1. HOMA value and serum levels of glucose and insulin in rats treated with Fructose- rich diet and ginseng (150mg/k)
and/or (300mg/k).
Parameter

Glucose

Control

mg/dl

Insulin

µU/ml

HOMA

94.43± 3.34

8.42 ± 0.48

1.94 ± 0.08

Fructose- rich diet
160.58 ± 4.51* *
(70.05 %)a
11.003± 0.63**
(30.67 %)a
4.36 ± 0.31**
(124.74 %)a

n = 5.
* denotes significance from the control at P<0.05.
** denotes significance from the control at P<0.01.
a. Numbers between parentheses indicate percentage of change from the control value.
b. Numbers between parentheses indicate percentage of change from the fructose group.

Ginseng
150 mg/k

300 mg/k

141.54 ± 5.8**

116.45 ± 4.18**

(49.88 %)a

(23.31 %)a

%)b

(-27.48 %)b

9.66 ± 0.79

9.49 ± 0.55

(14.72 %)a

(12.70 %)a

%)b

(-13.75%)b

(-11.85

(-12.2

3.38 ± 0.3**

2.71 ± 0.13**

(74.22 %)a

(39.69 %)a

%)b

(-37.84 %)b

(-22.47
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insulin level (30.67 %) after 8 weeks of feeding as
compared to the control group. The insulin level was
reduced with treatment of ginseng in dose-dependent
to the levels of (14.72 %) and (12.7 %), respectively.
Ginseng improves the level of insulin and decreases
its level to the values (-12.2 %) and (-13.75 %),
respectively in dose-dependent as compared to the
fructose group. The increase in HOMA values were
related to the values of glucose and insulin in all
groups (Table 1). Accordingly, significant (P<0.01)
increased in HOMA value (124.74 %) after 8 weeks
of fructose treatment was recorded as compared to the
control group. HOMA value was decreased with
ginseng treatment to the levels ((74.22 %) with small
dose and (39.69 %) with large one as compared to the
normal rats. On the other hand, comparing with the
fructose group, ginseng reduced the HOMA values in
dose-dependent to the levels (-22.47 %) and
(-37.84 %), respectively.
Table 2 illustrates the analysis of serum
cholesterol, triglycerides, HDL and LDL levels
under the effect of fructose diet. There was
significant (P<0.01) increase in the cholesterol level
after 8 weeks of fructose effect (58.2 %) in
comparison with the control group. On the other
hand, this percentage was reduced to (32.44 %) and
(16.42 %) with small and large doses of ginseng
treatment, respectively compared to the normal rats.
The analysis of cholesterol level in the ginseng
treated groups, shows a significant (P<0.01)
reduction in the cholesterol level was recorded with
the two tested doses of ginseng compared to the

fructose diet group. The values were (-16.27 %) and
(-26.4 %), respectively. Considering the effect of
fructose diet on serum triglycerides content, a
significant (P<0.01) increase of its level (103.17 %)
was recorded compared to the control group after 8
weeks of feeding (Table 2). The value of
triglycerides was reduced to (75.58 %) with small
dose of ginseng and to (51.49 %) with large one as
compared to the control. As shown in the same table,
triglycerides level reduced significantly (P<0.01)
by ginseng in large dose more than the small one.
The values were (-13.57 %) and (-25.43 %),
respectively as compared to the fructose diet group.
The level of HDL decreased significantly (P<0.01)
in rats fed on fructose for 8 weeks (Table 2). The
value compared to the control was (-24.86 %) and
increased to (-23.66 %) with small dose of ginseng
and to (-8.95 %) with the large dose. Administration
of ginseng with fructose increased the level of serum
HDL to (1.59 %) with small dose and (21.17%) with
large one compared to the fructose diet group.
Significant elevation (P<0.01) of LDL was
observed in rats fed with fructose for 8 weeks
(Table 2) when compared with normal rats. The
value of elevation was (102.3 %). This elevation of
LDL value was reduced to (86.66 %) and (32.57 %)
with small and large dose of ginseng respectively.
On the other hand, a small decrease in its level by
small dose of ginseng, while a significant decrease
(P<0.01) was recorded by large dose. The values of
these changes were (-7.75 %) and (-34.57 %),
respectively as compared to the fructose diet rats.

Table 2. Serum levels of cholesterol, triglycerides, HDL and LDL in rats treated with Fructose - rich diet and ginseng
(150mg/k) and/or (300mg/k).
Parameter

Cholesterol

Triglycerides

HDL

LDL

Control

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

81.27 ± 3.92

76.3 ± 3.17

38.41 ± 1.93

27.6 ± 2.31

Fructose- rich diet
128.57 ± 2.3**
(58.2 %)a
155.02 ± 4.63**
(103.17 %)a
28.86 ± 0.99**
(-24.86 %)a
55.85 ± 2.67**
(102.35 %)a

Ginseng
150 mg/k

300 mg/k

107.64 ±3.01**

94.62 ± 4.27

(32.44 %)a

(16.42 %)a

%)b

(-26.4 %)b

(-16.27

133.97 ± 5.5**

115.59 ±3.64**

(75 58 %)a

(51.49 %)a

%)b

(-25.43 %)b

(-13.57

29.32 ± 1.42**

34.97 ± 1.89

(-23.66 %)a

(-8.95 %)a

(1.59 %)b

(21.17 %)b

51.52 ± 3.02**

36.54 ± 2.58*

(86.66 %)a

(32.39 %)a

(-7.75 %)b

(-34.57 %)b
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Table 3. Liver homogenate levels of glutathione and MDA in rats treated with Fructose- rich diet and ginseng (150mg/k)
and/or (300mg/k).
Parameter

Cholesterol

Triglycerides

HDL

LDL

Control

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

81.27 ± 3.92

76.3 ± 3.17

38.41 ± 1.93

27.6 ± 2.31

Fructose- rich diet
128.57 ± 2.3**
(58.2 %)a

(103.17 %)a
28.86 ± 0.99**
(-24.86 %)a
55.85 ± 2.67**
(102.35 %)a

Discussion
In the present study, the oral administration of
Panax ginseng showed a good preventive effect when
mixed with high fructose diet-inducing insulin
resistance and dyslipidemia in comparison to control
group. The present results demonstrated that fructose
feeding for 8 weeks induces early features of
metabolic syndrome in young adult rats including
hyperinsulinemia. The major findings of this study

300 mg/k

107.64 ±3.01**

94.62 ± 4.27

(32.44 %)a

(16.42 %)a

%)b

(-26.4 %)b

(-16.27

155.02 ± 4.63**

Significant changes were observed in the
tested oxidant and antioxidant levels (Table 3) in
liver samples after 8 weeks of fructose feeding. The
increase in MDA level (59.53 %) in fructose fed rats
was reduced with ginseng treatment to (27.61 %)
and (14.52 %) in dose-dependent as compared to the
control group. On the other hand, fructose reduced
glutathione level to (-28.07%), but the reduction in
its level with ginseng treatment was (-12.71 %) with
small dose and (-6.57 %) with large one as compared
to the control group. The values of MDA were
improved by ginseng in the present work by percent
of changes (-20.00 %) with small dose and (-28.21
%) with the large one as compared to the fructose
group. Also glutathione level was increased
compared to the fructose group by percent of
changes (21.43%) and (29.87 %) in dose-dependent,
respectively.

Ginseng
150 mg/k

133.97 ± 5.5**

115.59 ±3.64**

(75 58 %)a

(51.49 %)a

%)b

(-25.43 %)b

(-13.57

29.32 ± 1.42**

34.97 ± 1.89

(-23.66 %)a

(-8.95 %)a

(1.59 %)b

(21.17 %)b

51.52 ± 3.02**

36.54 ± 2.58*

(86.66 %)a

(32.39 %)a

(-7.75 %)b

(-34.57 %)b

were: 1) the concentrations of serum total cholesterol,
triglycerides and LDL in rats treated with the two
concentrations of ginseng showed a significant and
dose-dependent decrease, respectively and increase
of HDL level. 2) Significant increase of glucose and
insulin levels in fructose-fed rats. The increase in
plasma glucose level associated with hyperinsulinaemia suggests impaired insulin action in
fructose-fed rats. The degree of insulin resistance was
higher in fructose-fed rats as indicated by high
HOMA values. Also, elevated levels of cholesterol,
triglycerides and LDL and reduced levels of HDL
observed in this study reveal that fructose-fed animals
had a dyslipidemic features.
Although fructose does not appear to acutely
increase insulin levels, chronic exposure seems to
indirectly cause hyperinsulinemia (Litherland et al.,
2004). Several studies reported that feeding healthy
rats a fructose-rich chow results in the development of
metabolic syndrome features (Catena et al., 2003; Bray
et al., 2004; and Li et al., 2006). Over intake of fructose
impairs glucose metabolism by different mechanisms
as hyperinsulinemia and hypertriglyceridemia (Yadav
et al., 2007).
A proposed mechanism described by
Litherland et al. (2004) involves GLUT5, a fructose
transporter that is found to have significantly higher
expression levels in young Zucker obese rats
compared to lean controls. The authors added that,
as the rats age and become diabetic, GLUT5
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abundance and activity is compromised, causing an
even more marked insulin resistance over lean rats,
implying a possible role of GLUT5 receptors in the
pathology of metabolic syndrome associated with
fructose feeding and insulin resistance. Fructose
feeding in this work causes moderate insulin
resistance, the results that in close agreement with
those reported by (Higashiura et al., 2000 and
Takada et al., 2001). Oral administration of Panax
ginseng of both doses for eight weeks in the present
work reversed the increased glucose and insulin in
fructose-rich chow group, indicating that Panax
ginseng has the ability to improve insulin sensitivity.
Luo and Luo ( 2006) suggested that, ginseng
extracts have been shown to affect pancreatic ?-cells
through altering cell metabolism, increasing insulin
production by promoting protective protein levels
and preventing apoptosis in a dos- dependent
manner.
Another explanation was suggested by
Zahang et al. (2001). They suggested that, ginseng
extracts were able to enhance ATP production and in
turn increase insulin production, as insulin
deficiency is often linked to a lack of ATP produced.
Along with an increase in ATP production, ginseng
reduced mitochondrial uncoupling protein-2
(UCP-2), which negatively regulates insulin
secretion (Mattson and Liu, 2003 and Langin, 2003)
and also decrease cell longevity (Zimmet, 2003).
Aside from affecting insulin production,
ginseng may have the ability to target various
glucose receptors, creating an antilipolytic effect,
thus attenuating hyperglycemia (Wang et al., 2006).
Also the results of Su et al. (2007) suggest that
Panax. ginseng has the ability to increase the release
of acetylcholine from nerve terminals in rats so as to
stimulate muscarinic M(3) receptors activity located
in the pancreatic cells for the secretion of insulin,
and it is able to enhance insulin production through
regulating cell metabolism, which in turn lower
plasma glucose.
Previously, Gillis (1997) found that Korean
ginseng increases hepatic glucose transporter
protein in a dose-dependent manner. Kim et al.
(2003) and Kim et al. ( 2007) attributed the increase
of transporter to the increased synthesis of nitric
oxide by ginseng. Accordingly Lira et al. (2007)
suggested that nitric oxide and 5’-AMP-activated
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protein kinase (AMPK) are involved in glucose
transport and mitochondrial biogenesis in skeletal
muscle.
Several studies reported that feeding healthy
rats a fructose-rich chow results in the development of
dyslipidemia (Bantle et al., 2000 and Catena et al.,
2003). There is considerable evidence supporting the
ability of high fructose diets to upregulate the
lipogenesis pathway, leading to increased
triglycerides production (Basciano et al., 2005).
Mechanistic studies based on carbohydrate versus
lipid metabolism have recently become important
because carbohydrate induced hypertriglyceridemia
shares a metabolic basis with high fat diet induced
endogenous hypertriglycerolemia. Accordingly,
Yadav et al. (2007) explained that the exposure of the
liver to large quantities of fructose leads to rapid
stimulation of lipogenesis and triglycerides
accumulation due to the ability of fructose to bypass
the main regulatory step of the glycolytic pathway,
the conversion of glucose-6- phophate to fructose 1, 6
diphosphate, controlled by phophofructokinase. In
high fructose diet, glucose metabolism is negatively
regulated by phosphofructokinase, fructose can
continuously enter the glycolytic pathway, and can
uncontrollably produce glucose, lactate, and pyruvate
providing glycerol and acyl portions of acyglycerol
molecules, which result in high productions of
triglycerides, free fatty acid, cholesterol, VLDL, and
LDL-cholesterol. The liver produces excess free fatty
acid and triglycerides which migrate through VLDL
to skeletal muscles and peripheral tissues to make
them insulin resistant and results in hyperinsulinemia.
Taghibiglou et al. (2000) in the fructose fed hamster
model demonstrating the development of a metabolic
dyslipidemic state characterized by high plasma
levels of VLDL-triglycerides and apolipoprotein
B due to hepatic lipoprotein overproduction. Hanley
et al. (2003) and Cheal et al. (2004) have shown that
50–70% of people with the metabolic syndrome have
insulin resistance. The results of the studies carried
out previously by Huang et al, (1997) demonstrated
that the fructose diet impaired glucose transport of
adipocytes and led to a decrease in the number of
binding sites for the insulin receptor. Moreover,
Catena et al. (2003) suggested that decreased number
of insulin receptors occurring at the level of gene
expression is present in skeletal muscle and liver of
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fructose-fed rats and might contribute to insulin
resistance. Ginseng may bring about its protective
effect by decreasing the blood cholesterol, LDH and
triglycerides; those are the leading causative agents
for the induction of insulin resistance. This activity
may be due to the presence of various bioactive
constituents like saponins (Zhang et al., 2007).
Another explanation for the elevation of
triglycerides, cholesterol, LDL and insulin levels
after high fructose diet; according to Ran et al.
(2006) and Li et al. (2006), this is may be attributed
to the decrease of adiponectin level in fructose-fed
rats. Yamamoto et al., (2002) considered
adiponectin may represent the link between obesity,
insulin resistance, and diabetes, where low
concentrations of adiponectin may lead to insulin
resistance. It seems to have a key role in the
metabolic syndrome (Matsuzawa et al., 2004) an
accumulation of multiple risk factors. Insulin
resistance thus may raise the concentration of
triglyceride-rich lipoproteins in the circulation,
which may alter the formation and remodelling of
HDL particles (Galipeau et al., 2002). The work of
Higashiura et al. (2004) confirmed the previous
results and suggested that adiponectin plays a role in
lipid metabolism and correlates with atherosclerosis
either directly or through insulin resistance.
According to (Han et al., 2007), ginseng shifted
glucose metabolism from hepatic glucose
production to hepatic glucose utilization in the liver
and improved insulin sensitivity through enhancing
p l a sma a d ip o n e c ti n le v e ls , r e su l ti n g in
overexpression of genes for adipogenesis and
glucose transporter in the adipose tissue.
Total cholesterol, LDL and triglycerides
were decreased in the present work by the
administration of ginseng while HDL was increased.
The explanation of such results may be ascribed, at
least in parts, to the ginseng components on lipid
metabolism where Kim and Park (2003) reported
that ginsenoside-Rb2 as one of active components of
ginseng saponins may accelerate serum cholesterol
turnover by increased cholesterol degradation and
excretion in the feces notwithstanding increased
hepatic cholesterogenesis, which was observed in
the case of Panax ginseng administration to normal
rats. Treatment with ginseng extract also
significantly reduced plasma cholesterol levels in
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ob/ob mice and ginsenoside Re plays a significant
role in antihyperglycemic action (Attele et al.,
2002). Also John and Luguang (2006) suggested
that ginseng decrease significantly the levels of total
cholesterol and LDL, and might improve the
beta-cell function in patients of coronary heart
disease with blood glucose abnormality. Based on
the studies reported, it was thought that those action
mechanisms of Panax ginseng components on lipid
metabolism might be involved in the present study.
In the present study, we inferred from our results that
hypolipidemic effect of ginseng is dose-dependent
and associated with lipid lowering intervention in
rats. These results were confirmed recently by (Ji
and Gong, 2007). The author showed that, serum
total cholesterol, triglycerides and LDL in rats
treated with various concentrations of ginseng
showed significant and dose-dependent decrease,
accompanied with a significant and dose-dependent
decrease in the concentration of hepatic cholesterol
and triglycerides.
High fructose feeding induces insulin
resistance and hyperinsulinaemia in rats; a role for
oxidative stress in the occurrence of insulin
resistance has been suggested by several workers
(Bell et al., 2000 and Thirunavukkarasu et al.,
2003). The increase of MDA and decrease of
glutathione levels in the present work in
fructose-rich diet were in consistent with the results
of Srividhya et al.(2002) and Thirunavukkarasu and
Anuradha (2004). The authors showed an increase in
the level of MDA and impaired antioxidant defense
potential as evidenced by a decrease in the levels of
non-enzymatic and enzymatic antioxidants in rats
fed with high fructose diet. In the present study, it
was shown that administration of ginseng for 8
weeks decreased MDA while increased glutathione
levels. The present results suggest that ginseng
administration elevated antioxidant potential by
decreasing MDA level and by increasing glutathione
as scavenger. With regards to the effect of ginseng in
the present work Jung et al. ( 2005) and Li et al.
(2008) explained that ginsenosides may improve
antioxidants activity indicating that ginsenosides
attenuate oxidative damage and reduce reactive
oxygen species formation. The increase of
glutathione content by ginseng under the effect of
cyclophosphamide, commonly used anti-cancer,
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induces oxidative stress and is cytotoxic to normal
cells was observed also by Zhang et al. (2008).
Sheng et al. (2005) demonstrated that ginseng and
ginsenosides exert antioxidant effects against a
variety of reactive oxygen species and inhibit the
generation of free radicals and nitrogen oxide.
Ginseng treatments in the present work showed
marked decrease MDA levels lower than in the
control group indicating that oral administration of
ginseng effectively suppresses lipid peroxidation
that occurs in the fructose-rich diet rats.
K i m a n d P ar k ( 2 0 0 3 ) r e p o r te d t h at
antioxidants are reduce hypercholesterolemia
through antioxidant actions on LDL particles and the
increase of the endogenous antioxidants levels may
providing a protective effect indicating that
antioxidant potential of ginseng might induce
hypolipidemic effect as one of action mechanism.
Although the amelioration effect of the
herbal extract was significant, the values were still
far from the normal values recorded in the control
animals. A possible explanation of this observation
is that, longer period or higher doses might be
required to attain restoration of the assayed
parameters. But the results of the present work agree
with those of Kohen-Avramoglu et al., (2003) who
found that symptoms of metabolic syndrome are not
necessarily manifestations of age.
In conclusion, administration of Panax
ginseng, for 8 weeks decreased serum glucose, total
cholesterol, triglyceride, LDL, and increased HDL. It
would be expected that inhibition of lipolysis reduces
plasma free fatty acids concentration and availability
for hepatic triglyceride synthesis. In addition, ginseng
exerts a protective effect on cell damage by the
reduced concentration of MDA and increased the
glutathione level. Moreover, the young age-group
merits specific attention because many of the
carbohydrate items readily available to teenagers and
young adults, such as ready-to-eat cereals, potatoes
and snack foods, have a high glycemic index. This is a
dangerous, with trends in modern diet and habit likely
influencing health and behaviour in increasingly
younger populations. The current epidemic of obesity
among adolescent place them at risk for insulin
resistance and its complications and form the future
adult group with the metabolic syndrome and
increased risk of diabetes and vascular events.
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LONG WAVE RADIATION AND ULTRAVIOLET SOLAR
RADIATION OVER AL-ARISH, EGYPT
A. A. Trabea and S. M. Abdelaty1

Abstract
In this paper, the values of the long wave radiation (infra red) and ultraviolet solar radiation at Al-Arish
site in Egypt are calculated and discussed. The empirical relationship for net radiation was used in
calculating the values of long wave radiation. The correlation between global solar radiation and
ultraviolet solar radiation was carried out. This correlation equation was used in calculating the values
of ultraviolet solar radiation at Al-Arish. The values of infra red and ultraviolet radiation during
different seasons are also tabulated and discussed. The results for each ultraviolet and the long wave
radiation at Al-Arish are lower than Cairo and Aswan throughout the year.
Key-words: ??????????????????????????????????.

Introduction
When the solar radiation passes through the
atmosphere, it is depleted in different ways. A part is
reflected back to space, mainly from clouds and
amount is absorbed and scattered diffusively by
various atmospheric components. The remainder
reaches the ground. At the ground surfaces, a part of
incoming global radiation is reflected to the
atmosphere and the remainder is absorbed by the
surface causing increasing the surface temperature.
The long wave radiation emitted continuously
from the earth’s surface and it’s vegetation at the
daylight and the day night. This type of radiation can be
emitted from some molecules in the atmosphere such
as water vapour and carbon molecules [1-2].
Study of ultraviolet solar radiation is very
important because of its biological effects on the

earth’s surfaces and the surrounding atmosphere. High
doses of UV specially band B cause skin diseases, eye
cataracts, pigmentation, photo-decomposition,
degradation of materials and may also harm crops
[3-6]. Inverse relation is known between the Ozone
density in the atmosphere and the amount of UV
reaching the earth surface. From this point of view, the
UV radiation is highly affected by the Ozone
destruction caused by pollutions such as refrigerants,
spray, and atomic bomb tests [7-8].

Results and Discussion
In this section the values of IR and UV solar
radiation were calculated at Al-Arish area by using
the measured data of global solar radiation as the
following:

1. Department of Physics, Faculty of Science, Port Saied branch, Suez Canal University.
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Infrared radiation
at Al-Arish area
The empirical equation of net radiation
investigated by [9] which has the following form:
Rn = 0.672Gm – 100

(Eq. 1)

Where Gm is the monthly values of global
solar radiation falling on a horizontal surface. The
constants (0.672) and (-100) are a local Constants
which are valid only over Egypt.
Annual monthly measured values of global
solar radiation were used by Equation 1 to calculate
the annual monthly values of net radiation. These
values of net radiation and the global solar radiation
substituted in general equation of net radiation [6]
which expressed as:
Rn = (1 – a) Gm + I

(Eq. 2)

where a is the surface albedo which has value 0.25
for Egypt [6].
The results beside some weather parameters as
screen temperature and water vapour pressure were
presented in Table 1 and illustrated by Figure 1.
Figure 1 illustrated the average daily values of
the net long wave radiation as compared with these
weather parameters. The symmetry confirm the
adequacy of the investigated method in this paper for
calculating the IR radiation at the area under study.

Table 1. Annual monthly and average daily values of Net
and Infrared radiation in (Mj/m2/day) beside some
weather parameters.
Month

G

Rn

IR

T(c0)

e (mm)

J

11.25

4.58

2.90

8.5

10.3

F

14.52

6.31

3.63

12.9

10.5

M

19.03

9.56

4.76

14.6

11.7

A

22.42

12.23

5.79

18.1

13.5

M

27.52

15.27

6.88

18.4

16.7

J

28.57

15.86

7.14

23.3

18.8

J

27.74

15.42

6.94

27.0

23.2

A

35.52

13.92

6.38

25.7

22/7

S

21.77

11.29

5.44

24.4

20.9

O

16.55

7.89

4.14

22.7

19.1

N

12.77

5.25

3.19

17.3

15.3

D

10.32

3.71

2.58

15.9

11.2

Figure 1. Average daily values of IR solar radiation as
compared with weather parameters.

From the previous discussion, the three
components of solar radiation at Al Arish site, this
illustrated in Figure 2. From this figure, it is clear
that in the large scale of solar energy applications at
Al Arish the values of the daily fraction of solar
radiation can be neglected as compared with global
solar radiation and IR values. The monthly average
daily IR radiation at Al Arish ranges between 2.85
and 7.41 (Mj/m2/day) see Table 1.

Ultraviolet solar
radiation (IR) at Al-Arish area
Measurements of global radiation began at
1956 in Cairo and 1980 in Aswan. While UV solar
radiation measurements at Cairo and Aswan began
later on [1].
In the present section a correlation between
the UV and the global solar radiation (G) over Egypt
were carried out. The data material is three years of
measured data at Cairo (30o 15 N/, 31° 17 E/ ).and
Aswan (23o 58 N/, 320 47 E/ ). Cairo and Aswan sites
were chosen because Cairo represents the typical
weather conditions of Lower Egypt while Aswan
represents such conditions at Upper Egypt. The
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ultraviolet radiation data is available for three
successive years ( 1990 -1992 ) only in these station.
Many types of correlations were tried to find
out the best linear fit between G and UV solar
radiation data. It was found that the data are going
good with the best linear fit in the form:

illustrated in Figure 3. From this figure, it is clear
that the calculated data for UV at Al Arish area has a
good trend as compared with the corresponding data
for both Cairo and Aswan.

UV = 0.036 G – 0.072
R = 0.98 for Egypt

Table 2. Monthly average daily values of global and
ultraviolet solar radiation at Al-Arish as compared with
the data of both Cairo and Aswan In (Mj/m2/day)..

(Eq. 3)

Where R is the correlation coefficient which
has value 0.98 for Egypt and illustrated by Figure 2.

Cairo

Aswan

Al-Arish

Station
Month

G

UV

G

UV

G

UV

J

9.95

0.268

16.08

0.599

11.68

0.35

F

12.8

0.389

19.65

0.704

14.86

046

M

17.63

0.524

22.32

0.798

22.90

0.75

A

21.26

0.617

24.84

0.837

23.20

0.76

M

24.1

0.734

25.89

0.875

26.80

0.89

J

26.09

0.838

27.84

0.948

28.40

0.95

J

25.31

0.816

27.05

0.920

27.90

0.93

A

23.11

0.713

26.01

0.889

25.60

0.85

S

20.02

0.593

23.29

0.777

21.60

0.70

O

16.10

0.469

19.84

0.652

16.60

0.52

N

11.46

0.327

17.35

0.588

12.80

0.39

D

9.42

0.272

14.82

0.484

10.50

0.30

Mean

18.01

0.55

22.10

0710

20.23

0.65

Figure 2. Correlation between global solar radiation (G)
and Ultra-Violet solar radiation (UV) for measured data
(1990-1992) at the selected site.

Measured data of global solar radiation were
substituted in Equation 3 to calculate the corresponding values of UV component at Al-Arish site. The
results presented in Table 2 and illustrated by Figure 4.
From this table one can notice that the monthly average
values of UV solar radiation ranges from 0.95
(Mj/m2/day) in June, and 0.30 (Mj/m2/day) in
December. The annual monthly average daily value of
UV is 0.65 (Mj/m2/day).
The calculated values for UV plotted with the
measured values at Cairo and Aswan stations are

Figure 3. Comparison between the calculated values of
monthly average dally UV and measured values at
different sites in Egypt.
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IR and UV at Al Arish area
during the four seasons
The values of UV and IR were calculated
during the four seasons are shown in Table 3.
Table 2. ?????????????????????????.
Station
Season

UV

IR

Winter

0.37

3.04

Spring

0.80

5.81

Summer

0.91

6.82

Autumn

0.54

4.26

As shown in this table, The lower values for
IR and UV radiation clear in winter which are 0.37
for UV radiation and 3.04 for IR radiation. The
higher values are 0.91 for UV and 6.82 for IR were
found in summer. The results given above may be
due to the fact that the selected site lies on the east
seashore of the Mediterranean Sea , the amount of
rain in winter is much as compared with other
seasons which makes the atmosphere clean and
unpolluted. While in summer UV and IR are higher
as compared with other seasons. This may be due to
the great number of people who go to Al Arish
seashore which cause pollution to some extent in
addition to the sea press.

Conclusions
From the above discussions and considerations,
we can conclude that the values of the long wave
radiation at Al Arish area are in good agreement with
the corresponding values calculated by the investigated

method for Egypt. The values of IR at Al Arish are lower
than the corresponding values at Cairo and Aswan. The
empirical relationship for ultraviolet solar radiation is
obtained and used in calculating it at Al-Arish. The
results show that the values of UV are in good
agreement with the corresponding values at Aswan for
all the year and agree only with the corresponding values
at Cairo in summer. On the other hand, the values of
each UV and IR during the four seasons were higher in
summer and spring and lower in autumn and winter.

References
[1] M. A. Mosalam Shaltout et al."Ultraviolet solar
radiation over Egypt" World Renewable Energy
Congress – III, Reading University, U. K. Sept. (1994).
[2] S. Abdelaty, “ Study of Long-wave Downward
Irradiance at Cairo,Egypt”, Academic Open Internet
Journal, Volume 17, 2006.
[3] S.B. Ibso and R.D.Jackson."Thermal Radiation from the
Atmosphere",J. Geophysics Res.74,5397- 5403, (1960).
[4] Sellers, H. B. “Physical Climatology”, university of
Chicago press, Chicago, (1965).
[5] Marc Aubinet. “Long-wave Sky Radiation
Parameterizations” Solar energy. Vol.53, No.2, 134
– 147,(1994).
[6] A. I. Salem, et al." International Conference on
applications of solar and Renewable Energy", April
19 – 22. Cairo Egypt. (1992).
[7] A. K. Som." Solar UV-B radiation measurement over
Bahrain". Renewable Energy, 2 (1), 93 – 98 (1992).
[8] M. A. Elhady et al."Ultraviolet solar radiation at Dharan
Saudia Arabia" Solar Energy 44 (6). 315 – 319, (1990).
[9] A. A. Trabea, “Empirical and Semi-Empirical
Methods for Net Radiation Calculations over Egypt”,
ASRE92, (9) 103 – 113, (1992).

Mens Agitat
Volume III, Número 2, 2008, p. 43-56

ISSN 1809-4791

CHARGE-TRANSFER COMPLEXES FORMATION
BETWEEN PERHYDROISOQUINOLINE WITH
2,6-DICHLOROQUINONE-4-CHLOROIMIDE,
2,6-DIBROMOQUINONE-4-CHLOROIMIDE,
CHLORANILIC ACID AND PICIRIC ACID
Synthesis, spectroscopic and thermal studies
Moamen S. Refat1 2, Asmaa A. Ibrahim3 and Soha F. Mohammed4

Abstract
Charge-transfer interactions formed between perhydroisoquinoline (ISOQ) as donor with
2,6-dichloroquinone-4-chloroimide, (DCQ), 2,6-dibromoquinone-4-chloroimide, (DBQ), chloranilic
acid (CLA) and piciric acid (PA) as acceptors have been studied spectrophotometrically. The synthesis
and characterization of ISOQ CT-complexes of 2,6-dichloroquinone-4-chloroimide,
[(ISOQ)(DCQ)](1), 2,6-dibromo quinone-4-chloroimide, [(ISOQ)(DBQ)](2), chloranilic acid,
[(ISOQ)(CLA)](3), and picric acid [(ISOQ)(PA)](4), were discussed. These CT-complexes are readily
prepared from the reaction of ISOQ with DCQ, DBQ, CLA and PA using CHCl3 solvent. IR, 1HNMR,
UV-Vis techniques and Elemental analyses as well as thermogravimetric analysis (TGA/DTG) were
performed to characterize the four ISOQ charge-transfer complexes. Benesi-Hildebrand and its
modification methods were applied to determine the association constant (K), molar extinction
coefficient (e). The activation thermodynamic parameters, such as, E*, DH*, DS* and DG* were
calculated from the TGA curves using Coats-Redfern method.
Key-words: Charge transfer complexes, ISOQ, Acceptors, Thermogravimetric analysis.

Introduction
Perhydroisoquinoline (Formula 1) is an
organic compound with the molecular formula
C9H17N. It is a cyclic amine with a six-membered
ring. The great important of ISOQ that, it’s consider
a one of the three components used in the synthesis
1.
2.
3.
4.

of Nelfinavir mesylate (Formula 2) [1, 2]. Nelfinavir
is an antiviral drug called a protease inhibitor.
Nelfinavir is used to treat human immunodeficiency
virus (HIV) infection. Nelfinavir may reduce the
amount of HIV in the blood and increase the number
of CD4 cells (T-cells) in the blood. Nelfinavir is used
in combination with other drugs used to treat the
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HIV virus. Nelfinavir will not cure or prevent HIV
infection or AIDS.

NH

p-acceptors, which may help in more understanding
of the mode of chelation of ISOQ towards these
acceptors. For this purpose the CT complexes of
ISOQ with p-acceptors were studied in the solid
state. The structures of these complexes were
elucidated using IR, 1HNMR, elemental analysis and
thermogravimetric analysis.

Formula 1. Perhydroisoquinoline.

Experimental
CH3
S
CH3
HO

O

C

NH

O

CH3

CH3
N
H

N
H

OH

CH2SO3H

H

Formula 2. Nelfinavir mesylate.

Charge transfer complexes are being regarded
as important materials due to their ample applications
[3-6]. Such complexes have been reported as important
reaction intermediates in many chemical reactions
[7-8]. These complexes have been studied as an
organic conductors and photoconductors [9-10]. On
the other hand, the electron donor acceptor (EDA)
reactions of certain p-acceptors have successfully
utilized in pharmaceutical analysis [11]. For these wide
applications extensive studies on CT- complexes of
p-acceptors have been performed [12].
The literature survey does not contain any
information on structural, electronic and thermal
studies of the CT interactions of ISOQ compound
with p-acceptors.
Charge-transfer complexes of organic species
are intensively studied because of their special type of
interaction, which is accompanied by transfer of an
electron from the donor to the acceptor [13-14]. Also,
protonation of the donor from acidic acceptors are
generally rout for the formation of ion pair adducts
[15-17].
This study is a continuation of our research in
the field CT complexes [18-23], that, the present
study describes the charge transfer behavior of
ISOQ compound as donor towards some of

Perhydroisoquinoline (C9 H 17 N), was of
analytical reagent grade (Aldrich). The acceptors were
purchased from Aldrich. Stock solutions of ISOQ or of
acceptors were freshly prepared and the spectroscopic
grade chloroform (Merck Co.) was used as received.
The elemental analyses (CHN) were performed by
Elementor Vario EL III in the Microanalytical Center,
Cairo University, Cairo, Egypt.

Instrumentation and
physical measurements
Electronic Spectra
The Electronic Spectra of the ISOQ donor,
acceptors and the resulted CT complexes were
recorded in the region of (200-600 nm) by using a
Jenway 6405 Spectrophotometer with quartz cells,
1.0 cm path in length.

Photometric titration
Photometric titration was preformed at 25 oC
for the reactions of donor with acceptors in chloroform,
as follow: the concentration of the ISOQ donor in the
reaction mixtures was kept fixed at 5.0´10-4 M, while
the concentrations of acceptors were changed over a
wide range from 0.25´10-4M to 3.00´10-4M. These
produced solutions with donor: acceptor molar ratios
varying from 1: 0.25 to 1: 4.00.

Infrared spectra
IR measurements (KBr discs) of the solid donor,
acceptors and CT complexes were carried out on a
Bruker FT-IR spectrophotometer (400-4000 cm-1).
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1

H-NMR spectra
1

H-NMR spectra were obtained on a Varian
Gemini 200 MHz spectrometer. 1H-NMR data are
expressed in parts per million (ppm), referenced
internally to the residual proton impurity in dmso
(dimethylsulfoxide, d6) solvent and the reported of
chemical shift.

[(ISOQ)(DCQ)](1), [(ISOQ)(DBQ)](2), [(ISOQ)
(CLA)](3), and [(ISOQ)(PA)](4). The electronic
spectra, photometric titration and mid infrared and
1
HNMR spectra were used to elucidated the nature of
the interaction between donor and acceptors.
Table 1. Elemental analyses data of the ISOQ CT-complexes.
Complexes

Mwt.

Thermal analysis
The thermal analysis (TGA/DTG) was
carried under nitrogen atmosphere with a heating
rate of 10 C/min using a Shimadzu TGA-50H
thermal analyzers.

Synthesis of solid CT complexes
The colored CT complexes in the solid state
concerning (ISOQ) with acceptors (DCQ, DBQ, CLA
and PA) were prepared by mixing 1 mmol of the donor
in 10 ml chloroform with 1 mmol of each acceptors in
the same solvent with constant stirring for about 30
min. The solutions were allowed to evaporate slowly at
room temperature, the solid precipitates were settle
down, filtered and washed several times with little
amounts of chloroform and dried under vacuum over
anhydrous calcium chloride. The charge-transfer
complexes [(ISOQ)(DCQ)] (brown) formed with
empirical formula as C15 H19N2Cl3O with molecular
weight 349.6 g/mol, [(ISOQ)(DBQ)] (brown) formed
with empirical formula as C15H19N2Br2OCl with
molecular weight 438.52 g/mol, [(ISOQ)(CLA)]
(reddish brown) formed with empirical formula as
C20H30Cl2N2O4 with molecular weight 433.30
g/mol, and [(ISOQ)(PA)] (yellow) formed with
empirical formula as C15H20N4O7 with molecular
weight 368.26 g/mol.

Results and discussion
Outline concerning the composition and
structural of the CT complexes are deduced from their
elemental analysis for C, H and N content. The data
resulted from elemental analysis of the synthesized solid
complexes (Table 1) were in a good agreement with
those suggested from chemical formulae. The CT
complexes are found to have the formula

[(ISOQ)(DCQ)]
[(ISOQ)(DBQ)]
[(ISOQ)(CLA)]
[(ISOQ)(PA)]

349.60
438.52
433.30
368.26

Content ((calculated) found)
%C

%H

%N

(51.49)

(5.43)

(8.01)

51.37

5.40

7.95

(41.05)

(4.33)

(6.38)

41.00

4.27

6.29

(55.39)

(6.92)

(6.46)

55.29

6.88

6.40

(48.88)

(5.43)

(15.21)

48.74

5.31

15.11

Electronic absorption spectra
The electronic spectra of the reaction mixtures
containing DCQ, DBQ, CLA and PA with ISOQ as
donor in CHCl3 show absorption bands located at 408 nm
for ISOQ/DCQ; at 400 nm for ISOQ/DBQ: at 335 nm for
ISOQ/CLA and at 410 nm for ISOQ/PA (Figure 1),
respectively, which, must be absorb with the CT
complexes, since both donor and acceptor alone did not
absorb in this region. These definite absorption bands
well known to be characteristic of the formation of new
CT-complexes; [(ISOQ)(DCQ)], [(ISOQ)(DBQ)],
[(ISOQ)(CLA)] and [(ISOQ)(PA)]. Photometric
titrations between (ISOQ) and mentioned acceptors;
DCQ, DBQ, CLA and PA in CHCl3 system reveals that,
the stoichiometry of the reactions is 1:1 (Figure 2). This
was concluded on the bases of the obtained from the
elemental analysis data of the isolated CT-complexes in
solid state as tabulated in the (Table 1), as well as from the
infrared spectra, which indicate the existence of the bands
characteristic for both the ISOQ and acceptors.
In the photometric titration measurements, the
concentration of ISOQ was kept fixed at 1.00´10-4M,
while the concentration of the acceptors was varied over
the range of 0.25´10 -4 M to 3.00´10 -4 M. The
stoichiometry of the CT complexes was determined by
applying molar ratio method [24]. The association
constant (K) values and molar extinction coefficients (e)
data of the CT complexes have been determined using
the 1:1 modified Benesi-Hildebrand Equation 1 [25].

46

Moamen S. Refat, Asmaa A. Ibrahim and Soha F. Mohammed

3.0

3.0
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3.0

3.0
a
b
c

a
b
c

2.0
Absorbance

Absorbance

2.0

1.0

1.0

0.0

0.0
200

400

? (nm)

600

200

400

600

?
(nm)

Figure 1. Electronic absorption spectra of; (A): ISOQ/DCQ system, (B): ISOQ/DBQ system, (C): ISOQ/CLA system and
(D): ISOQ/PA system in CHCl3 solvent. (a) = donor (1.0x10-4M), (b) = acceptor (1.0x10-4M) and (c) = CT-complex.
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0.52

0.6

0.48

0.4

0.44

0.40

0.2
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0.0

0.5

1.0

2.0

2.5

3.0

3.5

ml added of DBQ

ml added of DCQ
3.0

1.5

2.0

C

2.5

D

1.6

Abs.

Abs.

2.0
1.5

1.2

0.8

1.0

0.4

0.5
0.0

0.5

1.0

1.5
2.0
2.5
ml added of CLA

3.0

3.5

0

1

2

3

ml added of PA

Figure 2. Photometric titration curves for: (A): ISOQ/DCQ system, (B): ISOQ/DBQ system, (C): ISOQ/CLA system and (D):
ISOQ/PA system in CHCl3 solvent.

C ao C do l 1 C ao + C do
=
+
A
Ke
e

(Eq. 1)

C ao and C do are the initial concentrations of the
represented acceptors (DCQ, DBQ, CLA and PA) and
the donor ISOQ, respectively, while A is the
absorbance of the CT-complexation bands at 408 nm
for ISOQ/DCQ; at 400 nm for ISOQ/DBQ: at 335 nm
for ISOQ/CLA and at 410 nm for ISOQ/PA. Plotting
the values of the (C ao . C do /A) against (C ao + C do ) values

for each acceptor, a straight lines were obtained with a
slope of 1/e and intercept of 1/Ke as shown in Figure 3,
for the reaction mixtures of ISOQ with mentioned
acceptors in CHCl3. The values of both K and e
associated with these complexes; [(ISOQ)(DCQ)],
[(ISOQ)(DBQ)], [(ISOQ)(CLA)] and [(ISOQ)(PA)]
are given in Table 2. The oscillator strength (f) which is
a dimensionless quantity used to express the transition
probability of the CT band [26] (Equation 2).

Table 2. Spectrophotometric data of the ISOQ CT-complexes.
Complexes

lmax
(nm)

ECT
(eV)

K x 10 +4
(l.mol-1)

emax x 10 +4
(l.mol-1.cm-1)

f

[(ISOQ)(DCQ)]

408

[(ISOQ)(DBQ)]

400

3.05

2.65

1.22

0.614

3.11

12.40

0.46

[(ISOQ)(CLA)]

0.203

335

3.71

1.40

5.90

[(ISOQ)(PA)]

0.246

410

3.03

0.730

7.69

0.432
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Figure 3. The plot of (Cd +Cao) values against (Cdo.Cao/A) values for: (A): ISOQ/DCQ system,

+ CD) 10

3
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(B): ISOQ/DBQ system, (C):

ISOQ/CLA system and (D): ISOQ/PA system in CHCl3 solvent.

f = ( 4.319x10 - 9)e max . n 12

(Eq. 2)

Where n1/2 is the band-width for half-intensity
in cm . The CT energy of the n-p* transition (ECT) is
calculated using Equation 3 [27, 28]:

of the formed CT-complexes as a result of the
expected high donation of the ISOQ nucleus.

-1

ECT = 1243.667 / lCT nm

(Eq. 3)

Where lCT is the wavelength of the CT band
of the complexes; (DCQ)=3.05 eV; (DBQ)=3.11
eV; (CLA)=3.71eV and (PA)= 3.03 eV, Table 2. The
high values of both the formation constant (K) and
the extinction coefficients (e) of the resulted
CT-complexes back to the expected high stabilities

Mid Infrared spectra
Full assignments concerning the Infrared
spectra of the 1:1 CT-complexes formed from the
interaction of the ISOQ and the respected acceptors
with the general formula, [(ISOQ)(acceptor)], together
with the corresponding free acceptor (DCQ, DBQ,
CLA and PA) and ISOQ, are listed in (Tables 3 and 4)
and their spectra shown in Figure 4).
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Table 3. Infrared frequencies(a) (cm-1) and tentative assignments for DCQ, DBQ, [(ISOQ)(DCQ)] and [(ISOQ)(DBQ)]
complexes.
DCQ

[(ISOQ)(acceptor)] CT-complexes

DBQ

DCQ

Assignments(b)

DBQ

3424 s, br

3416 s, br

3395 br

3420 br

3144 s, br

3139 s, br

3170 w

2942 vs

3047 mw

3028 w

2952 vs

2839 s

2927 mw

2835 m

2800 s

2855 mw

2800 m

2730 m

n(O-H); H2O of KBr
n(N-H)
ns(C-H) + nas(C-H)

2737 s
–

–

2625 m

2620 ms

2510 m

2510 s

Hydrogen bonding

2414 s

2410 m

–

–

–

–

n(CºN); DDQ

1696 w

1686 w

–

1735 vw

n(C=O) + n(C=N);

1656 w

1658 w

1634 mw

1631 w

–

–

1615 vw

1619 m

1598 w

1597 vw

1590 vs

1580 m

n(C=C); DDQ, DCQ and DBQ

1437 sh

1564 vs

1453 vs

1450 s

C-H deformation

1403 vs

1398 vs

1385 m

1385 w

n(C-C) + n(C-N)

1300 s, br

1290 s

1310 m

1310 w

CH, in-plane bend

1208 s

1205 w

1250 w

1250 w

1165 ms

1161 w

DDQ, DCQ and DBQ
ddef(N-H)
Ring breathing bands

1160 m

1160 ms

1112 mw

1075 ms

1075 w

1024 ms

1029 s

1030 ms

953 w

848 s

940 s

940 ms

drock; NH

886 vw

778 vw

855 m

855 w

CH-deformation

849 vw

710 w

773 m

831 vw

n(C-Cl) + n(C-Br);

809 ms

DDQ, DCQ and DBQ

715 w
611 w
451 vw

622 br
422 vw

622 w

624 vw

skeletal vibration

550 s

550 s

CH bend

430 s

430 ms

CH out of plane bend

438 vw

Skeletal vibration
CNC def.

(a): s = strong, w = weak, m = medium, sh = shoulder, v = very, br = broad.
(b): n, stretching; d, bending.
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Table 4. Infrared frequencies(a) (cm-1) and tentative assignments for CLA, PA, [(ISOQ)(CLA)] and [(ISOQ)(PA)] complexes.
CLA
3235 s, br

–

[(ISOQ)(acceptor)] CT-complexes

PA

CLA

PA

Assignments(b)

3416 br

3440 br

3240 s

n(O-H); H-bonded

3103 ms

3230 m

3205 s

n(N-H)

3060 m

n(C-H)

2980 sh

2925 w

2954 s

ns(C-H)

2872 w

2860 w

2860 m

nas(C-H)

2810 w

2805 w

2730 w

2770 s

n(N-H)

2650 w
1664 ms

1861 ms

1635 vw

1625 vs

n(C=O); NO2 of PA

1630 vs

1632 vs

1615 ms

1607 vs

n(C=N)

1608 vs

1530 vs

1542 s

1529 vs

1525 s

n(C=C)
ddef(N-H); +NH2
Ring breathing bands

–

1432 s

1435 s

1430 s

C-H deformation

1412 w
1368 s

1343 ms

1375 w

1355 m

n(C-C)

1263 vs

1312 w

1285 w

1325 s

n(C-N)

1207 w

1263 w

1255 m

1260 vs

n(C-O)

1168 w

1150 ms

1163 ms

1155 vs

1086 s

1029 m

1072 s

1368 s

1343 ms

1375 w

1355 m

n(C-C)

1263 vs

1312 w

1285 w

1325 s

n(C-N)

1207 w

1263 w

1255 m

1260 vs

n(C-O)

1168 w

1150 ms

1163 ms

1155 vs

1086 s

1029 m

1072 s

981 vs

917 vs

938 m

940 vw

(C-H) bend

851 vs

829 w

865 m

920 m

drock; +NH2

820 s

860 ms

752 vs

781 s

---

780 s

CH2 Rock

690 vs

732 s

740 s

Skeletal vibrations

703 s

701 vs

652 sh
569 vs

522 ms

565 vs

550 s

d(ONO); PA

435 s

516 w

CNC deformation

430 ms
(a): s = strong, w = weak, m = medium, sh = shoulder, v = very, br = broad.
(b): n, stretching; d, bending.
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The IR spectra of the CT-complexes of
[(ISOQ)(DCQ)] and[(ISOQ)(DBQ)] were
characterized by the presence of some identification
bands within the range 2340-2800 cm-1 which are
not exist in the spectra of the free reactants. These
bands are due to the stretching vibrations of a
hydrogen bonding [29]. This assumption resulted
from the hydrogen bond interaction through the
proton (–NH) of ISOQ donor and the oxygen atom
of the carbonyl group of acceptor (Formula 3). This
is further strongly supported by the clearly
appearance of the peaks characteristic of the n(O-H)
at the wavelength 3400-3430 cm-1 for DCQ and
DBQ CT-complexes, respectively. The n(C=O)
group appearing at 1690- 1630 cm-1 are disappeared
in case of DCQ and shifted to 1620 cm-1 for DBQ,
this led us to predicted that the carbonyl group is
involvement in the complexation. The shift of the
infrared characteristic bands for both acceptor and
donor moieties reflects a donor to acceptor charge
transfer transition from n-p* type [30].

N

N

H

H

O

O

Cl

Cl

Br

Br

Figura 4. Infrared spectra of: (A): ISOQ ligand; (B): [(ISOQ)
(DCQ)] and (C): [(ISOQ)(PA)] complexes.
NCl

A comparison of the relevant IR spectral bands
of the free donor, ISOQ and acceptors (DCQ, DBQ,
CLA and PA) with the corresponding appeared in the
IR spectra of the isolated solid CT-complexes clearly
indicated that the characteristic bands of ISOQ show
some shift in the frequencies (Tables 3 and 4), as well
as some change in their bands intensities. This could be
attributed to the expected symmetry and electronic
structure changes upon the formation of the
CT-complex. The infrared explanation will take
separately for each CT-complex to give an idea about
the position of CT chelation as follows;

NCl

Formula 3. Structure of the [(ISOQ)(DCQ)] and [(ISOQ)
(DBQ)] CT-complexes.

T h e in f r a r e d sp e c tr a l b a n d s o f
[(ISOQ)(CLA)] and [(ISOQ)(PA)] are reported in
Table 4. The IR spectra of the two CT complexes of
PA and CLA are characterized by a main group of
bands appearing in the region 2400-2900 cm-1,
which are not appearing in the spectra of the free
donor and acceptors. These bands are attributed to
the stretching vibration of a proton attached to the
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donation site of the donor [29]. These results caused
to the protonation of the +NH group of the donor
through one protons transfer from the two of the
acidic center on the CLA acceptor from only one
(OH) sides to the basic center on the donor +NH
group. On the other hand the intermolecular
hydrogen bond occurs in PA acceptor from one OH
group to the basic center nitrogen atom. Such
assumption is strongly supported by the appearance
of an absorbance bands between 1600-1530 cm-1
due to +NH2 deformation, and all absorbed bands
near 800 cm-1which attributed to NH2 rock. This is
further supported by disappear or decrease in the
stretching of OH group of PA or CLA (acceptors)
due to intermolecular hydrogen bond forming. The
shift of the IR bands of the acceptor part to lower
wavenumbers and those of the donor part to higher
values reflects a donor to acceptor charge transfer of
n- p* interaction [30].
Accordingly, the hydrogen bonding formed
between the donor and the acceptors can be
presented in Formulas 4 and 5:

1

H-NMR spectra

The 1 HNMR spectra of ISOQ, and the
[(ISOQ)(PA)] CT- complex in DMSO were measured
and given in (Figure 5a e 5b). The chemical shifts
(ppm) of 1H-NMR for the defined peaks are assigned
and agree quite well with the results obtained from
elemental analysis, infrared spectra, and photometric
titrations met in the same point with 1HNMR spectra to
interpret the mode of interaction between donor and
acceptor as follows:
The signal of 1H; NH of ISOQ (1.71 ppm) in
the [(ISOQ)(PA)] CT complex is shifted to the
downfield (2.31 ppm) resulted from the intermolecular
hydrogen bond occur between ISOQ and PA.

H (1.03)
(2.23) H

H (1.71)

(2.87) H

H (2.62)
N

(0.91) H

H (3.04)

(1.58) H
H (1.51)

Cl
O

(1.71) H
H (1.27)

H (1.27)
O
H

H

H (1.03)

Figure 5a. 1H-NMR data of ISOQ ligand.

N
O
H

Cl

Formula 4. Structure of the [(ISOQ)(CLA)] CT-complex.

O

+

O

-

N

O

+

+

N
O

O

-

N

-

O

O

Figure 5a. 1H-NMR data of ISOQ ligand.

H
N
H

Formula 5. Structure of the [(ISOQ)(PA)] CT-complex.
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A

Thermogravimetric analysis
and kinetic studies

DTG 0.00
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%
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40

-0.16
0

200

400

600

800

Temp. [°C]

B

100

0.00

DTG

%

-0.08
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-0.04
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60
TGA
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0

200

400
Temp. [°C]

600

-0.12

800

C
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0.08

%
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0.00

60
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0.04

80

Thermal analysis diagrams (TGA) of the
studies complexes are represented in Figure 6 and
the data are summarized in Table 5.
The
thermal
decomposition
of
[(ISOQ)(DCQ)], [(ISOQ)(DBQ)], [(ISOQ)(CLA)]
and [(ISOQ)(PA)] CT complexes was thermally
decomposed in two-to-five successive decomposition
steps within the temperature rang 298-1073 K. The
weight loss of the charge transfer complexes herein
within the decomposition steps summarized as
follows: (obs = 63.50 %, calc = 62.24%) for
[(ISOQ)(DCQ)], (obs = 56.10 %, calc = 56.22%) for
[(ISOQ)(DBQ)], (obs = 72.60%, calc = 72.31%) for
[(ISOQ)(CLA)] and (obs = 70.00%, calc = 70.67%)
for [(ISOQ)(PA)], which are reasonably accounted for
by the removal of C4H19N2Cl3O, H19N2Br2OCl,
C10H30Cl2N2O4 and C6H20N4O7 organic moiety,
respectively. The decomposition of the mentioned
CT-complexes ended with a final residual carbon.
In the present investigation, the general
thermal behaviors of the ISOQ CT-complexes in
terms of stability ranges, peak temperatures and
values of kinetic parameters are presented in Table
6. The kinetic parameters have been evaluated using
the Coats-Redfern equation [31]:

ò

-0.04

40
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a

0

da
A T2 æ E* ö
÷dt
=
expç (1- a ) n j òT 1 è RT ø

(Eq. 4)
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80
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60
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This equation on integration gives;
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600
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Figure 6. TGA and DTG curves of: (A): [(ISOQ)(DCQ)],
(B): [(ISOQ)(DBQ)], (C): [(ISOQ)(CLA)] and (D): [(ISOQ)
(PA)] complexes.

(Eq. 5)

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 eq. 6:
DS* = R ln(Ah/kB Ts)

(Eq. 6)

Where kB is the Boltzmann constant, h is the
Plank’s constant and Ts is the DTG peak temperature.
The entropy of activation, DS*, was calculated
from equation 6. The enthalpy activation, DH*, and Gibbs
free energy, DG*, were calculated from; DH* = E* – RT
and DG* = DH* – TDS*, respectively.
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Table 5. Thermal data of the ISOQ CT-complexes.
Compound
[(ISOQ)(DCQ)]
[(ISOQ)(DBQ)]

[(ISOQ)(CLA)]

[(ISOQ)(PA)]

Number of Steps

Temp. range (ºC)

2

423-673

553

673-1073

1023

323-463

368,413

463-673

523,603

673-1073

1048

313-423

323

423-623

543

623-713

673

713-1073

823

323-443

338

443-673

593

673-833

773

833-913

848

913-1073

1043

3

4

5

TG Weight loss (%)

DTG peak K

Calc.

Assignments

Found

62.24

63.50

56.22

56.10

C4H19N2OCl3
11C (residue)
H19N2Br2OCl
15C (residue)

72.31

72.60

C10H30N3O4Cl2
10C (resdiue)

70.67

70.00

C6H20N4O7
9C (residue)

Table 5. Thermal data of the ISOQ CT-complexes.
Complex

Stage

Method

[(ISOQ)(DCQ)]

1st

[(ISOQ)(DBQ)]

2nd

[(ISOQ)(CLA)]
[(ISOQ)(PA)]

Parameter

r

E (J mol–1)

A (s–1)

DS (J mol–1 K–1)

DH (J mol–1)

DG (Jmol–1)

CR

1.31 ´ 105

2.13 ´ 1011

-5.23 ´ 10

1.26 ´ 105

1.55 ´ 105

0.9791

CR

1.25 ´ 105

2.57 ´ 1010

-5.04 ´ 10

1.40 x 105

1.48 x 105

0.9997

3rd

CR

7.85 ´ 104

1.45 ´ 105

-1.51 ´ 102

7.40 ´ 104

1.56 ´ 105

0.9902

2nd

CR

9.37 ´ 105

3.57 ´ 105

-1.44 ´ 102

8.87 x 104

1.75 x 105

0.9960

DG is positive for reaction for which DH is
positive and ?S are negative. The reaction for which
DG is positive and DS is negative considered as non
spontaneous reactions it means more ordered
reactions. The correlation coefficients of the
Arrhenius plots of the thermal decomposition steps
were found to lie in the range 0.97 to 0.99, showing a
good fit with linear function. It is clear that the
thermal decomposition process of all ISOQ
CT-complexes is non-spontaneous, i.e., the
complexes are thermally stable.
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SYNTHESIS, ANTIMICROBIAL ACTIVITY AND
INVESTIGATION OF MASS SPECTRA OF THIAZOLE
AND 2-THIOXO-IMIDAZOLIDIN-4-ONE DERIVATIVES
Sahar, S. El-Sakka1

Abstract
5 - A r y l- 2 - [ 1 - ( 2 - h yd r o x y p h en y le t h yl id e n e ) - h yd r a z in o ] - th i a zo l e s ( 2 a , b ) an d
3-[1-hydroxyphenylethylidene) amino]-2-thioxo-imidazolidin-4-one (3) were synthesized via
cyclization of 2-hydroxyacetophenone thiosemicarbazone (1) with aryl bromomethyl ketones and
ethyl chloroacetate in presence of fused sodium acetate. Bromination of 3 with bromine in acetic
acid yielded the corresponding 5-bromo-3[1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl) ethylidene
amino]-2-thioxoimidazolidin-4-one (4). The chemical behavior of 4 towards acetic anhydride,
substituted hydrazine and ethyl acrylate is described. The electron impact mass spectra of both of
the above some series of compounds have also been recorded and their fragmentation pattern is
discussed. Most of the compounds exhibit antibacterial and antifungal activities.
Key-words: Heating storage. Light concrete. Thermal insulation.

Introduction
Thioxoimidazolidinone and Thiazole
Derivatives constitute an important class of
heterocycles in medicinal chemistry because many
derivatives have been identified as molecules which
many interact with a broad range of biological
targets [1-6]. In the course of recent investigations
[7-10] involving 2-hydroxyacetophenone and
t h io s e mi c ar b a z id e , it w a s f o u n d t h at
2-hydroxyacetophenone thiosemicarbazone (1) is
converted into 3-[1-(2-hydroxyphenylethyliden)amino}-2-thioxo-imidazolidin-4-one (3) by the
action of ethyl chloroacetate under reflux. The fact
that only limited information is available on the mass
spectra of 3-[1-(2-hydroxyphenylethylidene)amino]-2-thioxo-imidazolidin-4-one (3), along with
the preparation of a novel 2-thioxo-imidazolidin4-one derivatives, has prompted us to report their

synthesis and study their electron impact (EI) mass
spectral fragmentation.

Results and discussion
Chemistry
In
view
of
th i s
5 - a r yl - 2 - [ 1 hydroxyphenylethylidene)-hydrazino]-thiazoles
(2a, b) and 3-[1-(2-hydroxyphenylethylidene)amino]-2-thioxo-imidazolidin-4-one (3, Scheme 1)
were prepared from the reaction of 2-hydroxy
acetophenone with thiosemicarbazide to give
1-(2-hydroxyphenyl)ethylidene thiosemicarbazone
(1), followed by cyclization of 1 with w-bromomethyl
aryl ketones and ethyl chloroacetate in presence of
fused sodium acetate.

1. Chemistry Department, Faculty of Science, Suez Canal University, Suez, Egypt.
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Scheme 3. Mass Fragmentation Pattern of Compound 2.
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B r o mi n a ti o n
of
3-[1-(2hydroxyphenylethylidene)-amino]-2-thioxoimidazolidin-4-one (3) with two mole from the
bromine in glacial acetic acid at room temperature
gave the corresponding 5-bromo-3-[1-(5-bromo2-hydroxyphenyl)ethylideneamino]-2-thioxo-imid
azolidin-4-one (4).
Acetylating of compound 4 with acetic
anhydride under reflux led to the formation of
1-acetyl-3-[1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)
ethylideneamino]-5-bromo-2-thioxo-imidazolidin-4one (5). The reaction of compound 4 with hydrazine
hydrate in ethanol led to the formation of
2-hydrazino-3-[1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)
ethylideneamino]-imidazolidin-4-yne (6, Scheme 2).
Treatment of compound 4 with phenyl
hydrazine under fusion yielded the corresponding to
2,4-bis(phenylhydrazino)-3-[1-(5-bromo-2-hydrox
yphenyl)ethylideneamino]-imidazolidine (7).
S u b s e q u en t ly ,
3 - [ 1 - (5 - b r o mo - 2 hydroxyphenyl)ethylideneamino]-5-bromo-2-thioxoimidazolidin-4-one (4) was allowed to react with
ethyl acrylate in dimethyl formamide to give
ethyl-b-{3-[1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)ethylide
neamino]-5-bromo-2-thioxoimidazolidin-4-one}propionate (8, Scheme 2).

Mass Spectrometry
The mass spectral decomposition [11-13]
modes of the prepared heterocyclic compounds
containing thiazole and imidazolidine rings have
been investigated. The mass spectra of compounds
2a, b (Figure 1a, b) are fully consistent with the
assigned structures. In most cases, intense molecular
ion peaks were observed. Thus, compounds 2a, b
showed intense molecular ion peaks at m/z 309 and
343, consistent with the molecular formula
C17H15N3OS and C17H14ClN3OS, respectively.
The molecular ion of compounds 2a and 2b
(Scheme 3) underwent fragmentations to produce a
stable peaks at m/z 292 and m/z 326 by losing
hydroxyl group (OH), which fragmented further to
give the ions of m/z 176 and m/z 210, corresponding
to the molecular ion of 5-(4-substituted phenyl)-2aminothiazole. It further underwent loss of NH2CN
and sulphur atom to give peaks at m/z 134, 168 and
m/z 102, 136, respectively. The ions of m/z 102 and
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136 broke to give ions of m/z 77 and m/z 111 which
lost HC º C+.
The compounds 2a and 2b were also found to
undergo fragmentation to produce the ion of
3-methyl-1, 2-benzoxazole at m/z 134.
The ion at m/z 134 underwent loss of
nitrogen atom (N), formyl group (CHO) and
acetylene molecule to give peaks at m/z 120, 91 and
m/z 65, respectively.
The mass spectrum of compounds 4, 5 and 8
showed an intense molecular ion peaks at m/z 407,
429 and m/z 507, corresponding to the molecular
formula C11H9Br2N2O2S, C13H11Br2N3O3S, and
C16H17Br2N3O4S, respectively.
The molecular ion of compound 4 (Figure 2)
underwent fragmentation to produce the peak at m/z
390 by losing hydroxyl group. The common peak at
m/z 310 was also observed in this case which is
attributed to an ion obtained by the loss of bromine
atom from the ion of m/z 390.
The base ion of m/z 310 underwent loss of
C3H2NOS, nitrogen atom, cyano group and hydrogen
bromide to give peaks at m/z 210, 196, 170 and m/z 89,
respectively.
Also, the molecular ion at m/z 407 underwent
loss of bromine atom to give peak at m/z 327, which
further broke to give an ion at m/z 213. The ion of
m/z 213 broke to give an ion at m/z 198 which lost
methyl group. Ion of m/z 198 fragmented to give an
ion of m/z 118 which lost bromine atom.
The molecular ion of compound 5 (m/z 449,
Figure 3) and 8 (m/z 507) had fragmented to give the
fragmented of m/z 407, corresponding to the
molecular ion of compound 4 by losing CH2 = C= O
ketene molecule and CH2 = CHCOOEt molecule.
The fragmented ion of m/z 407 was broken via
pathway in the same fragmented processes which
was observed for compound 4 (Scheme 4).
From the mass spectrum of compound 6
(Figure 4), it was concluded that the molecular ion
was at m/z 308. The ion of m/z 308 underwent
fragmentation to produce a peak at m/z 307 by losing
hydrogen atom, corresponding to the base peak. The
loss of hydrogen atom from the ion with m/z 307
resulted in an ion at m/z 306. The ion at m/z 306
underwent loss of NN to give peak at m/z 291. The
fragmented ion of m/z 291 was broken to give an ion
of m/z 210. This fragmentation led to the fragments
of m/z 196, 170, 84 and m/z 51, respectively.
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Scheme 5. Mass Fragmentation Pattern of Compound 6.
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Table 1. Antimicrobial activity of some synthesized compounds.
Antibacterial Activity
Compd No

Gram Positive Bacteria
Bacillus
Subtilis

Streptococcus
Pneumonia

Gram Negative Bacteria

Staphylococcus
Aureas

Escherichia
Coli

Pseudomonas
Solanarium

Antifungal Activity
Aspergillus
Niger

Penicillium

1

+

-

-

-

-

+

+

2a

+

+

++

++

+

++

++

2b

++

+++

+

++

++

+++

+++

3

+

-

++

+

-

-

+

4

+

++

+

++

++

+++

+++

5

-

+++

+

+++

++

+++

+++

6

+++

+

+

-

+++

+

++

7

++

++

-

+

++

++

++

- No antimicrobial activity; + Mild activity; ++ Moderate activity; +++ Marked activity.

Accordingly, the same molecular ion of m/z 308
(Scheme 5) was also found to undergo fragmentation by
a cleavage of 2-hydrazino- imidazolidin-4-yne radical,
has relatively low abundance to give the ion of m/z 212
which lost nitrogen atom to give the ion of m/z 198.
It further underwent fragmentation to produce
peaks at m/z 184, 168, 87 and m/z 63, respectively.

Antibacterial and
antifungal activities
Some compounds were screened against
different strains of Gram-positive and Gramnegative bacteria such as Bacillus subtilis,
Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureas,
Escherichia coli, Pseudomonas solanarium,
Aspergillus Niger and Penicillium by using
cup-plate method [14]. The solvent used was DMF
and the sample concentration was 50 µg.
The compounds were tested at 50 µg/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 antibacterial and antifungal activities against
one or the other type of bacteria and fungi.

Experimental
NMR spectra were recorded on a General
Electric QE 300 instrument and chemical shifts are
given in d(ppm) with TMS as the internal references.
IR spectra were recorded on a Perkin-Elmer 1420

and a Biorad FTS7 spectrometer in KBr pellets.
Mass spectra were obtained on a Jeol JMS D-300
spectrometer operating 70 ev. Microanalyses were
conducted using a 1106 elemental analyzer. Melting
points were determined on a Reichet Hot instrument
and are uncorrected.

1-(2-hydroxyphenyl)
ethylidene thiosemicarbazone (1)
A mixture of 2-hydroxyacetophenone (0.01
mole) and thiosemicarbazide (0.01 mole) in
methanol (30 ml) was heated under reflux for 4 hr,
and then cooled. The resulting solid was filtered off,
washed with methanol, dried and recrystallized from
methanol to give 1 as colourless, yield 76%, mp: 167
o
C, IR(KBr): 3398, 3213(NH 2 ), 3270 (NH),
3430-2778 (br. OH), 1620 (C=N), 1605, 1581
(C=C), 1423(C=S), 1238, 1107, 1063 (C-O) cm-1.
1
H-NMR (DMSO-d6): d 3.21(s, 3H, CH3), 6.91(s, 2H,
NH2), 7.12-7.83(m, 4H, Ar- H), 10.65 (s, 1H, NH),
11.98(s, 1H, OH) ppm. MS: m/z (%) = 210 (M+ + 1,
6.50), 209(M+, 63.40), 208(M+-1, 3.80), 196(8.30),
195(11.60), 194(100), 193(4.10), 192(8.80),
178(4.60), 177(3.90), 176(5.70), 167(14.40),
166(10.10), 164(3.50), 159(3.10), 150(7.80),
149(26.10), 148(3.40), 135(7.80), 134(16.20),
133(26.70), 132(4.60), 122(7.20), 121(4.40),
120(20.40), 119(9.40), 105(8.30), 104(6.10),
103(4.70), 93(4.40), 92(12.60), 91(41.10),
90(10.40), 89(4.00), 78(3.60), 77(10.50), 76(5.20),
75(9.70), 66(4.40), 65(23.30), 64(9.50), 63(16.20),
60(34.60), 53(8.30), 51(11.30), 50(5.60). Anal.
Calcd for C9H11N3OS: C, 51.67; H, 5.26; N, 20.10; S,
15.31. Found: C, 51.33; H, 5.02; N, 19.82; S, 15.11.
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5-Aryl-2-[1-(2-hydroxyphenylethylidene)hydrazino]-thiazoles (2a, b)
3-[1-(2-hydroxyphenylethylidene)-amino]2-thioxo-imidazolidin-4-one (3)
A mixture of 1 (0.01 mole), w-bromomethyl
aryl ketones (such as phenacyl bromide and
4-chlorophenacyl bromide) and ethyl chloroacetate
(0.01 mole) in methanol (5 ml) in presence of fused
sodium acetate (0.03 mole) 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 suitable
solvent to give 2 and 3.
5-phenyl-2-[1-(2-hydroxyphenylethylidene)
-hydrazino]-thiazoles (2a) as yellow crystals, yield
63%, mp 212 ºC; IR (KBr): 3450-2849 (br. OH),
3153 (NH), 1620 (C=N), 1605, 1592 (C=C), 1177,
1065 (C-O) cm-1. 1H-NMR (DMSO-d6): d 3.21(s, 3H,
CH3), 7.10-8.10(m, 10H, Ar- H and H-thiazole),
10.96(s, 1H, NH), 11.83(s, 1H, OH) ppm. MS: m/z
(%)= 310(M++1, 15.40), 309(M+, 52.70), 308(M+-1,
7.50), 294(11.10), 293(25.60), 292(100),
291(12.40), 276(2.00), 260(2.90), 259(6.00),
249(1.60), 249(1.60), 248(1.90), 191(1.20),
190(2.30), 189(10.70), 178(2.60), 177(3.20),
176(15.50), 175(7.10), 163(1.10), 162(8.00),
159(2.00), 149(1.60), 148(6.10), 147(2.90),
146(2.60), 135(19.40), 134(64.40), 133(6.30),
132(2.80), 131(3.30), 121(8.80), 120(18.80),
119(5.60), 118(2.40), 106(3.40), 105(5.80),
104(8.50), 103(8.30), 102(11.60), 93(5.40),
92(8.60), 91(25.70), 90(8.60), 89(13.90), 78(4.40),
77(21.30), 76(6.90), 75(4.60), 66(5.70), 65(42.20),
64(10.90), 63(19.40), 53(8.10), 52(6.80),
51(20.70), 50(7.40). Anal. Calcd for C17H15N3OS:
C, 66.02; H, 4.85; N, 13.59. Found: C, 65.93; H,
4.66; N, 13.33.
5-(4-chlorophenyl)-2-[1-(2-hydroxyphenyle
thylidene)-hydrazino]-thiazoles (2b) as yellow
crystals, yield 67%, mp 221 o C; IR (KBr):
3430-2810 (br. OH), 3181 (NH), 1621 (C=N), 1602,
1581 (C=C), 1165, 1063 (C-O) cm-1. 1H-NMR
(DMSO-d6): d 3.23(s, 3H, CH3), 7.01-8.11(m, 9H,
Ar- H and H-thiazole), 10.91(s, 1H, NH), 11.81
(s, 1H, OH) ppm. MS: m/z (%)= 345(M++2, 22.40),
343(M+, 42.50), 342(M+-1, 4.90), 328(31.10),
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327(18.80), 326(100), 325(13.50), 293(4.80),
291(5.50), 225(2.70), 223(7.30), 212(5.80),
211(2.60), 210(9.30), 209(2.70), 208(2.50),
198(2.70), 196(4.90), 172(2.00), 170(6.00),
169(2.40), 168(16.90), 165(1.20), 163(2.50),
159(2.00), 157(1.80), 155(2.60), 148(2.00),
146(4.20), 135(10.50), 134(16.90), 133(6.70),
132(2.90), 121(2.80), 120(15.30), 119(5.00),
118(2.20), 105(2.20), 104(2.30), 103(2.10),
102(4.40), 101(3.30), 93(4.60), 92(5.60),
91(17.60), 90(3.10), 89(7.30), 78(2.60), 77(6.30),
76(3.40), 75(8.10), 66(4.00), 65(30.90), 64(8.60),
63(12.60), 53(5.20), 52(5.00), 51(8.40), 50(6.80).
Anal. Calcd for C17H14ClN3OS: C, 59.47; H, 4.08;
N, 12.24; Cl, 10.20. Found: C, 59.21; H, 3.86; N,
12.01; Cl, 9.97.
3-[1-(2-hydroxyphenylethylidene)-amino]2-thioxo-imidazolidin-4-one (3) as yellow crystals,
yield 71%, mp 225 oC; IR (KBr): 3252 (NH),
3430-2590 (br. OH), 1701(C=O), 1623 (C=N),
1612, 1562 (C=C), 1442 (C=S), 1161, 1026 (C-O)
cm - 1 . 1 H-NMR (DMSO-d 6 ): d 3.38(s, 3H,
N=C-CH3), 6.91-7.70(m, 4H, Ar- H), 12.16(br. s,
1H, NH), 12.61(s, 1H, OH) ppm. MS: m/z (%)=
250(M++1, 8.70), 249(M+, 55.10), 248(M+-1, 4.40),
234(14.20), 233(13.10), 232(100), 205(2.70),
202(9.40), 176(3.20), 175(4.40), 158(9.30),
149(3.20), 135(11.90), 134(13.00), 133(20.90),
132(4.50), 131(3.10), 130(7.60), 121(4.60),
120(31.70), 119(11.00), 118(3.90), 107(6.00),
106(2.40), 105(13.00), 104(5.70), 102(4.80),
93(5.00), 92(13.00), 91(42.90), 90(6.80), 89(8.00),
87(11.20), 78(8.20), 77(9.30), 76(3.70), 66(7.90),
65(30.60), 64(14.50), 63(14.40), 55(5.10),
53(8.70), 52(10.60), 51(14.10), 50(5.10). Anal.
Calcd for C11H11N3O2S: C, 53.01; H, 4.42; N, 16.87;
S, 12.85. Found: C, 52.81; H, 4.19; N, 16.69; S, 12.59.

5-Bromo-3-[1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)
ethylidene)-amino]-2-thioxo-imidazolidin4-one (4)
A solution of 3 (0.01 mole) in glacial acetic
acid (30 ml) was added to a solution of bromine
(0.02 mole) in glacial acetic acid (10 ml) with
stirring at room temperature for 2 hr. The solid
obtained was filtered off, washed with water, dried
and recrystallized from acetic acid to give 4 as
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yellow crystals, yield 87%, mp 285 oC; IR (KBr):
3435-2815 (br. OH), 3223 (NH), 1705(C=O), 1625
(C=N), 1605, 1581 (C=C), 1421 (C=S), 1205, 1068
(C-O) cm-1. 1H-NMR (DMSO-d6): d 3.21(s, 3H,
N=C-CH 3 ), 6.99-7.78(m, 4H, Ar- H and Himidazolidine), 12.10(s, 1H, NH), 12.98(s, 1H, OH)
ppm. MS: m/z (%)= 409(M++2, 28.40), 407(M+,
61.20), 406(M+-1, 14.10), 405(35.60), 392(50.00),
390(62.10), 388(57.50), 335(16.40), 333(17.20),
329(45.40), 327(54.30), 313(15.20), 312(73.30),
311(17.20), 310(100), 293(17.20), 291(20.70),
289(14.90), 280(16.10), 279(9.20), 278(9.20),
277(11.50), 276(16.40), 252(7.50), 215(16.70),
214(6.90), 213(29.00), 211(18.40), 210(12.40),
200(12.10), 199(12.10),198(31.60), 197(11.50),
196(12.90), 171(11.50), 170(22.10), 169(14.90),
163(5.70), 156(17.00), 153(6.90), 145(5.70),
143(15.50), 130(25.00), 119(13.80), 118(23.60),
117(14.90), 104(14.40), 103(6.60), 102(11.20),
92(9.80), 91(31.00), 90(28.20), 89(48.90),
88(21.60), 87(29.00), 80(10.30), 79(11.80),
77(12.40), 76(13.20), 75(13.80), 74(16.10),
65(25.00), 64(18.10), 63(64.40), 62(35.90),
61(9.80), 60(16.10), 59(11.20), 53(20.70),
52(14.70), 51(22.40), 50(19.00). Anal. Calcd for
C11H9Br2N3O2S: C, 32.43; H, 2.21; N, 10.32; Br,
39.31; S, 7.86. Found: C, 32.22; H, 2.07; N,10.11;
Br, 39.08; S, 7.66.

1-Acetyl-3-[1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)
ethylidene)-amino]-5-bromo-2-thioxoimidazolidin-4-one (5)
A solution of 4 (0.01 mole) in acetic
anhydride (25 ml) was heated under reflux for 2 hr,
then cooled and poured onto ice-water. The resulting
product was filtered off, washed with water, dried
and purified by recrystallization from ethanol to give
5 as pale yellow crystals, yield 56%, mp 265 oC; IR
(KBr): 3380-2815 (br. OH), 1716(C=O), 1621
(C=N), 1605, 1583 (C=C), 1431 (C=S), 1215, 1061
(C-O) cm-1. 1H-NMR (DMSO-d6): d 2.31(s, 3H,
COCH3), 3.31(s, 3H, N=C-CH3), 6.98-7.78(m, 4H,
Ar- H and H- imidazolidine), 12.98(s, 1H, OH) ppm.
MS: m/z (%)= 451(M++2, 39.00), 449(71.00),
411(42.10), 407(66.20), 392(67.60), 390(37.20),
388(21.40), 371(84.80), 369(99.30), 357(13.80),
356(26.20), 355(2.10), 354(53.10), 329(41.40),
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327(51.00), 314(83.40), 313(38.60), 312(92.40),
310(100), 213(22.80), 199(22.10), 198(37.20),
197(38.60), 196(40.00), 169(19.30), 156(82.10),
132(11.70), 130(18.60), 128(51.70), 119(15.20),
118(67.60), 117(39.30), 115(18.60), 105(9.00),
104(14.50), 99(13.10), 92(14.60), 91(3.40),
90(44.80), 89(42.80), 88(26.20), 87(29.00),
77(26.20), 76(9.70), 75(17.20), 72(9.00),
65(20.70), 64(16.20), 63(40.00), 62(17.90),
61(13.10), 60(17.20), 59(19.00), 58(20.70),
57(21.40), 53(16.60), 51(24.00), 50(19.90). Anal.
Calcd for C13H11Br2N3O3S: C, 34.74; H, 2.45; N,
9.35; Br, 35.63; S, 7.13. Found: C, 34.48; H, 2.29;
N,9.11; Br, 35.36; S, 6.91.

2-Hydrazino-3-[1-(5-bromo-2hydroxyphenyl) ethylidene)-amino]imidazolidin-4-yne (6)
A mixture of 4 (0.01 mole) and hydrazine
hydrate (0.03 mole) was fused on a hot plate for
10-15 min. The reaction mixture was added to
boiling methanol (30 ml) and heated under reflux for
2 hr, then cooled and poured into ice-dilute HCl
(1%). The resulting product was purified by
recrystallization with ethanol to give 6 as pale
yellow crystals, yield 58%; mp 148 ºC; IR (KBr):
3375 (OH), 2360 (CºC), 1630 (C=N), 1605, 1596
(C=C), 1184, 1080 (C-O) cm - 1 . 1 H-NMR
(DMSO-d6): d 3.29(s, 3H, N=C-CH3), 5.01-5.12
(br. s, 3H, NHNH2), 7.12-7.78(m, 3H, ArH),
12.81(s, 1H, OH) ppm. MS: m/z (%) = 310(M++2,
41.50), 308(M + , 75.60), 307(M + -1, 100),
306(37.60), 305(45.70), 293(44.00), 291(52.60),
290(14.50), 250(14.50), 228(9.00), 226(12.00),
212(18.80), 210(22.20), 198(24.80), 185(14.10),
184(13.70), 182(11.50), 170(13.70), 169(8.10),
148(20.90), 144(3.40), 143(17.50), 141(21.80),
119(16.20), 118(15.40), 117(8.10), 115(8.50),
91(26.90), 90(22.20), 89(38.90), 88(17.90),
87(12.80), 85(10.30), 79(11.10), 78(15.80),
77(10.70), 76(12.00), 75(19.20), 74(15.80),
73(11.10), 76(12.80), 65(12.00), 64(18.40),
63(45.30), 62(43.20), 61(26.50), 57(34.20),
56(10.30), 53(18.40), 52(26.10), 51(28.60),
50(25.20). Anal. Calcd for C11H10BrN5O: C, 42.86;
H, 3.25; N, 22.73; Br, 25.97. Found: C, 42.57; H,
3.03; N, 22.49; Br, 25.68.

Synthesis, Antimicrobial activity and Investigation of Mass Spectra of Thiazole and 2-thioxo-imidazolidin-4-one Derivatives

2,4-Bis-(phenylhydrazino)-3-[1-(5-bromo2-hydroxyphenyl)ethylideneamino]imidazolidine (7)
A mi x tu r e o f 4 ( 0 . 0 1 mo l e ) a n d
phenylhydrazine (0.03 mole) was fused on a
hot-plate at 120-130 oC for 1 hr, the reaction mixture
was added boiling ethanol (30 ml) and heated under
reflux for 1 hr, then cooled and poured into dilute
hydrochloric acid (1%). The crude product was
filtered off, washed with water, dried and purified by
recrystallization with ethanol to give 7 as yellow
crystals, yield 61%, mp 135 ºC; IR (KBr): 34212850 (br. OH), 3235(NH), 1625 (C=N), 1611, 1583
(C=C), 1127, 1095 (C-O) cm - 1 . 1 H-NMR
(DMSO-d6): d 3.35(s, 3H, N=C-CH3), 7.12-8.10(m,
14H, Ar-H and H-imidazolidine), 9.81-9.90(br. s,
4H, 2× NHNHPh), 12.91(s, 1H, OH) ppm. MS: m/z
(%) = 494(M++2, 20.70), 492(M+, 100), 477(51.00),
467(52.20), 377(43.40), 375(47.60), 346(9.00),
345(20.70), 321(42.80), 279(13.10), 247(10.30),
233(22.80), 206(29.70), 205(17.90), 188(25.50),
179(29.70), 176(22.80), 175(22.10), 166(18.60),
150(19.30), 149(4.80), 148(20.70), 147(20.70),
144(10.30), 143(9.00), 136(6.90), 134(22.10),
132(11.70), 131(16.20), 130(14.50), 127(19.30),
125(39.30), 124(10.30), 118(19.30), 117(16.60),
115(22.10), 110(15.90), 109(11.70), 103(4.10),
97(37.20), 93(9.00), 91(6.90), 89(15.90),
84(12.40), 80(15.90), 76(15.90), 74(14.50),
69(10.30), 66(16.60), 65(17.90), 64(13.80),
59(25.50), 57(6.20), 50(12.40). Anal. Calcd for
C23H22BrN7O: C, 56.10; H, 4.47; N, 19.92; Br,
16.26. Found: C, 55.86; H, 4.24; N, 19.77; Br, 16.02.

Ethyl-b-{3-[1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)
ethylideneamino]-5-bromo-2thioxoimidazolidin-4-one}-propionate (8)
A solution of 4 (0.01 mole) and ethyl acrylate
(0.01 mole) in dimethyl formamide (30 ml) was
heated under reflux for 6 hr, then cooled and poured
into water. The solid formed was filtered off, washed
with water, dried and purified by recrystallization
with ethanol to give 8 as yellow crystals, yield 63%,
mp 142 oC; IR (KBr): 3390- 2810 (br. OH), 1763,
1706 (C=O), 1621 (C=N), 1607, 1586 (C=C), 1416
(C=S), 1210, 1117, 1035 (C-O) cm-1. 1H-NMR
(DMSO-d 6 ): d 1.30(t, 3H, CH 3 ), 3.10(t, 2H,
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CH2CO), 3.31(s, 3H, N=C-CH3), 3.81(t, 2H, NCH2),
4.51(q, 2H, OCH2), 7.11-7.81(m, 14H, Ar-H and
H-imidazolidine), 12.85 (s, 1H, OH) ppm. MS: m/z
(%) = 509(M++2, 51.30), 507(58.20), 506(M+-1,
43.20), 409(52.20), 408(17.70), 407(100),
406(14.50), 405(40.50), 394(12.20), 393(12.00),
392(54.30), 391(12.60), 390(81.40), 388(44.50),
364(12.30), 362(11.50), 360(13.80), 333(17.20),
331(21.50), 329(48.00), 327(44.20), 314(12.30),
313(18.80), 312(87.10), 311(19.20), 310(95.40),
295(13.20), 293(31.40), 292(19.50), 291(36.30),
290(10.30), 289(17.10), 280(20.80), 278(22.50),
277(10.90), 276(19.20), 238(11.70), 236(13.20),
226(7.10), 215(10.90), 214(16.20), 213(31.20),
212(26.00), 211(28.80), 210(10.50), 200(19.70),
198(30.80), 197(16.90), 196(17.80), 187(7.10),
185(11.50), 184(10.50), 183(12.60), 182(10.30),
172(12.00), 171(21.80), 170(20.80), 169(29.10,
168(10.60), 167(10.60), 145(18.00), 144(11.10),
143(25.80), 141(16.20), 133(11.40), 132(13.80),
131(12.50), 130(52.90), 128(10.90), 120(4.90),
119(15.10), 118(28.60), 117(18.20), 106(5.10),
105(10.90), 104(15.10), 103(10.80), 92(12.90),
91(51.80), 90(49.20), 89(63.10), 88(27.70),
87(34.20), 86(10.00), 78(9.10), 77(10.60),
75(15.70), 74(18.60), 73(9.20), 72(10.50),
65(23.70), 64(19.40), 63(93.10), 62(43.70),
61(17.50), 60(19.50), 59(13.10), 58(10.00),
53(26.80), 52(11.50), 51(24.80), 50(15.10). Anal.
Calcd for C16H17Br2N3O4S: C, 37.87; H, 3.35; N,
8.28; Br, 31.56; S, 6.31. Found: C, 37.61; H, 3.26; N,
8.08; Br, 31.28; S, 6.11.
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MASS SPECTRAL FRAGMENTATION PATTERN OF
SOME SYNTHESIZED 2,5-DISUBSTITUTED THIAZOLES
S. S. El-Sakka, S. A. Abubshait1 and I. M. El-Deen

Abstract
4-Arylazo-2-[(5-phenylthiazol-2-yl)-hydrazinomethyl]-phenols (3a, b) were prepared via
condensation of 5-arylazo-2-hydroxybenzaldehyde thiosemicarbazones (2a, b) with phenacyl
bromide in presence of fused sodium acetate. 6-Arylazo-3-(2-aminothiazol-5-yl)-coumarins (6a,
b) were synthesized via the bromination of 6-arylazo-3-acetyl coumarins (4a, b) with bromine to
give dibromo derivative (5a, b), followed by cyclization of 5 with thiourea under reflux in
dimethyl formamide. Acetylation of 6 with acetic anhydride yielded the corresponding N-acetyl
derivatives (7a, b). EI mass spectrometric behaviour of compounds 6a, b and 7a, b shows a weak
molecular ion peak and a base peak of m/z 91 (6a and 7a) and m/z 242 (6b and 7b) resulting from a
cleavage fragmentation. The molecular ion of some thiazoles (3a, b) is a base peak at m/z 399 and
m/z 433.
Key-words: Heating storage. Light concrete. Thermal insulation.

Introduction
Sulpha drugs are well recognized for their various
physiological activities [1,2], like wise, thiazole
derivatives are known for their antibacterial, fungicidal
and pesticidal properties [3], while thiazoles are
associated with various biological activities [4-8]. As an
extension of our previous work [9-12], this paper reported
the preparation of some thiazole derivatives containing
5-(arylazo)-2-hydroxyphenylmethylamino and coumarin
moieties using 5-arylazo-2-hydroxybenzaldehyde (1) as a
key starting material which was obtainable in the
diazotization of aromatic amines with sodium salt of
salicylaldehyde. The mass spectral decomposition modes
of various thiazoles containing 5-(arylazo)-2hydroxyphenylmethylamino and 6-(arylazo)-coumarin
substitutents have been investigated.

Results and discussion
Chemistry
The synthetic pathways leading to the new
thiazoles derivatives are illustrated in Scheme 1.
4-Arylazo-2-[(5-phenylthiazol-2-yl)-hydrazino
methyl]-phenols (3a, b) were prepared via
condensation of 5-(arylazo)-2-hydroxybenzaldehydes
(1) with thiosemicarbazide to give 5-(arylazo)-2hydroxy-benzaldehyde thiosemicarbazones (2a, b),
followed by cyclization of 2 with phenacyl bromide in
dimethyl formamide in presence of fused sodium
acetate.
As an extension of El-Deen et al studies on
coumarins [13-16], the author tends to synthesis of

1. Chemistry Department, Faculty of Science, Girls College, King Faisal University, Dammam, Saudi Arabia.
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6-(arylazo)-3-acetylcoumarins (4a, b) via the
reaction of 5-(arylazo)-2-hydroxybenzaldehyde
with ethyl acetoacetate in presence of piperidine
under fusion. Bromination of 4 with two moles from
bromine in glacial acetic acid at room temperature
afforded the corresponding 6-(arylazo)-3(dibromo)acetyl-coumarins (5a, b). On the other
hand, the compound 5 was allowed to react with
thiourea in dimethyl formamide under reflux led to
the formation of 5-arylazo-3-(2-aminothiazol-5-yl)coumarins (6a, b). Acetylation of compound 6 with
acetic anhydride under reflux give 6-aryl-3(2-acetylaminothiazol-5-yl)-coumarins (7a, b).

Mass spectrometry

5-arylazo-2-hydroxyphenyl-methylamino and
6-arylazo-coumarin substitutents have been
investigated and fragmentation pathways have been
suggested. The mass spectra of the synthesized thiazoles
(3a, b; 6a, b and 7a, b) showed intense molecular ion
peaks at m/z 339, 433, 362, 382, 404 and m/z 424,
consistent with the molecular formula C22H17N5OS,
C 22 H 16 N 5 ClOS, C 19 H 14 N 4 O 2 S, C 18 H 11 N 4 ClOS,
C21H16N4O3S and C20H13N4ClO3S, respectively.
Table 1 lists the m/z (relative abundance, %)
values of the principal fragments of the synthesized
thiazoles derivatives (3, 6 and 7). From the study of
the mass spectra of compounds 3, 6 and 7, it was
found that the molecular ion for all these compounds
fragmented further, along two different pathways, as
illustrated by Table 1.

The mass spectral decomposition modes [17-18]
of various thiazoles compounds containing
O
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Table 1. EI Mass Spectra (70 eV) of Thiazoles Derivatives (3, 6 and 7), m/z (relative intensity, %).
Compd No
3a

Pathway A

M+
[C22H17N5OS].+

-M
CH8N2S

399(100)

Pathway B
m/z

-M

[C13H9N3O].+

C13H9N3O

223 (51.30)
C7H4NS

[C6H5N2]+

NH2CN
CS

[C22H16N5ClOS].+

C9H8N2S

433 (100)

C2H
C13H8N3ClO
NH2CN
CS

[C19H14N4O2S].+

C7H7

362 (11.30)

C2H
C12H7N2O2S
N2

[C7H7N2]+
[C7H7]+
91 (100)

[C11H7N2OS ]+

C2H2

215 (7.90)
CO

[C5H5]+

119 (16.20)

[C12H7N2O2S]+
243 (35.10)

CO

[C7H6]+

435 (M++2, 32.80), 418 (9.60), 416 (45.70),
308 (14.70), 277 (10.50), 276 (22.70), 262 (10.30),
261 (8.70), 254 (12.90), 258 (5.70), 177 (13.20),
175 (13.90), 168 (4.40), 162 (11.40), 148 (21.00),
146 (9.40), 135 (14.00), 129 (23.50), 127 (62.20),
121 (11.70), 120 (45.90), 118 (19.10), 104 (17.10),
102 (16.90), 93 (20.50), 92 (26.30), 91 (26.80),
77 (28.60), 76 (13.70), 64 (41.00), 63 (43.70),
51 (37.40).

65 (68.00)

[C12H7N4O2S].+
271 (16.50)

N2

[C8H6N3S].+

90 (30.40)

[C6H4]+
75 (38.80)

6a

[C9H8N2S].+

134 (89.70)

[C6H5Cl]+
111 (49.50)

HCl

[C5H5]+

176 (80.50)

[C6H4N2O2Cl]+
139 (6.30)

N2

400 (M++1, 21.00), 382 (33.50), 224 (13.50),
177 (13.50), 175 (21.30), 146 (5.20), 135 (33.10),
133 (11.20), 129 (10.50), 127 (35.10), 120 (17.20),
119 (3.50), 118 (16.30), 116 (4.80), 106 (6.20),
91 (17.00), 76 (13.50), 75 (6.20), 64 (23.10),
63 (13.50), 52 (13.10), 51 (31.50), 50 (8.10).

65(47.20)

[C13H8N3ClO].+
257 (46.40)

C7H4NO

[C7H6]+

Other Ions

90 (28.30)

[C4H3].+
51 (39.20)

3b

[C8H6S].+
134 (86.30)

[C6H5]+
77 (68.20)

C2H2

[C9H8N2S]+
176 (83.20)

105 (19.30)
N2

m/z

[C5H5]+

363 (M++1, 3.00), 299 (1.50), 272 (4.00), 244 (5.80),
216 (4.10), 210 (2.50), 118 (4.10), 173 (3.40),
172 (1.70), 171 (3.20), 161 (2.70), 160 (4.90),
143 (3.70), 128 (3.20), 127 (2.70), 120 (2.70),
116 (3.20), 102 (2.80), 101 (7.30), 92 (8.00),
63 (11.50), 51 (9.60).

65 (56.40)

[C10H7N2S ]+
187 (11.80)

NH2CN

[C9H5S]+
145 (8.20)

6b

[C18H11N4ClOS].+ C6H4Cl

[C12H7N4O2S].+

382 (26.30)

271 (33.40)
N2

C12H7N2O2S

139 (17.40)

[C12H7N2O2S]+

N2

243 (93.40)
CO

[C11H7N2OS

HCl

[C10H7N2S ]+

[C6H3].+

384 (M++2, 13.00), 381 (M+-1, 39.50), 298 (3.20),
272 (9.40), 270 (44.20), 244 (18.30), 242 (100),
223 (2.90), 214 (11.50), 191 (2.70), 186 (14.40),
173 (5.60), 172 (8.40), 144 (13.30), 138 (18.90),
126 (12.10), 112 (27.40), 110 (63.50), 101 (12.40),
74 (32.40), 62 (16.60), 50 (20.90).

75 (29.20)
C2

187 (11.50)
NH2CN

[C6H4Cl]+
111 (54.60)

]+

215 (13.30)
CO

[C8H4N2Cl]+

[C4H3]+
51 (10.90)

[C9H5S]+
145 (10.60)

7a

[C21H16N4O3S].+

CH2CO

404 (69.80)

[C19H14N4O2S].+

CH2CO

362 (50.60)
C7H7

[C12H7N4O2S]+

362 (50.60)
C12H7N2O2S

271 (13.50)
N2

[C12H7N2O2S]+
[C11H7N2OS ].+
215 (1.30)

CO

[C10H7N2S]+

NH2CN

187 (11.80)
[C9H5S]+
145 (6.30)

[C7H7N2]+
119 (16.80)

N2

243 (54.30)
CO

[C19H14N4O2S]+

[C7H7]+
91 (100)

C2H2

[C5H5]+
65 (52.70)

405 (M++1, 22.00), 363 (4.50), 299 (1.70),
285 (18.90), 272 (3.50), 249 (1.30), 216 (1.20),
210 (2.30), 188 (5.50), 173 (2.40), 172 (1.35),
171 (1.60), 161 (1.80), 160 (5.30), 143 (3.30),
127 (5.50), 120 (3.20), 116 (4.30), 101 (5.50),
92 (20.70), 90 (6.40), 89 (13.10), 77 (5.20),
64 (35.50), 63 (11.60), 51 (12.60), 50 (11.60).
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Table 1. Continuação.
Compd No
7b

Pathway A

M+

-M

Pathway B
m/z

-M

[C20H13N4ClO3S].+ CH2CO

[C18H11N4ClO2S].+ CH2CO

424 (33.10)

382 (32.60)
C6H4Cl

[C12H6N4O2S]+

C12H7N2O2S

271 (1.90)
N2

[C12H6N2O2S]+

N2

243 (87.90)
CO

[C11H6N2OS]+

HCl

215 (7.70)
CO

[C10H6N2S]+

NH2CN

187 (10.20)
[C9H4S]+

m/z

C2H2

Other Ions

[C18H11N4ClO2S].+ 426 (M++2, 12.80), 384 (15.50), 383 (20.50),
381 (47.00), 285 (16.00), 284 (20.90), 270 (5.50),
382 (32.60)
259 (4.70), 258 (4.50), 242 (100), 216 (4.30),
+
[C6H4N2Cl]
214 (9.40), 201 (3.50), 200 (3.50), 188 (3.50),
139 (10.40)
186 (11.30), 173 (3.70), 172 (6.00), 171 (7.90),
144 (13.30), 143 (5.90), 141 (4.40), 138 (13.30),
[C6H4Cl]+
126 (7.50), 113 (16.60), 110 (54.40), 101 (5.80),
111 (53.50)
100 (5.80), 76 (6.30), 74 (19.80), 62 (11.70),
[C6H3]+
50 (13.70).
75 (18.90)
[C4H3]+
51 (13.10)

145 (8.20)

The molecular ion of compounds 3a and 3b
(Scheme 2) underwent fragmentations via pathway A
to produce peaks at m/z 223 and m/z 257,
corresponding to the molecular ion of 4-arylazo-2cyano-phenole. The loss of 2-cyanophenol radical
cation (C7H4NO) from the ions with m/z 223 and m/z
257 resulted in ions at m/z 105 and m/z 139,
respectively. The ion of m/z 105 and m/z 139 broke to
give ions at m/z 77 and m/z 111 which lost nitrogen
molecule (N2). Base peaks at m/z 399 and m/z 433,
found in the MS of compounds 3a and 3b,
corresponding to the molecular ion of 4-(phenyl or
2-chlorophenyl) azo-2-[(5-phenyl-thiazol-2-yl)hydrazinomethyl]-phenols.
The molecular ions of compounds 3a and 3b
were also found to undergo fragmentation via
p a t h wa y B t o p r o d u ce t h e i o n o f
5-phenyl-2-aminothiazole at m/z 176. It further
underwent loss of NH2CN, C=S and CH=C to give
peaks at m/z 134, 90 and m/z 65, respectively.
From a study of the mass spectra of
compounds 6a, b and 7a, b, it was found that the
molecular ion for all these compounds fragmented
further and involved two various suggested
pathways as illustrated by scheme 3.

The molecular ion of compound 6a, b
fragmented via the pathway A to give ion of m/z 271,
which fragmented further to give the ion of m/z 243
by losing nitrogen molecule (N2).
The loss of two carbon monoxide molecules
from the ion of m/z 243 resulted in an ion at m/z 215
and m/z 187. The ion at m/z 187 underwent loss of
NH2CN to give peak at m/z 145.
Accordingly, the same molecular ion of
compound 6a, b fragmented via the pathway B to
give a fragmented ion of m/z 119 and m/z 139, which
further fragmented and gave fragmented ions of m/z
91 and m/z 111 by losing nitrogen molecule (N2).
This fragmentation led to other different
ions, which depending on the nature of substitutents
in aromatic ring. The molecular ions of compounds
7a, b (m/z 404 and m/z 424) had fragmented to give
the ion of m/z 362 and m/z 382, corresponding to the
molecular ions of compounds 6a, b by losing
CH2CO. The ions of m/z 362 and m/z 382 were
broken via pathway in the same fragmentation
processes which was observed for compound 6. The
mass spectra of compound 6a and 7b showed the
base peak at m/z 91, while the compounds 6b and 7b
is the base peak at m/z 242.
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Scheme 2. Main Fragmentation Pathway of Compounds 3a and 3b.
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Experimental
IR spectra were recorded on a Perkin-Elmer
1420 spectrophotometer and a Biorad FTS7 (KBr).
Mass spectra were obtained on a Jeol JMS D-300
spectrometer operating at 70 ev. NMR spectra were
recorded on a General Electric QE 300 instrument
and chemical shifts were given with respect to TMS.
Microanalyses were conducted using an elemental
analyzer 1106. Melting points were determined on a
MEL TEMP 11 and are uncorrected.

5-Arylazo-2-hydroxybenzaldehyde
thiosemicarbazones (2a, b)
A mixture of 5-arylazo-2-hydroxybenzaldehyde
(0.01 mole) and thiosemicarbazide (0.01 mole) in
methanol (30 ml) was heated under reflux for 3 hr, then
cooled. The solid formed was filtered off, dried and
purified by recrystallization with methanol to give 2.
5-phenylazo-2-hydroxybenzaldehyde
thiosemicarbazone (2a) as pale yellow crystals, yield
78%, mp: 298-299ºC. gmax (KBr): 3340, 3168 (NH2),
3245 (NH), 3381-2890 (br. OH), 1625 (C=N), 1607,
1580 (C=C), 1405 (C=S), 1120, 1034 (C-O) cm-1. dH
(DMSO-d6): 6.30 (s, 2H, NH2), 7.12-7.92 (m, 8H,
ArH), 8.76 (s, 1H, CH=N), 10.35 (s, 1H, NH), 11.30
(s, 1H, OH) ppm. m/z (%): 300 (M++1, 14.40),
299 (M +, 100), 298 (M +-1, 13.30), 283 (3.40),
282 (11.30), 241 (1.10), 240 (3.60), 223 (5.60),
222 (2.80), 207 (6.40), 205 (6.30), 196 (3.60),
194 (3.00), 178 (2.00), 177 (5.40), 176 (1.70),
168 (1.30), 167 (1.90), 148 (16.40), 147 (2.40),
146 (6.40), 136 (1.50), 135 (8.10), 118 (9.70),
105 (19.20), 102 (22.40), 93 (29.90), 77 (72.30),
76 (7.30), 60 (4.80), 59 (15.80). Anal. Calad. for
C14H13N5OS: C, 56.19; H, 4.35; N, 23.41; S, 10.70.
Found: C, 56.00; H, 4.18; N, 23.14; S, 10.48.
5-(2-chloro) phenylazo-2-hydroxybenzaldehyde
thiosemicarbazone (2b) as pale yellow crystals,
yield 78%, mp: 278-279ºC. gmax (KBr): 3349, 3160
(NH2), 3261 (NH), 3390-2860 (br. OH), 1627
(C=N), 1605, 1593 (C=C), 1409 (C=S), 1130, 1056
(C-O) cm-1. dH (DMSO-d6): 6.33 (s, 2H, NH2),
7.13-7.96 (m, 7H, ArH), 8.73 (s, 1H, CH=N), 10.36
(s, 1H, NH), 11.32 (s, 1H, OH) ppm. m/z (%):
335 (M++2, 34.60), 333 (M+, 100), 318 (9.50),
316 (23.80), 258 (7.50), 257 (12.20), 222 (5.70),
207 (5.50), 206 (3.40), 205 (15.80), 194 (7.00),
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178 (3.60), 177 (26.80), 176 (2.70), 160 (3.90),
150 (4.80), 148 (24.40), 146 (20.90), 139 (16.70),
135 (14.20), 129 (8.40), 127 (23.80), 118 (24.00),
111 (23.10), 108 (7.20), 103 (8.60), 102 (29.40),
91 (7.30), 77 (14.00), 76 (7.30), 59 (35.30). Anal.
Calad. for C 14 H 12 N 5 ClOS: C, 50.45; H, 3.60;
N, 21.02; Cl, 10.66; S, 9.61. Found: C, 50.19;
H, 3.41; N, 20.93; Cl, 10.42; S, 9.97.

4-Arylazo-2-[(5-phenylthiazol-2-yl)hydrazinomethyl]-phenols (3a,b)
A mixture of 2 (0.01 mole), phenacyl
bromide (0.01 mole) and fused sodium acetate (0.02
mole) in dimethyl formamide was heated under
reflux for 4 hr. The reaction mixture was cooled and
poured into water. The product formed was filtered
off, washed with water, dried and purified by
recrystallization with ethanol to give 3.
4-Phenylazo-2-[(5-phenylthiazol-2-yl)-hydrazi
nomethyl]-phenol (3a) as yellow crystals, yield 63%,
mp: 232-233ºC. gmax (KBr): 3275 (NH), 3356-2891 (br.
OH), 1630 (C=N), 1605, 1595 (C=C), 1127, 1035
(C-O) cm-1. dH (DMSO-d6): 6.99-7.92 (m, 14H, ArH
and H-thiazole), 8.65 (s, 1H, CH=N), 10.21 (s, 1H, NH),
11.28 (s, 1H, OH) ppm. Anal. Calad. for C22H17N5OS:
C, 66.17; H, 4.26; N, 17.54; S, 8.02. Found: C, 66.01;
H, 4.03; N, 17.38; S, 7.79.
4-(2-Chloro) phenylazo-2-[(5-phenylthiazol2-yl)-hydrazinomethyl]-phenol (3b) as yellow
crystals, yield 66%, mp: 218-219ºC. gmax (KBr): 3245
(NH), 3360-2870 (br. OH), 1632 (C=N), 1608, 1585
(C=C), 1135, 1061 (C-O) cm-1. dH (DMSO-d6):
7.01-7.96 (m, 13H, ArH and H-thiazole), 8.73 (s, 1H,
CH=N), 10.23 (s, 1H, NH), 11.26 (s, 1H, OH) ppm.
Anal. Calad. for C22H16N5ClOS: C, 60.97; H, 3.70;
N, 16.17; Cl, 8.20; S, 7.39. Found: C, 60.73; H, 3.52;
N, 16.01; Cl, 8.02; S, 7.19.

6-Arylazo-3-acetylcoumarins (4a, b)
A mixture of 1 (0.01 mole), ethyl acetoacetate
(0.01 mole) and piperidine (1ml) was fused on a hot
plate at 120-125 oC for 30-45 min. The reaction
mixture was cooled and acidified with dilute
hydrochloric acid (2%). The crude product obtained
was filtered off, washed with water, dried and purified
by recrystallization with acetic acid to give 4.
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6-(4-methyl) phenylazo-3-acetylcoumarin (4a)
as yellow crystals, yield 79%, mp: 188ºC. gmax (KBr):
1723, 1695 (C=O), 1605, 1583 (C=C), 1220, 1030
(C-O) cm-1. dH (DMSO-d6): 2.30 (s, 3H, CH3), 2.28 (s,
3H, COCH3), 7.12-7.83 (m, 8H, ArH), 8.31 (s, 1H,
H-pyranone) ppm. m/z (%): 307 (M++1, 9.60), 306
(M+, 24.70), 215 (5.50), 188 (2.60), 187 (20.60), 170
(2.80), 160 (1.60), 159 (8.40), 145 (2.80), 131 (5.50),
120 (2.30), 119 (16.20), 117 (8.20), 116 (4.30),
104 (2.40), 103 (5.30), 92 (5.00), 91 (100), 89 (22.00),
88 (17.50), 87 (7.20), 77 (8.90), 76 (5.00), 65 (57.70),
63 (23.00), 62 (17.90), 51 (17.80), 50 (10.70). Anal.
Calad. for C18H14N2O3: C, 70.59; H, 4.58; N, 9.15.
Found: C, 70.46; H, 4.47; N, 8.98.
6-(2-chloro) phenylazo-3-acetylcoumarin (4b)
as yellow crystals, yield 78%, mp: 198-199ºC. gmax
(KBr): 1725, 1698 (C=O), 1603, 1580 (C=C), 1225,
1065 (C-O) cm-1. dH (DMSO-d6): 2.31 (s, 3H, CH3),
7.13-7.92 (m, 7H, ArH), 8.33 (s, 1H, H-pyranone)
ppm. m/z (%): 328 (M++2, 16.40), 326 (M+, 46.70),
283 (4.70), 273 (3.00), 216 (4.50), 215 (27.90), 188
(14.20), 187 (100), 172 (8.90), 165 (4.70), 160 (4.00),
159 (28.00), 145 (8.40), 141 (7.50), 139 (23.60),
131 (12.90), 117 (27.00), 116 (10.90), 113 (26.50),
111 (79.70), 103 (12.50), 89 (32.60), 88 (35.50),
87 (15.70), 77 (13.60), 76 (14.90), 75 (59.60), 74
(12.50), 63 (35.90), 62 (36.30), 54 (7.00), 51 (25.10),
50 (27.60). Anal. Calad. for C17H11N2ClO3: C, 62.58;
H, 3.37; N, 8.59; Cl, 10.90. Found: C, 62.39; H, 3.25;
N, 8.44; Cl, 10.72.
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386 (2.80), 384 (3.10), 373 (1.60), 345 (1.20), 292
(2.00), 291 (5.70), 264 (4.50), 236 (2.30), 191 (1.20),
187 (1.20), 186 (4.30), 180 (1.60), 178 (1.60), 173 (4.00),
172 (12.00), 144 (1.30), 130 (1.40), 129 (7.40),
120 (3.40), 119 (19.80), 116 (2.80), 102 (3.60), 101 (6.60),
100 (3.00), 91 (100), 89 (7.20), 88 (15.20), 87 (5.60),
75 (7.60), 65 (41.60), 63 (12.00), 62 (16.50), 51 (12.50),
50 (7.30). Anal. Calad. for C18H12N2BrO3: C, 46.55;
H, 2.59; N, 6.03; Br, 34.48. Found: C, 46.44; H, 2.46;
N, 5.86; Br, 34.37.
6-(2-chloro) phenylazo-3-dibromoacetyl
coumarin (5b) as yellow crystals, yield 89%, mp:
207-208ºC. gmax (KBr): 1730, 1690 (C=O), 1612,
1601 (C=C), 1120, 1063, 1032 (C-O) cm-1. dH
(DMSO-d6): 6.54 (s, 1H, CH(Br)2) 7.13-7.88 (m,
7H, ArH), 8.34 (s, 1H, H-pyranone) ppm. m/z (%):
486 (M++2, 8.10), 484 (M+, 12.60), 482 (7.10),
406 (9.30), 404 (5.40), 375 (9.30), 373 (12.00),
371 (8.60), 347 (3.80), 345 (10.00), 313 (7.30),
311 (16.30), 245 (7.10), 293 (2.30), 267 (9.50),
266 (20.10), 265 (7.10), 264 (16.20), 238 (9.50),
236 (7.20), 187 (3.60), 186 (15.70), 173 (8.60),
172 (52.00), 171 (6.90), 164 (3.20), 163 (6.70),
158 (4.60), 157 (3.50), 145 (4.20), 144 (8.20),
141 (9.80), 139 (29.70), 130 (7.10), 129 (29.00),
116 (14.00), 113 (4.40), 111 (100), 101 (26.90),
88 (58.50), 87 (20.20), 75 (87.90), 74 (23.40),
62 (64.50), 51 (36.60). Anal. Calad. for
C17H9N2Br2ClO3: C, 42.15; H, 1.86; N, 5.79; Br,
33.06; Cl, 7.33. Found: C, 42.02; H, 1.78; N, 5.58;
Br, 32.89; Cl, 7.24.

6-Arylazo-3-dibromoacetyl coumarins (5a, b)
To the 6-arylazo-3-acetyl coumarin (4, 0.01
mole) dissolved in glacial acetic acid (30 ml), a
solution of bromine (0.02 mole) in glacial acetic acid
(5 ml) was added with stirring for 2 hr, and the
solution was poured into ice-water. The resulting
solid was filtered off, washed with water, dried and
purified by recrystallization with ethanol to give 5.
6-(4-methyl) phenylazo-3-dibromoacetyl
coumarin (5a) as yellow crystals, yield 87%, mp:
210-211ºC. gmax (KBr): 1723, 1686 (C=O), 1615,
1603 (C=C), 1212, 1075, 1020 (C-O) cm-1. dH
(DMSO-d6): 2.30 (s, 3H, CH3), 6.57 (s, 1H, CH(Br)2)
7.13-7.89 (m, 8H, ArH), 8.33 (s, 1H, H-pyranone)
ppm. m/z (%): 466 (M++2, 3.70), 464 (M+, 5.70),

6-Arylazo-3-(2-aminothiazol-5-yl)coumarins (6a, b)
A mixture of 5 (0.01 mole) and thiourea (0.01
mole) in dimethyl formamide (30 ml) was heated
under reflux for 2 hr, then cooled and poured into
water. The resulting product was filtered off, washed
with water, dried and purified by recrystallization
with ethanol to give 6.
6-(4-methyl) phenylazo-3-(2-aminothiazol5-yl)-coumarin (6a) as yellow crystals, yield 67%, mp:
225ºC. gmax (KBr): 3310, 3179 (NH2), 1720 (C=O),
1627 (C=N), 1605, 1583 (C=C), 1230, 1020 (C-O)
cm-1. dH (DMSO-d6): 2.34 (s, 3H, CH3), 5.62(s, 2H,
NH2), 7.18-7.96 (m, 8H, ArH and H-thiazole), 8.13
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(s, 1H, H-pyranone) ppm. Anal. Calad. for
C19H14N4O2S: C, 62.98; H, 3.87; N, 15.47; S, 8.84.
Found: C, 62.79; H, 3.70; N, 15.22; S, 8.69.
6-(2-chloro) phenylazo-3-(2-aminothiazol5-yl)-coumarin (6b) as yellow crystals, yield 65%,
mp: 140ºC. gmax (KBr): 3325, 3185 (NH2), 1718
(C=O), 1622 (C=N), 1607, 1587 (C=C), 1210, 1055
(C-O) cm-1. dH (DMSO-d6): 5.65(s, 2H, NH2),
7.13-7.79 (m, 8H, ArH and H-thiazole), 8.31 (s, 1H,
H-pyranone) ppm. Anal. Calad. for C18H11N4ClO2S:
C, 56.54; H, 2.88; N, 14.66; Cl, 9.29; S, 8.39. Found:
C, 56.38; H, 2.76; N, 14.47; Cl, 9.12; S, 8.11.

6-Arylazo-3-(2-acetylaminothiazol-5-yl)coumarins (7a, b)
A solution of 6 (0.01 mole) in acetic anhydride
(20 ml) was heated under reflux for 2 hr, the cooled and
poured into ice-water. The solid obtained was filtered
off, washed with water, dried and purified by
recrystallization with ethanol to give 7.
6-(4-methyl) phenylazo-3-(2- acetylaminothiazol5-yl)-coumarin (7a) as yellow crystals, yield 74%,
mp: 270ºC. gmax (KBr): 3275 (NH), 1721, 1691
(C=O), 1627 (C=N), 1607, 1583 (C=C), 1227, 1083
(C-O) cm-1. dH (DMSO-d6): 2.12 (s, 3H, COCH3),
2.33 (s, 3H, CH3), 7.12-7.92 (m, 8H, ArH and
H-thiazole), 8.13 (s, 1H, H- pyranone) ppm. Anal.
Calad. for C21H16N4O3S: C, 62.38; H, 3.96; N,
13.86; S, 7.92. Found: C, 62.22; H, 3.87; N, 13.66;
S, 7.78.
6-(2-chloro) phenylazo-3-(2-acetylaminothiazol5-yl)-coumarin (7b) as pale yellow crystals, yield
76%, mp: 160-161ºC. gmax (KBr): 1718, 1691
(C=O), 3250 (NH), 1625 (C=N), 1603, 1581 (C=C),
1210, 1061 (C-O) cm-1. dH (DMSO-d6): 2.14 (s, 3H,
COCH3), 7.12-7.93 (m, 8H, ArH and H-thiazole),
8.31 (s, 1H, H- pyranone), 9.83 (s, 1 H, NH) ppm.
Anal. Calad. for C20H13N4ClO3S: C, 56.60; H, 3.07;
N, 13.21; Cl, 8.37; S, 7.55. Found: C, 56.44; H, 2.98;
N, 13.03; Cl, 8.21; S, 7.37.
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RECURSOS NATURAIS URBANOS
Árvores frutíferas nos quintais de Boa Vista, Roraima1
Roniel Rodrigues Rocha2 e Reinaldo Imbrozio Barbosa3

Resumo
Este estudo realizou uma amostragem das árvores frutíferas dos quintais urbanos de Boa Vista,
Roraima, levando em consideração três categorias de renda econômica familiar (baixa, média e
alta). Neste contexto, foram amostrados seis bairros (dois para cada categoria), sendo avaliado o
padrão de uso destes recursos urbanos a partir da análise da riqueza, diversidade (Shannon),
similaridade (Sørensen) e índice de valor de preferência (IVP) das espécies fruti-arbóreas por
parte destas três classes de renda. No total foram observados 237 indivíduos de 33 espécies e 18
famílias botânicas distribuídas entre os bairros estudados. Nos de alta renda (Paraviana e Caçarí)
foram observadas 15 espécies pertencentes a 9 famílias. Nos de renda média (Liberdade e Buriti)
foram catalogadas 21 espécies de 16 famílias, seguido pelos de renda baixa (Santa Tereza e Silvio
Leite) com 20 espécies e 13 famílias. Os bairros de renda média apresentaram maior diversidade
vegetal absoluta (1,11), seguida pelos de renda baixa (1,04) e alta (1,02). Foi observado que nos
bairros de renda baixa os maiores IVP pertenceram a Mangifera indica L. (27,7%) e Cocos
nucifera L. (13,3%). Nos bairros de renda média o destaque foi para Malpighia punicifolia L.
(18,5%) e C. nucifera L. (14,6%), enquanto que nos de renda alta M. indica L. (19,2%) e C.
nucifera L. (15,9%) voltaram a dominar. A similaridade de uso destes recursos urbanos foi maior
entre os bairros que representavam as categorias de renda alta e baixa (0,75) e média e baixa (0,71),
enquanto que entre as classes de renda média e alta foi de apenas 0,49. Os bairros de renda média e
baixa fazem maior uso dos recursos fruti-arbóreos para complementação alimentar enquanto que
os de renda alta usam este recurso mais como ornamentação.
Key-words: Quintais urbanos, recursos naturais, frutas..

Abstract
URBAN NATURAL RESOURCES: FRUIT TREES IN THE HOMEGARDENS OF BOA
VISTA, RORAIMA. This study accomplished a sampling of fruit trees in the home gardens of Boa
Vista, Roraima, taking into account three categories of economical income family (low, middle
and high). In this context, were sampled six neighborhoods (two for each category), being
evaluated the pattern of use of these urban resources starting from the analysis of richness,
diversity (Shannon), similarity (Sørensen)and index of value of preference (IVP) of the fruit tree
species on the part of these three income categories. 237 individuals of 33 species and 18 botanical

1. Parte integrante do projeto “Ecologia e Manejo dos Recursos Naturais das Savanas de Roraima”, cadastrado na agenda de
pesquisa do INPA/COPE.
2. Curso de Especialização em Recursos Naturais (PRONAT/UFRR), Boa Vista–Roraima-Brasil, ronielbiologo@yahoo.com.br.
3. INPA/CPEC (Base de Roraima), Boa Vista-Roraima-Brasil, reinaldo@inpa.gov.br.
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families were observed among neighborhoods studied. In the neighborhoods of high income
(Paraviana and Caçarí) were observed 15 species of 9 botanical families. In those of middle
income (Liberdade and Buriti) 21 species of 16 families were classified, following for those of low
income (Santa Tereza and Silvio Leite) with 20 species and 13 families. The neighborhoods of
middle income presented higher absolute plant diversity (1.11), following of low (1.04) and high
income (1.02). It was observed that in the neighborhoods of low income the largest IVP were to
Mangifera indica L. (27.7%) and Cocos nucifera L. (13.3%). Malpighia punicifolia L. (18.5%)
and C. nucifera L. (14.6%) were the highest in those of middle income while M. indica L. (19.2%)
and C. nucifera L. (15.9%) dominated the high income. The similarity of use of these urban
resources was higher among the neighborhoods that represented the categories of high/low (0.75)
and middle/low income (0.71), while middle/high income classes were lower (0.49). The
neighborhoods of middle and low income make larger use of the fruit tree resources for food
complementation while the one of high income have been using this resource as ornamentation.
Key-words: Home gardens, natural resources, fruits.

Introdução
Estudos sobre uso das plantas frutíferas nos
quintais caseiros urbanos é assunto ainda pouco
discutido na literatura corrente, embora a FAO (Food
and Agriculture Organization) admita que estes
recursos possam ser de enorme importância para as
comunidades periféricas das grandes e médias cidades
[1]. Pesquisas sobre a aquisição e a transmissão do
conhecimento do uso das plantas (frutíferas,
medicinais etc.) de interesse da população regional
utilizadas nos quintais domésticos, são fundamentais
para ajudar a resgatar saberes populares extremamente
importantes para a sociedade. Os quintais caseiros são
reservatórios de agrobiodiversidade em comunidades
de todo o Mundo, sendo um elemento proeminente na
paisagem rural e/ou urbana podendo ser encontrado na
maioria dos lares de diferentes comunidades [2]. Os
termos atualmente mais utilizados para este espaço
residencial são “... quintal, homegarden, sitio, pomar
caseiro, terreiro ...” [3], podendo ser definido como
uma “... reunião de plantas próximas de uma habitação
a qual revela muito da história cultural dos lugares e das
decisões de manejo dos proprietários individuais”
(Winklerprins [4] apud Kimber [5]). O Brasil, por
possuir uma riquíssima diversidade biológica, pode se
constituir em uma fábrica natural de alimentos e/ou
medicamentos de fácil acesso, que podem servir aos
usos mais comuns do cotidiano urbano e rural a partir
dos quintais.

Os quintais caseiros na Amazônia são de
grande importância e quase sempre expressam um
“contínuo rural-urbano” [4]. Estes podem ser de
diferentes utilidades e de enorme riqueza em se
tratando de recursos naturais [6]. Um dos objetivos de
um pomar doméstico é o de fornecer frutas de
qualidade nutritiva, e livres de produtos químicos para
o consumo familiar durante todo o ano, melhorando a
qualidade da alimentação e diminuindo as causas de
doenças por desequilíbrios alimentares [7].
O estado de Roraima recebeu, notavelmente
nos últimos anos, um rol de imigrantes das mais
diversas regiões do país [8-9]. Estes introduziram ou
aumentaram o uso de plantas que, de alguma forma,
seriam utilizadas na alimentação, ornamentação e/ou
medicina popular [10]. No grupo da alimentação, se
encontram várias espécies de árvores frutíferas
comestíveis que podem incorporar à dieta diária
diferentes fontes de vitaminas, de suma importância ao
metabolismo fisiológico humano, podendo também
oferecer sombra e lazer, além de se enquadrarem no
grupo das medicinais alternativas [7, 11].
Assim sendo, é necessário maximizar a
realização de inventários sobre o patrimônio ambiental
urbano, com análise e documentação científica. Isto
denota formas inteligentes e modernas de evitar ou
minimizar ações que causem impacto nestes recursos
naturais, aproveitando-os de forma equilibrada e em
prol da população regional amazônica. De modo geral,
essa percepção da relação da vivência “homem-planta”
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neste século será fundamental nas práticas educativas e
do meio ambiente, como também no envolvimento da
comunidade no resgate sócio-cultural de manter vivo o
conhecimento e a importância sobre as plantas
(frutíferas e/ou medicinais) nativas e exóticas
encontradas nos quintais urbanos. Desta forma, este
estudo tem por objetivo realizar uma amostragem dos
recursos fruti-arbóreos urbanos nos quintais caseiros
de Boa Vista, tomando como base seis diferentes
bairros com diferentes categorias de renda econômica
familiar. A idéia central é tentar reconhecer pistas
sobre o uso destes recursos nos quintais da capital de
Roraima, tentando entender se este uso é igualitário e
independente da categoria de renda.

Material e métodos
Área de estudo
Boa Vista é a capital do estado de Roraima,
abrigando a sede administrativa do município de
mesmo nome, estando situada no centro-sul do
maior bloco contínuo de savanas do extremo norte
da Amazônia brasileira [12-14]. Seu povoamento se
deu a partir da instalação da sede da Fazenda Boa
Vista (hoje “Bar Meu Cantinho”) por volta de 1830,
por José Ignácio de Magalhães, um dos militares a
serviço do Forte São Joaquim [15]. Foi estabelecida
formalmente em 9 de julho de 1890 como primeiro
povoado caracteristicamente urbano de Roraima,
logo após a proclamação da República [9]. A cidade
se desenvolveu a partir de uma área onde havia uma
faixa de vegetação arbórea ribeirinha (mata ciliar),
com pelo menos uns 300 m de largura, recobrindo
um barranco elevado do rio Branco.
De acordo com a última estimativa populacional
realizada pelo IBGE [16], o município de Boa Vista
possui uma população de 242.102 habitantes, sendo que
a maior parte está concentrada na capital de mesmo
nome. Sua expansão urbana deu-se através das savanas,
tornando a cidade mais arborizada que originalmente.
Este aumento populacional dos últimos anos deveu-se
em grandes levas de migrantes que foram atraídos por
diferentes interesses que variavam desde o pioneirismo,
na instalação do antigo Território Federal do Rio Branco
(hoje Roraima) em 1943, passando pela possibilidade de

enriquecimento através do garimpo em áreas indígenas
(final da década de 1980), até a disponibilidade de terras
para agricultura e/ou agropecuária (anos 1990 em
diante) [17-18]. Com o fluxo de migrantes associado às
dos pioneiros (pré-instalação do Território), várias
espécies de plantas foram direcionadas e movimentadas nesta região entre o final do século XVIII e ao
longo de todo o século XX. Nos últimos anos, a
principal corrente migratória é oriunda do nordeste e do
norte, destacando-se os estados do Maranhão com
23,8% do total de migrantes chegados em Roraima,
seguido pelo Pará (6,9%), Amazonas (5,1%) e Ceará
(3,8%) [19].
Nos últimos 20 anos, Boa Vista têm
experimentado várias correntes de paisagismo
urbano, o que só contribuiu para a eliminação de
espécies nativas desta função [20]. Nesta nova e
recente paisagem urbana estão sendo postadas
diferentes correntes de migrantes com sua bagagem
cultural, onde se inserem não só o plantio de espécies
frutíferas e medicinais de conhecimento geral, como
também de plantas que são específicas de sua região
e/ou Estado nativo, provocando uma incrível
mistura de conhecimentos tradicionais.

Metodologia
Para a realização deste estudo foi feita uma
amostragem em seis bairros de Boa Vista para
comparar o uso dos recursos frutíferos de cada um
deles através de diferentes categorias de renda
econômica (média) familiar. As atividades de campo
foram realizadas no período de 30 de março a 30 de
julho de 2005. Para aquisição dos dados foram
realizadas entrevistas a partir de um questionário
semi-estruturado em cada unidade ou módulo
familiar (casa urbana) visitado, conforme sugerido
por Martin [21]. Em cada bairro foram escolhidas seis
casas conforme descrito abaixo. Os bairros utilizados
como referenciais para este estudo foram escolhidos a
partir dos dados do “Censo Demográfico e
Sócio-econômico da Cidade de Boa Vista”, fornecido
pela Delegacia Regional do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística [19]. Os escolhidos foram:
(a) Renda Alta: Paraviana e Caçarí (R$ 1.617,00 e
R$ 2.975,00), (b) Renda Média: Liberdade e Buriti
(R$ 729,00 e R$ 688,00) e (c) Renda Baixa: Santa
Tereza e Silvio Leite (R$ 477,00 e R$ 441,00).
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A escolha destes bairros recaiu no critério de
excluir bairros criados recentemente (< 5 anos), por
que os recursos amostrados ainda não estariam em sua
forma plena de visualização e produção (frutificação)
e, bairros muito antigos do centro da cidade e
adjacências (> 40 anos), por estarem concentrando as
áreas de prédios públicos e comerciais que investem
mais na ampliação da estrutura física do que no
plantio de recursos arbóreo-frutíferos. Sendo assim,
estas categorias não representariam o objetivo deste
estudo. Os bairros escolhidos, embora incorporem
renda mensal média familiar diferentes considerando
o ano de 2000 [19], são quase que exclusivamente
residenciais, representando o objetivo deste trabalho.
A área útil de cada lote urbano variou de
360-600m2, dependendo da configuração física de
cada quadra urbana. As ruas amostradas (total de
seis por bairro, sendo uma casa por rua) foram
aquelas inseridas no ponto central de cada bairro,
escolhidas sempre de forma alternada, de dentro
para fora do bairro. Da mesma forma, a escolha das
unidades observadas em cada rua foi função de um
direcionamento sistemático, observado o seguinte:
casa presente no centro do lado direto de cada rua
escolhida (uma casa para cada rua amostrada). Caso
o morador não fosse encontrado na casa ou o terreno
fosse baldio, seria usada a próxima unidade familiar
situada do lado direito da escolha anterior como
forma de manter a fidelidade da amostragem.
A definição de árvore frutífera neste estudo
compreendeu dois sentidos: (1) amplo, incluindo todas
as plantas de porte arbóreo (ou similar) pertencentes
aos grupos das Angiospermas e Gimnospermas e, (2)
restrito, implicando que ela deva ser tradicionalmente
comestível pela população humana (definido da
mesma forma como Semedo & Barbosa [10]). A
responsabilidade pela identificação popular de cada
espécie foi dada exclusivamente ao proprietário do
módulo, ou pessoa indicada pelo mesmo. A
identificação científica foi feita através de
conhecimento prévio dos autores deste estudo
associado a consultas e comparações de diferentes
literaturas, como Silva et al.[22], Pahlen et al.[23],
Schultz[24], Rodrigues[25], Cavalcante[26], Shanley
et al.[27], Miranda et al.[28], visto que a maioria das
plantas observadas é de uso comum, e sem graves
problemas na identificação. Espécies com dúvidas na
identificação científica no nível de espécies foram

Roniel Rodrigues Rocha e Reinaldo Imbrozio Barbosa

classificadas até gênero. Todos os nomes científicos
foram checados pelo site do Missouri Botanical
Garden (www.mobot.org/W3tropicos), sendo adotada
a classificação botânica de Cronquist [29].

Análise dos dados
Todos os dados foram tabelados por bairro e
categoria de renda média, sendo analisados segundo
a riqueza (S) e a diversidade (Índice de Shannon – H’
na base 10) das espécies. O índice de similaridade de
Sørensen foi utilizado para avaliar se, independente
da situação sócio-econômica, os bairros amostrados
representavam o uso comum de espécies de árvores
frutíferas na cidade de Boa Vista. As fórmulas e a
seqüência de cálculos dos parâmetros supracitados
foram adaptadas de Magurran [30]. Um índice de
valor de preferência (IVP) foi gerado para identificar
as principais espécies plantadas nos quintais. Este
índice é a soma da densidade e da freqüência relativa
das espécies em cada bairro.

Resultados
A amostragem realizada nos seis bairros (36
residências) da cidade de Boa Vista resultou na
observação de 237 indivíduos de árvores frutíferas
pertencentes a 33 espécies de 18 famílias botânicas,
distribuídas entre as diferentes categorias econômicas
dos bairros estudados (Tabela 1).
Os bairros pertencentes à categoria de renda
média (Liberdade e Buriti) foram os que obtiveram
o maior número de espécies (21) e famílias
botânicas (16), seguido pelos de renda baixa (Santa
Tereza e Silvio Leite), com 20 espécies e 13
famílias, e alta (Paraviana e Caçarí), com 15
espécies a 9 famílias. Nove espécies são comuns às
três categorias de renda. O índice de diversidade de
Shannon para todo o levantamento foi de 1,18 por
causa da alta abundância de indivíduos em apenas
três espécies: Mangifera indica L. (manga), Cocus
nucifera L. (coco) e Malpighia punicifolia L.
(acerola). Individualmente, os bairros de renda
média foram os de maior diversidade absoluta
(1,11), seguido pelos das categorias baixa (1,04) e
alta (1,02). Entretanto, não apresentaram diferença
estatística entre si (p< 0,001).

103

Recursos Naturais Urbanos

Tabela 1. Abundância de indivíduos arbóreos frutíferos, espécies e famílias botânicas encontradas em três diferentes
categorias econômicas de bairros na cidade de Boa Vista, Roraima.
Família
Anacardiaceae

Annonaceae

Espécie
Anacardium occidentale L.

Baixa

Média

Alta

Total

caju

6

5

2

13

Mangifera indica L.

manga

27

8

13

48

Spondias purpurea L.

siriguela

1

Annona Montana L.

araticum

1

ata

1

Annona squamosa L.
Annona muricata L.
Rollinia mucosa (Jacq.) Bail.
Arecaceae

Nome
Vernacular

1
1
4

4

9

graviola

2

2

biribá

1

1

Astrocaryum aculeatum G. F. W. Meyer

tucuma

Bactris gasipaes Kunth.

pupunha

1

Cocus nucifera L.

coco

11

Euterpe oleraceae Martius.

açaí

Mauritia flexuosa L.

buriti

Caesalpiniaceae

Tamarindus indica L.

tamarindo

Caricaceae

Carica papaya L.

mamão

2

6

Lauraceae

Persea americana Mill. Var americana

abacate

4

2

2

8

Malpighiaceae

Malpighia punicifolia L.

acerola

6

25

6

37

Mimosaceae

Inga cf. edulis Mart.

ingá

1

Moraceae

Artocarpus heterophyllus Lam.

jaca

Musaceae

Musa spp.

banana

2

Myrtaceae

Eugenia cumini (L.) Skeels

azeitona

2

Eugenia uniflora L.

pitanga

2

jabuticaba

4

4

4

11

Myrciaria sp
Psidium guajava L.
Syzygium malaccence (L.) Merr.& L.M.Perry

1

1
1

17

11

39

2

2

1

1
1

1
8

1
1

1

3

5
2

goiaba

1

6

jambo

3

4

carambola

1

1

2

7

Oxalidaceae

Averrhoa carambola L.

Punicaceae

Punica granatum L.

romã

3

Rosaceae

Rubus urticaefolius Sairet.

amora

2

Rutaceae

Citrus limonia (L.) Osbeck

limão

3

2

Citrus sinensis (L.) Osbeck

laranja

1

2

3

Sapindaceae

Talissia esculenta (St. Hil.) Radlk

pitomba

2

1

3

Sapotaceae

Pouteria cf. caimito Radlk.

abiu

3

3

Sterculiaceae

Theobroma cacao L.

cacau

3

3

T. grandiflorum (Willd.ex.Spreng) Schum.
Abundância

cupuaçu

1

3
2
4

2
78

3

9

2
100

59

237

Riqueza (S)

20

21

15

33

Diversidade

1,04

1,11

1,02

1,18

Os maiores IVP dos bairros da categoria de
renda baixa foram M. indica L. (27,7%) e C. nucifera
L. (13,3%), enquanto que nos de renda média foram
M. punicifolia L. (19,6%) e C. nucifera L. (14,9%),
ficando a categoria alta com M. indica L. (18,9%) e

C. nucifera L. (15,9%) (Tabela 2). Quase metade da
preferência por arbóreas frutíferas está concentrada
na escolha de apenas três espécies em todas as
categorias de renda avaliadas.
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Tabela 2. Espécies comuns e índice de valor de preferência (IVP) dos bairros situados nas diferentes categorias de renda
amostrados em Boa Vista, Roraima.
Espécie

Espécies
Comuns

Categoria de Renda
Baixa

Média

Alta

DeRe%

FreRe%

IVP%

DeRe%

FreRe%

IVP%

DeRe%

FreRe%

IVP%

A. occidentale

X

7,7

6,3

6,97

5,0

7,1

6,07

3,4

5,3

4,33

M. indica

X

34,6

20,8

27,72

8,0

10,0

9,00

22,0

15,8

18,91

S. purpurea

1,3

2,1

1,68

A. montana

1,3

2,1

1,68

1,3

2,1

1,68

4,0

4,3

4,14

A. squamosa

X

6,8

7,9

7,34

A. muricata

3,4

5,3

4,33

R. mucosa

1,7

2,6

2,16

18,6

13,2

15,90

3,4

2,6

3,01

1,7

2,6

2,16

A. aculeatum
B. gasipaes
C. nucifera

X

1,3

2,1

1,68

14,1

12,5

13,30

1,0

1,4

1,21

17,0

12,9

14,93

E..oleracea
M. flexuosa

1,0

1,4

1,21

6,0

7,1

6,57

T. indica
C. papaya

2,6

4,2

3,37

P. americana

X

5,1

6,3

5,69

2,0

2,9

2,43

3,4

5,3

4,33

M. punicifolia

X

7,7

6,3

6,97

25,0

14,3

19,64

10,2

10,5

10,35

1,3

2,1

1,68
1,0

1,4

1,21

Musa spp.

2,6

4,2

3,37

3,0

4,3

3,64

E. cumini

2,6

4,2

3,37

E. uniflora

3,4

2,6

3,01

Myrciaria sp.

6,8

2,6

4,71

6,8

10,5

8,65

1,7

2,6

2,16

6,8

10,5

8,65

I. edulis
A. heterophyllus

P. guajava

X

S. malaccence
A. carambola

X

1,3

2,1

1,68

6,0

5,7

5,86

3,8

6,3

5,05

4,0

4,3

4,14

1,3

2,1

1,68

1,0

1,4

1,21

3,0

4,3

3,64

P. granatum
R. urticaefolius

2,0

2,9

2,43

3,8

4,2

4,01

2,0

2,9

2,43

C. sinensis

1,3

2,1

1,68

2,0

2,9

2,43

T. esculenta

2,6

4,2

3,37

1,0

1,4

1,21

P. cf. caimito

3,0

4,3

3,64

T. cacao

3,0

2,9

2,93

C. limonia

T. grandiflorum

X

2,6

4,2

3,37

A similaridade (Sørensen) entre os recursos
fruti-arbóreos encontrados nos quintais foi maior
entre os bairros que representavam as categorias de
renda alta e baixa (0,75), e média e baixa (0,71),
enquanto que entre as classes de renda média e alta
foi de apenas 0,48.

Discussão
O número total de espécies (33) e famílias
botânicas (18) determinadas para os seis bairros
estudados em Boa Vista é similar às 31 espécies
encontradas por Winklerprins [4] na cidade de
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Santarém, dentro da discussão do contínuo entre o
espaço urbano e o rural naquela localidade do Pará.
Em comparação ao estudo realizado por Martins [31]
(ver Martins et al.[3]), nossos resultados são cerca de
80% de uma amostragem realizada em 24 casas de um
bairro periférico de baixa renda da cidade de Manaus
(AM), quando foi detectada uma riqueza fruti-arbórea
de 40 espécies. Estes resultados importam a idéia de
que nestes centros urbanos amazônicos os recursos
frutíferos arbóreos se constituem em um fator
importante da agrodiversidade urbana. Independente
do fator renda, a agricultura urbana sugere receber o
predomínio de plantas frutíferas em seus quintais,
oferecendo benefícios nutricionais e ambientais, além
de manter reservas genéticas, como observado por
Madaleno [11] em um estudo na cidade de Belém
(PA). Isto pode contribuir para a sustentação social
minimizando desperdícios de recursos naturais
dentro da agricultura urbana.
Da mesma forma como determinado por
Semedo & Barbosa [10] também na cidade de Boa
Vista, nosso estudo encontrou uma forte concentração
de espécies arbóreas frutíferas em poucas espécies,
sendo a grande maioria de origem externa à Amazônia,
independente das distintas categorias de renda. Este
parece ser um fator comum, visto que estas espécies são
tradicionalmente mais produtivas e de fácil manejo,
possuindo ainda rápido crescimento, o que induz ao
aproveitamento alimentar, lazer (sombra), medicinal ou
mesmo como ornamento; com diferenças daquelas
utilizadas tradicionalmente como extrativismo pelos
povos amazônicos das florestas [32].
Além de não haver distinção entre os índices
de diversidade das categorias de renda avaliadas
neste estudo, os índices de valor de preferência e de
similaridade também sugerem que não há distinção
entre o uso dos recursos arbóreo-frutíferos em Boa
Vista. Isto implica em afirmar que, apesar de haver
distinção na abundância e na riqueza absoluta de
plantas entre os diferentes quintais avaliados, não há
diferenças no uso destes recursos urbanos utilizados
pelas diferentes categorias de renda.

similar a encontrada em outros estudos realizados na
Amazônia;
Há uma forte concentração preferencial por
poucas espécies que formam a base de uso (alimentar,
lazer, ornamental) de todos os quintais visitados;
Existe similaridade entre o uso dos recursos
fruti-arbóreos entre as distintas categorias de renda
aqui analisadas, indicando que, independente da
renda econômica, a população faz uso dos mesmos
recursos frutícolas em seus quintais.
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Resumo
O objetivo deste estudo foi o de revisar os resultados brutos dos inventários florestais comerciais
do Projeto RADAMBRASIL para avaliar a composição, riqueza e diversidade das árvores
situadas nos diferentes ecossistemas florestais existentes em Roraima e áreas adjacentes dos
estados do Amazonas e Pará (tomos 8, 9 e 18). O estudo também verificou se os ambientes
avaliados possuíam afinidades ecológicas, podendo ser agrupados por similaridade de espécies e
volume de madeira comercial. Os resultados indicaram que há uma riqueza média de 158 (54-308)
espécies de árvores comerciais pertencentes a 38 (24-52) famílias botânicas inventariadas nos 22
tipos de ecossistemas observados. A média da diversidade (H’) de espécies madeireiras foi de 1,82
(1,43-2,08), e a similaridade (Sij) entre os diferentes cruzamentos possíveis para todos os
ecossistemas foi baixo. A análise de agrupamento (Cluster Analysis) foi coerente com as análises
de correlação e similaridade, indicando que não há um padrão ecossistêmico forte que agrupe os
sistemas inventariados nos tomos 8, 9 e 18 do Projeto RADAMBRASIL. Os volumes de madeira
comercial e as espécies botânicas inventariadas indicam possuir mais similaridade entre os tomos
analisados do que pelas tipologias florestal em que ela está enquadrada, inferindo que os fatores
geográficos (solo, relevo, clima, etc.) possuam maior influencia nesta composição.

Abstract
C O MP O S I T I O N , RI C H N E S S A N D D I V E R S I TY O F C O MM E RC I A L TR E ES
INVENTORIED BY PROJECT RADAMBRASIL FOR RORAIMA AND ADJACENT AREAS.
The objective of this study was to do a review of raw results of the commercial forest inventory
from Projeto RADAMBRASIL to evaluate the composition, richness and diversity of trees situated
in the different forest ecosystems in Roraima and adjacent areas of the others states like Amazonas
and Pará (books 8, 9 and 18). The study also verified if environments investigated had ecological
likeness to grouping them by similarity of species and wood commercial volume. The richness was
158 (54-308) species of commercial trees belonging to 38 (24-52) botanical families inventoried
in the 22 ecosystems. The diversity (H’) of wood species was 1.82 (1.43-2.08), and the similarity
(Sij) among the different possible crossings for all of the ecosystems was low (almost all < 50%).
The grouping analysis (Cluster Analysis) was coherent with the correlation and similarity
analyses, indicating that there is not a strong ecosystem pattern grouping inventoried systems
listed in the books 8, 9 and 18. The commercial wood volumes and the botanical species indicate
more similarity among the books analyzed than forest typologies in that it is framed, inferring that
the geographical factors (soil, relief, climate, etc.) possess higher influences in this composition.
1. Graduanda do curso de Ciências Biológicas das Faculdades Cathedral, Boa Vista-Roraima-Brasil; jucimore@hotmal.com.
2. INPA/CPEC (Base de Roraima), Boa Vista-Roraima-Brasil, reinaldo@inpa.gov.br.
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Introdução
O estado de Roraima apresenta áreas de
vegetação natural terrestre (florestas, savanas e
campinas/campinaranas) de grande importância na
conservação dos mananciais de água, biodiversidade,
estoque de carbono e economia regional [1-3].
Entretanto, os inventários quali-quantitativos desta
riqueza regional se apresentam em número reduzido.
Os de maior expressão foram realizados pelo Projeto
RADAMBRASIL no início da década de 1970,
quando foram feitas várias amostragens em diferentes
sistemas florestais de Roraima. Estes dados se
encontram disponibilizados em sua forma bruta
(tabelas de volumetria: espécie botânica, nome vulgar,
volume comercial com e sem casca, etc.) dentro dos
anexos dos tomos de números 8 [4], 9 [5] e 18 [6],
publicados pelo Ministério das Minas e Energia
(MME). Estes dados são de extrema importância no
cálculo do estoque madeireiro regional, além de
poderem ser re-interpretados para o cálculo da
biomassa total por unidade de área de cada sistema;
dado básico para a quantificação das emissões de gases
do efeito estufa pela queima e decomposição da
biomassa abaixo e acima do solo [7-9].
De forma geral, as dados dos inventários do
Projeto RADAMBRASIL também propiciam a
possibilidade de interpretações fitossociológicas
derivadas das tabelas de volumetria, trazendo à luz
novas informações sobre a composição e a riqueza
de espécies arbóreas típicas dos ecossistemas
definidos dentro de cada tomo publicado. Tanto
riqueza quanto diversidade de espécies estão
fortemente associados a fatores ambientais que, na
grande escala, estão disponibilizados pelo
RADAMBRASIL para toda a Amazônia. Isto
facilita a caracterização estrutural e uma melhor
definição ecológica dos ambientes regionais,
reduzindo erros de política ou estratégias para
conservação de paisagens naturais.
Desta forma, o objetivo deste estudo foi o de
aproveitar a disponibilidade dos dados do Projeto
RADAMBRASIL para avaliar a composição, riqueza
e diversidade das árvores inventariadas em diferentes
ecossistemas florestais comerciais realizados para
Roraima e áreas adjacentes pertencentes ao estado do
Amazonas e Pará (tomos 8, 9 e 18). Em adição, o
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estudo também verificou se os ambientes definidos
nos três tomos do Projeto RADAMBRASIL possuíam
afinidades ecossistêmicas, podendo ser agrupados por
similaridade de espécies e volume de madeira
comercial.

Material e métodos
Área de Estudo
Roraima situa-se ao extremo norte da
Amazônia brasileira, aproximadamente entre as
latitudes 5o 16’ N e 1o 25’ S e as longitudes 58o 55’W
e 64o 48’ W. A área estudada abrange a totalidade do
antigo Território Federal de Roraima, atual estado de
Roraima, além de áreas e ecossistemas dos estados
do Amazonas e Pará, devido à intersecção de
ambientes entre estes três Estados do extremo norte
amazônico. Sua vegetação pode ser dividida em três
grandes macro-ecossistemas: florestas (diversas
tipologias), campinas/campinaranas e savanas; além
de vários ecótonos (áreas de contato). O clima pode
ser dividido em três grandes áreas climáticas: Af constantemente úmido, correspondente ao clima de
florestas tropicais (basicamente situado ao sul de
Roraima); Aw – com verão úmido e inverno seco,
abrangendo as savanas ou “lavrados” situados ao
norte/nordeste e Am – chuva do tipo monção,
apresentando uma estação seca de pequena duração,
possuindo umidade para alimentar florestas de
características tropicais, situado entre os dois tipos
climáticos citados anteriormente [4 e 10-11]. No
caso dos solos, há uma enorme variedade de
tipologias, mas a maior parte é representada pelos
atuais Argissolos e Latosssolos [4 e 12-13].

Metodologia
O trabalho foi realizado utilizando-se os
anexos dos tomos 8 [4], 9 [5] e 18[6] do Projeto
RADAMBRASIL. Estes anexos apresentam os
dados brutos dos inventários florestais realizados
nos diferentes ecossistemas definidos naquele
trabalho; chamados de regiões ou sub-regiões. Os
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dados dos anexos foram re-digitalizados da mesma
forma como apresentados nas tabelas originais do
texto, seguindo a seguinte ordem: ecossistema
(região ou sub-região), nome comum da espécie,
volume comercial sem casca (m 3 .ha -1 ), % da
participação da espécie dentro do ecossistema (sem
casca), volume comercial com casca (m3.ha-1), % da
participação da espécie dentro do ecossistema (com
casca), número de árvores da espécie dentro da
unidade amostral e a sua respectiva participação
porcentual (%) no ecossistema. Entenda-se como
volume comercial o volume do fuste (com e sem
casca), em m3.ha-1, do conjunto de árvores com CAP
(circunferência à altura do peito) igual ou superior a
100 cm (ou DAP = 31,8 cm). Este cálculo foi
realizado pela equipe do Projeto RADAMBRASIL
seguindo a fórmula do cilindro, descrita abaixo,
adicionada a um fator de correção (fator de forma)
devido à conicidade dos fustes:
V=

( HxC 2 )
x0,7
4p

Onde: V = volume do indivíduo (m3)
H = altura comercial - tamanho do fuste (m)
C = CAP ou logo acima das sapopemas (m)
0,7 = fator de forma; conicidade de Heinsdijk
Realizada esta tarefa, cada nome vulgar foi
associado a um nome científico, através da listagem
geral que constava, em cada um dos livros textos
(tomos) do Projeto RADAMBRASIL utilizado. A
conferência da nomenclatura correta dos nomes
científicos e de suas respectivas famílias botânicas foi
realizada através do site do Missouri Botanic Garden
(www.mobot.org), no sentido de padronizar os
resultados. O sistema utilizado foi o de Cronquist [14].
As espécies com nomes vulgares que não possuíam
qualquer indicação de sua correta identificação
botânica foram codificados por identificadores
numéricos (ID) e nomeados como “ni” (não
identificado). Isto teve o objetivo de evitar mais erros
do que aqueles naturalmente derivados de um trabalho
desta natureza. Por fim, todos os ecossistemas (região e
sub-região) definidos no RADAMBRASIL foram
transformados para as tipologias adotadas no sistema
de classificação da vegetação brasileira [15], como
forma de padronizar as classes e as formações vegetais.
Isto também permitiu cruzar os diferentes níveis de
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informação (tomo x ecossistema RADAMBRASIL x
ecossistema IBGE) e visualizar as diversas formas
regionais de ecossistema. Desta forma, foi configurado
um banco de dados matricial, onde as linhas
representavam as informações de cada espécie
inventariada e, as colunas, as variáveis de análise
(tomo, volume, % participação, ecossistema, etc.).

Análise dos dados
Com o banco de dados montado, foi utilizada a
ferramenta Excel [16], no sentido de movimentar uma
grande quantidade de dados e criar tabelas
simplificadas de resultados. A composição, a riqueza
(S), o volume por unidade de área e o número de
indivíduos de cada ecossistema foram indicadas
através de tabelas conjugadas. A diversidade foi
calculada a partir do Índice de Shannon-Weaver (H’),
devido à sua facilidade de cálculo e comparação com
outros estudos de mesma natureza [17]. Estes
cálculos foram realizados com o software livre
BioDiversity Pro [18]. A similaridade entre os
diferentes ecossistemas cruzados foi realizada através
do Índice de Sørensen (Si,j), que é tipicamente um
índice quantitativo baseado nas espécies comuns
entre os ambientes [19]. Também foram realizados
ordenamento e agrupamento com base em técnicas
multivariadas observando os diferentes ecossistemas
não-cruzados (inferindo apenas a classificação do
IBGE [15]). Foi realizada uma classificação (Cluster
Analysis) pelo método de Bray-Curtis também
utilizando o BioDiversity Pro. A classificação serviu
para entender se havia uma relação entre o padrão de
distribuição de espécies e de volume de madeira
comercial entre as regiões e s ub- regiões
fitofisiográficas determinadas pelos inventários do
Projeto RADAMBRASIL (tomos 8, 9 e 18).

Resultados
Foram identificadas 18 regiões e sub-regiões
florestais nos tomos 8, 9 e 18 do Projeto
RADAMBRASIL, que possuem correspondência
com nove ecossistemas definidos pelo IBGE[15]
(Tabela 1). De forma cruzada, estas mesmas
formações podem representar 22 ecossistemas
devido aos diferentes níveis de informação que cada
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u m d e l es c o n tê m ( t o mo x e c o ss i st e ma
RADAMBRASIL x ecossistema IBGE), inferindo
diferentes constantes ambientais (localização
geográfica, clima, solo, relevo, etc). Das regiões e
sub-regiões, quatro são formações de contato e 14 de
sistemas florestais diversos, com destaque para a
categoria de Floresta Ombrófila Densa Submontana
(Ds). O maior número de indivíduos foi observado

na Sub-Região Planalto Sedimentar Roraima
(Floresta Ombrófila Densa Montana) do tomo 8,
com 91,8 ind.ha-1, associado aos maiores volumes
com (160,89 m3.ha-1) e sem (149,40 m3.ha-1) casca.
A menor densidade de indivíduos também foi
observada no tomo 8, região de Contato Savana/
Floresta Estacional (SN), com 34,5 ind.ha-1.

Tabela 1. Regiões, sub-regiões, ecossistemas, volume do fuste com/sem casca e número de indivídos presentes nas parcelas
amostrais dos inventários florestais comerciais derivados dos tomos 8, 9 e 18 do Projeto RADAMBRASIL.
Tomo
8

9

18

Região / Sub-região

Ecossistema

Legenda

Volume
Volume Número de
sem casca com casca Indivíduos
(m3.ha-1) (m3.ha-1)
(n.ha-1)

Contato Floresta/Floresta Estacional

Contato Floresta-Floresta
Estacional

ON

69.05

74.37

50.6

Contato Formações Pioneiras/Floresta

Contato Campinarana-Floresta
Ombrófila

LO

79.51

85.62

63.2

Contato Savana/Floresta Estacional

Contato Savana-Floresta Etacional

SN

31.79

34.24

34.5

Sub-Região Baixas Cadeias Montanhas
Complexo Guianense

Floresta Ombrófila Densa
Submontana

Ds

73.37

78.98

57.0

Sub-Região Montanhosa do Parima

Floresta Ombrófila Densa
Montana

Dm

86.56

92.71

65.0

Sub-Região Planalto Sedimentar Roraima

Floresta Ombrófila Densa
Montana

Dm

149.40

160.89

91.8

Sub-Região Superfície Dissecada Complexo
Guianense

Floresta Ombrófila Densa das
Terras Baixas

Db

81.01

87.25

59.7

Sub-Região Baixas Cadeias Montanhas Ecos.
Jutairana/Quaruba

Floresta Ombrófila Densa
Submontana

Ds

67.48

72.67

63.2

Sub-Região Baixas Cadeias Montanhas Ecos.
Maçaranduba/Ang./Acapu

Floresta Ombrófila Densa
Submontana

Ds

142.44

153.55

80.5

Sub-Região Sup. Diss. Compl. Guian. Ecos.
Castanheira/Maçaranduba

Floresta Ombrófila Densa
Submontana

Ds

139.37

149.98

70.0

Sub-Região Sup. Diss. Compl. Guian. Ecos.
Maçaranduba/Angelim

Floresta Ombrófila Densa
Submontana

Ds

125.67

136.27

69.4

Sub-Região Superfície Dissecada Complexo
Guianense

Floresta Ombrófila Densa
Submontana

Ds

102.08

110.40

62.9

Contato Campinarana/Floresta Sempre Verde

Contato Campinarana-Floresta
Ombrófila

LO

112.94

121.63

67.0

Contato Formações Pioneiras/Floresta

Contato Campinarana-Floresta
Ombrófila

LO

132.55

142.75

64.5

Sub-Região Aluvial Amazônia (Floresta Densa) Floresta Ombrófila Densa Aluvial

Da

114.86

123.68

65.4

Sub-Região Baixas Cadeias Montanhas
Complexo Guianense

Floresta Ombrófila Densa
Submontana

Ds

82.04

88.26

55.3

Sub-Região Baixos Platôs Amazônia (Floresta
Aberta)

Floresta Ombrófila Aberta das
Terras Baixas

Ab

81.29

87.55

65.2

Sub-Região Baixos Platôs Amazônia (Floresta
Densa)

Floresta Ombrófila Densa das
Terras Baixas

Db

103.11

111.04

61.5

Sub-Região Interflúvios Tabul. Bacia Rio
Negro-Solimões (Campinarana)

Campinarana Florestada

Ld

50.15

54.01

45.8

Sub-Região Interflúvios Tabul. Plan. Diss.
Norte Amazônia(Floresta Densa)

Floresta Ombrófila Densa
Submontana

Ds

115.29

124.25

70.0

Sub-Região Residual Paleozóica Norte Rio
Amazonas (Floresta Densa)

Floresta Ombrófila Densa
Submontana

Ds

74.22

79.83

60.5

Sub-Região Superfície Dissecada Complexo
Guianense

Floresta Ombrófila Densa
Submontana

Ds

111.95

120.54

64.6
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Tabela 2. Número de famílias e espécies botânicas (riqueza) de árvores presentes nos diferentes ecossistemas amostrados
nos tomos 8, 9 e 18 do Projeto RADAMBRASIL.
Tomo
8

9

18

Região / Sub-região

Legenda

Contato Floresta/Floresta Estacional

ON

43

176

1.80

Contato Formações Pioneiras/Floresta

LO

32

87

1.51

Contato Savana/Floresta Estacional

SN

24

54

1.43

Sub-Região Baixas Cadeias Montanhas Complexo Guianense

Ds

40

152

1.85

Sub-Região Montanhosa do Parima

Dm

42

184

1.82

Sub-Região Planalto Sedimentar Roraima

Dm

34

118

1.59

Sub-Região Superfície Dissecada Complexo Guianense

Db

47

252

2.03

Sub-Região Baixas Cadeias Montanhas Ecos. Jutairana/Quaruba

Ds

34

116

1.75

Sub-Região Baixas Cadeias Montanhas Ecos. Maçaranduba/Ang./Acapu

Ds

42

160

1.85

Sub-Região Sup. Diss. Compl. Guian. Ecos. Castanheira/Maçaranduba

Ds

41

154

1.92

Sub-Região Sup. Diss. Compl. Guian. Ecos. Maçaranduba/Angelim

Ds

44

218

1.97

Sub-Região Superfície Dissecada Complexo Guianense

Ds

34

104

1.68

Contato Campinarana/Floresta Sempre Verde

LO

47

304

2.08

Contato Formações Pioneiras/Floresta

LO

43

191

1.88

Sub-Região Aluvial Amazônia(Floresta Densa)

Da

41

183

1.96

Sub-Região Baixas Cadeias Montanhas Complexo Guianense

Ds

33

124

1.91

Sub-Região Baixos Platôs Amazônia(Floresta Aberta)

Ab

33

114

1.80

Sub-Região Baixos Platôs Amazônia(Floresta Densa)

Db

52

308

2.08

Sub-Região Interflúvios Tabul. Bacia Rio Negro-Solimões(Campinarana)

Ld

24

72

1.59

Sub-Região Interflúvios Tabul. Plan. Diss. Norte Amazônia(Floresta Densa)

Ds

35

106

1.85

Sub-Região Residual Paleozóica Norte Rio Amazonas(Floresta Densa)

Ds

30

127

1.87

Sub-Região Superfície Dissecada Complexo Guianense

Ds

39

168

1.94

No total foram contabilizados 3472 indivíduos
pertencentes a 61 famílias botânicas e 496 espécies, sendo
473 identificadas até o nível de gênero e/ou espécie, e 23
contabilizadas como não-classificadas; “nc” (Tabela 2).
O maior número de espécies presentes em um único
ecossistema foi observado no tomo 18 (Sub-região dos

2.50
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Figura 1. Relação entre riqueza e diversidade de espécies
arbóreas comerciais determinadas nos inventários
florestais listados nos tomos 8, 9 e 18 do Projeto
RADAMBRASIL.

Baixos Platôs da Amazônia – Floresta Densa; Db), com
308 espécies no total, seguido da área de Contato
Campinarana-Floresta Ombrófila (LO) do mesmo tomo,
com 304 espécies. Os ecossistemas com maior
diversidade (H’) absoluta de árvores comerciais foram
também os de maior riqueza (Figura 1): (a) Sub-Região
dos Baixos Platôs da Amazônia - Floresta Densa (tomo
18, Db – 2,08), (b) Contato Campinarana/Floresta
Sempre Verde (tomo 18, LO – 2,08) e (c) Sub-Região da
Superfície Dissecada do Complexo Guianense (tomo 8,
Db – 2,03).
As principais espécies comerciais, considerado
o volume do fuste, foram Micranda lopesii R. E.
Schultes. (17,828 m3.ha-1), na Sub-região Planalto
Sedimentar Roraima do tomo 8 (Dm), seguida de
Manilkara huberi (Ducke) Chevalier (17,078 m3.ha-1),
no Contato Formações Pioneiras/Floresta também do
tomo 8 (LO) (Tabela 3). Nenhuma espécie foi comum
a todas às 22 possibilidades de cruzamento de
ambientes. Entretanto, Eschweilera adora (Poepp.)
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Miers. (exceto em Ds, tomo 8, Sub-região das Baixas
Cadeias de Montanhas do Complexo Guianense),
Goupia glabra Aubl. (exceto em Dm, tomo 8,
Sub-região do Planalto Sedimentar de Roraima),
Licania pruinosa Benoist (exceto em SN, tomo 8) e
Pouteria laurifolia (Gomes) Radlk. (exceto em SN,
tomo 8) ocorreram em 21 ambientes formados pelos
cruzamentos de tomos x ecossistemas

RADAMBRASIL x ecossistemas IBGE. As principais
famílias botânicas, considerando a soma do volume do
fuste de todas as espécies presentes em cada
ecossistema definido pelo IBGE[15], foram Sapotaceae,
Lecythidaeae e Mimosaceae, todas dentro da Floresta
Ombrófila Densa Submontana – Ds, devido ao maior
número de amostragens realizados neste sistema
(Tabela 4).

Tabela 3. Regiões, sub-regiões, ecossistemas, volume do fuste com/sem casca e número de indivídos presentes nas parcelas
amostrais dos inventários florestais comerciais derivados dos tomos 8, 9 e 18 do Projeto RADAMBRASIL.
Tomo
8

Região / Sub-região
Contato Floresta/Floresta Estacional

Contato Formações Pioneiras/Floresta

Contato Savana/Floresta Estacional

Sub-Região Baixas Cadeias Montanhas
Complexo Guianense
Sub-Região Montanhosa do Parima

Sub-Região Planalto Sedimentar Roraima

Sub-Região Sup. Diss. Compl. Guianense

9

Legenda
ON

LO

SN

Ds

Dm

Dm

Db

Sub-Região Baixas Cadeias Montanhas Ecos. Ds
Jutairana/Quaruba
Sub-Região Baixas Cadeias Montanhas
Ecos. Maçaranduba/Ang./Acapu

Ds

Sub-Região Sup. Diss. Compl. Guian. Ecos. Ds
Castanheira/Maçaranduba
Sub-Região Sup. Diss. Compl. Guian. Ecos. Ds
Maçaranduba/Angelim
Sub-Região Sup. Diss. Compl. Guianense

Ds

Principais Espécies

Volume com
casca (m3.ha-1)

Número de
Indivíduos
(n.ha-1)

Peltogyne lecointei Ducke

8.609

5.50

Dinizia excelsa Ducke

7.334

0.85

Vochysia guianensis Aubl.

3.540

1.50

Manilkara huberi (Ducke) Chevalier

17.078

4.80

Eschweilera amara Ndz.

5.888

4.00

Goupia glabra Aubl.

4.689

4.80

Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nicholson

4.541

0.75

Peltogyne lecointei Ducke

4.039

6.00

Cassia leiandra Bth.

1.955

2.25

Croton matorensis Aubl.

9.108

8.30

Sclearolobium melanocarpum Ducke

2.966

1.00

Caryocar villosum Aulb.

2.756

0.20

Eschweilera adora (Poepp.) Miers.

9.898

5.94

Cedrelinga catenaeformis Ducke

6.021

2.11

Cariniana micrantha Ducke

4.096

2.28

Micranda lopesii R.E.Schultes.

17.828

14.14

Cedrelinga catenaeformis Ducke

12.713

1.00

Eschweilera adora (Poepp.) Miers.

11.463

6.14

Pouteria guianensis Eyma.

4.481

1.34

Manilkara huberi Dicker Standl.

3.854

1.48

Eschweilera adora (Poepp.) Miers.

2.573

2.21

Swartzia aptera DC.

5.929

4.00

Cynometra cf. longicuspis Ducke

5.672

4.50

Macrolobium bifolium (Aubl.) Pers.

3.311

3.33

Pithecelobium racemosum Ducke

6.873

1.40

Dinizia excelsa Ducke

6.772

0.30

Pouteria bilocularis H. Winkl.

6.608

3.10

Manilkara huberi Dicker Standl.

7.220

1.63

Goupia glabra Aubl.

5.881

1.13

Guarea sp.

4.439

2.63

Licania pruinosa R. Bem.

5.455

3.44

Piptadenia suaveolens Miq.

5.373

1.91

Dinizia excelsa Ducke

5.020

0.66

Cynometra cf. longicuspis Ducke

12.838

7.40

Dialium guianensis D.C.

8.523

5.20

Bertholletia excelsa H.B.K.

6.369

1.00
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Tabela 3. Continuação.
Tomo
18

Região / Sub-região

Legenda

Contato Campinarana/Floresta Sempre
Verde

LO

Contato Formações Pioneiras/Floresta

LO

Sub-Região Aluvial Amazônia(Floresta
Densa)

Da

Sub-Região Baixas Cadeias Montanhas
Complexo Guianense

Ds

Sub-Região Baixos Platôs
Amazônia(Floresta Aberta)

Ab

Sub-Região Baixos Platôs
Amazônia(Floresta Densa)

Db

Sub-Região Interflúvios Tabul. Bacia Rio
Negro-Solimões(Campinarana)

Ld

Sub-Região Interflúvios Tabul. Plan. Diss.
Norte Amazônia(Floresta Densa)

Ds

Sub-Região Residual Paleozóica Norte Rio
Amazonas(Floresta Densa)

Ds

Sub-Região Sup. Diss. Compl. Guianense

Ds

Principais Espécies

Número de
Indivíduos
(n.ha-1)

Volume com
casca (m3.ha-1)

Goupia glabra Aubl.

6.284

3.78

Eschweilera adora (Poepp.) Miers.

5.298

3.71

Aldina heterophylla Spruce

3.694

0.74

Hura crepitans L.

13.699

2.58

Olmediophaena maxima Ducke

8.394

1.71

Virola surinamensis (R.D.) Ward.

5.324

2.54

Aldina heterophylla Spruce

6.233

1.78

Parinari rodolphi Aubl.

6.141

1.44

Swartzia acuminata Willd.

4.850

1.87

Hymenolobium excelsum Ducke

3.066

0.50

Goupia glabra Aubl.

3.043

0.75

Cariniana micrantha Ducke

2.798

1.50

Eschweilera adora (Poepp.) Miers.

6.849

5.83

Pterocarpus amazonicus Hub.

4.453

4.00

Simaruba amara Aubl.

4.329

4.17

Bertholletia excelsa H.B.K.

8.712

0.94

Eschweilera adora (Poepp.) Miers.

5.698

4.30

Goupia glabra Aubl.

4.553

2.49

Eperua leucantha Benth.

6.689

5.40

Mabea taquari Aubl.

3.664

2.60

Goupia glabra Aubl.

3.549

2.80

Mezilaurus itauba (Meiss.) Taub.ex Mez.

5.964

1.00

Vouacapoua pollidior Ducke

5.457

5.00

Saccoglothis guianensis Bth.

4.280

2.75

Aldina heterophylla Spruce

3.603

1.71

Scleronema micranthum Ducke

3.387

2.45

Goupia glabra Aubl.

3.275

3.00

Scleronema micranthum Ducke

5.028

2.58

Cedrelinga catenaeformis Ducke

5.021

0.42

Couratari pulchra Sandw.

4.385

1.42

Tabela 4. Principais famílias botânicas determinadas nos inventários florestais apresentados nos tomos 8, 9 e 18 do

Projeto RADAMBRASIL.
Ecossistema (Legenda)
Ab

Da

Db

Famíla

Volume do Fuste Total (m3)

Número de Indivíduos Total (n)

Lecythidaceae

12.16

9.3

Caesalpiniaceae

10.46

6.2

Sapotaceae

10.34

8.7

Fabaceae

18.24

8.3

Chrysobalanaceae

11.01

4.6

Sapotaceae

10.86

5.7

Lecythidaceae

28.74

13.6

Sapotaceae

25.07

12.8

Caesalpiniaceae

15.45

9.1
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Tabela 4. continuação.
Ecossistema (Legenda)
Dm

Ds

Ld

LO

ON

SN

Volume do Fuste Total (m3)

Número de Indivíduos Total (n)

Lecythidaceae

Famíla

34.09

18.3

Sapotaceae

33.97

20.8

Mimosaceae

31.77

11.7

Sapotaceae

160.95

99.3

Lecythidaceae

110.17

57.4

Mimosaceae

106.22

41.5

Caesalpiniaceae

9.60

8.2

Lecythidaceae

6.06

4.0

Euphorbiaceae

5.85

4.4

Sapotaceae

41.86

21.3

Lecythidaceae

39.31

18.2

Euphorbiaceae

26.33

10.5

Caesalpiniaceae

12.91

8.9

Mimosaceae

10.42

3.0

Sapotaceae

8.76

6.6

Caesalpiniaceae

6.42

9.0

Bignoniaceae

4.96

1.5

Mimosaceae

4.41

3.8

Na maioria dos casos, a correlação (‘r’ Pearson)
entre os 22 ecossistemas cruzados foi baixa (< 0,50).
Entretanto, das 11 relações com r > 0,50, duas se
destacaram: (a) r = 0,795; Região das Baixas Cadeias de
Montanhas dos Ecossistemas Maçaranduba, Angelim,
Acapu, do tomo 9 (Ds), com a Sub-Região da Superfície
Dissecada do Complexo Guianense do Ecossistema
Maçaranduba/Angelim, do tomo 9 (Ds), e (b) r = 0,714;
Contato Campinarana/Floresta Sempre Verde, do tomo
18 (LO), com a Sub-Região dos Baixos Platôs da
Amazônia - Floresta Densa, do tomo 18 (Db). Nestes
dois casos, a relação de proximidade geográfica é
visível, fazendo destes ambientes contínuos físicos com
uma provável grande mistura ecológica. A análise da
similaridade (Sørensen) apresentou apenas seis índices
acima de 50%, com destaque para (a) Si,j = 65,8%; entre
a Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia - Floresta
Aberta, do tomo 9 (Ab), e o Contato
Campinarana/Floresta Sempre Verde, do tomo 18 (LO),
e (b) Si,j = 61,7%; entre a Sub-Região da Superfície
Dissecada do Complexo Guianense do Ecossistema
Castanheira/Maçaranduba, do tomo 9 (Ds), e a
Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas do

Ecossistema Maçaranduba, Angelim, Acapu, também
do tomo 9 (Ds). Esta última com o mesmo alto grau de
correlação acima relatado.
O agrupamento determinado pela Cluster
Analysis (Bray-Curtis) indicou que as formações de
contato (SN e LO) do tomo 8, junto com dois sistemas
florestais densos montanos (Dm) do tomo 8 e dois
ecossistemas submontanos (Ds) do tomo 9, formam
grupos isolados, de um único elemento, destacados
dos demais grupamentos (Figura 2). Todos estes
representam volumes de madeira com casca muito
altos ou muito baixos, não se enquadrando em grupos
ou sistemas maiores. Entretanto, quase todos os
ecossistemas definidos dentro do tomo 18 formam um
subgrupo com um nível de similaridade muito
próximo, o que indica pouca distância entre a
diversidade de espécies e o volume de madeira
comercial encontrado em cada um destes sistemas
ecológicos. O restante dos sistemas do tomo 9 (todos
Ds) e do tomo 8 (ON, Ds e Db) formam
sub-grupamentos muito próximos quando observada
a similaridade entre o volume de madeira com casca e
as espécies presentes em cada um deles.
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Figura 2. Dendrograma representando a análise de agrupamento (Cluster Analysis) para os ecossistemas dos tomos 8, 9 e 18
do Projeto RADAMBRASIL.

Os resultados aqui determinados são
concordantes com os derivados de ter Steege et al. [20],
Malhi et al. [21] e Philips et al. [22], que indicaram que
as áreas mais altas ao norte da Amazônia (tomo 8,
Roraima), pertencentes ao Escudo das Guianas, se
distanciam daquelas derivadas da bacia Amazônica,
onde estão concentradas as formações de contato (LO)
e de florestas baixas (Db). As primeiras são, em geral,
mais ricas e mais diversas em espécies madeireiras, e
com maior volume de madeira com casca por unidade
de área, enquanto que os inventários realizados no
tomo 18 estão em uma faixa intermediária que por
vezes se assemelhas aos sistemas submontanos (Ds) do
tomo 9, e se distancia da região de contato (SN) do
tomo 8.

Conclusões

dos 22 tipos de ecossistemas cruzados (tomo
x classificação RADAMBRASIL x
classificação IBGE);

• A diversidade de espécies madeireiras pode
ser considerada como dentro dos padrões
amazônicos, se estabelecendo entre 1,43 e
2,08 (H’ médio = 1,82);

• Os ecossistemas de floresta ombrófila densa
são os que possuem os maiores valores de
volume de madeira comercial (fuste);

• Considerando os 22 ecossistemas cruzados,
houve uma baixa correlação (Pearson) entre
as diferentes possibilidades de cruzamento;

• Houve baixa similaridade (%) para a maioria
dos ecossistemas cruzados, indicando que os
mesmos possuem baixa correspondência de
espécies e volume de madeira (com raras
exceções);

• A riqueza de espécies madeireiras

• A análise de agrupamento (Cluster Analysis)

identificadas nos três tomos analisados neste
estudo é, em média, de 158 (54-308) espécies
de 38 (24-52) famílias botânicas por cada um

foi coerente com as análises de correlação e
similaridade, indicando que não há um
padrão ecossistêmico claro que agrupe
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sistemas inventariados nos tomos 8, 9 e 18, e
re-definidos dentro da classificação adotada
pelo IBGE (1992), onde foram formados
diferentes grupos com diferentes tipologias
vegetais;

• Os volumes de madeira comercial e as
espécies botânicas inventariadas indicam
possuir mais similaridade entre os tomos
analisados do que a definição das tipologias
florestais, inferindo que os fatores geográficos
(solo, relevo, clima, etc.) possuam maior
influencia nesta composição.
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40 ANOS DA PRIMEIRA VIAGEM À LUA
George Santos Marinho1 e Robson Fernandes de Farias2

Resumo
No embate ideológico travado entre as duas potências vencedoras da II Guerra Mundial, os
principais teatros de ações foram a Coréia, o Vietnã e a Lua. Neste último, ciência e tecnologia
serviram de pano de fundo. Ao vencedor, o prestígio internacional, juntamente com toda uma
gama de novos produtos tecnológicos que modificariam o modo de viver na Terra. Venceria a
corrida à Lua a nação que conseguisse estabelecer a melhor relação entre conhecimento e
empreendimento.
Palavras-chave: Espaço, Astronáutica, Lua.

Abstract.
40 YEARS SINCE THE FIRST JOURNEY TO THE MOON. During the ideological clash
between the two winners of the World War II, the most important arenas were the Korea, the
Vietnam and the Moon. In the last one, science and technology were used as a background. To the
winner, the prestige of the world, together with a wide sequence of technical products that changed
the way of life in the Earth. It will win the race to the Moon the nation that accomplishes the best
relation between knowledge and endeavor.
Key-words: Space, Astronautic, Moon.

Introdução
Armstrong, Aldrin e Collins são nomes que
vêem à mente quando se fala do maior
empreendimento tecnológico do século XX. Contudo,
houve um breve período antes dos acontecimentos de
20 de julho de 1969 em que se considerou a jornada de
ida e volta à Lua, sem o pouso em sua superfície, como
o ápice da corrida espacial. Isso aconteceu entre 1967 e

1968, quando americanos e soviéticos apressavam-se
em seus preparativos para realizar a primeira
circunavegação lunar da história.
Ainda triunfantes pela conquista da
tecnologia nuclear, os norte-americanos foram
pegos de surpresa quando os soviéticos testaram sua
primeira bomba atômica, em 29 de agosto de 1949.
Fruto do trabalho árduo de cientistas, iniciado em
1943, o projeto também contou com a ajuda de
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2. Universidade Federal do Pará, Campus Universitário do Guamá, Setor Básico, Av. Augusto Corrêa, 01, Guamá, CEP
66075-110 – Belém, PA
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espiões, como o físico alemão refugiado Klaus
Fuchs, que admitiu ter passado segredos da bomba
aos soviéticos e que teve destino diferente daquele
de seus colaboradores, Julius e Ethel Rosenberg. Era
o início a corrida atômica, que exigiria dos partícipes
a combinação de três variáveis: quantidade, potência
e alcance.
Cientes das limitações do transporte de
artefatos nucleares em aviões, americanos e soviéticos
voltaram-se para os foguetes como uma alternativa
improvável, pois a tecnologia disponível na época só
permitia a construção de “bombas voadoras”, ou seja,
veículos sem precisão, com raio de ação limitado,
pouca capacidade de carga e, o mais grave,
extremamente instáveis. Assim, paralelo à corrida
atômica, teve início a corrida pelo desenvolvimento de
mísseis balísticos intercontinentais.
Ao contrário da bomba atômica, o míssil
intercontinental ainda não existia. A história de
como ele foi desenvolvido remota aos tempos da II
Guerra Mundial. Durante a análise de fotos de
reconhecimento aéreo do complexo militar de
Peenemünde, no norte da Alemanha, obtidas em 23
de junho de 1943, técnicos britânicos localizaram
um objeto cilíndrico até então desconhecido.
Tratava-se, como tragicamente descobririam mais
tarde, de um exemplar da bomba voadora V-2, um
dos mais impressionantes artefatos desenvolvidos
sob os auspícios do regime nazista. Como resultado
da descoberta, em 19 de agosto do mesmo ano
ocorria a primeira incursão pesada dos aliados na
região, quando a maior parte das instalações foi
destruída. Isso não impediu que em 13 de junho do
ano seguinte os nazistas iniciassem o bombardeio da
capital britânica. Sua chegada ao cenário de guerra,
porém, não serviu para mudar o curso dos
acontecimentos [10].
No início de 1945, com a derrocada alemã
mais que evidente, americanos e soviéticos, apesar
de aliados, começaram secretamente a colocar em
prática seus planos para captura de documentos,
foguetes e, principalmente, das cabeças por trás
daquela tecnologia. No caos que se estabeleceu nos
dias que antecederam a queda do nazismo, os
americanos cruzaram a zona de controle que por
acordo pertencia aos soviéticos [16], encheram
trezentos caminhões com documentos, peças e até
foguetes intactos e retornaram ao lado ocidental [4].
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Finalmente, em 2 de maio, o cientista Wernher von
Braun e o General Walter Dornberg, juntamente
com uma centena de técnicos que compunham a nata
da equipe responsável pelo desenvolvimento da
V-2, entregam-se aos americanos. Em 29 de
setembro von Braun e equipe transferem-se para os
EUA. A saída de von Braun da Europa é um capítulo
à parte, pois os britânicos tentaram detê-lo de todas
as maneiras, inclusive sob pretexto de uma possível
condenação por crimes de guerra.
A parte da equipe que se rendeu ao lado
comunista, liderados pelo engenheiro Helmut
Grottrup, foi transferida para o Cazaquistão e em 30
de outubro de 1947 lançavam com sucesso a
primeira V-2 a partir de uma base soviética [16].
Depois disso, começaram a ser dispensados pelos
soviéticos, que apenas extraíram o conhecimento
que desejavam para complementar o que já
possuíam. As informações coletadas revelaram
apenas detalhamentos técnicos da teoria já proposta,
e que havia sido esquecida, do pai do foguete
espacial soviético, Konstantin Tsiolkoviski.
Professor de matemática de uma escola para crianças
no interior da URSS, em 1903 Tsiolkoviski propôs
toda a teoria do vôo espacial, com destaque para o
uso de combustíveis líquidos para se atingir as
velocidades requeridas para os vôos em órbita da
Terra e para escapar da órbita terrestre [23].
Nos EUA, a equipe de von Braun também foi
submetida a interrogatórios de cientistas e
autoridades americanas. Indagado sobre suas
atividades como ex-major da SS, tentou dar a
entender que havia usado os nazistas como meio
para atingir objetivos científicos [7]. Os alemães
ficaram impressionados com as semelhanças entre a
v-2 e o foguete desenvolvido pelo americano Robert
Goddard, em 1926, tecnologia da casa que foi
negligenciada pelo governo e ridicularizada
impiedosamente pela imprensa da época [16, 20].
Em 16 de abril de 1946, von Braun testava a primeira
V-2 em solo americano.
No final da década de 40 e início dos anos 50,
os soviéticos estavam bem à frente dos americanos
em tecnologia de foguetes. Além da tradição
científica, iniciada com as pesquisas teóricas de
Tsiolkovisky, possuíam uma equipe bastante
experiente, liderada por Sergei Korolev, um
ex-prisioneiro político resgatado da Sibéria para
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liderar a pesquisa que levaria aos mísseis
intercontinentais. Após conquistar a liberdade,
Korolev empenhou-se em convencer as autoridades
das possibilidades de utilizar foguetes não apenas
para fins militares, mas também para o vôo espacial.
Entre 1949 e 1952, realizou vários testes de
lançamentos sub-orbitais com animais a bordo. Von
Braun, por sua vez, enfrentava resistência e
desconfiança das autoridades americanas com
relação à proposta de vôo espacial. O único apoio
que conseguiu veio da fonte mais improvável – Walt
Disney concordou em apresentar na televisão
americana documentários onde o próprio von Braun
aparecia divulgando a importância da pesquisa
espacial e os benefícios que ela traria à vida na Terra.
Dessa forma, conseguiu resolver a principal parte
equação da qual dependia o vôo espacial – a opinião
pública. A disputa entre von Braun e Korolev
encontra-se muito bem representada em Corrida
espacial – a história não revelada, documentário
produzido pela BBC.
Dois fatos quase simultâneos alteraram a
aparente indiferença com que as duas nações mais
poderosas do mundo vinham tratando a questão
espacial: durante uma conferência para imprensa,
em 29/07/1956, James Hagerty, Secretário de
Imprensa do Presidente Dwight Eisenhower,
anunciou ingenuamente que os EUA iriam lançar
satélites artificiais como parte da contribuição da
América ao Ano Geofísico Internacional (AGI); em
31/07/1956, em uma conferência em Copenhague, o
professor Leonid Sedov, declarou à imprensa que a
URSS lançaria um satélite em órbita da Terra
durante o AGI [16]. É certo que no início de 1957 a
equipe de von Braun, trabalhando no projeto secreto
“Vanguard”, já estava apta a colocar em órbita da
Terra o primeiro satélite construído pelo homem.
Razões políticas impediram tal acontecimento.
Assim, em pleno AGI, a equipe de Korolev obteve
sucesso ao colocar em órbita o Sputnik (“pequeno
companheiro”), em 4 de outubro.
Sentado nos louros do comando da vitória na
II Guerra Mundial, o presidente Dwight Eisenhower
subestimou os efeitos da proeza soviética sobre a
opinião pública americana. Uma piada que se tornou
muito popular na época dizia que quando percebeu o
erro e exigiu explicações, Eisenhower teria escutado
de um de seus assessores que “os alemães dos
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soviéticos são melhores do que os nossos” [12]. Em 6
de dezembro de 1957 a situação ficou ainda pior
quando o foguete que lançaria o Vanguard, primeiro
satélite norte-americano, explodiu em sua plataforma.
As manchetes dos jornais foram ácidas: “Fiasconik!”
e “Kaputnik!” (JASTROW, 1990). O intento só foi
atingido em 31 de janeiro de 1959, com o lançamento
do Explorer I. Nessa etapa inicial, eram basicamente
duas as diferenças entre os projetos americano e
soviético: do lado leste, os lançadores eram muito
mais potentes, enquanto do lado oeste os satélites
eram tecnicamente superiores. Enquanto o Sputnik
pesava 83 kg e continha apenas um aparelho emissor
de rádio, o Explorer, pesando apenas 13 kg, era um
instrumento de pesquisa científica. Foi a partir dele
que o físico James van Allen descobriu os cinturões
de radiação que circundam a Terra.
Em 3 de novembro de 1957, ao lançar o
Sputnik 2 transportando o primeiro ser vivo à órbita
terrestre, o s soviéticos d avam mais uma
demonstração de superioridade tecnológica e, ao
mesmo tempo, deixavam evidentes as intenções
futuras. Sabe-se hoje que, devido a problemas com o
isolamento térmico da nave, a cadela “Kudryavka”
(da raça laika) sobreviveu por apenas cerca de cinco
horas no espaço.
Preocupado com o avanço soviético e para
acabar com a disputa entre as forças armadas e
concentrar esforços no campo da pesquisa espacial,
em 29 de julho de 1958 o presidente Eisenhower
assina o ato que cria a NASA, agência espacial
americana [9]. Os militares continuariam trabalhando independentemente na melhoria das três
variáveis da corrida nuclear.
Em 2 de janeiro de 1959 os soviéticos lançam
a sonda Mechta (“sonho”), conhecida no ocidente
como Luna 1, o primeiro artefato construído pelo
homem a deixar a órbita da Terra, passando dois dias
depois a cerca de 6.000 km da Lua. Os dados que
transmitiu à Terra permitiram a descoberta do fluxo
contínuo de partículas radiativas que emanam do Sol
(“vento solar”). No mesmo ano, a Luna 2 foi o
primeiro objeto fabricado pelo homem a atingir
outro corpo celeste, chocando-se com a Lua em
14/09/1959, e em 7 de outubro a Luna 3 enviou as
primeiras fotos do lado da Lua não visível da Terra
[18]. Mesmo diante de tantos indícios, o rumo que a
corrida espacial tomaria ainda era uma incógnita.
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Surpreendidos com tanto ineditismo, os
americanos descobriram-se pouco preparados para
fazer frente aos comunistas. Após consultar alguns
especialistas, o governo identificou um dos pontos
mais delicados da questão espacial: recursos humanos.
Na época, a carreira científica era uma das que menos
interessava ao americano de qualquer classe social.
Para tentar reverter a situação, uma das medidas
adotadas após o sucesso do Sputnik 1 foi o suporte da
National Science Foundation à implantação de
programas que estimulassem o interesse dos jovens
americanos pelas ciências. Assim, foram
implementados os programas PSSC (Phiscal Science
Study Committee), em 1957, e em 1958 o BSSC
(Biological Sciences Curriculum Study), que, entre
outras ações, viabilizaram a produção de material
didático que tratava de temas científicos de forma mais
acessível ao estudante do ensino médio.

Homens em órbita da Terra
Relatos fictícios de viagens à Lua são tão
antigos quanto o homem. O primeiro registro de um
conto de uma viagem à Lua data de 165 d.C., criado
pelo Grego Luciano de Samósata, cujo herói chegou
ao satélite levado por um redemoinho [5]. De acordo
com Argentière (1957), grande parte da mitologia
grega é composta de poesia sobre viagens a outros
mundos. O estudo científico da Lua começou com
Galileu, que observou detalhes do relevo lunar com
um telescópio e calculou a altura de algumas de suas
montanhas. Kepler imaginou uma viagem ao satélite
da Terra em seu Somnium [1]. Newton (1642 – 1727)
estabeleceu as leis que permitiram, entre outras
coisas, explicar o fenômeno das marés e o
movimento dos corpos celestes. Mas foi com Júlio
Verne (1828 – 1905) que a viabilidade técnica da
viagem à Lua foi discutida seriamente pela primeira
vez. Em duas obras – Da Terra à Lua (1865) e Ao
redor da Lua (1870), ele acertou o local de partida
(Flórida), o número de tripulantes, o tempo da
viagem, o uso de retro-foguetes para modificação de
órbitas, o uso de para-quedas para frenagem e o
regresso com pouso n’água [24]. Contudo, cometeu
um erro crasso quanto ao meio de propulsão. Em vez
de foguetes, considerou um canhão. Segundo
cálculos feitos por Herman Oberth, mentor e,
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durante a II Guerra, colaborador de von Braun, se
fosse utilizada uma mola com materiais da época
para amortecer os efeitos da aceleração sobre os
tripulantes durante o disparo, ela deveria ter 1.700
km de comprimento [21]. Atualmente, o uso de
canhões para colocação de cargas em órbita é
considerado uma possibilidade viável, tanto por
me i o d e p r o p e le n t es q u í mi c o s c o mo p o r
eletricidade. Em 1883, Tsiolkovisky escreve O
espaço livre, onde propõe o foguete como solução
para o transporte à órbita terrestre, o que fez da obra
o marco inicial da verdadeira Astronáutica
(ARGENTIÈRE, 1957).
Em 1926 o norte-americano Robert Goddard
lançou o primeiro foguete movido a combustível
líquido [19], fato que foi ignorado pelas autoridades
e pela comunidade científica da época. Todavia,
influenciadas pela literatura de ficção científica, no
mundo todo começavam a surgir as primeiras
sociedades voltadas ao estudo do vôo espacial. Entre
elas, a sociedade alemã para o vôo espacial, que
contava entre seus quadros com um jovem estudante
chamado Wernher von Braun.
Em 27 de maio de 1931, os suíços Auguste
Piccard e Paul Kipfer se tornaram os primeiros
humanos a chegar à estratosfera. A bordo de uma
gôndola pressurizada, subiram a mais de 15.000
metros de altitude. Vale a pena conferir a foto dos
dois pseudo-astronautas envergando capacetes
adaptados a partir de cestas de aviamentos forradas
com almofadas.
Em 2 de junho de 1957, o capitão Joseph
Kittinger, da Força Aérea norte-americana e integrante
do projeto Man High, subiu até próximo de 30 km de
altitude em um balão e retornou à Terra de
pára-quedas. Depois de um dia no espaço, em 20 de
agosto de 1960, as cadelas Belka e Strelka, além de 40
camundongo e 2 ratos tornavam-se os primeiros seres
vivos a retornar ilesos da órbita terrestre [2]. Os dois
lados preparavam-se para o passo seguinte: enviar um
homem à órbita da Terra e trazê-lo de volta com vida.
Nessa época, os americanos levaram a sério a
possibilidade de arregimentar trapezistas e surfistas
para a missão, até que o presidente Eisenhower sugeriu
contratar pilotos de testes.
Em 12 de abril de 1961 os soviéticos
surpreenderam o mundo mais uma vez, quando o
Tenente Yuri Gagarin, piloto de testes da força aérea,
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promovido à Major ainda em vôo, realizou a primeira
missão orbital tripulada da história. Além de não ter
proferido a frase “a Terra é azul”, quase perdeu a vida
devido a uma falha no sistema que deveria liberar sua
cápsula do último estágio do lançador. A
desestabilização do veículo durante a reentrada fez
com que Gagarin fosse submetido à forças de
aceleração superiores as que tinha experimentado
durante os treinamentos. Outro fato sobre a missão
guardado como segredo de estado foi a forma como
ela terminou: como havia sido planejado, quando
estava a cerca de 7 km do solo, Gagarin ejetou-se de
seu assento para fora da nave e pousou de
pára-quedas. Preocupados com a possibilidade de que
no ocidente essa particularidade pudesse tirar o brilho
da conquista, autoridades soviéticas esconderam por
décadas qualquer referência a esse detalhe.
Celebridade imediata, Gagarin visitou vários países
como embaixador da superioridade tecnológica
comunista. No Brasil, foi condecorado pelo
Presidente Jânio Quadros com a Ordem do Cruzeiro
do Sul.
Atônito com os últimos acontecimentos, o
americano médio que havia crescido lendo
quadrinhos de Buck Rogers (1928) e Flash Gordon
(1934), onde os temas científicos atinentes à questão
espacial eram tratados com ponderação, viram o tema
ser discutido de forma jocosa em programas de TV,
como “Perdidos no espaço” (1965) e “Jeanne é um
gênio” (1965). Em 1961, porém, quando John
Kennedy chegou à presidência dos EUA, o vôo
espacial tripulado passou a ser tratado como meta
política e um substitutivo à guerra [16]. Convocados à
Casa Branca, o diretor da NASA James Webb e o
cientista Hugh Dryden foram consultados sobre uma
ação no espaço que levasse os americanos a superar os
comunistas. Dryden explicou que levaria anos para
que os americanos conseguissem se equiparar aos
soviéticos em termos de potência de lançamento.
Como os mísseis soviéticos só dispunham de potência
para colocação de naves em órbita da Terra, propôs
concentrar os esforços numa missão à Lua, objetivo
para o qual nenhuma das nações estava preparada [2].
Desse modo, em 25 de maio de 1961, apenas quatro
meses depois de assumir o cargo, o presidente
Kennedy discursa no congresso americano propondo
a missão tripulada à Lua antes do final da década.
Lançado durante um momento em que os soviéticos

pareciam estar deixando os americanos cada vez mais
para trás em termos tecnológicos e científicos, o
desafio teve como agravante trazer uma data para seu
cumprimento. Assim, as palavras do jovem
presidente foram recebidas com ceticismo por seus
próprios partidários, como um delírio pelos seus
opositores e pelos especialistas como um projeto
impraticável dentro do prazo sugerido. No lado
soviético, Sergei Korolev foi convocado para dirigir
um novo projeto: colocar um cosmonauta em solo
lunar em outubro de 1967, como parte das
comemorações dos 50 anos da revolução. Morreu em
1966 sem ver a missão cumprida.
Somente dez meses depois dos soviéticos, em
20 de fevereiro de 1962, os americanos conseguiram
colocar seu primeiro astronauta em órbita. Nesse
ponto deve ser destacada uma diferença sutil entre os
dois vôos. Enquanto Gagarin foi apenas um
passageiro de sua Vostok, John Glenn teve de
corrigir manualmente sua Mercury para corrigir a
trajetória de reentrada. Essa diferença permearia o
programa espacial soviético, cujos cosmonautas
eram obrigados à navegar a partir de comando
criptografados enviados pela equipe de solo, que,
por sua vez, era controlada de perto pelas
autoridades comunistas. Eram medidas de segurança
que visavam evitar uma improvável deserção
cósmica. Do lado americano, a histeria ficou a cargo
dos militares, que diante das primeiras e enormes
naves tripuladas soviéticas cruzando o “espaço
aéreo” dos EUA a apenas 200 km da superfície,
imaginaram os comunistas colocando bombas
atômicas em órbita da Terra. Sabe-se hoje que essa
possibilidade foi considerada pelos comunistas, que
chegaram a projetar esse tipo de sistema [2].

Morte antes da lua
Entre 1962 e 1966, americanos com o
programa Gemini e soviéticos com o programa
Voskhod se revezaram em missões ao redor da Terra,
ambos preparando-se para o objetivo maior: a viagem à
Lua. Vôos simultâneos com encontros em órbita,
caminhadas espaciais, passagens além dos cinturões de
radiação, acoplagens entre veículos e recordes de
permanência em órbita, aos poucos as etapas
necessárias à meta maior iam se concretizando,
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enquanto paralelamente eram desenvolvidos os
lançadores Saturno e N–1 e as naves Apollo e Soyuz.
Foi um período de aprendizado em que ciência e
tecnologia ganharam um impulso nunca visto na
história, nem mesmo durante as guerras. Para
sobreviver no novo ambiente, o homem tinha de
ampliar seus conhecimentos, de preferência evitando o
método da “tentativa e erro”. Entretanto, havia uma
diferença marcante entre os dois programas: enquanto
os soviéticos buscavam a solução mais simples para
um determinado problema e após sua identificação não
mais investiam em seu aperfeiçoamento, os
americanos forçavam os limites da técnica até
ultrapassá-los. Os canadenses fizeram posteriormente
ao período da corrida espacial uma piada que sintetiza a
diferença entre as duas filosofias de trabalho: os
americanos teriam investido milhares de dólares para
desenvolver uma caneta que permitisse escrever em
ambiente sem gravidade; os soviéticos, por sua vez,
utilizaram o lápis.
Em 1967, a combinação de excesso de
confiança, pressa e erros crassos resultou nas
primeiras vítimas da corrida espacial. Em 26 de
janeiro os astronautas Virgil Grissom, Edward
White e Roger Chaffee morreram quando um
curto-circuito incendiou a atmosfera com 100% de
oxigênio da Apollo 1. Em 23 de abril, foi a vez dos
soviéticos, quando um defeito no pára-quedas fez a
Soyuz 1 espatifar-se contra o solo a mais de 600
km/h, matando o cosmonauta Vladimir Komarov
[11]. Mais de um ano foi necessário para que os dois
lados corrigissem os problemas de suas naves e
voltassem à competição.
Apesar da semelhança e até mesmo das
coincidências dos meios e técnicas utilizados na
disputa espacial, uma das diferenças mais evidentes
entre os dois programas diz respeito a forma como as
metas e realizações eram divulgadas. Enquanto do
lado americano os especialistas chegavam a saturar o
público com informações detalhadas de todas as
etapas das missões, no lado soviético tudo sempre
foi envolto em mistério [9]. Dados das missões só
vinham a público depois que os objetivos já haviam
sido atingidos com sucesso. Em caso de fracasso, as
informações eram lacônicas ou inexistentes. Isso
deixava o ocidente livre para especular. Na verdade,
os dois lados mantinham vigília permanente sobre as
atividades espaciais do adversário, com agentes
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infiltrados, redes de informação, radio-escuta e até
satélites em órbita da Terra exclusivamente
dedicados à espionagem [2]. Foi sob esse clima que
em 10 de abril de 1968, quando a sonda Luna 14
entrou em órbita lunar para tomadas fotográficas,
presumiu-se que se tratava de uma missão destinada
à escolha de locais de pouso para uma futura missão
tripulada [26]. Depois, em 14 de setembro de 1968,
quando a Zond 5 realizou o primeiro vôo circunlunar
com sucesso, transportando tartarugas, moscas,
gorgulhos, plantas, sementes e bactéricas, a tensão
da corrida espacial atingiu seu clímax.
Em 11 de outubro, vinte meses após o acidente
da Apollo 1, os americanos lançam a Apollo 7 para
uma missão de 11 dias em órbita da Terra. Quatro dias
após o retorno da Apollo 7, subiu a Soyuz 3 para o
primeiro vôo tripulado soviético desde o acidente com
Komarov. A nave comandada por Georgy Beregovoi
tinha o dobro do espaço útil da Apollo. Pode-se afirmar
que nesse momento que o jogo estava empatado. Em
10 de novembro a Zond 6 foi lançada para mais um
teste circunlunar, que seria considerado pelos
americanos o último ensaio antes da missão que daria a
vitória aos comunistas [6, 11]. No mesmo mês, em
entrevista à imprensa, von Braun declarava: “Os
soviéticos estão tecnicamente em condições de enviar
um homem à Lua” [13]. Em 9 de dezembro, Beregovoi
insinuou que cosmonautas soviéticos estavam em
treinamento para vôos lunares ou circunlunares [6].
Segundo Logsdon e Dupas (1994), era sabido que os
soviéticos preparavam para o início de dezembro um
vôo circunlunar, com uma Zond levando dois
cosmonautas. Seria a última oportunidade para os
comunistas baterem os americanos na corrida à Lua.
Informada pela Central de Inteligência sobre a
possibilidade real dos soviéticos concretizarem uma
missão circunlunar tripulada com um ou dois
cosmonautas nos próximos meses, a NASA, às voltas
com o atraso na construção do módulo lunar, decidiu
modificar o cronograma de vôos e incluir uma missão
circunlunar no próximo lançamento [3].

Homens em órbita da Lua
Em 21 de dezembro de 1969, Frank Borman,
James Lovell e William Anders partiram a bordo da
Apollo 8 para a primeira tentativa de circunavegação
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lunar tripulada da história. Foi uma missão onde
além da perfeição técnica, o sucesso dependia de
uma boa dose de sorte. A margem de segurança era
tênue e, portanto, nada podia falhar. Após o
lançamento, durante a travessia dos cinturões
radiativos (“cinturões de van Allen”) que circundam
a Terra, o comandante Borman começou a sentir-se
mal, permanecendo nesse estado durante boa parte
do trecho de ida [6]. Depois de atingir cerca de
40.000 km/h, a nave segue em direção à Lua. Ao
contrário do que se lê e se ouve em algumas matérias
da imprensa, a essa velocidade a nave não está livre
da influência da Terra, pelo contrário. Sua
velocidade decresce continuamente, atingindo
aproximadamente 3.400 km/h quando está a
320.000 km da Terra. Então, a partir daí, começa a
ser atraída pelo campo gravitacional da Lua. Quando
chega próximo ao ponto de inserção em órbita lunar,
sua velocidade está perto dos 9.000 km/h e precisa
ser reduzida a algo em torno de 5.800 km/h para
passar a orbitar a Lua a 112 km de altura. A manobra
de desaceleração é realizada durante o trecho em que
a Lua se interpõe entre a nave e a Terra, portanto, não
é possível contar com o auxílio do pessoal de solo. A
chegada é feita com os astronautas de costas para a
Lua, com o motor apontando no sentido contrário ao
do movimento. Em 24 de dezembro, ao sair do lado
oculto da Lua, para alívio de todos, o comandante
Borman anunciou que o único motor da Apollo 8
havia funcionado e que agora estavam em órbita do
satélite.
Parte da comunidade científica argumentou
na época que circundar a Lua não tinha nenhum
valor científico (JASTROW, 1990). Cadogan
(1985) comentou que, após colocar a nave em órbita
lunar, os astronautas tiveram pouco o que fazer. De
fato, passaram o tempo tirando fotos e fazendo
filmagens, leram passagens do gênesis na noite de
Natal, transmitiram imagens de tv do nascer da Terra
além do horizonte lunar e, para desespero dos
astrônomos, batizaram partes do relevo com os
próprios nomes, com destaque para Lovell, que
também homenageou a esposa batizando de “Monte
Marilyn” uma montanha lunar.
Para Nogueira (2005), a Apollo 8 foi uma
etapa imprescindível, que provou definitivamente a
viabilidade do projeto lançado pelo Presidente John
Kennedy sete anos antes. Para Lowman (1992), a
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Apollo 8 foi a mais surpreendente de todas as
missões do programa: planejada e executada em
poucos meses, estimulada por uma série de fatores,
em particular pelo atraso na preparação do módulo
lunar e, principalmente, pela iminência de uma
missão circunlunar soviética; foi a primeira missão
tripulada a utilizar o Saturno V; a primeira a atingir a
velocidade de escape da Terra; adicionalmente, foi a
de maior risco. Consultado pela imprensa, o
astrônomo britânico Bernard Lovell declarou sobre
a missão: “Há grandes possibilidade de que os
astronautas jamais regressem à Terra, ou de que
voltem apenas para morrer após a chegada” [6].
Tendo em vista que não dispunham do módulo lunar
como fonte de propulsão de reserva para o caso de
falha do sistema principal, situação que o próprio
astronauta James Lovell vivenciaria 16 meses
depois, no comando do fatídico vôo da Apollo 13,
nada poderia ter dar errado com a Apollo 8. E foi o
que se viu. Embora não tenha pousado no satélite,
para a maioria das pessoas que trabalhava na NASA,
a Apollo 8 foi o ponto alto do Programa [3].
Pouca coisa ocorreu diferente do que previu
Júlio Verne, exceto os riscos reais. Caso o único
motor falhasse, e essa era uma possibilidade real,
passariam direto pela Lua e entrariam em órbita solar,
da qual jamais retornariam. As condições de conforto
e higiene no interior da Apollo também eram bem
diferentes daquelas previstas na ficção, como pode
ser constatado em http://www.apolloarchive.com/
apollo_archive.html.
Apesar de recentemente as autoridades
russas terem admitido que existia um programa para
enviar cosmonautas à Lua, as missões não
tripuladas, especialmente as Zond, serviram para
mostrar que, na época, estavam em pequena
desvantagem em relação aos americanos [15]. Um
dos motivos que permitiram à URSS o privilégio de
colocar o primeiro homem em órbita da Terra foi
paradoxal: o atraso na área do estado sólido e,
portanto, na microeletrônica, fez com que os
técnicos soviéticos tivessem de construir mísseis
balísticos intercontinentais de grande capacidade de
empuxo, necessária para transportar artefatos
nucleares até certo ponto rústicos. Os americanos,
por sua vez, utilizavam componentes eletrônicos
miniaturizados para construir suas bombas
atômicas, possibilitando o uso de mísseis muito mais
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compactos do que os de seus rivais. Quando as
autoridades comunistas perceberam que os mísseis
também poderiam transportar grandes cargas à
órbita terrestre, inclusive com sistemas de suporte de
vida, saíram na frente [2]. Esse foi também um dos
principais motivos da derrota: sem uma tecnologia
avançada na área de combustíveis, tiveram de
construir foguetes cada vez maiores, com até 30
motores num único estágio, enquanto os americanos
só precisavam de 5. Talvez o fato mais decisivo para
a derrocada soviética tenha sido a disputa interna
entre Korolev e Valentin Glushko, que negou à
equipe de Korolev o acesso aos preciosos dados
sobre projetos e testes estáticos dos motores do
lançador N – 1 [8].
A ameaça soviética de conquista da Lua fez o
governo dos EUA autorizar o desenvolvimento de
um “plano – B”, que levaria astronautas à Marte. Em
1966, a NASA chegou a construir e testar um
foguete nuclear para esse propósito. Várias
empresas americanas projetaram veículos para
atender à missão. Aparentemente, gastou-se
dinheiro do contribuinte em vão. Porém, quando em
1990 documentos secretos começaram a ser
revelados ao ocidente, os americanos descobriram
que os comunistas estiveram bem perto de lograr
êxito no intento. Uma nave da classe “Zond”
denominada “L – 1” havia sido projetado
especificamente uma missão circunlunar com
tripulação a bordo [2, 8, 9].

O uso pacífico do espaço
Para Cornwell (2003), o programa de
foguetes da Alemanha nazista foi um dos primeiros
casos de um projeto para desenvolvimento de um
novo armamento que agregou governo, militares e
cientistas, sendo comparado ao Projeto Manhattan
dos EUA. O nascimento em berço militar nunca
livrou o foguete espacial de sua conotação bélica. O
filósofo Bertrand Russell (1872 – 1970) tinha a
certeza de que o homem encontraria no espaço
apenas mais uma arena para se dig ladiar
(NOGUEIRA, 2005). Para William Pickering,
integrante da equipe que em 1958 lançou o Explorer
I, o espaço foi utilizado na época como elemento
político – os programas espaciais soviético e
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americano tiveram ampla relação com a situação
política existente entre ambos os países [25]. Von
Braun afirmou: “Infelizmente, para a Astronáutica e
para a aviação, a parte mais importante do capital
investido na pesquisa e nas realizações práticas
provém dos orçamentos militares” [25]. É possível
que essa relação seja alterada nos próximos anos em
função da maior abertura ao turismo espacial. De
acordo com o artigo primeiro do Tratado
Internacional sobre a Exploração e Utilização do
Espaço, de 27 de janeiro de 1967, “A exploração e a
utilização do espaço exterior serão levadas a efeito
para o benefício e no interesse de todos os países e
serão de domínio de toda a humanidade” [16].
Para os que vêem a guerra como um mal
necessário ao desenvolvimento da tecnologia e até da
própria humanidade, a corrida espacial talvez tenha
provado aquilo que os antropólogos há décadas sabem:
o cérebro de uma linhagem de primatas desenvolveu-se
quando ele tornou-se nômade e, trabalhando em grupo,
enfrentou desafios da sobrevivência em novos
ambientes. Depois de sobreviver em todos os ambientes
terrestres, faltava ao homem o desafio da sobrevivência
em ambiente espacial. Isso fez com que a tecnologia e a
ciência se desenvolvessem em velocidade que supera de
longe o desenvolvimento verificado na última guerra
mundial. Para Calife (2003), satélites meteorológicos, tv
por antena parabólica, monitoramento de recursos
naturais e microeletrônica não existiriam sem o impulso
proporcionado pela corrida espacial. Mas, o que a
disputa provocou foi apenas a antecipação de tecnologia
que, cedo ou tarde, seria desenvolvida pela necessidade
básica do ser humano pela informação, como aconteceu
com a telefonia celular, por exemplo, que já estava
pronta na década de 1940, antes mesmo dos satélites
artificias.
O Programa Apollo envolveu 20.000 empresas
americanas, 350.000 pessoas e em 10 anos consumiu
20 bilhões de dólares (cerca de US$ 90 bilhões atuais).
É difícil identificar algum setor produtivo que não
tenha se beneficiado dos avanços tecnológicos
resultantes da corrida espacial: telecomunicações,
meteorologia, medicina, alimentação, vestuário, etc.
Apenas 2 anos após o lançamento do primeiro
americano em órbita da Terra, com a criação do
Gabinete de Utilização Tecnológica, o público
norte-americano já dispunha de 20.000 itens
resultantes da tecnologia espacial [16].
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Conclusões
A disputa no campo espacial serviu,
momentaneamente, como válvula de escape para aliviar
a tensão de conflitos entre duas potências nucleares,
ambas com capacidade para destruir o planeta várias
vezes. Venceu a disputa a nação que soube efetivar de
modo mais eficiente a interação entre política, indústria
e academia sob o crivo da opinião pública.
Os casos de Tsiolkoviski na URSS e de
Goddard nos EUA evidenciaram quão caro pode sair
para uma nação negligenciar idéias. A caçada a von
Braun e sua equipe por americanos, soviéticos e
ingleses foi um exemplo transparente da importância
dos recursos humanos para desenvolvimento da
ciência e tecnologia. Somente com dinheiro a NASA
não teria conseguido vencer a disputa. O investimento
na formação de pessoal foi fundamental.
Para os críticos da caríssima presença do
homem no espaço, o triunfo do conserto do Hubble em
1993 pelo astronauta Story Musgrave foi um marco da
tecnologia onde as conseqüências científicas talvez
sejam impossíveis de se quantificar. Os dados
coletados pelo telescópio continuam a alargar as
fronteiras do conhecimento mesmo depois de sua
desativação.
O Brasil foi um dos primeiros países do
mundo a desenvolver atividades espaciais. Em 17 de
maio de 1961, foi publicada no Diário Oficial a
proposta para “constituir uma Comissão destinada a
estudar e sugerir a política e o programa de
investigação espacial brasileira, e propor medidas
para a implementação das pesquisas nesse campo”
[22]. Em 3 de agosto de 1961, menos de quatro meses
apenas o vôo de Gagarin, criou a Comissão Nacional
de Atividades Espaciais [20]. Em agosto de 1964,
construiu seu primeiro centro de lançamentos, na
Barreira do Inferno, em Parnamirim – RN, a 20 km de
Natal. Sua localização estratégica tem beneficiado o
desenvolvimento de diversos projetos de pesquisas
espaciais nacionais e em cooperação com vários
países, além de render divisas ao país com o rastreio
de lançadores de satélites. Atualmente, a base
encontra-se sob a ameaça silenciosa da especulação
imobiliária, ansiosa por terraplenar o último nicho
intacto da Mata Atlântica daquele litoral e construir
condomínios de luxo. Cinco anos após o acidente que

matou 21 técnicos no Centro de Lançamentos de
Alcântara, ainda patinamos em nosso modesto
programa espacial. Ainda no século XIX, o russo
Tsiolkoviski preconizou o uso de combustíveis
líquidos a base de oxigênio e hidrogênio para
propulsão de veículos espaciais. Até hoje o Brasil
ainda não possui domínio dessa tecnologia. Sem ela
vai ser difícil conseguir realizar a missão espacial
completa. Enquanto prossegue a discussão sobre de
quem é a responsabilidade pelo desenvolvimento de
veículos de lançamento, a dependência da
transmissão de informações por satélites aumenta, e o
país continua pagando caro para lançar seus próprios
satélites. Enviamos o nosso primeiro astronauta como
turista. É provável que o próximo também se
enquadre nessa condição. Nossa participação na
Estação Espacial Internacional está comprometida
porque, entre outros fatores, não temos indústrias
capacitadas a atender as exigências de fabricação,
conseqüência do acanhado investimento em pesquisa
no setor privado e da falta de mão-de-obra apta a atuar
no ramo espacial. Se quisermos conquistar maior
autonomia na área espacial, investir em recursos
humanos é vital. Serão necessárias medidas para
tornar as ciências espaciais atrativas ao estudante
pré-universitário, como fizeram os norte-americanos
com seus programas PSSC e BSSC. Talvez assim seja
possível modificar um pouco as estatísticas de uma
pesquisa divulgada em 1987 pelo Ministério de
Ciência e Tecnologia do Brasil, quando revelou-se
que 25% das pessoas entrevistadas não sabiam da ida
do homem à Lua [16].
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UMA POUCO DA HISTÓRIA DA FÍSICA NO BRASIL
Entrevista com o Prof. José Maria Bassalo
Robson Fernandes de Farias

Há pessoas que transformam o sol
numa simples mancha amarela,
mas há também aquelas que fazem de uma simples
mancha amarela o próprio sol
Picasso

Bassalo

Nascido em 1935, em Belém (PA), José Maria
Filardo Bassalo, professor aposentado da UFPA, é um
dos ícones vivos da física no Brasil. Os que desejarem
conhecer melhor sua vida e obra, podem acessar seu
website pessoal: http://www.bassalo.com.br. Aqui
traremos apenas sua opinião sobre alguns temas
importantes, sob a forma de uma entrevista:
Robson Fernandes de Farias – No segundo ano de
minha graduação (1989), fiz contato com suas
“Crônicas da física”. Sua produção em história
da física é realmente volumosa. Qual sua
avaliação da importância do ensino da história da
física nos cursos de graduação e pós-graduação?
José Maria Filardo Bassalo – Uma resposta
sintética: dar cidadania científica aos estudantes
desses cursos. Porém, essa é uma questão que
ainda não está resolvida nem no Primeiro
Mundo, quanto mais no Terceiro (grandes
cidades) e Quarto (pequenas cidades) Mundos. A
falta dessa consciência científica por parte dos
que tratam (ensinando ou legislando) do ensino
desses cursos decorre do fato de que eles ainda
não entenderam o significado das “duas

culturas” (humanística e técnico-científico)
descritas pelo escritor, estadista e físico inglês
Lord Charles Percey Snow, em seu célebre livro
de 1959: The Two Cultures and the Scientific
Revolution.
RFF – É impressão minha, ou a física brasileira já
viveu tempos “mais fortes”, com pesquisadores de
ponta como Lattes, Leite Lopes e outros, tempos
que estamos tendo dificuldades em reviver?
JMFB – Certamente é impressão sua, pois os físicos
brasileiros (alguns já mortos) deram e continuam
dando contribuições importantes ao desenvolvimento da Física, em todos os seus aspectos
(teórico e experimental), incluindo a sua
implantação em vários estados brasileiros. Vou citar
alguns exemplos dessas contribuições, cujos
detalhes eu registrei em minhas Crônicas da Física
(Tomos: 1-6) e nas atuais Curiosidades da Física
(www.bassalo.com.br; www.searadaciencia.ufc.br;
e na Revista Mexicana ContactoS). Além dos
físicos brasileiros tradicionalmente conhecidos, tais
como César Lattes (descoberta do méson pi), Leite
Lopes (previsão da partícula Z0), Jayme Tiomno
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(Triângulo de Puppi-Wheeler-Tiomno), Mario
Schenberg (Processo URCA), Roberto Salmeron
(neutrino do múon), Joaquim Costa Ribeiro (Efeito
Costa Ribeiro), há ainda uma gama de outros físicos
brasileiros e que também contribuíram para o
desenvolvimento da Física. Eis alguns exemplos:
Newton Bernardes (Supercondutividade); Mário
Novello, José Martins Salim, Marcelo Rebouças,
Alberto Rocha Barros, Ivano Damião Soares,
Antonio Fernandes Teixeira, Sérgio Joffily, Marcos
Duarte Maia, Luís Carlos Crispino, Danilo Alves,
Hélio Fagundes, Nelson Pinto Neto, Luciane
Rangel de Freitas, Nami Fux Svaiter, Vitório de
Lorenci, José Soares, José Wadih Maluf, Wilson
Oliveira e George Emanuel Matsas (Relatividade,
Gravitação e Cosmologia); Herch Moisés
Nussenzveig, Luís Davidovich e Nicim Zagury
(Óptica Quântica); Odylio Denys de Aguiar e Carlos
Ourivio Escobar (Detector de Ondas
Gravitacionais Mário Schenberg); Alberto
Santoro, Gilvan Alves, Arthur Kós Antunes Maciel,
Vitor Oguri, José Guilherme Rocha Lima
(paraense), João Carlos dos Anjos, Márcia Begalli,
Wagner de Paula Carvalho, Miriam Gandelman,
Luiz Mundim, Alberto Reis, José Soares, André
Sznajder, Moacyr Henrique Gomes de Souza, João
Ramos Torres de Mello Neto, Jussara Miranda,
Hélio da Motta Filho, Francisco Caruso, Ignácio
Alfonso de Bediaga e Hickman, Ronald Cintra
Shellard (Física dos Quarks: Charm, Bottom e Top);
Mário Norberto Baibichi (Magneto-Resistências);
Amós Troper, Roberto Salinas, Ricardo Ferreira,
Antonio Boulhosa Nassar, Amir O. Caldeira,
George Benski, Constantino Tsallis, Liacir dos
Santos Lucena, Luciano Rodrigues dos Santos e
Walter F. Wreszinski (Mecânica Estatística,
Sistemas Termodinâmicos e Dissipativos); Jorge
André Swieca, Luiz Carlos Botelho, Roland
Koberle, Antonio Luciano Videira, Erasmo
Ferreira, Marcelo Gomes, Horácio Girotti, Élcio
Abdalla, Dionízio Baseia e José Adilson da Silva
(Teoria Quântica de Campos); José Goldenberg,
Oscar Sala, Marcello Damy de Souza Santos, Argus
Moreira, Gabriel Fialho, Alceu Pinho, Cylon
Gonçalves e Israel Vargas (Aceleradores de
Partículas); José Pacheco e João Evangelista Steiner
(Astronomia); Ângelo Piccini, Bernard Gross, Luiz
Guimarães, Jacques Danon, Sônia Frota Pessoa,

Ângela Klautau, Petrus Alcântara, Jordan Del Nero,
Sanclayton Moreira, Carlos Castillo Becerra,
Rogério Cerqueira Leite, Guilherme Leal Ferreira,
Mariangela Figueiredo, Luís Antonio Oliveira
Nunes, Valdir Bindilatti, Antônio Martins
Figueiredo Neto, Lia Queiroz do Amaral, O. N.
Oliveira Junior, Mauro Cattani, Carlos Alberto da
Silva Lima, Sérgio Machado Rezende, Cid
Bartolomeu de Araújo, José Roberto Rios Leite,
Ivon Fittipaldi, Marcos Gameira, Maurício
Domingues Coutinho Filho, Sérgio e Ivone
Mascarenhas (Matéria Condensada); Vanderlei
Salvador Bagnato e Cláudio Lenz César
(Espectroscopia Atômica); Francisco Magalhães
Gomes, Hervásio de Carvalho, Jader Martins,
Odilon Tavares, Iraci de Souza, Rex Nazaré Alves,
Ramiro Porto Alegre, Fernando Souza Barros, Luiz
Pinguelli Rosa, Luís Carlos Gomes, Antonio
Fernando Toledo Piza, Ramayama Gazinelli (Física
Nuclear); Waldir Rodrigues e Josif Frenkel (Teoria
Eletromagnética); Alfredo Marques, Elisa Frota
Pessoa e Neuza Margem Amato (Detecção de
Partículas); Humberto França, Paulo e Jorge Leal
Ferreira, Ruben Aldrovandi, Fernando Haas, José
Abdalla Helayël-Neto e Abraham Hirsz Zimerman
(Física Teórica); Luiz Cintra do Prado, Pierre Lucie,
Armando Tavares, Gabriel Passos, Orlando José
Carvalho de Moura e Fernando Medeiros Vieira
(Física Experimental); Shigueo Watanabe e Aurélio
Alves do O (Física Médica); Sérgio Pereira da Silva
Porto e Fernando Penna (Espectroscopia Raman);
José Airton Cavalcante de Paiva, P. C. Barbosa, F.
A. Germano, Eudes Borges de Araújo, Antônio
Bezerra Sombra e Josué Mendes Filho (Física de
Dielétricos); e Carlos Alberto Dias, Antonio Gomes
de Oliveira, José Seixas Lourenço e Olivar Lima
(Geofísica).
É também oportuno destacar os físicos brasileiros
que trabalham na história, filosofia, divulgação da
Física, bem como na produção de textos didáticos
de Física: Olival Freire Junior, José Fernando
Rocha, Aurino Ribeiro Filho, Roberto Leon
Ponczek, Suani Rubim de Pinho, Roberto Silva
Andrade, Roberto Martins, Beatriz Alvarenga,
Márcio Quintão Moreno, André Torres Assis,
Antonio José Silva Oliveira, Antonio Pinto Neto,
José Pedro Cordeiro, Gil da Costa Marques,
Eduardo de Campos Valadares, Antonio S. T.
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Pires, Ernest e Maria Amélia Hamburger, Shozo
Motoyama, Roberto Moreira, Alberto Villani,
Marcelo Gleiser, Marcos César Danhoni Neves,
Paulo Barone, José Acácio de Barros, Jenner
Barretto Bastos Filho, Ana Maria Ribeiro de
Andrade, Alaor Chaves, Adalberto Fazzio, Celso
Pinto de Melo, Rita Maria de Almeida, Roberto
Mendonça Faria, Fernando e Suzana Souza
Barros, Carlos Alberto Santos, Marco Antonio
Moreira, Henrique Fleming, Maria Cristina
Batoni Abdalla, Henrique Lins e Barros, José
Evangelista (Seara da Ciência), Sônia e Orlando
Peduzzi (Caderno Brasileiro de Ensino de
Física), Ildeu de Castro Moreira, Roberto Nardi
(Ciência & Educação), Nelson Studart (Revista
Brasileira de Ensino de Física e Física na Escola
Secundária), Dietrich Schiel e Éder Gonçalves
(Revista da CDCC/IFQSC/USP), Ennio Candotti
(Ciência Hoje), José Carlos Azevedo (Editora da
Universidade de Brasília), Fernando Cordeiro
(Sistema Positivo), José David Vianna
(Olimpíadas da Física), e Andréia Guerra, Marco
Braga e José Cláudio Reis (Grupo Techné).
Conforme você pode ver, os físicos brasileiros
que iniciaram a Física no Brasil, nas décadas de
1930 e 1940, formaram (direta e indiretamente)
uma plêiade de outros físicos que continuam
contribuindo para o desenvolvimento da Física.
Aproveito a oportunidade para pedir desculpas a
muitos outros físicos brasileiros que não foram
citados (já que preparei a lista acima praticamente
de memória) e que, certamente, também estão
contribuindo para “fortalecer” a Física.
RFF – Na seção “ao professor” de seu livro Física
Conceitual o Prof. Paul Hewitt (City College,
San Francisco, afirma: (...) Eu sempre achei a
ênfase na resolução de problemas o maior
desafio da formação em física (...) e (...) Porém,
quando o foco de um curso está em aprender
técnicas de resolver problemas algébricos, a
fascinação da física se perde (...). Você concorda
com essas afirmações?
JMFB – Acho que não, pois, conforme aprendi com
meu professor e amigo, o físico Jayme Tiomno
quando estudei com ele na Universidade de
Brasília, nos idos de 1965, aprender “técnicas de
resolver problemas algébricos”, que ele chamava de
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“truques”, é importante na formação do físico,
principalmente para ele entenda bem os conceitos
físicos envolvidos na solução do problema e, de
posse desse aprendizado, ele possa promover
momentos “fascinantes” da Física. A História da
Física está cheia desses “momentos fascinantes” que
decorreram de técnicas matemáticas aprendidas na
solução de problemas e que levaram a importantes
conceitos físicos. Para não me estender muito, cito
apenas três desses momentos. O primeiro, quando
Maxwell propôs a hoje famosa Lei de Distribuição
de Velocidades de Maxwell-Boltzmann, ao resolver
um problema proposto por Sir George Gabriel
Stokes por ocasião de um concurso a que se
submeteu para ser aluno de pós-graduação na
Universidade de Cambridge, por volta de 1859. O
segundo exemplo, é o de Einstein que teve de
aprender as técnicas do Cálculo Tensorial, por
sugestão de Minkowski e, com isso, formulou em
1912, o Princípio da Equivalência, base de sua
famosa Teoria da Relatividade Geral, de 1915. Por
fim, o terceiro momento, foi quando Heisenberg, em
1924-1925, por sugestão de Born, aprendeu as
técnicas do Cálculo Matricial, para desenvolver a
Mecânica Quântica Matricial e, como
conseqüência, seu famoso Princípio da
Incerteza, de 1927.
RFF – Esta pergunta tem relação com a anterior.
Lembro-me que lendo uma das biografias do
Feynman (Richard), há uma passagem em que ele
relata que em uma de suas visitas ao Brasil (creio
que nos anos 1950) ele percebeu que os estudantes
de física eram muito competentes na resolução de
problemas, mas que não eram (de modo geral)
capazes de, digamos, “interpretar fisicamente a
realidade”, ou seja, explicar, com base na física, o
comportamento do mundo à sua volta, quando
isso lhes era solicitado. As coisas melhoraram de
lá para cá?
JMFB – Esse comentário foi feito Feynman quando
esteve como Professor Visitante no Centro
Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), no Rio
de Janeiro, entre setembro de 1951 e maio de
1952, período em que ministrou aulas de
graduação (Eletromagnetismo e Cálculo
Numérico) aos alunos de Física e de Engenharia,
na Faculdade Nacional de Filosofia, e registrado
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por ele em seu livro Surely You´re Joking, Mr.
Feynman! (Bantam Books, 1986). Em uma
dessas aulas, Feynman levou fitas de polaróide,
pois ele iria falar sobre a polarização da luz. Muito
embora os estudantes respondessem a todas as
perguntas teóricas feitas por Feynman sobre o
assunto que iria abordar, como, por exemplo, a
polarização por reflexão e o ângulo de Brewster
que permite calcular o ângulo de reflexão dessa
polarização, por intermédio de sua tangente,
desde que se conheça o índice de refração do
meio, os estudantes não foram capazes de dar um
exemplo prático. Ele, então, mandou que
olhassem para o reflexo na luz solar na Baia de
Guanabara e então perguntou: Por que acontece
essa reflexão?. Como os alunos não soubessem
responder, ele mandou-os que voltassem a olhar
com as fitas de polaróide. Como continuavam a
ver a luz, ele pediu que girasse uma em relação a
outra até ficarem perpendiculares entre si.
Quando eles perceberam que a luz tinha
desaparecido, exclamaram: Oh, ela é polarizada!
Em vista disso, Feynman escreveu ainda nesse
livro que o ensino brasileiro “era extremamente
descritivo, sem nenhuma relação com a
experiência”. Esse comentário não foi muito bem
aceito pelos físicos brasileiros, principalmente
pela professora Elisa Frota Pessoa, responsável
pelo ensino de Física Básica para aqueles
estudantes, e que, como física experimental,
sempre relacionava a teoria com a experiência.
Aliás, é oportuno que se diga que foi seu esposo, o
professor Jayme Tiomno, quem trouxe Feynman
pela primeira vez ao Brasil. O próprio Feynman
conta essa história no livro referido acima. Ele
estava junto com Tiomno participando de uma
Reunião da Sociedade Americana de Física que se
realizava em Nova York, quando Tiomno lhe
perguntou: O que você vai fazer no próximo
verão?, e ele respondeu: Estou pensando visitar a
América do Sul. E Tiomno completou: Oh!,
porque você não vai para o Brasil? Eu lhe
consigo uma posição no Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas. Assim, Feynman veio a
primeira vez ao Brasil, no verão de 1949. Durante
seis semanas ele fez conferências no CBPF e na
Academia Brasileira de Ciências (ABC).

Depois desse preâmbulo, vamos a resposta de sua
pergunta. Sim, as coisas mudaram bastante desde
lá. As aulas de Física no Brasil, de um modo geral,
são bastante relacionadas com a realidade,
conforme mostrei anteriormente quando relatei os
trabalhos de vários físicos brasileiros que se
formaram a partir da década de 1950.
RFF – Ainda na mesma linha: alguém como Faraday
(Michael) que, segundo consta, era pouco ou
nada versado em matemática, poderia, nos dias
de hoje, dar contribuições fundamentais para a
física, como ele deu?
JMFB – Sim, é verdade que Faraday era pouco
versado em matemática, no entanto, ele tinha uma
grande intuição física. Basta lembrar que ele intuiu
as famosas “linhas de força” do campo
eletromagnético e que foram “matematizadas” pelo
grande Maxwell (James Clerk). Hoje, no entanto, é
muito difícil para qualquer físico experimental,
como era Faraday, não ter uma boa fundamentação
matemática. Aliás, creio ser oportuno falar nos
famosos livros de Lev Landau e Evguéni Lifchitz
(9 volumes) sobre Física Teórica, que Landau
chamava de “o mínimo teórico” que todo físico
(teórico ou experimental) deveria conhecer, para se
tornar um verdadeiro físico. Sobre esses livros,
existe um “folclore” que diz que Landau não
escreveu, e que Lifchitz não entendeu, nenhuma
linha escrita nesses livros. Isso não é verdade pois
Lifchitz foi um físico altamente criativo. Esses
livros decorreram do seguinte: Landau, com a
colaboração de Lifchitz, dirigia um seminário entre
seus alunos. Ele, então, mandava os estudantes
para o quadro desenvolver as contas que ele fazia
de cabeça e que eram anotadas por Lifchitz.
Portanto, para responder o que você perguntou, eu
diria que um físico, hoje, que não seja versado em
matemática, dificilmente poderá dar contribuições
fundamentais para a física.
RFF – Polêmica: Lattes (César), deu mais de uma
entrevista em que “desancava” Einstein, chamando
de plagiário, etc. Qual sua opinião sobre o tema?
JMFB – Essa “desancada” de Lattes se deveu a uma
experiência que foi realizada, me parece, na
Universidade de Campinas, por volta de 1980,
na qual a velocidade da luz no vácuo dependia do
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observador. E, portanto, a tese principal da
Relatividade Restrita de Einstein – a velocidade
da luz no vácuo não depende do observador - era
falsa. Porém, logo depois foi mostrado que esse
resultado não era verdadeiro. Com relação ao
“plágio” de Einstein [que está bem estudado no
livro do professor Carlos Alberto dos Santos: O
Plágio de Einstein (WS Editor, 2003)], ele se
relaciona com a famosa expressão E = mc2 que
teria sido deduzida por Henri Poincaré, em 1900,
cinco anos antes da demonstração feita por
E i n st e in , e m 1 9 0 5 . N o e n ta n t o , e s s a
demonstração de Einstein decorre de todo um
argumento teórico desenvolvido por ele, em seus
artigos de 1905, que constitui o que hoje se
conhece como a Teoria da Relatividade Restrita.
Esses artigos podem ser vistos no livro: Textos
Fundamentais da Física Moderna: Volume 1
– O Princípio da Relatividade (Fundação
Calouste Gulbenkian, 1978). Comentários
críticos do “ano miraculoso de Einstein”, ver o
livro organizado de John Stachel: O Ano
Miraculoso de Einstein: Cinco Artigos que
Mudaram a face da Física (Editora da UFRJ,
2001). Escrevi um pequeno comentário sobre
Poincaré e a Teoria da Relatividade, que está
disponível no site: www.searadaciencia.ufc.br.
RFF – Sei que você tem uma proposta de criação de
um curso de graduação em Engenharia Física.
Qual a finalidade desse curso, ou, antes, o que
faria um engenheiro físico?
JMFB – De um modo geral, hoje, o avanço da
Tecnologia (em qualquer direção: Engenharias,
Medicina, Criminalística Forense, etc.) tem uma
grande base nas Ciências Básicas (Física, Química
e Biologia). Em vista disso, o mundo tecnológico
percebeu que existe uma grande defasagem entre o
que é ensinado nas universidades e o que é
realizado. Desse modo, algumas universidades no
mundo (inclusive no Brasil) criaram a modalidade
Engenharia Física para que o engenheiro
contemporâneo, tenha uma formação básica
excelente e, com isso, possa entender as
tecnologias que estão sendo implementadas e criar
novas outras, para se adequar a novos aspectos não
abordados pelas tecnologias em uso. Creio que,
exemplos típicos dessa nova Tecnologia-Física,

131

são: Nanotecnologia, Spintrônica e Computação
Quântica. Para maiores detalhes sobre o que faria o
engenheiro físico ver o artigo [Revista Brasileira de
Física 30(1), Janeiro-Março de 2008] que eu, e
mais dois professores (Antonio Boulhosa Nassar e
José Felipe de Almeida), escrevemos sobre esse
novo tipo de engenharia, bem como nossa proposta
de ela ser criada na Amazônia.
RFF – Com base nos noticiários de TV, etc,., fica-se
com a sensação de que as grandes descobertas em
física têm estado muito focadas na física de
partículas ou à cosmologia. A física de partículas
exige aceleradores, etc., e a cosmologia baseia-se
muito em dados obtidos via radiotelescópios,
telescópio em órbita, etc. Enfim, trata-se de uma
física muitíssima cara. Estamos fadados (no Brasil,
digo) a ficarmos com uma física “periférica”?
JMFB – Hoje, a Física de Partículas ou de Cosmologia,
se desenvolve em escala industrial, ou seja, com a
participação de muitos cientistas e de diversos
países. Para ilustrar o que afirmei acima, creio ser
oportuno dar o seguinte exemplo. A primeira
partícula elementar, o elétron, descoberto em 1897,
teve a participação de apenas um físico (J. J.
Thomson). O quark top foi descoberto em 1995 por
duas colaborações internacionais de pesquisadores
do FERMILAB: CDF, com 407 físicos; e D0, com
402. Aliás, é importante dizer que, no D0,
participaram oito físicos brasileiros, os citados:
Alves, Lima, Maciel, Mello Neto, Miranda, Oguri,
Santoro e Gomes e Souza. Como você disse, como
se trata de uma física muitíssima cara, para que os
físicos do Terceiro Mundo não fiquem na
“periferia” dessa física, eles então participam das
grandes colaborações internacionais que acontecem
nos maiores centros de pesquisa do mundo. Assim é
o que acontece com alguns físicos brasileiros que
trabalham no FERMILAB e no CERN, no caso das
Partículas Elementares. Há, também, participação
de físicos brasileiros em outras colaborações
internacionais como no caso do Observatório Pierre
Auger, no Chile.
RFF – No início do século XX, vivia-se a sensação de
que a física era uma “ciência morta”, com todas as
explicações para o comportamento mecânico,
eletromagnético, etc., dos corpos já tendo sido
encontradas. Veio então toda uma revolução,
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trazendo novos conhecimentos que são atualmente
enfeixados nos cursos de graduação sob o nome de
“física moderna” (mecânica quântica, relatividade,
etc.). Depois disso, parece que vivemos um novo
período de “calmaria”. Há outra revolução em
vista? De onde ela viria?
JMFB – Para responder a primeira parte de sua
pergunta, vou tomar como base o artigo de Peter A.
Schulz, físico da UNICAMP, publicado na Revista
Brasileira de Ensino de Física 29(4), p. 509, de
2007. Essa idéia da “física morta” decorreu de um
discurso feito por Lorde Kelvin (William
Thomson), falando na Royal Institution of Great
Britain, no dia 27 de abril de 1900, assim resumido
pelos historiadores da ciência: “Vejo apenas (sic?)
duas pequenas ‘nuvens’ no sereno céu do
conhecimento científico: o experimento de
Michelson-Morley, realizada em 1887, e a
discordância entre os valores medidos e os valores
teóricos, previstos pela Termodinâmica para os
calores específicos em baixas temperaturas”. Esse
discurso foi revisado em um artigo, de 39 páginas,
que Lorde Kelvin escreveu na Philosophical
Magazine 2, p. 1, em 1901, com o título: “Nuvens
do século dezenove sobre a teoria dinâmica do
calor e da luz”. Logo no primeiro parágrafo desse
artigo, Lorde Kelvin afirma: “A beleza e a
claridade da teoria dinâmica, que coloca calor e luz
como modos de movimento, está presentemente
obscurecida por duas nuvens. I. A primeira
apareceu com a teoria ondulatória da luz,
desenvolvida por Fresnel e o Dr. Thomas Young;
envolvendo a questão de como pode a Terra
mover-se através de um sólido elástico, como é
essencialmente o éter luminífero? II. A segunda é a
doutrina de Maxwell-Boltzmann sobre a
eqüipartição da energia”. Depois de discutir o
movimento da Terra no suposto éter, Kelvin
termina com o seguinte comentário sobre o
experimento de Michelson-Morley: “Eu não
consigo vislumbrar nenhuma falha, tanto na
concepção quanto na execução do experimento.
Mas uma possibilidade de escapar da conclusão
que o experimento parece provar (Kelvin se refere
à inexistência do éter), pode ser encontrada em uma
brilhante sugestão feita independentemente por
Fitzgerald e por Lorentz de Leyden, de que o efeito
do movimento do éter através da matéria poderia

alterar levemente as dimensões lineares desta ...
(Kelvin se refere à contração espacial de
Fitzgerald-Lorentz) ... Eu temo que devemos
considerar a nuvem I como muito densa”.
Analisando a nuvem II, Lorde Kelvin quase no
final de seu artigo, escreve: “As dificuldades
conectadas com aplicação da lei da eqüipartição da
energia para gases reais (Kelvin se refere à lei da
eqüipartição da energia de Clausius) vem sendo
sentida há muito. No caso do Argônio, do Hélio e
do vapor de Mercúrio, a razão dos calores
específicos (1,67) limita os graus de liberdade de
cada molécula aos três requeridos pelo movimento
de translação. O valor de 1,4 aplicável aos
principais gases diatômicos dá lugar aos três graus
de liberdade de translação e dois de rotação. Nada
sobra para a rotação em torno da linha juntando os
átomos, nem para o movimento relativo dos
átomos ao longo dessa linha. Mesmo que
consideremos os átomos como meros pontos, cuja
rotação nada significa, ainda deveria existir energia
do último tipo mencionado e a sua quantidade (de
acordo com a lei) não deveria ser inferior... Os dois
átomos continuam dois átomos e os graus de
liberdade permanecem seis em número. O que
parece ser desejado é uma escapatória da destrutiva
simplicidade dessa conclusão geral”. Kelvin
conclui então seu artigo, com a frase: “A maneira
mais simples de chegar a esse resultado desejado é
negar a conclusão e, assim, no início do século XX,
perder de vista essa nuvem que tem obscurecido o
brilho da teoria molecular do calor e luz durante o
último quarto do século XIX”. Essas “nuvens”,
segundo os historiadores da ciência, teriam
desencadeado as duas grandes teorias do século
XX: Relatividade Restrita e Quântica.
Vejamos, agora, a segunda parte de sua pergunta,
qual seja, a da possível existência de novas
“provocantes nuvens” no “céu” da Física e uma
conseqüente (ou conseqüentes?) revolução
(revoluções?) que elas poderão provocar nesse
“céu”. Existem pelo menos três dessas “nuvens”: a
“matéria e energia escuras” que compõem o
Universo, das quais não se sabe de que são
formadas (para se ter uma idéia dessa preocupante
questão, basta dizer que o nosso Universo é
formado de 5% de matéria normal conhecida
(bariônica), 25% de matéria escura e 70% de
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energia escura); as branas do Universo, ou seja, a
existência de mais de quatro dimensões
relativísticas (comprimento, largura, altura e
tempo) em nosso Universo; e a existência ou não
do bóson de Higgs. De um modo geral, essas
“nuvens” estão relacionadas com as duas grandes
teorias da Física de hoje: Modelo Padrão (baseada
na Teoria Quântica), que explica a Física das
Partículas Elementares (o micromundo); e a Teoria
da Gravitação (baseada na Relatividade Geral),
que explica como o Universo se formou (o
macromundo). No momento acredita-se que a
dissipação dessas “nuvens” acontecerá com a
Teoria de Tudo, pela qual todas as quatro forças da
Natureza (gravitacional, eletromagnética, fraca e
forte) serão unificadas em uma única. No entanto,
como nenhum cientista foi e é capaz de prever o
futuro, conforme a História da Ciência tem
mostrado ao longo de milhares de anos, quem sabe
se não surgirá uma Revolucionária Teoria até agora
ainda não imaginada.
RFF – Aquele mito de que em física, só se consegue
produzir algo de significativo (inovador,
paradigmático), enquanto se é jovem, tem
fundamento?
JMFB – A história da Física tem mostrado que esse
mito não é absolutamente verdadeiro. Certamente,
na média, isso é verdadeiro. Contudo, há casos de
físicos que deram grandes contribuições depois
que deixaram de ser jovens, ou seja, quando
entraram nos anos enta (quarenta, cinqüenta,
sessenta, ...), e mesmo casos em que, embora
tivessem produzido grandes teorias enquanto
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jovens, continuaram criativos mesmo depois que
começaram a “envelhecer”. Vou citar alguns
exemplos. Henry Cavendish, por exemplo, em
Física, ficou famoso ao determinar a densidade da
Terra, em 1798, quando já tinha 67 anos de idade.
Max Planck, por sua vez, formulou a
revolucionária teoria quântica, em 1900, quando já
tinha passado do 40 anos, mais precisamente, 42.
Erwin Schrödinger tinha 39 anos quando propôs
sua famosa equação. Por fim, o famoso Albert
Einstein, com 56 anos, colocou em cheque a
questão do Princípio da Incerteza de Heisenberg,
ao apresentar, em 1935, juntamente com Boris
Podolsky, então com 39 anos de idade, e Natan
Rosen, com 36 anos, o conhecido paradoxo EPR,
ainda em discussão, agora sob um outro aspecto
conceitual, a questão da não-localidade em Teorias
de Campo.
RFF – Para finalizar, pergunta clássica, porém, importante: qual conselho você daria a um jovem físico?
JMFB – Se você gosta realmente da Física, estude-a
com muito amor e paixão (para quem tem coragem
de se apaixonar), muito embora sabendo que, pelo
menos no Brasil, o único lugar do físico ainda é em
sala de aula (com salários ridículos, pelo menos no
ensino médio). É oportuno dizer que, agora, já se
descortina uma outra possibilidade para o físico,
qual seja, a de ser considerado como um
profissional. Em Medicina Oncológica, desde
algum tempo, o físico-médico já é uma carreira.
Agora, surgiriam outras possibilidades de emprego
para físicos, como em Medicina Legal e em órgãos
que tratam de padrões de medida.
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CAVENDISH, SUAS CONTRIBUIÇÕES À
QUÍMICA E À FÍSICA E SUAS
IDIOSSINCRASIAS
José Maria Filardo Bassalo

O físico e químico inglês Honourable Henry Cavendish (1731-1810) deu várias
contribuições importantes ao desenvolvimento da Física e da Química. Ele descendia de
duques tanto do lado paterno (seu pai Charles era filho do segundo Duque de Devonshire, e
foi membro do Conselho da Royal Society of London) quanto do materno (sua mãe Lady
Anne Grey era filha do Duque de Kent), o que lhe permitiu herdar uma fortuna e, com isso,
realizar seus trabalhos científicos sem se preocupar com a sua publicação. Com efeito,
muito embora ele tenha trabalhado bastante naquelas duas Ciências, por cerca de 50 anos,
ele escreveu um pouco menos de 20 artigos e não escreveu nenhum livro. Agora, vejamos
algumas de suas contribuições científicas. Seu primeiro artigo, que foi comunicado a Royal
Society of London, em 1766 (Philosophical Transactions of the Royal Society of London
56, p. 141), e com o qual ganhou a Medalha Copley dessa Sociedade Científica, foi sobre
medidas químicas e relacionadas com “ares factícios” (artificiais), isto é, ares contidos de
forma não elástica em outros corpos, mas capazes de ser liberados e tornados elásticos.
Nessa sua pesquisa, ele observou que um ácido, atuando em um metal, fazia desprender
deste um gás que, por pegar fogo sempre em contato com uma chama e por acreditar,
também, ser esse gás uma das causas das explosões nas minas, recebeu dele o nome de ar
inflamável. É interessante ressaltar que esse “ar” recebeu do químico francês Antoine
Laurent Lavoisier (1743-1794), o nome de hidrogênio (do grego: “gerador de água”), em
decorrência de suas experiências, realizadas a partir de 1772, sobre as contradições da
teoria do flogístico Stahliano (vide verbete nesta série). É também interessante observar
que, ainda como resultado de seus primeiros trabalhos sobre os “ares factícios”, Cavendish
chegou a mostrar que o ar inflamável era cerca de onze vezes mais leve do que o ar comum,
e que o ar fixo era cerca de 1,57 vez mais pesado que também o ar comum. Registre-se que
o ar fixo havia sido descoberto pelos químicos, o também médico flamengo Jan Baptist
von Helmont (1577-1644), por volta de 1600, e o escocês Joseph Black (1728-1799), em
1754, e mais tarde identificado como o gás carbônico (CO2).
Em 1781, ao explodir com uma centelha elétrica uma mistura de “ar inflamável”
(hidrogênio - H) e “ar deflogisticado” (oxigênio - O) (sobre este “ar”, ver verbete nesta
série), o químico inglês Joseph Priestley (1733-1804) observou que uma espécie de
orvalho cobria a face interna da garrafa que continha essa mistura. No entanto, não deu
muita atenção a essa descoberta dizendo apenas que “o ar comum deposita sua mistura
quando flogisticado”. Ao repetir essa experiência, ainda em 1781, Cavendish percebeu que
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aquele orvalho era água que, contudo, apresentava-se ácida. Sem perceberem, Priestley e
Cavendish haviam produzido, pela primeira vez, a síntese da água. Mais tarde, em 1784, em artigo
intitulado Experimento com ar, Cavendish apresentou uma explicação para o que ele e Priestley
haviam observado em 1781. Veja tal explicação. Partidário da teoria do flogístico Stahliano e
crente na concepção quaternária (terra, ar, água e fogo) da Natureza proposta pelos gregos
antigos, Cavendish não aceitou a idéia natural de que a água que havia sintetizado, era uma
substância composta de “ar inflamável” e de “ar deflogisticado”, e sim, que tais “ares” eram,
respectivamente, o elemento grego água com flogístico e sem flogístico. Logo depois, em 1785,
Cavendish explicou que a acidez da água que observara em 1781 decorria da presença de “ar
flogisticado” [mais tarde denominado de nitrogênio (N); este havia sido primeiramente
observado pelo químico escocês Daniel Rutherford (1749-1819), em 1772] por ocasião da
explosão. Desse modo, Cavendish fez uma outra descoberta, sem o saber, qual seja, a fixação de
nitrogênio atmosférico, com formação de ácido nítrico (ON), conforme mais tarde foi
observado. Registre-se que, por essa mesma época, o engenheiro escocês James Watt (1736-1819)
encontrou resultados análogos a esses de Cavendish.
Vistos as principais contribuições de Cavendish à Química, vejamos o que ele realizou em
Física. Como ele raramente publicava o resultado de suas pesquisas, conforme destacamos acima,
só se soube o que ele pesquisava quando foram descobertos seus cadernos de anotações. Por
exemplo, em duas anotações intituladas Observações sobre a teoria do movimento e
Experimentos sobre calor, ele registrou suas experiências sobre o calor, realizadas por volta de
1765. No primeiro deles, Cavendish chegou ao que foi posteriormente conhecida como Lei Zero
da Termodinâmica, ou seja, quando dois corpos em diferentes temperaturas são colados em
contato, o mais quente cede calor para o mais frio, até atingirem uma temperatura de equilíbrio.
Cavendish, no entanto, não usou essa linguagem; ele explicou esse equilíbrio dizendo que o
momentum mecânico perdido pelas partículas do corpo quente equivale ao momentum mecânico
adquirido pelo corpo frio. Na segunda anotação, ele redescobriu os conceitos de calor específico e
de calor latente que haviam sido introduzidos por Black, em suas pesquisas realizadas entre 1761
e 1765 (vide verbete nesta série). Por exemplo, para entender a razão do aparecimento de calores
anônimos nas reações e que violavam o seu “princípio de conservação do momentum mecânico”,
Cavendish afirmava que a diferença entre os calores específicos devia-se inteiramente à adição ou
subtração de calor sensível nas reações. Por essas anotações, observa-se que Cavendish, de certa
maneira, antecipara a tese de que o calor é uma forma de movimento, conforme foi demonstrado
pelo físico anglo-norte-americano Sir Benjamin Thompson, Conde Rumford (1753-1814), em
1798 (vide verbete nesta série). Registre-se que os trabalhos realizados por Cavendish sobre
Química, foram organizados por Sir Edward Thorpe em um livro intitulado The Scientific Papers
of the Honourable Henry Cavendish, F. R. S., 2: Chemical and Dynamical, publicado em
Cambridge, em 1921.
De posse de seus conhecimentos adquiridos ao estudar a elasticidade dos “ares factícios”, a
partir de 1771, Cavendish começou a estudar o “ar (fluído) elétrico”, ocasião em que criou o termo
“compressão” para designar o estado de tensão do “fluido elétrico”. Nesse seu estudo matemático,
ele chegou a afirmar que o “fluido elétrico” dentro de um corpo parece um ar comprimido em um
recipiente. Com essa idéia, ele chegou a determinar a intensidade e a quantidade desse “fluido”,
assim como encontrou a relação entre essa intensidade e o seu “grau de eletrificação” (este, foi
mais tarde conceituado como potencial elétrico V). Com tal estudo ele antecipou as descobertas
realizadas pelo físico alemão Georg Simon Ohm (1787-1854), em 1825, sobre a intensidade da
corrente elétrica I e sua relação com V, hoje conhecida como Lei de Ohm: V = RI, onde R é a
resistência elétrica. É oportuno salientar que Ohm foi quem primeiro formulou matematicamente
as Leis do Circuito Elétrico (circuito “galvânico”), e que foram apresentadas em seu livro Die
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Galvanische Kette Mathematisch Bearbeitet (“O Circuito Galvânico Matematicamente
Analisado”), publicado em 1827.
Foi também Cavendish quem, de certa maneira, chegou à Lei de Coulomb.
Vejamos como. Em 1767, o químico inglês Joseph Priestley (1733-1804) escreveu o livro
intitulado The History and Present State of Electricity (“A História e Situação Atual da
Eletricidade”), no qual apresentou a hipótese de que a força elétrica variava com o inverso
do quadrado da distância, de maneira semelhante como a Força de Gravitação Newtoniana
(vide verbete nesta série). Essa suposição decorreu da observação feita por Priestley de que
pedacinhos de cortiça no interior de um recipiente metálico não sofriam nenhuma
influência elétrica. Para Priestley, essa situação era análoga ao fato de que a força de
gravitação no interior de uma superfície esférica era nula, devido à lei do inverso do
quadrado da distância, conforme o físico e matemático inglês Sir Isaac Newton
(1642-1727) demonstrara em seu célebre livro intitulado Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica, de 1687, com sua edição inglesa Mathematical Principles of
Natural Philosophy (“Princípios Matemáticos da Filosofia Natural”) publicada em 1729.
Dois anos depois, em 1769, o físico escocês John Robison (1739-1805) realizou
experiências para testar essa lei do inverso do quadrado [F µ 1/(r2±q)]. Com efeito, para
medir essa força ele projetou e construiu um “eletrômetro” e, com ele, encontrou que q =
0,06, para o caso da força de atração; no caso da força de repulsão ele encontrou para q um
valor negativo, o que fazia a potência de r ser ligeiramente menor do que 2.
Cavendish começou a realizar suas experiências sobre a força elétrica, em 1770.
Nessas experiências, ele postulou que em uma matéria elástica de eletricidade suas partículas
(“fluidos elétricos”) se repelem reciprocamente e atraem as partículas de todas as outras
matérias. Como não dispunha de um dispositivo para medir tais forças, ele usava seu próprio
corpo, por intermédio de choques elétricos recebidos, para avaliá-las. Embora aceitando a lei
do inverso do quadrado, ele inicialmente realizou experiências supondo apenas uma lei do
inverso da distância para chegar então ao inverso do quadrado, o que aconteceu somente em
1773. Assim, ao usar esferas condutoras concêntricas e isoladas uma da outra e ao medir o
“grau de eletrificação” (potencial elétrico) entre elas, Cavendish encontrou que o q da
expressão de Robison valia 0,02 para qualquer tipo de força elétrica: atração ou repulsão. É
oportuno registrar que os trabalhos de Cavendish sobre eletromagnetismo foram reunidos
pelo físico e matemático escocês James Clerk Maxwell (1831-1879), em um livro intitulado
The Scientific Papers of the Honourable Henry Cavendish, F. R. S., 1: The Electrical
Recherches, publicado em Cambridge, em 1879. Nesse livro, Maxwell incluiu os dois
trabalhos que Cavendish havia apresentado na Royal Society: em 1771 (Philosophical
Transactions of the Royal Society of London 61, p. 564), e em 1776 (Philosophical
Transactions of the Royal Society of London 66, p. 195). Registre-se que nas pesquisas de
Cavendish com a eletricidade, coletadas por Maxwell, ele antecipou alguns conceitos e leis
que foram formulados. Com efeito, além dos resultados já referidos neste verbete (potencial
elétrico e as Leis de Coulomb e de Ohm), ele também encontrou a fórmula da capacitância
de um condensador de placas planas paralelas; propôs a antiga unidade de capacitância;
apresentou o conceito de constante dielétrica de um material; e formulou as leis da divisão de
correntes em circuitos elétricos. É oportuno destacar que o conceito de constante dielétrica
decorreu dos trabalhos do físico e químico inglês Michael Faraday (1791-1867), a partir de
1832. A distribuição de correntes elétricas foi estudada pelo físico inglês Sir Charles
Wheatstone (1802-1875), em 1843 (en.wikipedia.org/wiki/Henry_Cavendish).
É interessante notar que, somente em 1785, o físico francês Charles Augustin
Coulomb (1736-1806) anunciou em reuniões da Academia Francesa de Ciências a hoje
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famosa Lei de Coulomb: A força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas é
diretamente proporcional ao produto de suas quantidades de cargas elétricas, inversamente
proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros, e se situa na mesma direção da
reta que une seus centros. Para chegar a essa lei, Coulomb usou uma balança de torção, que ele
próprio havia construído em 1784. [Note-se que esse mesmo tipo de balança foi idealizado pelo
geólogo e astrônomo inglês, o reverendo John Michell (1724-1793), pois pretendia medir a massa
da Terra. Muito embora trabalhasse por cerca de dez anos na construção dessa balança, ele morreu
antes de concluí-la.] Registre-se que, em suas experiências sobre a força elétrica, Coulomb
demonstrou que para um desvio de 10 da balança de torção, a força correspondente seria, na
linguagem atual, de ~ 10-11 newtons (N). Ainda como resultado dessas experiências, Coulomb
observou que a carga elétrica se situa na superfície externa de um condutor e que sua distribuição
estática depende de sua curvatura; e mais ainda, que o ar comum não era um isolante ideal. Essas
pesquisas de Coulomb foram publicadas nas Mémoires de l´Academie Royale des Sciences. As
três primeiras memórias foram publicadas em 1785; a quarta em 1786; a quinta em 1787; a sexta
em 1788; e a sétima, em 1789. [Para ver detalhes dessas experiências, ver: William Francis Magie,
A Source Book in Physics (McGraw-Hill Book Company, Inc., 1935); Sir Edmund Taylor
Whittaker, A History of the Theories of Aether and Electricity: The Classical Theories
(Thomas Nelson and Sons Ltd., 1951).]
Muito embora os trabalhos de Cavendish sobre eletricidade fossem considerados
importantes por Maxwell, conforme vimos acima, Cavendish somente ficou na história da Física
com sua famosa determinação da densidade (“peso”) da Terra, mais tarde relacionada com a
constante de gravitação universal G. Vejamos como ele a calculou. Apesar de Cavendish
conhecer o Principia de Newton desde a década de 1760, somente entre 1784 e 1809 é que ele se
interessou em assuntos ligados à Astronomia Newtoniana. Nesse período, ele realizou seis
trabalhos, sendo quatro deles menores: altura da aurora, reconstrução do ano civil hindu,
astronomia náutica e um método de marcar divisões em instrumentos astronômicos circulares.
Dos dois outros, apenas um deles o tornou famoso. O trabalho quase esquecido pelos historiadores
foi o que realizou, em 1786, sobre o cálculo (não publicado) do desvio da luz passando próximo do
Sol, usando a Teoria Newtoniana. O segundo, foi o célebre trabalho sobre a determinação do
“peso” da Terra. Com essa idéia em mente, discutiu-a com um de seus poucos amigos, o reverendo
Michell que, conforme dissemos acima, estava construindo uma balança de torção com essa
finalidade. Como Michell morreu antes de usá-la, em 1793, Cavendish passou a trabalhar com ela.
Assim, a partir de 1797, iniciou seu famoso experimentum crucis cujo resultado foi apresentado
em 1798 (Philosophical Transactions of the Royal Society of London 88, p. 469). Nessa
experiência, Cavendish suspendeu uma barra bem leve por intermédio de um fio preso ao centro da
mesma. Em cada extremidade dessa barra havia uma bola de chumbo (Pb) relativamente leve
(1,61 pounds = 0,73 kg). Colocou então duas bolas grandes (350 pounds = 158,76 kg), fixas,
também de chumbo, próximo das bolas leves. Ao calcular a força de atração entre essas bolas
(grande e pequena), Cavendish determinou que a densidade da Terra era 5,48 vezes maior do que a
densidade da água. É oportuno salientar que, com esse cálculo, foi possível determinar o valor da
constante de gravitação universal G [determinada pela primeira vez apenas em 1873 (Comptes
Rendus de l´Academie Française des Sciences de Paris 76, p. 954), pelos físicos franceses Marie
Alfred Cornu (1841-1902) e Jean-Baptistin Baille (1841-1918)], e com isso, universalizar a Lei da
Gravitação Newtoniana que, na linguagem atual, é escrita na forma: , onde m1 e m2 representam
as massas de dois corpos esféricos cujos centros estão distante de r, é o versor da direção da reta
que une esses centros, e G = 6,6732 x 10-11 N.m2/kg2. [Para maiores detalhes sobre essa
experiência de Cavendish, consultar: Magie, op. cit.; Robert P. Crease, Os 10 mais belos
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experimentos científicos (Jorge Zahar Editor, 2006); e Russel McCormmach, IN:
Dicionário de Biografias Científicas, Volume I (Contraponto, 2007).]
Na conclusão desse verbete sobre Cavendish, teceremos alguns comentários relativos
as suas idiossincrasias, bem como a sua riqueza. Segundo Crease (op. cit.), Cavendish, ao
perder sua mãe aos dois anos de idade, passou a ter medo das mulheres. Por exemplo, para
evitar a presença da governanta, antes de dormir, deixava instruções por escrito sobre as tarefas
e o que comeria no dia seguinte. Quando acidentalmente encontrou-se com ela, ele construiu
uma escada nos fundos da casa para não mais encontrá-la. Cavendish tinha o hábito de vestir
roupas esquisitas e se afastava das pessoas quanto mais pudesse. Era totalmente metódico em
sua vida e trabalho. Comia sempre a mesma refeição: perna de carneiro. O químico inglês
George Wilson (1818-1859), que escreveu o livro Life of the Honourable Henry Cavendish
(Cavendish Society, Londres, 1851), escreveu que suas rotinas diárias eram executadas
segundo uma lei “lei inflexível e imperativa como aquela que rege o movimento de estrelas”. E
mais (citado em Crease, op. cit.): “Ele usava a mesma roupa ano após ano, sem dar atenção às
mudanças da moda. Calculou a vinda de um alfaiate para fazer suas novas roupas como se fosse
a chegada de um cometa. ... pendurava o chapéu sempre no mesmo cabide quando ia a
encontros do Clube da Royal Society. A bengala sempre era colocada em uma de suas botas, e
sempre na mesma... Assim ele foi em vida, uma bela peça de engrenagem intelectual. E como
viveu pela regra, morreu por ela, predizendo sua morte como se fosse o eclipse de um grande
astro (e foi mesmo) e contando o momento em que a sombra do mundo invisível viria cobri-lo
em suas trevas”. Registre-se que Cavendish morreu no dia 24 de fevereiro de 1810, e foi
cremado na Derby Cathedral.
Por fim, um comentário sobre a sua fortuna. Conforme dissemos no início deste
verbete, Cavendish pertencia a Nobreza inglesa e, por isso, herdou uma grande fortuna,
principalmente porque ele era dono de um Banco (depois transformado no Banco de Londres).
Em virtude disso, ele nunca trabalhou. Talvez por isso, jocosamente, o engenheiro químico,
jornalista e escritor, o russo-francês Jacques Bergier (Yakov Mikhailovich Berger)
(1912-1978) em seu livro Os Extraterrestres na História (Hemus-Livraria, 1972),
considerava Cavendish como um “extraterrestre”.

139

