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Introdução

O perfil epidemiológico dos povos indígenas
no Brasil é muito pouco conhecido, o que decorre da
exigüidade de investigações, da ausência de censos e
de outros inquéritos regulares e da precariedade dos
sistemas de registro de informações sobre morbidade,
mortalidade e cobertura vacinal, dentre outros fatores.

É de suma importância a realização de um
estudo epidemiológico de traumas nos povos indí-
genas, pois se observa a multiplicação da violência,
principalmente as de patologias traumáticas, que vêm
ocupando um grande espaço. Necessitamos conhecer
as características dos traumas a que os indígenas estão
mais sujeitos, visando com isso minimizar os fatores de 
riscos a que estão expostos.

O complexo quadro de saúde indígena está

diretamente relacionado a processos históricos de

mudanças sociais, econômicas e ambientais atre-

ladas à expansão de frentes demográficas e econô-

micas nas diversas regiões do país ao longo do

tempo. Tais frentes exerceram importante influência 

sobre os determinantes e os perfis da saúde indígena, 

quer seja através da introdução de patógenos

exóticos, ocasionando graves epidemias, usurpação

de territórios, inviabilizando a subsistência, e/ou a

perseguição e morte de indivíduos ou mesmo

comunidades inteiras.

A partir da década de 80, as mortes por causas

externas aumentaram em todas as faixas etárias

atingindo, principalmente, a parcela economicamente

ativa da população de todas as regiões metropolitanas.

Desde 1989, essas causas constituem a segunda causa

de morte entre os brasileiros e a primeira causa de óbito

para aqueles entre 5 e 39 anos. Embora se reconheça a
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complexidade que envolve os múltiplos eventos

designados pela categoria violência na área de saúde

pública, esses eventos recebem pela Classificação

Estatística Internacional de Doenças e Problemas

relacionados à Saúde (CID - décima revisão) a denomi- 

nação de “causas externas”. Essa definição abrange

uma gama extremamente extensa de fenômenos [12].

Os traumas apresentam grande importância

na sociedade contemporânea. Segundo dados da

Organização Mundial de Saúde. Estes estão entre as

principais causas de morte e morbidade no mundo. A 

cada dia, 16.000 pessoas morrem em decorrência de

trauma [6]:

O traumatismo pode, dependendo do caso,

alterar drasticamente a vida do indivíduo acometido,

gerando desastrosas conseqüências ao lesado, à família 

e à sociedade. A importância de trabalhos epidemio-

lógicos sobre pacientes vítimas de trauma torna-se

evidente quando observamos que a única forma de

melhorar a qualidade de vida da população, e diminuir

os custos com estes pacientes, é evitar que eles acon-

teçam.

Segundo Malvestio e Sousa [7], na tentativa de

diminuir os custos sociais e aprimorar o cuidado as

vítimas,  em todo o mundo inúmeras tecnologias têm

sido incorporadas ao atendimento do traumatizado. No

entanto, nem sempre é possível evidenciar o real

impacto do atendimento na sobrevida das vítimas, pois

muitos fatores concorrem para esse resultado. Dentre

estes fatores, estão aspectos relacionados à vítima e ao

mecanismo do trauma, além de aspectos clínicos, como

a gravidade das lesões e sua repercussão fisiológica,

bem como o atendimento inicial recebido.

A saúde indígena em Roraima

A população indígena em Roraima representa

mais de 15% da população do estado, localizados em

áreas de difícil acesso e em boa parte atendida

exclusivamente por meio de aeronaves. Só no Distrito

Leste, o Convênio CIR/Funasa conta com 438 Agentes 

Indígenas de Saúde, 188 postos, 64 laboratórios e 84

profissionais da área médica e administrativa contra-

tados [5].

  A atenção à saúde dos povos indígenas vem

sendo feita no Brasil pelo Ministério da Saúde, por

meio da implantação de Sistemas Locais de Saúde,

denominados Distritos Sanitários Especiais Indí-

genas (DSEI). Trinta e quatro distritos estão operantes

e encarregados de prover cuidados para uma

população aldeada, estimada em 374.123 pessoas,

distribuídas em 3.225 aldeias, nas diversas unidades

federadas do País. Tais atividades são configuradas

como subsistema do Sistema Único de Saúde (SUS),

cuja gestão é conduzida pela Fundação Nacional de

Saúde (Funasa), que celebrou convênios com

entidades não-governamentais e com prefeituras, para

a execução das ações programadas nos planos distritais 

de saúde [4].

Em Roraima, os casos de maior complexidade

ou gravidade, que não podem ser resolvidos na área

indígena, são removidos para a cidade de Boa Vista. Os 

casos mais graves são encaminhados do aeroporto

diretamente para as unidades de pronto atendimento

(Hospital Infantil, Maternidade, Hospital Geral de

Roraima, entre outros). Os casos que não são graves,

mas exigem maior complexidade para seu diag-

nóstico, são removidos para a Casa de Saúde do Índio

onde são assistidos ou encaminhados para outras

unidades de referências para o atendimento espe-

cializado. A assistência na cidade não apresenta ainda

um nível de qualidade nem o atendimento diferen-

ciado minimamente razoável. Apesar do progresso

indiscutível da Casa de Saúde do Índio de Roraima

ainda existem problemas de recursos humanos. O

atendimento do SUS em geral ocorre de maneira lenta

e com baixa qualificação técnica. Ao mesmo tempo,

não há nenhuma adaptação do sistema que proporcione 

uma assistência diferenciada aos índios [5].

O levantamento de dados a respeito da saúde

indígena faz-se relevante pelo fato de ainda não

serem notáveis os estudos científicos a respeito do

trauma nesses pacientes. Portanto, o conhecimento

específico das características epidemiológicas do

trauma em pacientes indígenas em Roraima é

importante, pois reflete a realidade desses povos e

ajuda na elaboração de políticas favoráveis à

melhoria da assistência.

10 Deschamps C. D. V. et al.



Objetivo

Este estudo teve por objetivo analisar os

dados epidemiológicos dos traumas ocorridos entre

os povos indígenas atendidos na Casa do Índio

(CASAI), Boa Vista, Roraima, no período de janeiro 

a outubro de 2008.

Material e método

Área de estudo

A Casa de Saúde do Índio de Roraima

(CASAI/RR) foi criada em 13/06/76 e funcionava

somente com atendimento médico de enfermagem.

Desde 1978 até 1982, a Casa de Saúde do Índio

funcionou na rua barão do Rio Branco-Centro. Em

29/06/82, foi transferida para o Monte Cristo, terreno

doado pelo governador Ottomar de Sousa Pinto, sendo

construído um malocão grande, com estrutura de

madeira roliça e cobertura de palhas, onde funcionavam

um Posto de enfermagem; Farmácia; Posto Odonto-

lógico; Cozinha; Laboratório; Dispensa.

Método de coleta

Trata-se de um estudo retrospectivo, sendo

realizado através da análise de prontuários dos

pacientes atendidos na CASAI, no período de

janeiro a outubro de 2008.

Todos os pacientes atendidos na CASAI,

vítimas de trauma no período de janeiro a outubro de

2008, foram incluídos. Os dados foram coletados

utilizando uma ficha que incluía às seguintes variáveis:

sexo, idade, procedência do paciente e tipos de trauma.

Foram identificados os seguintes tipos de

trauma: ferimentos, fraturas e traumatismos (entorse,

contusão e distensão) em membros superiores (coto-

velo, punho, radio, mão e úmero), em membros inferio-

res (fêmur, tíbia, fíbula, joelho, tornozelo, calcanhar e

pé), na cabeça (crânio, mandíbula, olho, nariz, couro

cabeludo, face), na região torácica, abdominal, coluna e

outros (genital, bacia).

Análise dos dados

Os dados foram analisados com o auxílio do

programa digital “Excel for Windows”. 

Resultados e discussão

Dos 196 casos analisados, 138 (70%) eram do

sexo masculino e 58 (30%) do sexo feminino. Segatto

et al. [11] afirmam que pacientes do sexo masculino

estão mais sujeitos a acidentes, sendo essa

representação de 77,8% contra 22,2% do sexo

feminino. Também de acordo com Macedo et al. [6] a

maioria dos pacientes com trauma de face atendidos

na Unidade de Emergência do Serviço de Cirurgia

Plástica do HRAN foram do sexo msculino com

72,8% contra 27,2% do sexo feminino”. 

Rouquayrol [8] afirma que dentre todas as

variáveis relacionadas à pessoa, a idade é aquela que

soma maior quantidade de relatos em estudos de

epidemiologia. Sob o ponto de vista epidemiológico, a

diversidade biológica e social, dentro da unidade da

espécie, implica disparidade quanto à exposição e

riscos. Além das óbvias diferenças anatômicas e

fisiológicas que os caracterizam, homens e mulheres,

cada qual a seu tempo e modo, vivem experiências

especificas, privadas e não compartilhadas pelo sexo

oposto. Assim é que, por exemplo, as mulheres, por

motivos vários (menos envolvidas com arruaças, uso de

drogas e álcool), estão menos expostas às agressões

físicas e por esse motivo apresentam relativamente

poucas incidências.
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Figura 1. Classificação de acordo com o sexo dos
pacientes indígenas atendidos no trauma na CASAI/RR no 
período de janeiro a outubro de 2008.

Figura 2. Classificação de acordo com a idade dos
pacientes indígenas atendidos no trauma na CASAI/RR
no período de janeiro a outubro de 2008.



A média de idade foi de 25,2 anos, dado que é

corroborado por Macedo et al. [6], que encontraram 

em trauma facial uma média de 27 anos. De acordo

com Campos et al. [3], que a maioria dos acidentes

ocorre em indivíduos do sexo masculino com menos

de 30 anos.

Rouquayrol [8] afirma que existem inúmeras

evidências de que a saúde contribui efetivamente para a 

qualidade de vida dos indivíduos ou de populações,

assim como diversos componentes da vida social

humana contribuem, direta ou indiretamente, para que

indivíduos e populações tenham um elevado nível de

saúde. Mensurar o estado de saúde e bem-estar de uma

determinada população é, portanto, não só uma

necessidade para que sejam feitos diagnósticos,

realizadas intervenções e avaliados os impactos das

mesmas nesta população, como também, é uma tarefa

complexa, para a qual ainda não dispomos de

instrumentos e metodologias que atendam plenamente

essas necessidades [8].

Foram abrangidas 11 etnias, pois somente

constavam essas etnias nos prontuários da CASAI/RR.  

Segundo Brasil [2] as etnias Yanomami (13.914 pes-

soas) e Ye’kuana (408 pessoas) atualmente totalizam

14.329 pessoas. Esta população se distribui num total

de 240 comunidades nos estados de Roraima (8.925

hab. = 62%) e do Amazonas (5.404 hab. = 38%)”.

Santilli et al. [9], 1997 afirmam que os Macuxi,

habitam a região das Guianas, áreas de lavrado e serras

de Roraima e região noroeste da Guiana, entre as

cabeceiras dos rios Branco e Rupununi, também no

mesmo território partilhado pelos Wapishana.

Constituem uma população em contato permanente

com a sociedade regional brasileira e guianense,

estimada atualmente em torno de 19.000 indivíduos,

distribuídos de forma diferenciada por cerca de 140

aldeias ou grupos locais, dotados de composição

interna heterogênea, fundada em articulações entre

parentelas extensas.  Os Wapishana, povo de filiação

Arawak, são hoje uma população de cerca de 9.800

indivíduos que habitam os campos entre os rios Branco 

e Rupununi, região politicamente partilhada pelo

Brasil e pela República da Guiana. Atualmente os

Taurepang, também índios de origem Karib, vivem nas 

proximidades da fronteira com a Venezuela na terra

indígena São Marcos, ao norte do Estado de Roraima,

ocupando uma pequena área no alto Surumu e limites

com a Venezuela, e são aproximadamente 1.000

indivíduos no Brasil, distribuídos em malocas (Boca da

Mata, Sorocaima e Bananal). Os Waiwai, também

indígenas de origem Karib, vivem ao sul do Estado de

Roraima, próximos à divisa com o Estado do Pará, com

contingente aproximado de 500 pessoas. Os Ingaricó, de 

origem Karib, vivem no estremo norte de Roraima,

numa pequena área geográfica atravessada pelo rio

Cotingo e, delimitada pelas serras limítrofes ao extremo

norte, mais próximos das fronteiras com a Venezuela e

Guiana, contam com cerca de 838 indivíduos vivendo

em estado semi-isolado, pelo difícil acesso, o que

reforça sua notória ferocidade [2,9]. As etnias Macuxi e

Yanomami apresentaram maior incidência de traumas,

fato este, possivelmente relacionado pelas etnias serem

as mais numerosas em nosso estado.

Segundo Rouquayrol [8] as variáveis relacio-

nadas à pessoa independem do tempo e do espaço e,

portanto, não devem ser confundidas com as variáveis 

populacionais. Tratando-se, no entanto, de estudo

descritivo da incidência de doença em uma população 

heterogênea, em condições tais que os atributos de

população não possam ser tomados como caracte-

rísticas do lugar, as mesmas variáveis assumem a

qualidade de variáveis pessoais, próprias para

caracterizar grupos específicos cujos indivíduos

componentes estejam espacialmente dispersos no

seio da população abrangente, heterogênea.

12 Deschamps C. D. V. et al.

Figura 3.  Classificação de acordo com etnia dos pacientes 
indígenas atendidos na CASAI/RR no período de janeiro a 
outubro de 2008.



O estudo demonstra que as aéreas mais

acometidas por traumas nas populações indígenas são

em primeiro lugar os membros superiores (48%),

seguido por cabeça (18%) e membros inferiores (17%),

dado que contrasta com Santos et al. [10], onde os

membros inferiores aparecem em primeiro lugar com

48,1% dos casos.Esta diferença pode ser explicada pelas 

características do habitat.

 A figura 4 específica os tipos de lesões a que os

povos indígenas estão mais sujeitos: fraturas (45,3%),

seguido por traumatismos (29,8%) e ferimentos

(24,9%), dado corroborado por Santos et al. [10] 2008,

no qual afirma que 51,4% sofreram fraturas e 20,7%

traumatismos.

Verifica-se a relevância do tema devido à

necessidade de se conhecer e analisar a assistência à

saúde dos povos indígenas de Roraima, em especial ao

trauma.O nosso trabalho buscou identificar tipos de

trauma que acometem os povos indígenas em Roraima,

bem como o acesso à saúde desses povos na CASAI. O

levantamento de dados a respeito dos diferentes tipos de

traumas da população indígena faz-se relevante pelo

fato de ainda não serem notáveis os estudos científicos a

respeito das características epidemiológicas desses

pacientes. Portanto, o conhecimento específico da

situação epidemiológica indígena em Roraima é

importante, pois reflete a realidade desses povos e ajuda

na elaboração de políticas favoráveis à melhoria da

assistência aos indígenas.A mensuração da situação de

saúde dos povos indígenas associada às condições de

saúde tem sido um constante desafio para as instituições

que desejam promover ações que modifiquem essa

realidade. As grandes modificações ocorridas na área

econômico-político-ambiental, no processo de

urbanização, nas novas formas do ser humano ocupar os 

espaços, a diminuição da fecundidade, entre outros

fatores, tem promovido importantes alterações no

processo saúde-doença da população indígena em nosso 

Estado. Encontrar novos indicadores de saúde capazes

de desvelar as desigualdades sociais que implicam

diferentes condições de vida e de saúde e apontar

caminhos para o desenvolvimento de políticas públicas

adequadas à população indígena, principalmente as

mais isoladas geograficamente, é ainda um grande

desafio que merece e precisa ser perseguido.

Sugerimos novos estudos  com base nos

dados epidemiológicos de povos indígenas,

descrevendo as características desses pacientes,

incluindo dados demográficos, prevalência de

doenças, índices de morbidade e mortalidade.

Conclusões

Nas lesões traumáticas nos povos indígenas

estudados:
1. Houve uma pre do mi nân cia do sexo mas -

cu lino, na ter ce ira década de vida;

2. Houve uma rela ção direta entre o número
de indi ví duos esti mado nas 11 etnias e o
número de aten di men tos;

3. Os mem bro supe ri o res foram os mais 
aco me ti dos.
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Figura 4. Classificação de acordo com o tipo de trauma dos pacientes indígenas atendidos no trauma na CASAI/RR no
período de janeiro a outubro de 2008. 
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Resumo
O ensino no método PBL focaliza os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores do individuo.  A
aprendizagem é baseada no estudante, no aprender a aprender, na integração dos conteúdos da ciência
(básicas e clínicas), além dos conhecimentos interdisciplinares. O estudo dos problemas está organizado
na forma de tutoriais, organizados numa seqüência de procedimentos que visam a estruturação da
discussão. Para complementar o aprendizado das sessões tutoriais, semanalmente os alunos da 1ª à 3ª
série são inseridos no cenário prático. Tal inserção é proporcionada pelo IESC (interação
ensino-serviço-comunidade), numa parceria da universidade com os serviços do SUS. O objetivo do
presente trabalho foi analisar as vantagens e desvantagens da Interação Ensino-Serviço-Comunidade -
IESC para o aprendizado dos acadêmicos de Medicina da UFRR. Foi realizada uma pesquisa
quantitativa. Foram aplicados questionários aos acadêmicos do Curso de Medicina da UFRR de 1ª a 3ª
série. Foram entrevistados 74 acadêmicos do Curso de Medicina. Inseridos na comunidade os estudantes
de medicina da UFRR podem analisar o ciclo de vida humano e explicar os efeitos do crescimento, do
desenvolvimento e do envelhecimento no indivíduo, na família e na comunidade, explicando a etiologia e 
a história natural das doenças mais prevalentes no cenário onde estão inseridos, e assim, aplicar os
conhecimentos da epidemiologia, economia e gerência da saúde na atenção primária.
Palavras-chave: Educação médica, saúde, aprendizagem ativa de ensino e interação
ensino-serviço-comunidade.

Abstract
LEARNING PROCESS BASED ON PROBLEMS AND THE INSERTION OF MEDICINE
STUDENTS OF UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (BRAZIL), IN THE BASIC
HEALTH CARE SERVICE.  The study of the problems is organized in the form of tutorials, organized
in a sequence of procedures aimed at the structuring of the discussion. To complement the learning
sessions of tutorials, weekly students of the 1 st to 3 rd series are inserted into practical scenario. This
insertion is provided by IESC (interaction teaching-service-community), a partnership of the university
with the services of SUS. The objective of this study was to analyze the advantages and disadvantages of
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Introdução

O Curso de Medicina da
Universidade Federal de Roraima

O Curso de Medicina da UFRR tem como

prioridade a formação de um profissional médico com

qualidades técnicas e humanistas, capaz de trabalhar em

conjunto como outros profissionais da área de saúde. Em

sendo conhecedor privilegiado das mazelas da nossa

população, deverá estar habilitado para intervir no processo 

de desenvolvimento, propondo e realizando medidas de

caráter preventivo. Este profissional deverá, ainda,

enquadrar-se na realidade do atendimento médico atual

(mercado de trabalho), estando preparado para

acompanhar o avanço técnico – Científico (estar sempre

aprendendo), valorizando sempre as necessidades de saúde 

da (nossa) população, seus valores éticos e culturais.

O antigo modelo de educação médica que

prioriza as especializações, o individual, o enfoque

biológico e o atendimento hospitalar e curativo já não

atende mais as necessidades da população. Tal

observação passou a dar atenção à educação médica

voltada para a comunidade, onde a doença é vista

como uma interação do indivíduo com os fatores

biopsicossocioambientais.

Em 1999 a faculdade de medicina da UFRR,

visando a sua adequação às novas tendências de

ensino médico, implantou o sistema ABP (aprendi-

zado baseado em problemas). 

O ensino no método ABP focaliza os

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores do

individuo.  A aprendizagem é baseada no estudante, no

aprender a aprender, na integração dos conteúdos da

ciência (básicas e clínicas), além dos conhecimentos

interdisciplinares [1].

O estudo dos problemas está organizado na

forma de tutoriais, organizados numa seqüência de

procedimentos que visam a estruturação da discussão.

Para complementar o aprendizado das sessões tutoriais,

semanalmente os alunos da 1ª à 3ª série são inseridos no

cenário prático. Tal inserção é proporcionada pelo IESC

(interação ensino-serviço-comunidade), numa parceria

da universidade com os serviços do SUS.

As atividades do IESC são desenvolvidas em

um dos períodos do dia, uma vez por semana, com

conteúdos teórico-práticos relacionados com os

conteúdos dos tutoriais, priorizando o enfoque

bio-psico-socio-ambiental (BPSA). Os campos de

atuação são os ambientes comunitários em que o

aluno recebe assistência multiprofissional e adota

uma metodologia problematizada e de investigação

científica [1].

O ensino médico realizado no âmbito dos

Serviços de Atenção Primária não traz em si qualquer

especificidade pedagógica, tecnológica ou científica,

de modo que essa atividade, constante dos cursos de

graduação e eventualmente obrigatória, não traz, a

priori, qualquer relevância, no sentido de contribuir na

formação médica, a não ser permitir o contato inicial

dos alunos com as unidades de serviços médico-

-sanitários, que, por sua vez, são muito diferentes entre

si, ainda que em um mesmo município. As diferentes

modalidades de inserção do ensino médico nessas

unidades não se constituem tampouco em novidades

no âmbito da formação médica, uma vez que muitas

especialidades constituíram parte de seus campos de

saberes e práticas em serviços de primeira linha, como

os Dispensários para Crianças, os Serviços de

Puericultura, as unidades de Higiene e Saúde Pública,

os Dispensários da Lepra, da Tuberculose, do Tracoma 
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the Interaction-Service-Learning Community - IESC to the learning of academic UFRR of Medicine. A
search was conducted quantitative. Questionnaires were used to academic Course of Medicine, UFRR
from 1 st to 3 rd series. We interviewed 74 academicians of the Course of Medicine. Skupaj kot
community of students of medicine UFRR can analyze the life cycle of human and explain the effects of
growth, development and ageing in the individual, the family and the community, explaining the etiology
and natural history of the diseases most prevalent in the scene where are inserted, and thus apply the
knowledge of epidemiology, health economics and management in primary care.
Key-words: Medical education, health, active learning, teaching, teaching-interaction-service
community. 



e por aí a fora, situando-nos, apenas no Brasil, na

primeira metade do século [6].

A formação médica, desde o advento da

Medicina Científica de Base Clínica (a clínica

anátomopatológica experimental) do século XIX,

tem sempre exigido um rol de atividades fora do

espaço das Faculdades de Medicina e das Univer-

sidades. Sem querer estabelecer um raciocínio

linear, é evidente que, independente do desenvol-

vimento científico-tecnológico das Faculdades de

Medicina, e da modernização das concepções e

técnicas didático-pedagógicas, é impossível, para

cada uma delas, manter sob sua jurisdição atividades 

correspondentes a todas as modalidades possíveis de 

prática médica, com o intuito de oferecê-las para a

formação médica geral ou especializada [17].

Nesse sentido, a clínica anátomopatológica

de Boerhaave, em meados do século XVII, inaugura

o processo de questionamento concreto da formação

acadêmica exclusiva das faculdades, seguida, mais

tarde, pelos laboratórios de fisiologia/bioquímica, os 

institutos de pesquisa bacteriológica/imunológica,

enfim, por todas as atividades científicas nucleares

do saber médico moderno. No plano da aplicação

dos saberes, as clínicas hospitalares e ambulatoriais

constituíram-se na contramão dos ambientes de

trabalho onde se instalaram, e as policlínicas, gerais

e especializadas, rearranjaram os serviços também

de modo a propiciar o ensino e a pesquisa. Institutos

de pesquisa, clínicas hospitalares e ambulatoriais,

policlínicas, serviços de higiene, puericultura,

materno-infantis, todos serviram para a formação

médica científica e tecnológica .por fora. do ambi-

ente acadêmico [19].

Para o advento do ensino médico de base

científica, condensado em sua concepção idealizada, no

início deste século, pelo relatório Flexner, foi necessária

a incorporação de todas essas estruturas de trabalho,

pesquisa e ensino, às Faculdades de Medicina, confor-

mando o Hospital Universitário moderno, embora,

ainda assim, laboratórios, clínicas e ambulatórios

possam não estar situados em um mesmo espaço [6].

O ensino da Medicina vai ser centrado na

aquisição progressiva de conhecimentos fundamentais,

das ciências básicas (Anatomia, Fisiologia, Bioquímica,

etc) que constituirão o Ciclo Básico, até o Ciclo Clínico,

quando deverão ser integradas ao saber e prática das

clínicas [6].

Ao mesmo tempo, o estudante é iniciado no

método científico-experimental, de modo que o

profissional assim formado tenha a competência

necessária, tanto para a atividade assistencial, típica da

profissão, como para a elaboração do saber que a

fundamenta, o que permitiria uma prática de base

científica e não apenas técnica, um saber-fazer sempre

reatualizado pelo avanço da Ciência, um saber-fazer

sempre transformado pela experiência individual:

ciência e arte de curar [19].

Segundo Bordenave e Pereira [4], a crítica à

formação médica, até o século passado, voltava-se

contra o saber filosófico. Transmitido pela academia, à

prática puramente empírica e à falta de cientificidade de

ambos. Com o advento da Medicina Científica e

Tecnológica, ensinada e praticada pelas faculdades e

hospitais universitários, a crítica volta-se, principal-

mente, para a especialização excessiva e precoce,

entendida como resultado do recorte progressivo do

conhecimento operado pelo modo de produção do saber

científico. A parcialização do saber que toma o ser

humano como objeto de investigação com vistas a

conhecer suas estruturas e funções biológicas, as rela-

ções destas com o ambiente, com as condições de vida,

os agentes patogênicos, ao se tornar a base de formação

do médico, levaria a uma desconexão progressiva

da.totalidade biopsico-sócio-ambiental do indivíduo

submetido à prática médica. 

A almejada cientificidade da pesquisa, do

ensino e da prática médica estaria gerando, segundo

essa visão crítica, uma excessiva biologização do

conhecimento, estabelecendo, em um primeiro plano, a 

ruptura do organismo com as outras dimensões

concretas da existência humana e, no próprio plano

biológico, uma formulação restrita e estanque de

objetos parcelares do trabalho médico, consub-

stanciada nas especialidades médicas. Desse modo,

perde-se a totalidade individual como objeto da preo-

cupação médica, ao mesmo tempo em que a unidade de 

produção típica ideal de trabalho médico, a consulta, é

desmembrada em uma série de atos parciais,

diagnósticos e terapêuticos, realizados por diferentes

espe cialistas (às vezes, apenas controlados por

médicos, mas realizados por outros profissionais), em

uma dinâmica que não chega nunca a alcançar a

recomposição dos atos médicos parcelares [17].
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O ensino médico centrado
no aluno e a inserção precoce
na comunidade

A Atenção Primária à Saúde é um conceito

instrumental, que se vale de toda a experiência

acumulada no planejamento e execução de serviços

públicos de primeira linha. Possui uma lógica de

priorização de ações, baseada em critérios de risco,

magnitude, vulnerabilidade, viabilidade, eficácia e

eficiência. Lança mão de tecnologias consagradas por

esses critérios e a programação de ações, a padronização 

de condutas, a avaliação constante da cobertura das

ações e dos impactos sobre os índices de saúde da

população coberta são parte integrante dos projetos de

Atenção Primária [1]. Ocorre que a Rede Básica de

Saúde, entendida como os serviços ofertados via

Centros de Saúde, Ambulatórios de Primeira Linha e

Serviços de Pronto Atendimento, já ultrapassaram, em

muito, o modelo organizacional da Atenção Primária,

pois representam hoje uma ampliação da capacidade de

atendimento médico instalada na Rede Pública, por

relação com o período em que a Atenção Primária surge

como proposta médico-sanitária [19].

Ainda segundo Bordenave e Pereira [4],

vários dos conteúdos das propostas de Atenção

Primária foram abandonados sem nunca terem sido

efetivados com toda a radicalidade. O padrão

assistencial da Rede Básica de Saúde dos grandes

municípios, concebido como modelos tecnoas-

sistenciais ou tecnooperacionais, mesclam atual-

mente, em variadas proporções e combinações, o

atendimento médico propriamente dito, com as

atividades precípuas da estrutura médico-sanitária:

vacinação, pré-natal, vigilância nutricional,

vigilância epidemiológica, atividade de grupo, etc.

Como já dito anteriormente, essa variabilidade de

modelos convive em um mesmo município, trans-

gredindo, na prática, as formulações mais doutri-

nárias e homogeneizantes, produzidas pelas

Secretarias Municipais de Saúde. Não vamos

discutir aqui as razões mais profundas dessa

variabilidade, mas constatá-la é o primeiro passo

para elaborar um projeto de inserção do ensino nessa

realidade.

Em segundo lugar, a opção de trabalhar em

Centros de Saúde, dada a precariedade de que se

reveste a Rede Básica, em geral, não está no primeiro

plano da escala valorativa de trabalhos médicos. No

entanto, talvez a maior parte dos médicos formados nos 

últimos cinco anos tenham trabalhado na Rede Básica,

em seu primeiro emprego, mesmo após a especia-

lização. Na conjuntura atual, apontar a Rede Básica (e

o Serviço Público) como o maior mercado de trabalho

médico, não passa de mera constatação, que,

entretanto, é lamentada por boa parte da Academia,

inclusive os alunos [17].

Em terceiro lugar, tomando já o trabalho

médico realizado na Rede Básica como objeto de

preocupação, pode-se constatar que: as consultas

praticamente limitam-se à queixa-conduta, com

pouquíssimo empenho do médico, em elevar o padrão

clínico de sua consulta; Nossa concepção é de que o

ensino seja inserido nos serviços existentes e nos

Distritos Sanitários (se existirem) já conformados

pelas Secretarias Municipais de Saúde. Retomamos,

desse modo, a capacidade de crítica, por dentro, dos

serviços municipais, e não por fora, como luz a ser

seguida., o que, pela própria relação que a Academia

estabelece com os serviços públicos em geral, já é fonte 

de resistência ao debate aberto e franco. A inserção do

ensino na Rede Básica significa compartilhar as

decisões como membro da equipe de trabalho, função

esta que deve ser claramente delegada a um docente

que atue cotidianamente no serviço, de modo que este

não tenha que constantemente discutir com seus pares.

Alternativas que se apresentem ao trabalho [19].

O Centro de Saúde, não se constituindo em

panacéia para a integração do currículo, dos saberes,

das profundidades perdidas, da casuística diferenciada

do hospital, pode, no entanto, fornecer um campo de

atuação que amplie a experiência do aluno, vivida

durante a graduação, ou do residente de algumas áreas.

A nosso ver, a contribuição mais importante, não a

única, é, exatamente, a possibilidade de o aluno

desenvolver uma maior capacidade de percepção dos

limites da tecnologia material e da importância da

tecnologia não-material na abordagem médica dos

problemas de saúde [1].

Segundo Bordenave e Pereira [4], o ensino-

-médico, por estar centrado na clínica, dispõe em torno

dela os outros elementos que dão base ao raciocínio

clínico ou que dele derivam. O aluno de Medicina, tendo 

sua formação moldada pelo raciocínio clínico, em geral,

se apropria de outros conhecimentos, submetendo-os ao

crivo do olhar clínico. Daí, pretendendo-se que ele se

18 Hayd R. L. N. et al.



aproxime de outras dimensões da problemática de

saúde, individual e coletiva, um caminho, que nos

parece adequado à realidade do ensino médico atual, é

exatamente o que tem a experiência clínica como ponto

de partida.

Por outro lado, ao ter sua formação clínica

desenvolvida no ambiente hospitalar, o aluno aprende

a trabalhar com os limites de atribuições estabelecidas

para o trabalho médico-hospitalar, definidos pela

forma como se organiza o trabalho médico no hospital,

as finalidades postas para esse trabalho, os meios de

trabalho, o modo de conceber o objeto de trabalho. O

que foge à lesão e à disfunção orgânica detectável e

tratável, é encaminhado a outras especialidades e a

outros profissionais, como o psiquiatra, o psicólogo, o

assistente social, etc. Nesse aspecto, a abrangência da

clínica ensinada no hospital é muito limitada e não

favorece a incorporação de outras técnicas de

abordagem dos problemas de saúde, não apreensíveis à 

tecnologia hospitalar [1].

Igualmente, Bordenave e Pereira [4] ao

ressaltar a pouca atenção dada à assistência primária no 

curso de graduação – que contrasta com a atenção

privilegiada em relação às ações curativas prestadas

nos hospitais de níveis secundário e terciário –

entendem que os currículos do curso médico não

preparam apropriadamente os recém-formados para

sua prática, especialmente no campo da atenção

primária. Têm-se constituído nos hospitais universi-

tários o campo de prática preferencial do ensino médi-

co, embora, ainda distante, da realidade circundante.

Em tais instituições, os ambulatórios raramente

servem como locais para o ensino clínico, ocorrendo

este, preponderantemente, nas enfermarias, as quais, por 

sua vez, internam pacientes graves e que geralmente

requerem tecnologia sofisticada para o diagnóstico. Há

uma ênfase dominante no estabelecimento de

diagnósticos e tratamentos de doenças, em detrimento

de ações de prevenção, promoção e cuidados em saúde;

uma preocupação excessiva com doenças complexas,

curas e alta tecnologia [17].

Assim, afirmam os autores, tanto estudantes

quanto médicos em treinamento pós-graduado, em geral 

“não se defrontam com a maioria dos problemas de

saúde das populações, porque estes são vistos,

sobretudo, em unidades de saúde localizadas na

comunidade”, nas quais predominam as ações de

assistência primária à saúde. É fundamental, pois, que

sejam revistas as decisões sobre os locais mais

adequados ao ensino clínico, tendo em vista a

necessidade de se adquirir conhecimentos e habilidades

à assistência de pacientes extra-hospitalares. Os

hospitais, isoladamente, não propiciam um campo

suficiente de treinamento ao aluno, estando centrado nas 

enfermarias, na prática médica focada na alta tecnologia

e nos custos elevados [19].

Argumentando que a melhor maneira de se

adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes seria

exercitando ações que exijam tais elementos

Bordenave e Pereira [4] postulam que “a estratégia

educacional deve ser o treinamento em serviço”, e que

tal treinamento em unidades de saúde deva ser

implementado o mais precocemente possível, colo-

cando, desde o início do curso, o aluno na vida profis-

sional e em contato permanente com o professor.

A escola médica e os novos
cenários de ensino médico

As escolas médicas brasileiras, por sua vez,

entre as inúmeras respostas as quais são chamadas a

apresentar, mediante as importantes transformações da 

profissão e trabalho médico, e da implantação do

Sistema Único de Saúde, vêem-se forçadas a participar

das discussões em torno de um novo modelo de

atenção à saúde da população [19].

Nesse sentido, órgãos como a ABEM

(Associação Brasileira de Escolas Médicas) e o CFM

(Conselho Federal de Medicina) se organizaram com o

objetivo de avaliar o ensino médico no Brasil, sendo

formada uma expressiva comissão (a CINAEM –

Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do

Ensino Médico) visando basicamente à melhoria do

ensino médico e o aperfeiçoamento do sistema de saúde.

Este trabalho – o projeto CINAEM – desenvolveu-se

em várias etapas a partir de 1991. Como um dos

princípios de desenvolvimento da docência nas escolas

médicas do projeto, recomenda-se uma atuação prática

em serviços e/ou comunidade, desde o início do curso

em todas as atividades docentes, o que torna as políticas

de diversificação de cenários centrais para a proposta. A

CINAEM, ao elaborar suas diretrizes e políticas de

profissionalização da docência médica, define

claramente as referências à integração ensino-serviço.

Nestas “diretrizes técnico-políticas de integração
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ensino-serviço” propõem-se políticas de integração com 

os serviços de saúde e de parceria com o SUS,

desenvolvendo-se atividades de ensino médico nos

serviços de atendimento do Sistema Público de Saúde e

credenciados. Propõe-se, inclusive, que profissionais de

saúde da rede de serviços sejam cre- denciados como

preceptores e tutores de ensino [6].

Tendo em vista a necessidade de se implementar 

uma política de formação e capacitação permanente de

recursos humanos adequados para atender as demandas

do Programa Saúde da Família, o Ministério da Saúde

investe no desenvolvimento dos Pólos de Capacitação,

Formação e Educação Continuada em Saúde da

Família. Tal concepção propõe a articulação entre os

serviços de saúde e instituições de ensino, esperando-se

que se promovam mudanças nos cursos de graduação e

implantação de programas de pós-graduação, com

vistas a qualificar profissionais com um perfil

adequado [1]. 

Briani [5] baseado em princípios inscritos no

regimento legal do Sistema Único de Saúde,

destacando-se a universalidade, a eqüidade, a

integralidade, a descentralização, a hierarquização e a

participação da comunidade; o Programa de Saúde da

Família propõe a reorientação do modelo assistencial

vigente. A partir da unidade básica de Saúde da Família 

– focada como a porta de entrada do sistema – busca-se

uma nova dinâmica na estruturação dos serviços de

saúde, estabelecendo relações entre os diversos níveis

de complexidade de assistência e a comunidade.

Como postulados da atuação das equipes de

Saúde da Família, segundo a Coordenação de Atenção

Básica/Ministério da Saúde, temos, em suma: a

adscrição de famílias em área geográfica específica;

multiprofissionalidade da equipe e interdiscipli-

naridade; ações continuadas envolvendo indivíduos,

suas famílias e comunidades; inserção hierarquizada

no sistema de saúde. Espera-se que, por ser um projeto

estruturante, acabe provocando uma transformação

interna do sistema, reorganizando as ações e serviços

de saúde como um todo. Espera-se, sobretudo, que

sejam geradas novas práticas de saúde.

Para tanto, impõe-se a necessidade de novos

profissionais com visão diferenciada da tradi-

cionalmente desenvolvida nas instituições de ensino

em saúde. O compromisso das instituições univer-

sitárias para com as comunidades de sua área

encontra, assim, espaço privilegiado de expressão e

interações. Estreitam-se, portanto, os desejáveis laços 

de parceria entre a Universidade, os serviços de saúde

e a comunidade [19].

Segundo Briani [5], o movimento inovador no

microinstitucional pode ser tão importante quanto o

movimento do todo institucional, pois pode ocorrer

“uma síntese (dialética) entre as condições objetivas

institucionais e o surgimento dos interesses de mudança

individuais” favorecendo processos mais amplos.

Assim, na contramão do modelo dominante de ensino e

de experiências novas, desenvolvidas dentro de uma

visão tecnicista e alienante, as ações inovadoras, que

procuram explorar novas possibilidades no contexto dos 

conflitos e das contradições de uma escola histo-

ricamente situada, podem mobilizar processos

significativos de mudança.

Considerando os processos de mudança da

educação de profissionais de saúde e a demanda por

novas formas de trabalhar com o conhecimento,

busca-se, neste texto, compreender o trabalho do

professor no âmbito da inovação pedagógica e as

possibilidades de ruptura com base em dois caminhos,

inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, que têm

ocupado o espaço de discussão sobre inovação na área

da Saúde [6].

Bordenave e Pereira [4], discutindo o processo

educacional no mundo contemporâneo, resgata a

necessidade de romper com a postura de transmissão de

informações, na qual os alunos assumem o papel de

indivíduos passivos, preocupados apenas em recuperar

tais informações quando solicitados. Apropriando-se de

conceitos desenvolvidos por Paulo Freire, ressalta a

necessidade de conceber a educação como prática de

liberdade, em oposição a uma educação como prática de

dominação.

Ao propor a educação de adultos como prática

de liberdade, Paulo Freire defende que a educação

não pode ser uma prática de depósito de conteúdos

apoiada numa concepção de homens como seres

vazios, mas de problematização dos homens em suas

relações com o mundo. Por isso, a educação proble-

matizadora fundamenta-se na relação dialógica entre

educador e educando, que possibilita a ambos apren-

derem juntos, por meio de um processo eman-

cipatório [19].

A educação problematizadora trabalha a

construção de conhecimentos a partir da vivência

de experiências significativas. Apoiada nos pro-

20 Hayd R. L. N. et al.



cessos de aprendizagem por descoberta, em

oposição aos de recepção (em que os conteúdos são

oferecidos ao aluno em sua forma final), os con-

teúdos de ensino não são oferecidos aos alunos em

sua forma acabada, mas na forma de problemas,

cujas relações devem ser descobertas e construídas

pelo aluno, que precisa reorganizar o material,

adaptando-o à sua estrutura cognitiva prévia, para

descobrir relações, leis ou conceitos que precisará

assimilar [6].

O PBL tem como base de inspiração “os

princípios da Escola Ativa, do Método Científico, de um 

Ensino Integrado e Integrador dos conteúdos, dos ciclos

de estudo e das diferentes áreas envolvidas, em que os

alunos aprendem a aprender e se preparam para resolver

problemas relativos a sua futura profissão”. Almeida,

1999, complementa essa definição lembrando que a

busca das origens filosóficas da PBL encontra suas

raízes na teoria do conhecimento do filósofo americano

John Dewey, que se afirma entre o último decênio do

século XIX e o terceiro decênio do século XX por meio

de movimentos como a Escola Nova e o movimento

ativista.

Para Cyrino [8], o movimento da escola nova,

inserido numa tendência pedagógica liberal

progressista, surge por “razões de recomposição da

hegemonia da burguesia”, como resposta ao ensino

tradicional que valorizava o ensino humanista, no qual a

interação professor-aluno não visava a qualquer relação

com o cotidiano do estudante ou com a realidade social.

Contrapondo-se ao modelo tradicional de ensino, o

movimento da escola nova não chega a representar uma

ruptura com o modelo de educação, em termos da

relação política entre educação e sociedade; inova, no

entanto, em termos de método, na forma de trabalhar

com o conhecimento.

A partir do pioneirismo da Universidade de

McMaster, Canadá, no final dos anos de 1960, o modelo 

da PBL se expandiu para muitas escolas de Medicina em 

todo o mundo. Muitas das características do PBL já

estavam presentes em uma reforma curricular da Escola

de Medicina da Universidade de Case Western Reserve, 

nos anos de 1950, que incorporou e integrou um

conjunto de métodos e estratégias instrucionais em

laboratório multidisciplinar.

A Escola de Medicina de Harvard iniciou, em

1984, uma proposta curricular em ABP, implantada

como programa curricular paralelo ao currículo

tradicional, voluntário para estudantes de Medicina e para 

professores. Passados os primeiros anos e após uma

avaliação comparativa entre o processo educacional

tradicional e o novo currículo, Harvard passou a desen-

volver um currículo único que “tinha como estratégias o

PBL, o processo ensino-aprendizagem centrado no estu-

dante e o resgate da relação médico-paciente como

elemento agregador de conteúdos biopsicossociais” [19].

Segundo Cyrino [8] o processo de ensino

começa com a exposição dos alunos a um problema real: 

observação da realidade. Segue-se a “identificação das

variáveis ou pontos-chave do problema, aqueles que, se

modificados, poderiam resultar na solução do problema

porque são os mais centrais...”. Na seqüência, os alunos

buscarão uma teorização sobre o problema por

intermédio de entrevistas com especialistas e pesquisas,

buscando a contribuição da ciência para esclarecimento

do estudo. Haverá, então, aplicação das hipóteses iden-

tificadas para a solução do problema, ocorrendo uma

interação entre estudante e objeto de estudo, com intuito

de um diálogo transformador para ambos.

Para Berbel [2], a problematização “constitui

uma verdadeira metodologia, entendida como um

conjunto de métodos, técnicas, procedimentos ou

atividades intencionalmente selecionados e organizados 

em cada etapa, de acordo com a natureza do problema

em estudo e as condições gerais dos participantes”.

Na educação problematizadora, busca-se

interpretar a realidade voltando-se à criação de espaços 

contra-hegemônicos e contestatórios que possibilitem

crítica, algumas vezes radical, à realidade estudada.

Constatando e conhecendo os problemas, tornamo-nos 

capazes de intervir na realidade. Esta é a força da

problematização para Paulo Freire: a possibilidade de

romper com uma leitura de dominação. Como aponta

Berbel [2], “está presente, nesse processo, o exercício

da práxis e a possibilidade de formação da consciência

da práxis”.

Dentro do novo projeto Pedagógico do Curso 

de Medicina, o PBL, assim como a problematização,

são ferramentas utilizadas para favorecer ao estudante 

a obtenção de conhecimentos, bem como habilidades

e atitudes. Sua aplicação vem sendo iniciada a partir

do primeiro semestre do curso sendo determinada

pela carga horária dos módulos e contando com a

participação de professores (tutores) que trabalham

com grupos tutoriais de 08 alunos [19].
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A metodologia da Aprendizagem Baseada

em Problema – ABP (Problem Based Learning –

PBL) foi implantada no final da década de 60 na

Universidade de McMaster, no Canadá, e, pouco

depois, na Universidade de Maastricht, na Holanda.

No Brasil, a Faculdade de Medicina de Marília e o

Curso de Medicina da Universidade Estadual de

Londrina iniciaram um novo currículo baseado em

ABP em 1997 e 1998, respectivamente. A Univer-

sidade Federal de Roraima implantou a metodologia

PBL no ano de 1999. Atualmente, muitas escolas em

todo o mundo adotaram currículos baseados nesta

metodologia (aproximadamente 10%). Essa

metodologia apresenta como características

principais o fato de ser centrada no aluno, se

desenvolver em pequenos grupos tutoriais,

apresentar problemas em contexto clínico, ser um

processo ativo, cooperativo, integrado e interdis-

ciplinar e orientada para a aprendizagem do adulto.

Os estudos acerca da metodologia do PBL têm se

enriquecido com os conhecimentos sobre a gênese

do processo cognitivo, da aprendizagem do adulto e

da fisiologia da memória, ressaltando-se a

importância da experiência prévia e da participação

ativa como pontos fundamentais para a motivação e

aquisição de conhecimentos.

Bordenave e Pereira [4], o PBL estimula no

aluno a capacidade de aprender a aprender, de

trabalhar em equipe, de ouvir outras opiniões,

mesmo que contrárias às suas e induz o aluno a

assumir um papel ativo e responsável pelo seu

aprendizado. A metodologia da ABP objetiva,

ainda, conscientizar o aluno do que ele sabe e do que

precisa aprender e motiva-o a ir buscar as infor-

mações relevantes.

A interação
ensino-serviço-comunidade
(IESC) e o acadêmico de
medicina da UFRR 

O programa centra seu foco na família inserida 

no universo das relações históricas, culturais,

sócio-econômicas e políticas da sociedade, procu-

rando romper com a concepção biomédica no pro-

cesso ensino-aprendizagem. 

A oportunidade de diferentes profissionais

atuarem na formação de estudantes de medicina é

muito rica, exigindo segurança quanto ao plano de

ensino, os objetivos do curso e o enfrentamento das

dificuldades de trabalhar com situações-problema

advindas da comunidade. Trata-se de uma das

inovações do projeto pedagógico da Faculdade de

Medicina da Universidade Federal de Roraima e esta 

condição exige um processo de avaliação contínuo

dos alunos e dos professores em relação ao curso. 

São objetivos do programa ao longo dos três

primeiros anos do curso de medicina: 

• Inserir o aluno, por meio de pequenos grupos, na

equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) ou

Unidade de Saúde da Família (USF), sob

supervisão profissional, desde o 1º ano do curso; 

• Promover, desde o início da formação médica, a 

interação do aluno com moradores, lideranças

comunitárias e profissionais de saúde de áreas

de abrangência da rede de atenção básica de

saúde de Boa Vista e participação em ações

locais de proteção, promoção e cuidados à

saúde;

• Estabelecer vínculo com a comunidade e

com as equipes de saúde, uma vez que se

privilegia que os grupos de estudantes atuem 

na mesma área de abrangência;

• Conhecer o cenário de ações de atenção básica à 

saúde realizadas pelo médico e demais

profissionais da saúde, bem como aquelas

desenvolvidas por outras instituições e

organizações da área de abrangência (escolas

municipais e estaduais, organizações populares, 

entidades assistenciais etc.), possibilitando o

desenvolvimento de iniciativa criadora e senso

de responsabilidade neste contexto;

• Utilizar métodos e técnicas apropriadas para

o reconhecimento da situação de vida e de

saúde da comunidade e para o planejamento, 

execução e avaliação de atividades de

educação em saúde, identificando os equipa- 

mentos públicos, as redes de apoio, recursos

disponíveis e necessidades em saúde;

• Propiciar condições para o desenvolvimento de

uma prática clínica ampliada, adequada aos

cuidados primários em saúde, através da
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integração dos conhecimentos de Semiologia e

Raciocínio Clínico no atendimento e acompa-

nhamento de pacientes adultos que freqüentam

as UBS e USF, com contexto do SUS.

Valoriza-se a construção coletiva do projeto,

procurando-se trabalhar em parceria no sentido de

longe de ser a unanimidade, aproximar-se mais da

capacidade de trabalhar com o diferente para

objetivos profissionais comuns.

Enfatiza-se, na formação, questões como a

importância do trabalho reflexivo, do ato de planejar, do

trabalho em equipe no qual a comunidade pode ter um

papel preponderante, da ética nas relações de trabalho

do médico com os outros profissionais de saúde, com a

população atendida e com as instituições envolvidas no

cuidado. O desafio é formar um grupo no qual o saber de 

cada um enriquece o outro, com ênfase no trabalho

coletivo e interdisciplinar, processo grupal, plane-

jamento participativo e produção do conhecimento. A

problematização das diferentes situações na comu-

nidade tem favorecido a reflexão do grupo em busca de

soluções [19].

Este processo tem favorecido a formação de

identidade grupal e conscientização da atividade

educativa, a observação e problematização das

contradições entre prática de saúde centrada no modelo

tradicional focado nas doenças e, processo de trabalho

comprometido com a solução dos problemas de saúde,

prevenção e promoção da qualidade de vida, além de

incentivar a troca de experiências, conhecimento mútuo

e a produção coletiva. 

Um ponto de partida foi a idéia de oferecer uma

prática interdisciplinar, rompendo com o ensino

disciplinar, buscando-se, assim, propiciar experiências

nas quais os alunos possam perceber como um

conhecimento depende do saber de distintas áreas e

trabalhar um cotidiano que enfatize o senso de auto-

nomia assim como a exposição a situações concretas da

realidade de saúde de nosso país e de nossa região. 

Trata-se, portanto, de um espaço privilegiado

para o trabalho acadêmico na dimensão biopsicos-

socioambiental e comunitária, resgatando pressupostos

teóricos e metodológicos que busquem mudanças qua-

litativas na prática social dos indivíduos envolvidos no

sistema de saúde (alunos, educadores, equipe de tra-

balho, usuários dos serviços e comunidade).

Os professores avaliam que a troca de expe-

riências, reflexão e planejamento coletivo das atividades 

no processo de formação potencializam o curso,

transformando-se em referencial teórico-metodológico

para as atividades com os alunos. O processo grupal

torna-se um apoio decisivo. 

A oportunidade de diferentes profissionais

atuarem na formação de estudantes de Medicina é

muito rica, exigindo segurança quanto ao plano de

ensino e objetivos do curso, além de enfrentamento de 

dificuldades em trabalhar com situações-problema

advindas da comunidade. 

A IESC centra seu foco na família, humanizada

e inserida no universo das relações históricas, culturais,

sócio-econômicas e políticas da sociedade, rom-

pendo-se com a exclusividade da concepção biomé-

dica no processo ensino-aprendizagem. Os acadêmicos

interagem com uma série de desafios e conflitos do

cotidiano das famílias, inclusive na relação com o cuidar 

da saúde, em seu espaço de vida, na casa, no bairro e na

unidade de saúde. O processo privilegia o ensino em

grupos pequenos e com atividades estruturadas a partir

das necessidades de saúde que se apresentam ao SUS.

Está sendo desenvolvida em  onze áreas de abrangência

de Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou de Saúde da

Família (USF).

As atividades acontecem em parceria com a

Prefeitura de Boa Vista e com a comunidade. Os

acadêmicos participam das estratégias de proteção e

de cuidados à saúde, desenvolvidas pela Secretaria

Municipal de Saúde. 

Entende-se que novos cenários devem propiciar

a participação dos acadêmicos em ações de promoção

da saúde, em uma área territorial definida, com

referência a uma Unidade Básica de Saúde ou uma

Equipe de Saúde da Família, nos quais o estudante

deverá participar ativamente da integralidade das ações

das equipes junto às comunidades, buscando romper

com a dicotomia preventivo/curativo, saúde cole-

tiva/prática clínica, ações individuais/ações coletivas.

Ressaltamos, no entanto, que a prática educativa em

saúde não se restringe ao âmbito da atenção primária,

mas se faz necessária nos diferentes níveis de atenção.

Esse olhar freqüente tem permitido o desenvolvimento

de uma outra ausculta, que possibilita a troca de saberes

e que vai além da anamnese tradicional, centrada em

perguntas fechadas. Este trabalho, inédito no estado de

Roraima, visa avaliar aspectos pedagógicos da inserção

precoce do acadêmico de Medicina da UFRR na

Atenção Básica de Saúde.
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Objetivo geral

Analisar as vantagens e desvantagens da

Interação precoce entre Ensino-Serviço-Comunidade –

IESC para o aprendizado dos acadêmicos de Medicina

da UFRR.

A pesquisa

Foi realizada uma pesquisa quantitativa e

quantitativa. Foram aplicados questionários aos

acadêmicos do Curso de Medicina da UFRR de 1ª a

3ª série (Anexo 1).

Foram coletadas as seguintes variáveis: Idade,

sexo, naturalidade, nacionalidade, e informações dos

estudantes com relação a IESC (interação ensino-

-serviço-comunidade). 

Análise dos dados

Os dados foram armazenados e analisados no

programa Epi Info 6.0 (Centers for Disease Control

and Prevention, Atlanta, Estados Unidos). Inicial-

mente, foram procedidas análises de estatística

descritiva dos dados (tabelas de freqüências) com

intervalos de confiança de 95%. 

Resultados e discussão

Foram aplicados questionários a 74 estudantes 

de medicina compreendidos entre os três primeiros

anos do curso.

Na Figura 1 podemos verificar que 52

acadêmicos apresentam muita compreensão acerca das 

doenças como fator de interação do homem com o

ambiente em que vive compreendendo cerca de

70,27%, 15 apresentaram alguma compreensão

compreendendo cerca de  20,27%, e apenas 7 acadê-

micos relataram pouca compreensão apresentando

cerca de 9,46%. Cada novo momento apresenta

reflexos na educação médica, na construção de

modelos de operação/desenvolvimento e na forma de

gerenciamento. Segundo Almeida [1], ao transpor essa

matriz teórica para o campo da saúde, reconhecem-se,

ao longo das últimas décadas, blocos de poder público

e privado, que criaram políticas, sustentaram

socialmente a construção de modelos de organização

dos serviços de saúde e exibem formas gerenciais

específicas, de acordo com seu ideário.

Na Figura 2 podemos verificar que 65

acadêmicos relataram muito contato precoce com a

comunidade promove seu conhecimento, compre-

endendo cerca de 87,84%, 8 acadêmicos respon-

deram o contato precoce com a comunidade promove

seu conhecimento, compreendendo cerca de 10,81%, e

apenas 1 acadêmico relatou que tem contato pouco

precoce com a comunidade, compreendendo cerca de

1,35%. Nossos dados coorroboram com os de

Venturelli [19], onde o ideal é que já tivéssemos

superado as tipologias sociopsicomédicas, psicos-

sociomédicas ou médico-psicossociais, tendo alcançado 

a integralidade e a totalidade, mas há várias dificuldades

para essa concretização. Crendo que a melhor estrutura

dos problemas é a que utiliza elementos de diferentes

modelos explicativos do processo saúde-doença,

propõe-se: se a orientação inicial é a social, porém,

obviamente, sobre um problema de saúde biológico,

então elementos históricos do espaço – história dos

conceitos, das técnicas de intervenção individual e das

formas de intervenção coletiva sobre o problema

biomédico (das políticas, das instituições, dos modelos

de organização das práticas e das formas de

administração) – devem somar-se a elementos da

inserção da pessoa na estrutura social – papel, poder,

prestígio e perspectiva – e na cultura – crenças, valores e

normas –, com suas construções psíquicas. Dessa

maneira, trabalhando com os modelos explicativos

histórico, sociológico, biomédico clínico e epide-

miológico, e psicológico, são produzidos problemas.
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Figura 1. Com relação ao IESC se o mesmo facilita a
compreensão da doença como um fator de interação do
homem com o meio em que vive.



A Figura 3 nos mostra que 66 acadêmicos

relataram que essa interação precoce na atenção

básica de saúde promove muito conhecimento,

compreendendo cerca de 89,19%, 7 acadêmicos

relataram que a interação precoce na atenção básica

promove algum conhecimento, compreendendo

cerca de 1,45%, e apenas 1 acadêmico relatou pouco

conhecimento com a inserção precoce na atenção

básica, compreendendo cerca de 1,35%. Segundo

Venturelli [19], as práticas profissionais são

desenvolvidas pelos profissionais da medicina

oficial e constituem um canal de comunicação entre

a teoria e a prática para os acadêmicos de medicina

da UFRR. Os acadêmicos podem interrogar e

examinar seus pacientes.

Com relação a avaliação da inserção precoce do

acadêmico de Medicina da UFRR na atenção básica de

saúde, 15 estudantes compreendendo 20,27% avaliaram 

com nota dez, 20 atribuíram nota 9,0, compreendendo

20,03%, 21 estudantes atribuíram nota 8,0

compreendendo cerca de 28,38%, 12 estudantes

atribuíram nota 7,0 compreendendo 16,21%, 4

estudantes atribuíram nota 6,0 compreendendo 5,41%, 1 

estudante atribuiu nota 5,0 e 1 estudante atribuiu nota

4,0, compreendendo 1,35% cada. Na perspectiva

desenvolvida por Venturelli [19], a inovação pode

contribuir para a “ruptura com o paradigma dominante,

fazendo avançar em diferentes âmbitos, formas

alternativas de trabalhos que quebrem com a estrutura

tradicional”.  Considerando os processos de mudança da 

educação de profissionais de saúde e a demanda por

novas formas de trabalhar com o conhecimento,

busca-se, neste texto, compreender o trabalho do

acadêmico no âmbito da inovação pedagógica e as

possibilidades de ruptura com base em dois caminhos,

inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, que têm

ocupado o espaço de discussão sobre inovação na área

da Saúde.

A Tabela 1 mostra como os acadêmicos de

Medicina da UFRR podem praticar suas habilidades

adquiridas na Universidade na comunidade: Um

número significativo respondeu que sim com relação a

aferição de pressão arterial, punção venosa periférica,

medição de pressão arterial, acompanhamento pré-natal, 

planejamento familiar, imunizações e relação médico

paciente, compreendendo 100%, 97,30%, 100%,

81,08%, 94,59%, 100% e 100% respectivamente. 02

estudantes responderam que não com relação à prática

de punção venosa periférica, compreendendo 2,70%, 14 

estudantes responderam que não praticaram o

acompanhamento pré-natal compreendendo cerca de

18,92%, e 04 estudantes não participaram do

planejamento familiar, compreendendo cerca de 5,41%, 

fato este relacionado, possivelmente pelo dia em que é

realizado essas habilidades no Programa Saúde da

Família, e os estudantes só estão às quartas-feiras pela

manhã no PSF. Tem por diretrizes: a formação
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Figura 3. Nível de conhecimento que a IESC possibilita ao
aluno em relação ao funcionamento do sistema de saúde.
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ético-humanista; a disposição e habilidade para a educa-

ção continuada; a inserção do aluno na comunidade e

serviços em todo o curso e a aptidão para o gerencia-

mento e administração em saúde. Pretende constituir-

-se em um currículo flexível, não mais centrado na

transmissão de conteúdo, mas pautado na pedagogia da

problematização (aprender a aprender), integrando

áreas e disciplinas com aprofundamento crescente,

superando a dicotomia entre estudo e trabalho [13].

Com relação à forma que a inserção precoce

do estudante na atenção básica de saúde favorece

suas atividades acadêmicas as respostas foram as

seguintes:

“A inserção precoce é relevante para a

futura vida profissional o que permite ao aluno

conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da

organização da prática e do trabalho em equipe

multiprofissional”;

“Com a inserção precoce na comunidade

podemos nos colocar em contato com o paciente para

observar o médico e a prática de saúde, conflitos de

decisões, diagnósticos e tratamento para o paciente”;

“A nossa participação na comunidade

possibilita ver a realidade da saúde brasileira e

regional”;

“A inserção precoce na comunidade nos

mostra de forma mais clara a relevância de deter-

minados conteúdos curriculares, e assim adquirimos

uma gama de experiências práticas que os hospitais

univer sitáriosnão podem proporcionar”;

“Os conteúdos discutidos nos tutoriais de

alguma forma tinham relação com o acompanha-

mento clínico, pois assim pudemos visualizar

melhor a aplicação dos conhecimentos e práticas a

serem experi mentados no futuro como médicos”;

“Nos proporciona reconhecer aspectos da

estrutura social que interferem na saúde, como os

relacionados à família”;

“Podemos verificar como os fatores bio-

-psico-socio-ambientais influenciam no surgimento

de doenças nas comunidades”;

“Possibilita uma aproximação com as pes-

soas e as famílias, o que nos ajuda a desenvolver a

habilidade de relação médico-paciente”;

“Nos ensina a lidar com diferentes fontes de

informação (entrevistas, registros de serviços

médicos, mídia, informes epidemiológicos, internet,

publicações)”;

“O projeto tornou possível o contato com os

pacientes e com o Sistema de Saúde de forma ante-

cipada; isto é importante porque, através dele,

conseguimos sentir a realidade em que vive o médico,

alguns problemas que enfrenta na profissão”;

“É muito interessante para nós, do primeiro

ano de curso, acompanhar os casos no PSF, dessa

forma o aprendizado se multiplica muitas vezes”;

“Essa interação precoce na comunidade nos

ajuda a conhecer determinantes do processo saúde-

-doença como estilo de vida, genética, demografia,

ambiente, cultura, condições sociais e econômicas

da população”;

“Podemos aprender com essas experiências

e aplicar as habilidades para investigar possíveis

do- enças e sua relação com os fatores de risco como 

tabagismo, alcoolismo, genética, hábitos alimen-

tares e sedentarismo”;

Com relação às sugestões para melhorar a

inserção precoce do estudante de Medicina na atenção

básica de saúde as respostas foram as seguintes:

“Cursos de capacitação (Permanente e

Continuada) oferecidos aos tutores do Programa

Saúde da Família”;

“Maior interação com a coordenação da

Interação Ensino-Serviço-Comunidade”;

“Elaboração de um cronograma de ativi-

dades para o tutor da Atenção Básica de Saúde”;

“Roteiro de habilidades a ser aplicada na

visita domiciliar com aumento de complexidade no

decorrer dos anos”;
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Habilidade Sim Não

Aferição da pressão arterial 74 -

Punção venosa periférica 72 02

Medição da glicemia 74 -

Acompanhamento pré-natal 60 14

Planejamento familiar 70 04

Imunizações 74 -

Relação médico-paciente 74 -

Fonte: Acadêmicos do 1º ao 3º ano do Curso de Medicina da UFRR.

Tabela 1. Inserção precoce do estudante de medicina da
Universidade Federal de Roraima e a prática das atividades e
habilidades desenvolvidas na universidade.



“Implementar passos de construção do

portifólio (colher a história, discussão utilizando o

conhecimento prévio, busca para resolução das

questões de aprendizado, apresentação do

conhecimento adquirido)”;

“Reuniões periódicas entre os preceptores

da Atenção Básica de Saúde e os tutores do Curso de 

Medicina para identificar fragilidades e fortalezas

dos alunos”.

Em contato com as famílias, equipamentos

sociais e comunidade, possibilita-se aos alunos: a

apreensão da diversidade de situações e representações

acerca do processo saúde-doença e o reconhecimento da 

determinação social e sua relação com os cenários

individuais e singulares do adoecer para além do

biológico, em seus condicionantes sociais, culturais,

econômicos. Evidencia-se que a maturidade necessária

para o cumprimento destes papéis é diferenciada entre

os alunos, mas abrem-se caminhos para a superação de

limites individuais e a busca de uma ação responsável e

humana. Segundo Venturelli [19] as oportunidades e

situações de relacionamento parecem permitir

ultrapassar o “dever ser” moral de exemplos idealizados, 

para a discussão efetiva de problemas reais que são

inerentes ao cotidiano do “fazer” em saúde. Ao edu-

cador e ao educando apresenta-se nos serviços uma rela- 

ção dialógica que exige desconstruir e problematizar o

cotidiano, ou seja, tornar-se “consciente”, fato que se dá

por meio da intencionalidade, não só em relação a

objetos (ou a outras pessoas), mas também a si mesmo.

Frente a todas essas mudanças sociais, é natural 

a percepção da inadequação da estrutura dos cursos de

Medicina para atender a essa nova demanda, a essa

realidade. Faz-se, portanto, necessário rever todo o

processo de elaboração curricular, considerando a

situação da sociedade hoje e as funções exercidas pelos 

profissionais médicos.

Conclusão

A Educação médica integra o campo da Saúde

Coletiva, tanto como modelos instrucionais que

baseiam o processo ensino-aprendizagem, como no ato 

profissional seja individual, seja coletivo. O ensino da

Saúde Coletiva apresenta, desta forma, um caráter

redominantemente formativo. Suas implicações

‘sócio-psico-éticas’ lhe trazem a responsabilização

com comportamentos, atitudes e habilidades e a

constituição de um cotidiano que responda a estes

princípios. Na aprendizagem em serviços ou na

comunidade a ação educacional de caráter triangular

docente-equipe/aluno/usuário exige do docente

formação técnica e política, e dos alunos um processo

auto-dirigido de aprendizagem, o que favorece o

desenvolvimento integral. Cabe a estes um papel ativo

desde o planejamento até a avaliação de seu processo

de aprendizagem. O sentir, o pensar e o agir, de modo

mais efetivo e afetivo, conduz a uma postura de maior

responsabilidade. 

Para além de problemas genéricos, o ensino

no cotidiano do trabalho profissional implica em

práticas e conhecimentos relacionados ao cuidar,

tais como: ouvir, ter bom senso, respeito e confiança. 

Tais situações possibilitam a mudança da tendência

do indivíduo (aluno e paciente) que processa-se no

ensino tradicional, onde não se tem história, nem

passado, nem futuro, mas um trabalho com o fim em

si mesmo, como uma técnica protocolar pré-

-determinada que exclui a realidade.

Outra importante discussão relacionada ao

ensino da Saúde Coletiva é a de que as situações

vivenciadas pelos alunos não devam ser criadas

artificialmente ou de modo isolado no interior das

escolas, mas que estejam integradas, prioritariamente, 

ao sistema público de saúde. Isto exige parcerias, bem 

como o compromisso com necessidades sociais,

continuidade, responsabilização e vínculo,

cumprindo-se as diretrizes do SUS6. Temos um

grande desafio pela frente que não limita-se a uma

disciplina ou uma área da medicina, mas a integração

com as diferentes profissões da saúde.

Um dos principais objetivos do aprendizado

baseado em problemas (ABP) é auxiliar os

estudantes no desenvolvimento de habilidades de

auto-aprendizado, para ser capazes de aprender por

conta própria pelo resto de suas vidas. No ABP os

estudantes são inseridos em uma situação de

aprendizado ativo, sendo treinados em identificar o

que eles precisam aprender para resolver problemas

clínicos apresentados. Eles deveriam ser capazes de

determinar os recursos apropriados de aprendi-

zagem e subseqüentemente aplicar o que eles

aprenderam para resolver os problemas. O papel do

tutor no ABP é o de facilitar este processo de

aprendizado ativo pelos estudantes e fomentar as
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habilidades de pensamento crítico e hábitos de

aprendizado contínuo.  Estudantes apresentados

pela primeira vez ao ABP, como método de

ensino-aprendizado, precisam estar cientes do papel

do tutor e não esperar uma situação onde o tutor

determine o que deveria ser aprendido, em que

profundidade e em qual seqüência.

Dessa forma os estudantes podem utilizar os

fundamentos da estrutura e funções do corpo humano

na avaliação clínica e complementar, buscando

explicar as alterações mais prevalentes do compor-

tamento humano e avaliar os determinantes e fatores de 

risco importantes aos agravos da saúde e sua interação

com o ambiente físico e social. 

Inseridos na comunidade os estudantes de

medicina da UFRR podem analisar o ciclo de vida

humano e explicar os efeitos do crescimento, do

desenvolvimento e do envelhecimento no indivíduo, na

família e na comunidade, explicando a etiologia e a

história natural das doenças mais prevalentes no cenário

onde estão inseridos, e assim, aplicar os conhecimentos

da epidemiologia, economia e gerência da saúde na

atenção primária. 

Concluindo, acreditamos na necessidade de

ampliar as discussões nas escolas e incluir esse e outros

tipos de atividades da prática profissional nas reflexões 

teóricas que permeiam a construção dos temas do

currículo do curso de Medicina, hoje ministrados de

forma eminentemente expositiva. Sugerimos novos

estudos com relação aos egressos do Curso de

Medicina da Universidade Federal de Roraima e sua

inserção no mercado de trabalho.

Referências bibliográficas
[1] Almeida MJ.  Educação médica e saúde:

possibilidades de mudança. Londrina: EDUL/Rio
de Janeiro: Associação Brasileira de Educação
Médica; 1999

[2] Berbel, N.A.N. A metodologia da Problematização e 
os Ensinamentos de Paulo Freire: uma relação mais
que perfeita.  In:  BERBEL, N.A.N. (org. )
Metodologia da problematização: fundamentos e
aplicações. Londrina: Editora Uel, 1999. p.1-28.

[3] Berbel, N.A.N. A problematização e a aprendizagem 
baseada em problemas. Interface: Comunic, Saúde,
Educ, v2, n2, 1998, p.139-154.

[4] Bordenave JD, Pereira AM, organizadores. O que é
ensinar. In: Estratégias de ensino-aprendizagem.
Petrópolis: Vozes; 2000. p. 39-57.

[5] Briani MC. O ensino médico do Brasil está
mudando? Rev Bras Educ Med 2001; 25:73-

[6] Campos, F.E; Ferreira, J.R; Feuerwerker, L.; Sena,
R. R.; Batista J.J.; Campos, H.C; Cordoni Jr, L.
Caminhos para Aproximar a Formação de
Profissionais de Saúde das Necessidades da Atenção 
Básica. Revista Brasileira de Educação Médica. Rio 
de Janeiro, v .24, nº 3, out./dez. 2000.

[7] Canesqui, A. M. et al. Ciências sociais e saúde para
o ensino médico. São Paulo: Fapesp/Hucitec, 2000.

[8] Cyrino, E.G. A universidade na comunidade.
Educação médica em transformação. Botucatu:
UNESP, 2005.

[9] Elias, E F. Estado e Saúde: os desafios do Brasil
contemporâneo. São Paulo em Perspectiva, 18 (3):
41-46, 2004

[10] Freire, P. Pedagogia da autonomia: saberes
necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 1996. 

[11] Moore GT. Initiating problem-based learning at
Harvard Medical School. In: Boud D, Felleti G,
editors. The challenge of problem based learning.
New York: St. Martin’s Press; 1991. p. 80-7.       

[12] Almeida1, M.J. A Educação Médica e as Atuais
Propostas de Mudança: Alguns Antecedentes
Históricos. Revista Brasileira de Educação Médica.
Rio de Janeiro, v .25, nº 2, maio/ago. 2001

[13] Moysés, M.A.A; Silva, P.E.M.R.; Mendes, R.T.
Aprendizado de medicina nos serviços de atenção
primária e no contato com a comunidade. Medicina,
Ribeirão Preto, Simpósio: Educação Médica:
Ensino de Graduação 29: 420-428, out./dez. 1996

[14] Mamede S, Penaforte J, Schmidt H, Caprara A,
Tomaz JB, Sá H, organizadores. Aprendizagem
baseada em problemas: anatomia de uma nova
abordagem educacional. Fortaleza: Escola de Saúde 
Pública/São Paulo: Editora Hucitec; 2001. p. 49-78 

[15] Pinheiro, R.; Mattos, R.A. (Orgs.). Construção da
integralidade:  cotidiano, saberes e práticas em saúde.
Rio de Janeiro: IMS-UERJ/Abrasco, 2003.

[16] Pinheiro, R.; Mattos, R.A. (Orgs.). Os sentidos da
integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Rio
de Janeiro: IMS-UERJ/Abrasco, 2001.

[17] Rodrigues, M.L.V., Inovações no Ensino Médico e
Outras Mudanças: Aspectos Históricos e na Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto-USP. Medicina,
Ribeirão Preto,35: 231-235, jul./set. 2002.

[18] Silva, J.P.V.; Tavares, C.M.M. Integralidade:
dispositivo para a formação crítica de profissionais
de saúde. Trabalho, Educação e Saúde, v.2,n.2,
p.271-285, 2004.

[19] Venturelli J. Educación médica: nuevos enfoques,
metas y métodos. Washington, DC: Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de
la Salud; 1997.

28 Hayd R. L. N. et al.



Anexo 1

Questionário aplicado aos acadêmicos do 1º ao 3º anos
do Curso de Medicina da Universidade Federal de Roraima

1) O IESC faci lita a com pre en são da doença como um fator de inte ra ção do homem com o meio em que vive?

(  ) muita com pre en são

(  ) alguma com pre en são

(  ) pouca com pre en são

(  ) nenhuma com pre en são

(  ) Não sabe

2) Até que ponto você pensa que o IESC pro move um con tato pre coce do aluno com o paci ente?

(  ) muito pre coce

(  ) pre coce

(  ) pouco pre coce 

(  ) nem um pouco pre coce 

(  ) Não sabe

3) Qual o nível de conhecimento que o IESC possibilita ao aluno o em relação ao funcionamento do

sistema de saúde?

(  ) muito conhecimento

(  ) algum conhecimento

(  ) pouco conhecimento

(  ) nenhum conhecimento

(  ) Não sabe

4) No IESC o aluno interage com a comunidade identificando os problemas da mesma e contribuindo

profilaticamente?

(  ) concordo totalmente

(  ) concordo

(  ) nem concordo nem descordo

(  ) descordo

(  ) descordo totalmente

5) O IESC oportuniza ao aluno a prática das atividades e habilidades desenvolvidas na universidade?

(  ) Sim

(  ) Não

Se sim,  quais habilidades?
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Habilidade Sim Não

aferição da P.A

punção venosa periférica

medição da glicemia

acompanhamento pré-natal

puericultura

planejamento familiar

imunizações 

hiperdia

relação médico-paciente



6) Explique de que forma o IESC favorece suas atividades acadêmicas?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

7) Numa escala de zero a dez como você avalia o IESC?

1     2     3     4     5      6      7        8       9       10

8) Quais são suas sugestões para melhorar o IESC?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

9) Em uma frase como você avalia a inserção do acadêmico a partir do 1 ano na atenção básica de saúde.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Resumo
Este trabalho consistiu na análise modal computacional e experimental de uma torre de Linha de
Transmissão situada na margem direita do Rio Guamá, na cidade de Belém, PA, Brasil. Trata-se de uma
torre com 73,65 metros de altura, do tipo auto-portante que suporta os cabos condutores de energia
elétrica. Foram realizadas análises computacionais da referida estrutura visando verificar a influência dos
cabos condutores de energia no comportamento dinâmico da torre utilizando três modelos em elementos
finitos. Foram criados modelos com elementos de pórtico espacial, e os cabos com elementos de cabo
espacial. Os resultados obtidos através dos modelos numéricos foram comparados com resultados de
uma análise modal experimental realizada na torre com emprego de acelerômetros piezo-elétricos (ICP).
Como conclusão do estudo, verificou-se uma influência significativa dos cabos condutores no
comportamento dinâmico da torre.
Palavras-chave: Elementos Finitos, Análise Dinâmica, Análise Modal.

Abstract
EFFECTS OF CONDUCTOR BUNDLES ON THE DYNAMICAL BEHAVIOR OF OVERHEAD
ELECTRICAL TRANSMISSION LINE TOWERS. This paper consists of numerical and experimental
modal analyses of an overhead transmission line tower placed at the right margin of Guamá River, located 
in the city Belém, PA, Brazil. The structure under study consists of a free-standing tower with 73,65 meter 
of height that supports three conductor bundles. The numerical analyses were performed to investigate
the effects of conductor bundles on dynamical behavior of the tower using four finite elements models.
These models were created using frame and beam elements for the tower structure, and spatial cable
elements for the cables. The acquired results in these numerical analyses were compared to the results
from an experimental modal analysis performed on the tower with the aid of a set of low frequency
piezo-electric accelerometers (ICP). As conclusion of the study, an important influence of the conductor
bundles on the dynamical behavior of the tower was verified.
Key-words: Finite Elements, Dynamic Analysis, Modal Analysis.

1. Mestrando de Engenharia Civil, Universidade Federal do Pará – UFPA.

2. Mestre, Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil – PPGEC/UFPA.

3. Professor Doutor, Departamento de Engenharia Civil.

4. Professor Mestre, Departamento de Engenharia Civil.

5. Engenheiro Civil, Departamento de Engenharia Civil – UFPA.



Introdução

A ocorrência de acidentes com linhas aéreas de

transmissão com interrupção do fornecimento de

energia vem se tornando cada vez mais freqüente nas

diversas regiões do Brasil [1]. Gera grande apreensão

nas equipes e nas empresas responsáveis pelo forneci-

mento de energia o fato de que a infra-estrutura neces-

sária para tal atividade seja vulnerável à ação do vento.

Vários relatos de acidentes com este tipo de estrutura são 

encontrados na literatura científica como, por exemplo,

em [2]. Na região amazônica, por exemplo, em que as

linhas de transmissão atravessam grandes obstáculos,

como a travessia de grandes rios, há relatos de acidentes,

inclusive com colapso total, de torres devido à ocor-

rência de rajadas de vento excepcionalmente violentas

[3, 1]. Sabe-se, com base em outros estudos realizados

[4, 5], que os procedimentos estabelecidos nas normas

de projeto de suporte metálicos (torres) nem sempre são

suficientes para garantir a integridade dessas estruturas

frente à ação do vento [5]. Neste trabalho são

apresentados os resultados de um estudo de caso de uma

torre auto-portante situada na travessia do rio Guamá, na 

cidade de Belém, PA, Brasil. O estudo procurou avaliar

a influência do acoplamento entre a torre e os cabos

condutores no comportamento dinâmico da torre. Para

tanto foram realizados ensaios experimentais de

vibração na estrutura da torre [6], assim como simu-

lações computacionais tanto da torre isolada como

também do conjunto formado pela torre e cabos

condutores de energia. Nessas análises foram conside-

rados três modelos computacionais cujos resultados

foram comparados com os resultados dos ensaios

expermentais realizados com emprego de transdutores

de aceleração. Os resultados dessas análises mostraram

uma considerável influência das cadeias de isoladores e

dos cabos no comportamento dinâmico do sistema

estrutural formado pela torre, isoladores e cabos.

Descrição da estrutura

O rio Guamá possui, aproximadamente, 1.300

metros de largura no ponto em que a linha de

transmissão Vila do Conde – Guamá o cruza. Trata-se

de uma linha de transmissão de 230 kV é responsável

pelo fornecimento de energia para parte da região oeste 

do estado do Pará. No cruzamento dessa linha com o

rio Guamá existem três torres que suportam seis feixes

duplos de cabos condutores de energia e dois cabos

pára-raios que cruzam dois vãos de aproximadamente

650 metros sobre o rio [7].

A torre

A torre em estudo corresponde a uma estrutura 

metálica treliçada com, aproximadamente, 75 metros

de altura que está situada na margem direita do rio.

Ela é constituída de barras de aço com perfil laminado

tipo L (Cantoneira), como mostra a Figura 1.

Cabos e isoladores

Na torre analisada são empregados dois tipos de

cabos: o Grosbeak 636 e o EHS 3/8”. Esses tipos são

usados, respectivamente, em cabos condutores de ener-

gia e em cabos pára-raios. Os dados e as propriedades

relativas aos cabos utilizados são mostradas na Tabela 1.

Os vãos e os comprimentos dos respectivos

cabos podem ser visualizados na Figura 2. O isolamento

elétrico entre torre e os cabos condutores de energia é

obtido utilizando-se seis cadeias duplas de dezesseis

isoladores cada.
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Figura 1. Torre tipo auto-portante situada na margem direita
do rio Guamá. (a) Detalhe da silhueta da torre e (b) Torre
vista do rio Guamá [2].

Cabo
Diâmetro

(mm)
Área
(mm²)

Módulo de
Elasticidade

(MPa)

Massa
Linear
(kg/m)

Grossbeak 636 25,15 21,8 784,5 1,3

EHS 3/8" 9,15 374,7952 189,561 0,41

Tabela 1. Propriedades dos cabos condutores e pára-raios.



Descrição das
análises realizadas

Entre as várias análises realizadas, pode-se

destacar a análise modal experimental realizada com 

acelerômetros piezo-elétrico e a análise modal

computacional realizada através do método dos

elementos finitos (MEF).

Análise Modal Computacional

Em geral pode-se dizer que a aplicação da

análise modal envolve um largo interesse em: identificar 

e avaliar o fenômeno de vibração; desenvolver modelos

dinâmicos baseados experimentalmente; detectar danos

estruturais. Para uma estrutura com múltiplos graus de

liberdade, a equação que rege o equilíbrio dinâmico é

dada pela expressão.

MX CX KX F t&& & ( )+ + = (1)

onde MM é a matriz de massa da estrutura, C a matriz de

amortecimento, K  a matriz de Rigidez, F t( ) o vetor de

forças nodais definidas em função do tempo e, &&X  , &X  e 

X  são respectivamente os vetores de deslocamentos,

velocidades e acelerações dos n graus de liberdade.

Os modos de vibração e as freqüências naturais

são obtidos com o sistema estrutural vibrando livre-

mente sem a influência do amortecimento, tendo como

resultante a equação .

MX KX&& + = 0 (2)

A resposta para o sistema livre não amortecido 

é do tipo:

X sen t a= -j w. ( )0          (3)

&& cos( )X t a= - -jw w0

2

0
 (4)

onde t é a variável tempo e a é o ângulo de fase.

Substituindo-se as equações (3) e (4) na equação (2),

resulta em:

[ ]K M- =w j0

2
0 (5)

Trata-se, portanto, de um problema de autovetor

e autovalor, em que os autovalores  representam as fre-

qüências naturais e os autovetores  os respectivos modos 

de vibração [8].

Análise modal experimental

Neste trabalho a identificação experimental dos

parâmetros modais da estrutura é feita através do mé-

todo dos Subespaços Estocásticos Baseados nas Covari- 

âncias das Respostas (SSI-COV) [9]. Uma vantagem

desse método em relação aos métodos de análise modal

experimental tradicionais como, por exemplo, os

métodos SISO, SIMO, MIMO, etc. [10, 11], é que não

há necessidade de se determinar a força de excitação da

estrutura. Assim sendo, as séries temporais obtidas nos

ensaios de vibração são suficientes para identificação de

parâmetros da estrutura.

Influência dos Cabos Condutores de Energia nas Assinaturas Dinâmicas das Torres de Transmissão de Energia Elétrica 33

Figura 2. Esquema da Torre em Conjunto com os Cabos.



Descrição das análises realizadas

Análise modal experimental

A análise modal experimental foi realizada com

emprego de seis acelerômetros fixados em duas seções

ao longo do comprimento da torre, utilizando o próprio

vento como fonte excitação. Esses sensores foram

conectados a um equipamento de aquisição de dados

utilizado para coletar as séries temporais de aceleração.

Posteriormente, esses dados foram processados no

programa SISMEC (Sistema de Análise Modal de

Estruturas Civis), desenvolvido na plataforma Matlab

[1], através do qual foi possível determinar os

parâmetros modais da torre. A Figura 3 indica o

posicionamento das duas seções (A e B) instrumentadas

ao longo da altura da torre.

Análise Computacional

Um dos pontos chave deste trabalho foi a

modelagem do acoplamento entre a torre e os cabos de

condução de energia. Na estrutura real a cadeia de

isoladores é o dispositivo responsável pela ancoragem

desses à estrutura da torre. Portanto uma precisa

idealização numérica da cadeia se faz necessário para

que se possa determinar com precisão a influência dos

cabos na assinatura dinâmica da torre.

Modelagem da cadeia de isoladores

A idealização das cadeias de isoladores consiste

na atribuição de dados, tais como área, comprimento,

peso específico, inércia e rigidez, ao elemento de pórtico 

espacial. Nota-se que a cadeia de isoladores é toda

articulada, conforme mostra o desenho esquemático na

Figura 4, logo se pode desprezar a rigidez material à

flexão. Entretanto deve ser considerado o acréscimo de

rigidez geométrica proporcionado pelo peso dos cabos

condutores e dos isoladores que formam as cadeias de

suspensão. Utiliza-se neste trabalho a idéia de se

determinar as propriedades geométricas da seção de

uma barra de pórtico espacial, cujas propriedades como

a área e o momento de inércia, são obtidos a partir do

peso e rigidez geométrica da cadeia de isoladores.

Sabe-se que a rigidez axial e a rigidez à flexão

para uma barra engastada e livre são expressas, respec-

tivamente, pelas equações (6) e (7). 

K
EA

L
axial = (6)

K
EI

L
flex =

3
3

(7)

onde E o módulo de elasticidade, A a área, I o momento

de inércia, e L o comprimento. Considerando o módulo

de elasticidade (E) e o comprimento (L) constantes,

deve-se apenas encontrar a área e o momento de inércia

equivalentes de forma a obter as parcelas de rigidez

geométrica. Para determinar a rigidez geométrica axial

da cadeia de isoladores pode-se estabelecer a seguinte

relação:

A
P

L
eq

Cadeia

aço

=
g

(8)
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Figura 3. Posição dos acelerômetros. (a) Elevação (frontal),
(b) Elevação (lateral) e (c) Seções instrumentadas. [2].

Figura 4. Esquema de uma cadeia de isoladores.



onde Aeq   é a área equivalente da cadeia, Pcadeia  é o peso 

da cadeia e g aço  é peso específico do material utilizado

na modelagem da cadeia de isoladores. Como forma de 

obter a rigidez geométrica a flexão da cadeia de

isoladores, foi feito e estabelecido uma equivalência

entre uma barra engastada e livre e um pêndulo

simples, como mostra a Figura 5.

Para obter uma rigidez de forma que uma barra

engastada represente um pêndulo, inicialmente aplica-se 

a mesma força F que surge pelo movimento de um

pêndulo simples a esta barra, conforme apresentado

pelas Figuras 5a e 5b. Vale ressaltar que a mola que

aparece na Figura 5a é fictícia e representa a força

restauradora do pêndulo, da mesma forma a mola que

aparece na Figura 5b é fictícia e representa a rigidez a

flexão de uma barra engastada e livre. 

Assim sendo, para o pêndulo mostrado na

Figura 5a tem-se:

K
P

L
= (9)

onde K é a rigidez do pêndulo simples, P é o peso do

pêndulo e L é comprimento do pêndulo. Por outro lado a 

rigidez da barra engastada mostrada na Figura 5b é

calculada pela equação. O momento de inércia

equivalente ( ).I eq  de uma barra engastada e livre é

obtida igualando-se as equações (7) e (9), e assim temos.

I
PL

E
eq. =

2

3

(10)

É interessante ressaltar que quanto maior for a

força peso nas cadeias de isoladores, maior será a

parcela de rigidez geométrica. Para a cadeia de isola-

dores, considera-se que a força peso “P” utilizada para

se obter a inércia equivalente é dada, de forma

aproximada, pela soma das parcelas de peso dos cabos

condutores e o peso do próprio isolador. Embora a

modelagem dos isoladores seja razoavelmente simples,

verificou-se que a influência desses elementos nas

características modais da torre é bastante significativa. 

Análise numérica da torre

As análises numéricas da torre em estudo foram 

realizadas com emprego do método dos elementos

finitos, sendo utilizados elementos de cabo e de pórtico

espacial. Foram criados três modelos da torre em

estudo: no primeiro modelo foi considerado apenas a

torre metálica com as massas nodais equivalentes dos

cabos condutores e isoladores aplicados nos seus

respectivos pontos de suspensão; no segundo modelo

foi considerada a torre metálica, as barras de pórtico

espacial representando a cadeia de isoladores e as

massas nodais equivalentes dos cabos condutores e

pára-raios. Os esboços de cada um desses modelos são

mostrados nas Figuras 5 e 6.
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Figura 5. Esquema de um Pêndulo Simples e de uma
Barra engastada equivalente. (a) Pêndulo Simples e (b)
Barra Engastada e Livre Equivalente.

Figura 6. Torre e massas dos cabos e isoladores (Modelo 1).



No terceiro foram considerados a estrutura da

torre, as cadeias de isoladores, os cabos condutores e

as massas nodais equivalentes dos cabos pára-raios,

conforme Figura 8. Optou-se por considerar os cabos

pára-raios como massas nodais pelo fato de o sistema

de ancoragem entre estes e a torre se assemelharem a

uma roldana.

A Tabela 2 resume as características adotadas

nos três modelos numéricos criados para análise da torre

em estudo.

Resultados

Análise dos resultados

Nos ensaios experimentais de vibração foram

utilizados seis acelerômetros piezo-elétricos (ICP) de

baixa freqüência. Os sensores foram instalados nas

seções A e B nas posições indicadas na Figura 3. A

estrutura foi monitorada através de um sistema de

aquisição de dados durante três horas com uma taxa de

amostragem de 100 Hz, e como fonte de excitação foi

utilizado o próprio vento. Após a redução dos erros de

tendência e de ganho, as séries temporais e os

respectivos espectros apresentaram o aspecto mostrado

na Figura 9. Na Figura 10 é mostrado o espectro

resultante da soma dos espectros medidos em cada um

dos canais, isto é, o traço da matriz de espectro.
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Figura 7. Torre com cadeia de isoladores e massa nodais dos
cabos condutores e pára-raios (Modelo 2). (a) Detalhe da parte
superior da torre e (b) Detalhe modelo numérico da cadeia de
isoladores e massas nodais dos cabos condutores.

Figura 8. Conjunto formado pela torre, cadeia de isoladores, cabos condutores e massas nodais equivalentes dos cabos pára-raios
(Modelo 3).

Modelo
Elemento Finito Utilizado

Torre Isoladores Cabos

1 Elemento de Pórtico Espacial Massa equivalente Massa equivalente

2 Elemento de Pórtico Espacial Elemento de Pórtico Espacial Massa equivalente

3 Elemento de Pórtico Espacial Elemento de Pórtico Espacial Elemento de Cabo Espacial

Tabela 2. Elemento Finito utilizado nos modelos criados para análise da torre.
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Figura 9. Séries Temporais em Aceleração Coletadas nos Ensaios de Vibração [7].



A Tabela 3 mostra o resultado da identificação

de parâmetros a partir somente das respostas medidas

com emprego do método estocástico SSI-COV. A

Figura 11 mostra o diagrama de estabilidade criado para

identificação experimental dos parâmetros modais da

torre com isoladores e cabos. Os símbolos utilizados no

referido diagrama de estabilidade obedecem à seguinte

convenção: Å – pólo estável;  ·n – freqüência e vetores

estáveis; ·d – freqüência e amortecimento estáveis;

·f –  freqüência estável.
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Figura 10. Traço da Matriz de Espectro dos Sinais
Medidos na Torre [7].

Modo
Resultados experimentais através do método SSI-COV

Frequências naturais (Hz) Fatores de Amortecimento (%)

1º 1,789 1,580

2º 1,846 0,583

3º 2,150 1,018

4º 2,775 1,318

5º 2,917 1,054

6º 3,107 2,276

Tabela 3. Modos experimentais identificados com o
método SSI-COV.

Figura 11. Diagrama de estabilidade criado com método SSI-DATA para identificação das freqüências da torre situadas na faixa
de 0 a 5 Hz [1].

Modo

Freqüência Natural (Hz)

SSI-COV
                                                          ELEMENTOS FINITOS

Modelo 1 MAC Modelo 2 MAC Modelo 3 MAC

1 1,786 1,368 0,9192 1,761 0,9290 1,804 0,9267

2 1,846 1,463 0,9746 1,985 0,9899 1,868 0,9555

3 2,148 1,382 0,9218 2,107 0,9623 2,186 0,9772

4 2,776 3,024 0,8608 2,957 0,8270 2,864 0,7763

5 2,914 - - - - 2,864 0,7657

6 3,099 3,519 0,8816 3,638 0,9385 3,698 0,9518

Tabela 4. Freqüência naturais e seus respectivos valores de MAC.



Os resultados da análise modal realizada nos

três modelos numéricos assim como as freqüências

experimentais dos respectivos modos de vibração são

apresentados na Tabela 4. De forma a verificar se os

modos obtidos experimentalmente e numericamente

estão bem correlacionados, os vetores modais obtidos

foram comparados utilizando-se o Modal Assurance

Criterion (MAC) [12].

( )( )
MAC

n e

n e n e
T

=
j j

j j j j

T

T

2 (12)

onde je  é o vetor de deslocamentos modais experi-

mentais e jn  é o vetor de deslocamentos modais obtidos a 

partir dos modelos numéricos. Neste trabalho os vetores

modais são representados por seis graus de liberdade da

estrutura, ou seja, o número de acelerômetros fixados na

torre para a realização da análise experimental.

Comparando os resultados teóricos do Modelo 1 

com os demais modelos e também com os resultados

experimentais observa-se que, embora as freqüências

naturais sejam bastante discrepantes, as formas modais

dos três primeiros modos são bastante semelhantes. Por

outro lado, ao se comparar os resultados do modelo 2

com os resultados experimentais, verifica-se que

somente a incorporação do pêndulo conduz à resultados

próximos dos experimentais. Isso indica que o efeito de

pêndulo dos isoladores no comportamento modal da

torre é bastante significativo.
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Figura 12. Comparação entre a Análise Computacional e experimental, considerando os modelos numéricos 1, 2 e 3.

Torre Cabo Isolado

Análise Experimental Solução Análitica

Modo Frequência Natural (Hz) Modo Frequência Natural (Hz)

1 1,786 20 1,796

2 1,846 21 1,886

3 2,148 24 2,155

4 2,776 30 2,694

5 2,914 32 2,874

6 3,099 34 3,053

Tabela 5. Freqüências experimentais da torre e freqüência
analítica de um cabo isolado.
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Modos
Forma Modal Experimental

(SSI-COV)

Formas Modais Teóricas (MEF)

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

1º

ƒ = 1,786Hz ƒ = 1,368Hz ƒ = 1,761Hz ƒ = 1,804Hz

2º

ƒ = 1,846Hz ƒ = 1,463Hz ƒ = 1,985Hz ƒ = 1,868Hz

3º

ƒ = 2,148Hz ƒ =1,382Hz ƒ = 2,107Hz ƒ = 2,186Hz

4º

Tabela 6. Comparação Entre as Formas Modais Experimentais (SSI-COV) e Teóricas (MEF).



Analisando os resultados obtidos com o

modelo 3, verifica-se que tanto as freqüências naturais

como as formas modais dos cinco primeiros modos de

vibração são bastante próximos dos parâmetros

experimentais. Isso se deve ao fato de que da rigidez

geométrica proporcionada pelos cabos condutores nos

isoladoras é bastante significativa, principalmente nos

modos com freqüências acima de 2,15Hz. Diante dos

resultados mostrados na Tabela 4 buscou-se avaliar o

comportamento modal somente dos cabos. Como pode

ser observado na Tabela 5, os parâmetros modais dos

cabos predominam no sistema estrutural formado pelo

conjunto torre-isoladores-cabos. Esse fato é confirmado

pelo surgimento de vários modos com freqüências

próximas entre si no modelo 3 (modelo com cabos).

A Figura 12 apresenta a comparação entre os

resultados dos modelos numéricos e o resultado da

análise experimental.

As primeiras quatro formas modais obtidas nas

análises numéricas e experimentais são apresentadas na

Tabela 6. Diante dos resultados em ambas as análises

deve-se destacar o fato de a quinta forma modal só apa-

recer bem definida no modelo numérico 3 que considera 

o acoplamento dos cabos condutores a torre. Assim

sendo o modelo 3 reproduz, com maior precisão, o com-

portamento modal da torre em estudo até o quinto modo

de vibração.

Conclusões

A inclusão da barra de pórtico espacial repre-

sentando a cadeia de isoladores conduz a significativas

alterações nos parâmetros modais da torre. Observou-se

que a precisão na modelagem do acoplamento entre os

cabos condutores e isoladores com a torre são funda-

mentais para reproduzir o comportamento da torre. Com 

base nos resultados das análises realizadas, verificou-se

que os parâmetros modais dos cabos predominam no

sistema estrutural formado pela torre-isoladores-cabos.

Diante dessa constatação, pode-se inferir que o

comportamento dinâmico de um ou mais cabos que

vibrando isoladamente ou em conjunto podem, desta

forma, excitar o sistema estrutural como um todo. 
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Introduction

2-Phenyl-4-arylmethylene-2-oxazolin-5-one

derivatives have been widely employed in the synthesis

of heterocyclic compounds [1-5]. In continuation of my

interest in the synthesis of heterocyclic compounds using

oxazolones [6], I report herein the reaction 2-

-phenyl-4-arylmethylene-2-oxazolin-5-one (1a, b)   with 

some amines, namely 2-amino thiazole (2), 2-amino

benzothiazole (5), and N-(4-aminophenyl)acetamide (8), 

in  different  reaction conditions. When the reaction was

carried out in reflux conditions, I obtained the

corresponding carboxamide derivatives (3a, 3b; 6a, 6b,

and 9a, 9b) respectively while when the reaction was

carried out in fusion conditions the corresponding 

imidazolone derivatives (4a, b; 7a, b and 10a, b) were

obtained respectively [7,8].

Reaction of 2-phenyl-4-arylmethylene-2-

oxazolin-5-one (1a, b) with 2-amino imidazolone

derivative (11) was studied that gave the corresponding

biimidazole dione derivatives (12a, b).Also reaction of

2-phenyl-4- phthalidyliden-1,3-oxazolin-5-one (14)

derivatives with  p-nitrophenylazo aniline derivative

(15) was studied.

Results and discussion

The reactions of 4-arylmethylene-2-

phenyl-2-oxazolin-5-ones  (1a, b) with different amines

namely 2-amino thiazole (2), 2-amino benzothiazole

(5), and N-(4-aminophenyl)acetamide (8) were studied.

It was found that the products obtained depend on the

Abstract
The reaction of 2-phenyl-4-arylmethylene-2-oxazolin-5-one (1a, b) with some amines (2;5 and 8)
depends upon the reaction conditions. It was found that when the reaction was carried out in reflux
conditions, I obtained the corresponding carboxamides (3; 6 and 9) respectively,  while when the
reaction was carried out in fusion conditions ,the corresponding imidazolones (4;7 and 10) respectively 
were obtained. Using 2-phenyl-4-phthalidyliden-1,3-oxazolin-5-one (14) with p-nitrophenylazo
aniline derivatives (15a, b), It ,s not gave the corresponding  carboxamides or imidazolones and instead
the corresponding 2-[2-alkyl-4-(4-nitrophenylazo)-phenyl]-isoindole-1,3-diones (17a, b)  were
obtained.
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reaction conditions. Thus, the reaction of oxazolone

derivatives (1a, b) with 2-amino thiazole (2), 2-amino

benzothiazole (5) or N-(4-aminophenyl)acetamide (8)

in refluxing ethanol gave the corresponding

carboxamide derivatives (3a, b, 6a, b and 9a, b)

respectively, while when the reaction was carried out

under fusion condition and in the presence of sodium

acetate, I obtained the corresponding imidazolinone

derivatives (4a, b, 7a, b and 10a, b) respectively [6].

(Scheme 1). The structures of the products were

identified by spectral  as well as elemental analyses.

In the mass spectra of the measured compounds that

have chlorine  they gave M and M+2  due to chlorine

isomers.
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Reaction of 4-chlorophenyl-methylene-2-

-phenyl-2-oxazolin-5-one (1b) with hydrazine

gave  the  co r r espond ing  1 -amino -4 -

-(4-chlorobenzylidene)-2-phenyl- imidazolin-

-5 -one  (11 ) .Th e  reac t ion  o f   the  amino

imidazo lone  (11 )  w i th  2 -phenyl -4 -a ry l

methylene-2-oxazolin-5-one (1a, b) under fusion

cond i t i on  gave  t he  co r r e spond ing

4-(4-chlorobenzylidene)-4`-(4-arylidene)-2,2`-di

phenyl-4H,4`H-[1,1`]biimidazolyl-5,5`-diones

(12a, b) respectively. On the other hand, the

reaction of (11) with phthalic anhydride under

fus ion  cond i t i on  gave  2 - [4 - (4 -ch lo ro -

-benzylidene)-5-oxo-2-phenyl-4,5-dihydro-imid

azol-1-yl]-isoindole-1,3-dione (13)

Recently6   I and others studied the reaction of 

4-arylmethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-ones (1a,

b) with p-nitrophenylazo aniline derivatives (15a,

b). Here I aimed to synthesized other derivatives of

imidazolones such as (16)  by treating of

2-phenyl-4-phthalidyliden-1,3-oxazolin-5-one (14)

[7,8] with   p-nitrophenylazo aniline derivatives

(15a, b) in refluxing  acetic acid and in the presence

of freshly fused sodium acetate, It ,s failed and

instead the corresponding 2-[2-alkyl-4-(4-

-nitrophenylazo)-phenyl]-isoindole-1,3-diones

(17a, b) were obtained ,whose structure were

identified by spectral and elemental analyses. The

mechanism of formation   of (17a, b) can be

described as  shown in scheme (3).
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Experimental

Melting points were measured on a

MEL-TEMPII apparatus and uncorrected. Infrared

spectra were measured with Perkin-Elmer FT IR 410 

spectrometer in KBr. The 1H NMR spectra were

performed on 400 MHz Varian Gemini NMR

spectrometer at Cairo University using appropriate

solvent and TMS as an internal standard. Mass

spectra and elemental analyses were carried out by

micro analytical unit, Cairo University.

Reaction of  4-arylmethylene-2-phenyl-

-2-oxazolin-5-one (1a,b) with amines (2,5 and

8) :(a)  Reflux  condition: General Method:

To a solution of 4-arylmethylene-2-

-phenyl-2-oxazolin-5-one (1a, b) (1 mmol) in

ethanol (50 ml), the  amine (2,5 or 8) (0.001 mol)

was added.The reaction mixture was refluxed for 3

h. After cooling the precipitated product was

collected and crystallized from the proper solvent.

The results can be summerized as the following:

3a): Yield 73%, pale yellow powder,

m.p.140oc (ethanol).IR: u= 3237 cm-1 (NH), 1690

(CO) .-1 H NMR (DMSO): d 3.3 (s, 3H, OCH3),

7.1-7.9 (m,12 H, 9 Ar-H + PhCH= + 2 H of thiazole), 

10.3 (s, 1H, NH), 10.6 (s, 1H, NH).MS: m/z (%) 379

(23) [M].

C20H17N3O3S (379.37)     Calcd.  C 63.3   H

4.52  N 11.08  S 8.43  

Found   C63.1    H 4.61  N 11.28  S 8.51

3b): Yield 81 %, pale yellow powder,

m.p.191oc (ethanol). IR : u= 3230 cm-1  (NH) ,1690

(CO). MS: m/z (%) 383 (13) [M], 385(4) [M+2].

C19H14N3O2SCl  ( 383.79 )      Calcd.   C 59.46 

H 3.68  N 10.95  S 8.34 

Found   C 59.32    H 3.59 N 10.90  S 8.49 

6a): Yield 79%, pale yellow crystals,

m.p.172oc (ethanol). IR: u= 3230 cm-1 (NH)

,1697 (CO) .-1 H NMR (DMSO): d 3.1 (s, 3H,
OCH3), 6.9-8.1 (m, 14 H, 13 Ar-H + PhCH=),
10.2 (s, 1H, NH), 10.7 (s, 1H, NH).-MS: m/z (%)
429 (12)[M].

C24H19N3O3S (429.43)   Calcd.  C 67.13  H

4.46  N 9.78  S  7.45 

Found   C 67.02  H 4.52  N 9.81  s 7.61  

6b): Yield 83%, yellowish white crystals,

m.p.215oc (ethanol). IR:  u= 3290 cm-1 (NH),

1692 (CO).- MS:  m/z  (%)433 (12)  [M], 451 (5)

[M+2].

C23H16N3O2SCl  (433.85)  Calcd.  C 63.62  H

3.68  N 9.68  S 7.37 

Found  C 63.44  H 3.62  N 9.51  S 7.20

9a): Yield 67 %, pale yellow crystals,

m.p.149 oc (ethanol). IR : u= 3300 cm-1 (NH) ,1685

(CO) .-1 H NMR ( CDCl3): d 3.2 (s, 3H, OCH3), 3.6

(s,3H,OCH3), 6.9-7.7 (m,14 H, 13 Ar-H + PhCH=),

10.2 (s, 1H, NH), 10.5 (s, 1H, NH), 10.7 (s, 1H, NH). 

-MS: m/z  (%) 429 (19) [M].

C25H23N3O4 (429.47)     Calcd.   C 69.92  H

5.40  N 9.78 

Found   C 70.03  H 5.51  N 9.63 

9b): Yield 61% , yellowish white crystals,

m.p.195 oc (ethanol). IR : u= 3290  cm-1 (NH) , 1680

(CO) .-1 H NMR (DMSO): d 3.1 (s, 3H, OCH3),

7.1-8.1 (m,14 H, 13 Ar-H + PhCH=), 10.2 (s, 1,

NH),10.6 (s,1H,NH),10.7 (s,1H, NH)..-MS: m/z

(%) 433 (32) [M], 435 (5) [M+2].

C24H20N3O3Cl ( 433.89)   Calcd. C 66.44  H

4.65  N 9.68 Cl 8.17 

Found   C 66.53 H 4.52  N 9.81  Cl 8.01   

b) Fusion condition:General Method:

A mixture of  an equimolar amount of (1a, b),

amine (2,5 or 8) (1 mmol) and freshly fused sodium

acetate (2 mmol) was fused at 180-200 oc for 3-4

h.,then boiled with glacial acetic acid (25 ml),filtered

as hot. After colling the precipitated product was

collected and crestallized from the proper solvent.

The results can be summerized as the following: 

4a): Yield 78 %, yellow crystals, m.p.245 oc

(AcOH). IR : u= 1715 cm-1 (CO), 1600 (C=N).1 H

NMR  (DMSO): d 3.7 (s, 3H, OCH3), 7.1-7.8  (m,12

H,  9  Ar-H + PhCH= + 2 H of thiazole).-MS: m/z

(%) 361(42) [M].

C20H15N3O2S (361.36)   Calcd.  C 66.48  H

4.18  N 11.63  S  8.86 

Found  C 66.53  H 4.23  N  11.70  S  8.68
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4b): Yield 82 %, m.p.217 oc  (AcOH). IR: u=

1718 cm-1 (CO), 1595 (C=N).-MS: m/z (%) 365 (16)

[M], 367 (2) [M+2).

C19H12N3OSCl  (365.78)   Calcd. C 62.39  H

3.31  N 11.49  S 8.75 

Found  C 62.48  H 3.50  N 11.56  S 8.89 

7a): Yield 81 %, yellowish crystals, m.p. 228 oc

(AcOH). IR: u= 1710 cm-1 (CO),1595  (C=N).-1 H

NMR (DMSO): d 3.6 (s, 3H, OCH3), 7.1-8.1 m, 14H,

13Ar-H+PhCH=). -MS: m/z (%) 411 (19) [M].

C24H17N3O2S (411.42)  Calcd.  C 70.07  H

4.16 N 10.21  S 7.78 

Found   C70.21  H 4.21  N 10.11  S 7.52

        

7b): Yield 72 % , cream crystals, m.p.272 oc

(AcOH). IR : u= 1720 cm-1  (CO), 1600 (C=N). -MS:

m/z (%) 415 (19) [M], 417 (3) [M+2].

C23H14N3OSCl (415.84)  Calcd.   C 66.43  H

3.39  N 10.10  S  7.70 

Found    C 66.52  H 3.47  N 10.29  S 7.90

10a): Yield  78%, yellowish powder,

m.p.151 oc ( DMF). IR: u= 1715 cm-1 (CO), 1590

(C=N).- 1 H NMR ( CDCl3): d  3.2 (s,3H,OCH3), 3.6

(s,3H,OCH3), 6.7-7.9 (m, 14H, 13Ar-H+PhCH=),

10.6(s,1H,NH),.-MS: m/z  (%) 411 (9) [M].

C25H21N3O3  (411.46)  Calcd. C 72.98  H 5.14  

N 10.21 

Found  C 73.11  H 5.23  N 10.02 

10b): Yield 68 %, brown crystals, m.p.154 oc  (

AcOH).  IR: u= 1710 cm-1  (CO), 1600 (C=N).-1 H

NMR (CDCl3): d 3.5 (s, 3H, OCH3), 7.2-7.9 (m, 14H,

13Ar +PhCH=),  10.4 (s, 1H, NH),. -MS: m/z  (%)  415

(19) [M], 417 (1) [M+2].

C24H18N3O2Cl (415.88)   Calcd. C 69.31  H

4.36  N 10.10 

Found  C 69.49  H 4.50  N 10.01

Synthesis of 4-(4-chlorobenzylidene)-

-4`-(4-arylidene)-2,2`-diphenyl-4H,4`H-[1,1`]bii

midazolyl-5,5`-diones (12a, b): An equimolar

amount  of  1-amino-4-(4-arylmethylene)-

-2-phenyl- imidazol idin-5-one (11 )  and

4-arylmethylene-2- phenyl-2-oxazolin-5-one (Ia,b) 

(0.001  mole)  was fused for 1h.,  then boiled in acetic 

acid and filtered off. After cooling, the precipitated

product was collected and crystallized from proper

solvent.

12a):  4-(4-Chlorobenzylidene)-4`-

-(4-methoxybenzylidene)-2,2`-diphenyl-4H,4`H-[1,1

`]biimidazolyl-5,5`-dione: yield 76 %, Straw yellow

needless, m.p. 159-610C ( AcOH ).IR: u=1769, 1688

cm-1 (C=O); 1600 (C=N).- 1H NMR (DMSO): d 3.87

(s,3H,OCH3),  7.6 (m, 20H, 18Ar-H+2PhCH=).  

C33H23N4O3 Cl (559.01)  Calcd.  C 70.90 H

4.15 N 10.02 Cl 6.34   

Found C 71.02 H 4.09 N 9.98  Cl 6.35

12b) 4,4`Bis-(4-chlorobenzylidene)-

-2,2`-diphenyl-4H,4`H-[1,1`]biimidazol-yl-5,5`-dio

ne:  yield 81%,  Dark brown crystals,  m.p. 183-5 0C

(AcOH). IR:  u = 1796, 1702 cm-1  (C=O); u 1592 

(C=N).-MS:  m/z  (%) = 562 (11) [M], 566 (4) [M+2].

C32H20N4O2Cl2 (563.43)  Calcd.   C 68.21 H

3.58 N 9.94 Cl 12.58

Found  C 68.28 H3.60 N 10.01 Cl 12.55 

Synthesis of 2-[4-(4-chlorobenzylidene)-

-5-oxo-2-phenyl-4,5-dihydro-imidazol-1-yl]-isoindol

e-1,3-dione (13): A mixture of 1-amino-4-(4-

-chlorobenzylidene)-2-phenyl imidazolidin-5-one (11)

(0.563 gm; 0.001 mole) and phthalic anhydride (0.148

gm; 0.001 mole) was fused for 1h. The reaction mixture

was boiled in acetic acid, filtered off. The product

formed after cooling was collected and crystallized from 

dilute ethanol (3:1), yield 92 %, faint yellow powder,

m.p. 138-140 0C.-IR: u= 1721, 1697cm-1 (C=O); 1598

(C=N).-MS: m/z (%) = 427 (15) [M], 429 (5) [M+2].

C24H14N3O3Cl (427.85)    Calcd    C 67.38 H

3.30 N 9.82 Cl 8.29   

Found  C 67.51 H  3.27 N 9.88 Cl 8.41

                                                              

Synthesis  of  2-[2-alkyl-4-(4-

-nitrophenylazo)-phenyl]-isoindole-1,3-dione

derivatives (17a, b). To a solution of 2-phenyl-4-

-phthalidyliden-1,3-oxazolin-5-one (14) (0.293 gm;

0.001 mol) in glacial acetic acid (30 ml) and in the

presence of freshly fused sodium acetate (0.164 gm;

0.002 mole), p-nitrophenylazo aniline derivatives

(15 a, c) (0.001 mole) was added. The reaction

mixture was refluxed for 3h. After cooling the

precipitated product was collected and crystallized

from the proper solvent.
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2-[2-Methyl-4-nitrophenylazo)-phenyl]-isoin

dole-1,3-dione (17a): Yield 65%, Pale brown powder;

m.p. 294-6 0C (ethanol).- IR: u= 1740,1671 cm-1

(C=O).-1H NMR (DMSO): d= 1.93 (s, 3H, CH3); 7.8

(m, 11H, Ar-H).-MS: m/z (%) 386 (3)  

C21H14N4O4  (386.36)  Calcd.  C 65.28 H 3.65 

N  14.50

Found   C 65.11 H 3.66 N 14.38

 

2-[2-Methoxy-4-nitrophenylazo)-phenyl]-

isoindole-1,3-dione (17b): yield 40 %, Brown

powder,  m.p. 288-90 0C (AcOH).- IR: u =

1741,1672 cm-1  (C=O).- 1H NMR ( DMSO) d= 3.91

(s, 3H, OCH3); 7.8 (m, 11H, Ar-H).-MS: m/z (%)

402 (9) (M).

C21H14N4O5 (402.36)  Calcd. 65.69  H  3.51 

N 13.92

Found 65.71  H  3.60  N  14.02 
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Introdução

Dentre os tipos de rede existentes, as redes sem

fio, também conhecidas como Wireless, Wi-Fi

(Wireless Fidelity) e WLANs (Wireless Local Access

Network), têm adquirido grande destaque pelas suas

características de mobilidade, flexibilidade, simpli-

cidade de instalação e baixo custo. Todavia, essa

facilidade traz consigo riscos importantes à segurança,

principalmente devido à instalação dos equipamentos

sem as configurações adequadas [1], o que deixa muitas

redes domésticas e até mesmo de empresas, comple-

tamente vulneráveis. Segundo Nakamura [2], e só para

que se tenha uma dimensão do problema, há pouco

tempo um estudo de análise de  segurança em redes

realizado nos Estados Unidos nos aeroportos inter-

nacionais de Denver e San Jose, detectou que a

American Airlines operava uma rede sem fio totalmente

desprotegida, tendo sido possível inclusive monitorar o

tráfego de operações de check-in na mesma.

Outro fator que afeta diretamente a segurança

das redes Wi-Fi é o próprio meio de transmissão que

torna essas redes mais expostas, vez que os dados são

transmitidos através de ondas de rádio pelo espaço.

Como o meio de transmissão é compartilhado entre

todas as estações conectadas à rede, todo o tráfego fica

visível para todos [1], o que representa um grande risco,

pois para capturar qualquer pacote de dados, o atacante
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não precisa sequer estar no mesmo ambiente físico,

podendo estar em qualquer local dentro da área de

cobertura do sinal. Propagado dessa forma, o sinal pode

alcançar até três quilômetros de raio [3, 4], na ausência

de obstáculos importantes, podendo ser rastreado com

uma antena de alto ganho [4], possível de ser construída

até mesmo com materiais simples como uma lata de

batatas Pringles [5]. Eis então outra vulnerabilidade

inerente à tecnologia das redes sem fio. Não há como

controlar o alcance do sinal da rede, sendo possível a

qualquer pessoa com poucos conhecimentos técnicos e

uma antena adequada, conectar-se a ela, usufruir do

acesso à Internet e até mesmo alcançar arquivos e outros

recursos compartilhados na rede local [4], caso ela não

esteja devidamente configurada. 

Visando amenizar esse cenário tão hostil,

foram desenvolvidos algoritmos de criptografia para 

uso nas redes Wi-Fi que embaralham os dados,

tornando-os incompreensíveis para quem não possui 

a chave de acesso [4]. Tais algoritmos, se utilizados

de modo adequado, garantem razoável nível de

segurança para os dados que trafegam nas WLANs.

Outra ferramenta de defesa importante para ambi-

entes que requerem um nível mais elevado de

proteção são as VPNs (Virtual Private Network) [6 -

8], que criam uma espécie de túnel por onde os dados 

trafegam de forma criptografada. Juntamente com a

VPN é importante o uso de um firewall [8], uma

espécie de filtro que trabalha analisando pacotes de

dados que chegam, decidindo o que pode passar e o

que deve ser retido, baseado em um conjunto de

regras predefinidas. Estas duas tecnologias combi-

nadas produzem um ótimo nível de segurança,

dificultando sobremaneira as tentativas de acesso

indevido. 

Para Tanenbaum [9], no contexto das redes

domésticas a segurança deve ser de fácil utilização,

mesmo para usuários inexperientes e arremata: “Isso 

é algo mais fácil de dizer do que fazer, até mesmo no

caso de usuários altamente sofisticados”. Em

resumo, Tanenbaum [9] acredita que o futuro das

redes sem fio é promissor, mais ainda apresenta

alguns desafios como a necessidade de ser fácil de

administrar, confiável e segura, mesmo para

usuários não técnicos.

Considerando que o termo “redes wireless”

abrange vários tipos de redes sem fio, desde

telefonia celular, passando por redes de pequeno

alcance como as redes Bluetooth e chegando até às

redes metropolitanas conhecidas como WiMAX

(Worldwide Interoperability for Microwave

Access), é importante frisar que o presente trabalho

tem como objetivo a análise, sob o aspecto da segu-

rança, das redes wireless baseadas nos padrões

802.11. Mais especificamente, serão analisadas as

redes de topologia infraestruturada, que necessitam

de um equipamento concentrador para a distribuição 

do sinal e que representam a grande maioria das

redes domésticas e de pequenos escritórios, além de

ser comum em aeroportos, shoppings e cyber cafés.

O presente trabalho visa, além de fazer uma

análise acurada das vulnerabilidades que cercam a

tecnologia das redes sem fio, alertar técnicos e

usuários  para o risco de configurações inadequadas

e do uso dessas redes sem os cuidados básicos.

Fundamentos das
redes Wireless

Modo de transmissão

No Brasil, o órgão responsável pelo licen-

ciamento de frequências de radiotransmissão é a

ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações)

que, seguindo convenções internacionais, dispo-

nibiliza três segmentos de radiofrequência para uso

sem necessidade de licenciamento [1], conforme

resolução nº 365 de maio de 2004 e seu anexo, que trata 

dos equipamentos de radiocomunicação [10]. As

frequências disponíveis em cada uma das três faixas

são: 902 – 928 MHz; 2,4 – 2,5 GHz e 5,150 – 5,825

GHz. Dentre essas faixas de frequência, as de nosso

interesse são as duas últimas, posto que são as faixas

utilizadas pelos padrões 802.11b, 802.11g  (2,4 GHz) e 

802.11n (5 GHz) que representam quase a totalidade

dos equipamentos para redes sem fio disponíveis

atualmente. 

Segundo Haykin e Moher [11], a transmissão

sem fio ocorre com a geração de um sinal elétrico

contendo as informações desejadas no transmissor e

propagação das ondas de rádio correspondentes. No

outro polo, o receptor se incumbe de recuperar o sinal

elétrico gerado no transmissor. Em síntese, o sinal

elétrico é convertido pela antena em onda de rádio, que

então é propagado através do ar e depois convertido

novamente em sinal elétrico pelo receptor.
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Padrão IEEE 802.11

Iniciado em 1997, o padrão 802.11 usa a

faixa de 2.4 GHz e previa taxas de transmissão de 1 e

2 megabits. Em 1999 o instituto publicou as

especificações do padrão 802.11b que podia chegar

a 11 megabits e foi o responsável direto pela

popularização da tecnologia [4]. Paralelamente, a

equipe de engenheiros do IEEE trabalhava no

padrão 802.11a, que foi publicado logo em seguida e 

utiliza a faixa de frequência de 5 GHz, aumentando a

velocidade nominal para 54 megabits, porém,

alcançando somente a metade da distância atingida

pelo padrão 802.11b ao usar o mesmo tipo de antena. 

Por existirem menos dispositivos operando na faixa

dos 5 GHz, essa é uma faixa menos sujeita a

interferências, todavia, perdeu espaço no mercado

devido ao lançamento antecipado de equipamentos

no padrão 802.11b, que usam a faixa de 2.4 GHz. Em 

seguida foram publicadas as especificações do

padrão 802.11g que incorporou novas tecnologias

de modulação do sinal, sendo o mais utilizado

atualmente, funcionando também na frequência de

2,4 GHz e suportando velocidade nominal de 54

megabits [12, 13]. Dispositivos mais recentes são

capazes de funcionar nos padrões 802.11b, 802.11g

e 802.11a simultaneamente. 

A partir de 2004 o IEEE vem trabalhando numa

nova especificação que visa alcançar taxas de transmissão 

superiores às redes cabeadas de 100 megabits. Para tal,

vem adicionando melhorias no algoritmo de transmissão,

combinado com o uso de MIMO (Multiple-Input

Multiple-Output), que permite o uso de vários fluxos de

transmissão simultâneas, utilizando-se para isso de mais

de um conjunto de receptores, transmissores e antenas.

Este novo padrão chama-se 802.11n e, apesar de ainda

não estar completamente concluído, alguns fabricantes

lançaram, ainda em 2008, alguns equipamentos com a

denominação “draft n” que conseguem chegar a incríveis

300 megabits nominais de velocidade, mantendo ainda a

compatibilidade reversa com os padrões 802.11b e

802.11g [4].

Segurança no padrão 802.11

A primeira iniciativa do IEEE visando tornar

as redes sem fio seguras foi o padrão WEP

(Wired-Equivalent Privacy) que, como o próprio

nome sugere, pretendia prover às redes Wi-Fi, um

nível de segurança equivalente ao das redes

cabeadas [4], o que obviamente mostrou-se falso

dada a grande facilidade com que a criptografia

desse protocolo pode ser quebrada. De fato, o uso de

chaves estáticas e vetores de inicialização que são

transmitidos em claro, combinado com outras

vulnerabilidades do WEP [2], tornam essas chaves

muito fáceis de ser quebradas, tanto as de 64 bits, que 

podem ser quebradas em poucos segundos, quanto

às de 128 bits que podem ser quebradas em pouco

mais de dez minutos. Segundo Morimoto [4], “Usar

WEP em uma rede atual é como fechar a porta de

casa com um arame”.

Visando eliminar dois dos principais problemas

do WEP, a saber, uso de chave estática e criptografia fraca 

[2], novos padrões de segurança para as redes sem fio

foram especificados e receberam o nome de 802.11i, que

não é um novo padrão de rede, mas sim um padrão de

segurança para as redes wireless [4] já existentes. Nesse

diapasão, a Wi-Fi Alliance, como medida emergencial e

baseada no padrão 802.11i, ainda em fase de finalização

em 2003, especificou o WPA (Wi-Fi Protected Access),

com criptografia feita por TKIP (Temporal Key Integrity

Protocol), cuja chave de criptografia é trocada

periodicamente, o que, combinado com outras melhorias,

tornou o WPA relativamente seguro.

Com a versão final do padrão 802.11i,

ratificada em 2004, foi lançado o padrão WPA2 [4],

que utiliza o sistema de criptografia  AES (Advanced 

Encryption Standard), muito mais robusto e baseado 

no uso de chaves de 128 a 256 bits, o mesmo usado

pelo governo dos Estados Unidos. O único incon-

veniente é que esse padrão é mais complexo e exige

maior poder de processamento dos equipamentos, o

que pode ser um problema para roteadores sem fio

mais antigos ou mais baratos.

Segundo Morimoto [4], ao usar TKIP (WPA)

ou AES (WPA2), é importante definir uma boa

passfrase, com pelo menos 20 caracteres aleatórios, o

que torna quase impossível a quebra desses protocolos.

Por fim, há duas possibilidades de uso do

WPA, o WPA Personal (WPA-PSK) (Pre-Shared

Key), que usa uma chave previamente compartilhada 

e o WPA Enterprise (WPA-RADIUS) (Remote

Authentication Dial In User Service), onde há a

necessidade de um servidor de autenticação

RADIUS (podendo ser um computador rodando

Linux com o FreeRADIUS) para controlar a auten-

ticação dos usuários [4].
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Topologia de Redes Wireless

Ad-Hoc 

Nesse tipo de topologia não há um equipa-

mento concentrador e a comunicação é estabelecida

diretamente entre os clientes [1]. Utilizada de modo

esporádico e temporário, com fins específicos como

troca de arquivos em reuniões, esse tipo de rede

possui alcance reduzido e pouca utilização.

Infraestruturada 

Nas redes infraestruturadas (Figura 1), que são o

foco deste trabalho, há a presença obrigatória de um

equipamento concentrador chamado Ponto de Acesso e

não é permitida a comunicação direta entre os clientes,

pois tudo deve passar pelo concentrador, também

conhecido como AP (Access Point) [1], ou roteador

wireless. Essa topologia apresenta duas vantagens

importantes: a) todo o controle da rede é feito de forma

centralizada como autenticação, limitação de banda,

efetuação de bloqueios, habilitação de criptografia,

dentre outros; e b) facilidade de interligação da rede

wireless com redes cabeadas pré-existentes e à

Internet.

Vulnerabilidades inerentes
à tecnologia

Configuração de fábrica

Esta é sem dúvidas uma das principais

vulnerabilidades detectadas em um grande número de

redes Wi-Fi. A grande maioria dos Pontos de Acesso

saem de fábrica com ESSID (Extended Service Set

Identifier), senha de administração e endereçamento IP

(Internet Protocol) padrões [1], sendo que essas

informações encontram-se disponíveis nos manuais dos

equipamentos e nas páginas WEB dos respectivos

fabricantes. Sendo assim, caso não sejam trocadas,

permitem fácil acesso de estranhos à rede, inclusive com 

a possibilidade de modificá-las posteriormente.

Configuração aberta

Trata-se de uma falha de segurança bastante

comum, principalmente para quem não tem noção dos

riscos inerentes às redes sem fio [1], uma vez que,

mesmo alterando as configurações de fábrica, o Ponto

de Acesso é deixado no modo aberto, que é o padrão de

fábrica, onde aceita conexões sem exigir autenticação

alguma. Para piorar a situação, se o servidor DHCP

(Dynamic Host Configuration Protocol) estiver ativo

no equipamento, basta que o invasor ligue seu

equipamento e associe-se à rede para receber um

endereço IP válido e passe a compartilhar o acesso à

Internet e a todos os recursos disponíveis na mesma.

Sendo assim, é imprescindível que o modo de segu-

rança do equipamento seja ativado para que exija

autenticação para associação à rede.

Área de cobertura do sinal

Como vimos, não há meios eficientes, na

grande maioria dos equipamentos atuais, para

restringir o alcance do sinal de radiofrequência emitido 

pelo Access Point, mas, segundo Rufino [1], podemos

minimizar o problema posicionando o AP de forma

centralizada no ambiente, afastado de janelas e paredes

externas. Tal procedimento melhora a distribuição do

sinal  e impede que ele vaze com grande intensidade, o

que facilitaria o trabalho de um possível invasor, que
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poderia, com alguns conhecimentos, mapear todo o

ambiente da rede e usar essas informações para desferir 

um ataque eficiente, com objetivos variados como

simplesmente compartilhar o acesso à Internet, desferir 

ataques a terceiros, obter informações sigilosas, etc.

Como todo o tráfego nas redes wireless está sujeito a

ser capturado e copiado,  todas as informações podem

ser conhecidas, caso não estejam cifradas, não havendo 

nem mesmo a necessidade do atacante estar associado

à rede alvo. Essa fragilidade é particularmente

preocupante quando usuários incautos acessam redes

sem fio públicas em aeroportos, shoppings ou cafés.

Tipos de ataques frequentes

Conforme Uchôa [14], os tipos de ataque mais

comuns a que as redes sem fio estão sujeitas são

basicamente os mesmos sofridos pelas redes cabeadas

como scanning, sniffers, spoofing e denial of service. A 

seguir analisaremos os ataques mais frequentes que

podem ocorrer tanto nas redes cabeadas quanto nas

redes wireless com algumas adaptações, sendo mais

efetivos nas redes sem fio pelas vulnerabilidades

intrínsecas à tecnologia destas.

MAC spoofing

Este tipo de ataque é geralmente desferido

contra redes wireless cujo concentrador foi habilitado

para permitir a autenticação baseada em uma tabela de 

endereços MAC (Media Access Control) autorizados. 

Consiste basicamente no atacante clonar o endereço

de MAC de uma interface de rede válida, fazendo-se

passar por ela, ganhando com isso acesso à rede. Isso

pode ser conseguido de diversas formas, sendo as

mais comuns a captura e análise de tráfego  ou um

ataque de força bruta via software, que gera números

aleatórios no padrão de endereços MAC  até que

algum seja reconhecido pela rede [13].

Negação de Serviço – DoS
(Denial of Service)

Segundo Uchôa [14], os ataques de negação

de serviço haviam recebido pouca atenção até a

derrubada completa de servidores importantes como 

Amazon, Yahoo e UOL.

Nas redes wireless o atacante, usando um

notebook ou mesmo um PDA (Personal Digital

Assistant), desfere uma enxurrada de tentativas de

associação ao Access Point até bloquear todos os slots

livres, impedindo assim a associação de usuários

legítimos [13]. Alternativamente, o atacante pode inun-

dar o concentrador com pacotes de desassociação, for-

çando os usuários legítimos a fecharem suas conexões

[13], tomando posse da rede. Outra forma ainda, deste

tipo de ataque, consiste em puro vandalismo [1], onde o

atacante impinge um sinal de ruído com potência sufici-

ente para preencher toda a faixa de frequência da rede

(2.4 ou 5 GHz), de modo a paralisá-la comple tamente.

Associação maliciosa

Neste tipo de ataque o agressor configura sua

placa de rede wireless para funcionar como um

Access Point aberto [13], posicionando-se em locais

públicos com grande concentração de pessoas, como

aeroportos ou shoppings centers. Feito isto, basta

esperar que usuários incautos conectem-se à rede

“aberta”, com o intuito de navegar na Internet e, sem o 

saber, passam a ter seus passos monitorados, sendo

esta uma preparação para o ataque seguinte,

man-in-the-middle. Uma variação extremamente

perigosa e eficaz desse ataque consiste na substituição 

de um Access Point válido por outro controlado pelo

atacante. Essa substituição pode ser efetivada através

de um ataque de negação de serviços no equipamento

válido, sendo em seguida oferecido acesso ao

equipamento controlado pelo atacante. Desse modo,

os usuários são levados a crer que estão conectados a

um Ponto de Acesso confiável, quando na verdade

estão nas mãos do atacante.

Man-in-the-Middle

Este tipo de ataque pode ser iniciado através

de um ataque de negação de serviço (DoS), que força 

o usuário a se desassociar do concentrador

verdadeiro. Pode também partir de um ataque de

associação maliciosa, como visto acima. Nos dois

casos, após a desconexão dos usuários, é oferecido

para nova conexão, um concentrador falso contro-

lado pelo atacante [13]. Obtendo sucesso nesta fase,

o agressor passa então a intermediar a comunicação

da vítima com a Internet, capturando todas as

informações disponibilizadas pelo usuário como
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logins, senhas e arquivos. Um exemplo prático pode

ser observado quando o usuário tenta acessar sua

conta bancária através dessa conexão. Se um ataque

man-in-the-meadle estiver em curso, o usuário é

conduzido a uma página falsa, onde é solicitado a

fornecer sua senha de acesso que, paralelamente, é

utilizada pelo atacante na página verdadeira do

banco. Desse modo o atacante obtém acesso total e

irrestrito à conta bancária da vítima.

Recomendações de segurança

Neste tópico serão apresentadas reco-

mendações genéricas de segurança que podem ser

implementadas ou ativadas diretamente nas

configurações dos equipamentos da rede, indepen-

dente do sistema operacional utilizado, bem como

recomendações de segurança para uso de redes wireless

públicas. As recomendações apresentadas devem ser

adicionadas em camadas sucessivas, provendo desta

forma, níveis cada vez maiores de defesa.

Das recomendações apresentadas a seguir, as

duas primeiras provêem um tipo de proteção

conhecida como “segurança por obscuridade” [1],

que não representam um mecanismo de defesa

efetivo, pois baseiam-se apenas no fato do atacante

desconhecer algumas informações da rede, o que faz

com que estes sejam considerados métodos  frágeis.

Todavia,  quando combinados com outros

mecanismos de defesa, inibem os ataques mais

simples e dificultam sobremaneira o êxito dos

ataques mais sofisticados.

Não divulgação do ESSID

O ESSID nada mais é que o nome da rede. Esta

regra, que é configurada no próprio concentrador,

procura dificultar ataques escondendo o nome da rede

[1], ou seja, não divulgando-o através de requisições de 

broadcast. Em termos práticos, significa que o atacante 

teria que saber de antemão o nome da rede alvo para

poder promover um ataque. É considerado um

procedimento frágil de segurança devido ao fato de que 

o nome da rede  pode ser obtido pela captura e análise

de pacotes da própria rede, utilizando-se para isto,

programas facilmente encontrados na Internet como o

Kismet [15].

Alteração do ESSID padrão

Como o ESSID padrão consta dos manuais e

das páginas dos fabricantes na Internet, sua alteração 

inibe tentativas de ataque menos sofisticadas, não

sendo de todo efetivo pelo fato de que o novo ESSID

também pode ser capturado pela captura e análise do

tráfego da rede.

Modificação da
senha padrão de administrador

Esta recomendação parece óbvia, mas é

incrivelmente grande o número de administradores

que negligenciam esta regra tão básica, deixando o

Access Point com a senha de administrador padrão

que vem de fábrica [2]. Nunca é demais enfatizar a

importância de usar uma boa política de senhas no

momento da troca.

Desabilitação do serviço de DHCP

Em redes domésticas ou de pequenos

escritórios, onde o número de equipamentos é reduzido,

é aconselhável atribuir endereços IP fixos aos clientes e

desabilitar essa funcionalidade que atribui endereços IP

dinamicamente aos equipamentos que se associam ao

Access Point.

Controle de acesso por MAC

Este procedimento incrementa o nível de

segurança ao permitir que apenas clientes com endereço

MAC da placa de rede cadastrados no access point,

possam se associar e acessar a WLAN [2]. Lembrando

que através de um ataque de MAC spoofing é possível

driblar esse controle e usar um endereço de uma placa

cadastrada no concentrador.

Criptografia de autenticação
WPA/WPA2/802.11i

Atualmente os padrões de segurança WPA e

WPA2 são os únicos que provêem um nível aceitável

de segurança para autenticação nas redes wireless. É

recomendado o WPA-PSK (Personal) para uso
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doméstico e pequenos escritórios e o WPA2-RADIUS

para empresas que podem dispor de um computador

com características de servidor, para instalação do

FreeRADIUS que se encarregará da autenticação dos

usuários [4].

Utilização de redes Wireless públicas

Esta recomendação refere-se aos proce-

dimentos de segurança a serem observados por

usuários de redes Wi-Fi públicas disponíveis em

shoppings, cyber cafés, aeroportos, dentre outros

locais. Ao conectar-se a essas redes, é imprescindível

que o equipamento do usuário esteja com seu sistema

operacional atualizado, um bom anti-vírus ativo, um

firewall configurado adequadamente e com o recurso

de compartilhamento de pastas e arquivos desativado.

É importante também lembrar que não é seguro utilizar

essas redes para acessar sistemas remotos sensíveis que 

exijam autenticação com login e senha, muito menos

efetuar operações de acesso a contas bancárias.

Considerações finais

Indiscutivelmente as redes wireless conqui-

staram seu espaço e vieram para ficar. Sua imensa

popularização é sem dúvida fruto dos vários

benefícios que elas propiciam aos usuários, como

flexibilidade, acessibilidade, mobilidade e baixo

custo. Porém, trouxeram também consigo, riscos

importantes à segurança, que podem restringir sua

utilização em ambientes que manipulam infor-

mações sensíveis. 

Como sabemos, não existem redes wireless

cem por cento seguras, mas os atuais padrões permitem 

a implementação de níveis aceitáveis de segurança,

exigindo porém, conhecimentos adequados das

peculiaridades da tecnologia utilizada. Ainda como

forma de redução de riscos residuais, é recomendável a

implementação de uma camada extra de proteção via

software, com uso de um túnel VPN, maximizando

sobremaneira o nível de segurança adotado.

Por fim, conclui-se que o futuro das redes sem

fio está intimamente relacionado ao desenvolvimento

de padrões de segurança cada vez mais robustos que

garantam a confiabilidade, integridade e confiden-

cialidade das informações.
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Resumo
Apresenta-se um estudo abrangendo a análise estática e modal de uma ponte ferroviária em concreto
protendido através do método dos elementos finitos. Foca-se a análise na influência das condições de
suporte do tabuleiro, através da consideração de vários modelos numéricos, abrangendo a presença de
diversos elementos estruturais, quais sejam: aparelhos de apoio de neoprene, pilares, encontros, blocos
de fundação, e estacas. Observa-se que os valores das freqüências naturais e das formas modais do
sistema são sensíveis no que se refere aos elementos utilizados na representação dos apoios. Assim, o
objetivo do trabalho é verificar a influência destes elementos na resposta dinâmica da estrutura do
tabuleiro. Os resultados das análises modais obtidas com os diversos modelos são comparados entre si
e com os resultados experimentais determinados através da monitoração da estrutura sujeita a vibração
ocasionada pela passagem de trens de carga.
Palavras-chave: pontes, concreto protendido, análise modal e elementos finitos.

Abstract
INFLUENCE OF SUPPORT CONDITIONS IN THE NUMERICAL MODELING OF A
RAILWAY BRIDGE. This paper presents a study about the behavior of a prestressed concrete
railway bridge, regarding the static and modal analysis of the structure using the Finite Element
Method. The study addresses the influence of the support conditions on the behavior of the bridge
deck, considering different numerical models, which take into account several structural elements, 
such as: neoprene bearings, columns, abutments, foundation blocks and piles. It is observed that
the natural frequencies and corresponding mode shapes are sensitive with regard to the elements
used in the numerical modeling of the supports. Thus, the objective of the present work is to verify
the influence of these elements on the dynamic response of the bridge deck. The results of the
modal analysis performed on the different models are compared against each other, as well as with
experimental data, obtained through instrumentation of the bridge subject to vibration induced by
the railway traffic.
Key-words: bridge, prestressed concrete, modal analysis, finite elements.
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Introdução

A importância econômica de estruturas civis

tais como as pontes ferroviárias, tanto para o transporte

de insumos e produtos de diversos setores da indústria,

como no transporte de passageiros, tem motivado um

grande esforço de pesquisa relacionada ao compor-

tamento destas estruturas em todo o mundo. 

 Em particular, recentemente no Brasil, vem

sendo desenvolvido um projeto de pesquisa da

Universidade Federal do Pará com a companhia

mineradora Vale, onde métodos numéricos e

experimentais estão sendo utilizados na avaliação da

integridade estrutural das pontes e viadutos ferroviários

ao longo da Estrada de Ferro Carajás (EFC) que liga a

Serra dos Carajás ao Terminal Marítimo Ponta da

Madeira, cobrindo uma distância de 892 km. A cons-

trução da ferrovia teve seu início em 1982, e a mesma

entrou em operação em 1985. Ao longo da ferrovia estão 

dispostas várias obras de arte, tais como pontes e via-

dutos, sujeitas a tráfego intenso desde a sua inauguração.

Uma das áreas que tem sido objeto de estudo no

projeto é quanto ao comportamento dinâmico que estas

pontes experimentam quando da passagem dos trens de

carga. Neste trabalho é analisada uma ponte da EFC, a

ponte sobre o Rio Mearim, localizada ao sul do estado

do Maranhão, próximo à cidade de Vitória do Mearim.

Foram feitas análises experimentais e numéricas

visando determinar os parâmetros modais, freqüência e

modo de vibração da ponte. A modelagem numérica é

feita em várias fases, que consideram progressivamente

os elementos da meso-estrutura e fundação, sendo

possível assim avaliar se uma modelagem mais refinada

é necessária, visto que este modelo será utilizado

também para determinação de esforços em uma situação 

de aumento de carga, embora esta análise não faça parte

do escopo deste trabalho.

Os resultados experimentais e numéricos são

comparados utilizando-se o Modal Assurance

Criteria (MAC).

Descrição da estrutura e
modelo em elementos finitos

A Ponte sobre o Rio Mearim possui traçado

retilíneo, com comprimento total de 355,4 m

constituídos por dois encontros, e nove vãos isostáticos,

sendo oito vãos em concreto protendido e um vão

metálico treliçado. A superestrutura correspondente aos

vãos em concreto protendido é formada por tabuleiros

constituídos de duas vigas longarinas contínuas, laje e

enrijecidas por vigas transversinas. A seção transversal

típica possui uma largura total de 5,85 m. Um arranjo

geral do sistema estrutural da ponte é apresentado na

Figura 1, com as unidades em metros.

A Figura 2 mostra a seção transversal típica

do tabuleiro do vão em concreto protendido. No

entanto, a espessura da alma das vigas longarinas é

variável de 0,70 m a 0,25 m.

Para o presente estudo modelou-se um vão da 

ponte em concreto protendido entre os pilares P8 e

P9 utilizando o programa comercial SAP2000,

sendo este o vão instrumentado nas análises de

campo. Embora o sistema estrutural mostre que os

vãos são independentes, considerou-se a influência

dos vãos adjacentes aplicando-se uma força lateral
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Figura 1. Esquema geral da ponte.

Figura 2. Seção transversal típica do tabuleiro do vão em
Concreto Protendido.



de -2.575,602 kN e massa de 551,792 kg. Foi

realizada uma análise considerando-se a modelagem 

da ponte completa e observou-se que não há prejuízo 

na análise ao considerarmos somente um vão.

Para que fosse possível realizar uma análise

da influência das condições de apoio nos parâmetros

dinâmicos, freqüência e modos de vibração, foram

feitos 5 modelos numéricos em ordem crescente de

complexidade. Em todos os casos considerados a

superestrutura (vigas e laje) é modelada somente

com elementos de barra cuja seção representa

conjuntamente a laje e as duas longarinas.

No primeiro modelo, Mod1, não são consi-

derados os elementos da meso-estrutura, aparelhos de 

apoio e fundação. As extremidades do vão têm apoios

do primeiro gênero no plano xz e a rotação é impedida 

em torno do eixo x, sendo este o eixo longitudinal da

ponte e y o transversal. Nos modelos subseqüentes

são acrescentados os aparelhos de apoio, os pilares, os 

blocos de fundação e as estacas, conforme a Tabela 1.

Aparelhos de apoio

Para simular os aparelhos de apoio de

Neoprene fretado localizados entre as vigas em cada

pilar foi utilizado o elemento de mola “link” do

programa SAP2000. As rigidezes do aparelho de

apoio foram calculadas segundo Pfeil [1], e

compatibilizadas para representar os dois aparelhos

de apoio de cada seção em um único, conforme as

Equações a seguir e Figura 3.

k
n E ab

n k h

s n

a c

1

3

1

3
=      k

k d s
q1

3

2

2 2
=      k k

n G ab

h
s n

n

2 3= =

k n k G
ab

n h
s b n

a

q2

5

1

3
3=       k

k d s
q3

1
2

2 2
=

onde:

k1 : rigi dez linear ver ti cal;

K 2 , k3  : rigi dez linear hori zon tal;

kq1 : rigi dez à rota ção ver ti cal;

kq2 , kq3 : rigi dez à rota ção hori zon tal;

En : módulo de elas ti ci dade lon gi tu di nal;

Gn : módulo de elas ti ci dade trans ver sal;

a: com pri mento do apa re lho de apoio;

b: lar gura do apa re lho de apoio;

d s : dis tân cia entre os supor tes de neo prene;

h1 : espes sura da almo fada do neo prene;

na : Número de lâmi nas (almo fa das) de neo prene;

ns : Número de supor tes (apo ios) de neo prene na seção;

kb : coe fi ci ente que depende da razão entre o com pri - 

mento (a) e a lar gura (b) do neo prene;

k c : coe fi ci ente que depende da razão entre o com pri -

mento (a) e a lar gura (b) do neo prene;
h n hn a= . 1  altura total do elas tô mero.

Pilares
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Aparelhos
de apoio

Pilares Blocos Estacas

Mod1

Mod2 X

Mod3 X X

Mod4 X X X

Mod5 X X X X

Tabela 1.  Resumo dos modelos em elementos finitos.

Figura 3. Desenho esquemático do elemento de mola. 

Figura 4. Apoio entre vigas protendidas.



Os pilares foram modelados também como

elementos de barra, a ligação entre a superestrutura e os

pilares foi feita com base no projeto. O elemento de

barra que representa a superestrutura tem eixo

posicionado no centro de gravidade da seção bruta de

concreto e elementos de barra com rigidez elevada ligam 

a superestrutura aos aparelhos de apoio e os aparelhos de 

apoio ao pilar. A Figura 4 ilustra esta ligação. Para todos

os pilares foi adotada uma discretização referente à

subdivisão do membro estrutural em 10 partes.

Blocos

Os blocos de coroamento das estacas foram

modelados em elementos sólidos, com discretização

que totaliza 48 sólidos para cada bloco de pilar,

dispostos de maneira a possibilitar os corretos

posicionamentos das ligações com os pilares neles

engastados e com as estacas. A Figura 5 mostra, os

blocos ligados aos pilares.  

No modelo Mod4 a base do bloco é considerada

engastada.  No modelo Mod5, as estacas apóiam o bloco 

e o esforço é transmitido através de barras rígidas que

formam uma grelha na base do bloco, visto que o

posicionamento geométrico das estacas não coincide

com os nós dos elementos do bloco. 

Estacas e módulo de
reação do subsolo

As estacas sobre o rio Mearim são perfis

metálicos do tipo UMC-400/191 com inclinação das

estacas de 12 graus nos pilares. A profundidade

média, foi prevista em 50 m para todas as estacas

metálicas. São utilizados elementos de barra para

sua modelagem. A Figura 6 mostra a seção trans-

versal da estaca metálica.

Ao longo da estaca foram dispostas molas nas

três direções de seu sistema de referência local, a fim de

simular a resistência do solo. Os valores dos módulos de

reação do subsolo (Módulo de Winkler) foram obtidos

da análise e avaliação de informações do subsolo do

local onde a ponte foi construída. Mylonakis apud Anjos 

[2] relata que, embora aproximados, os modelos que

usam a teoria de Winkler são largamente aceitas nas

análises de fundações submetidas a carregamento axial

ou lateral sob análises estáticas ou dinâmicas.

Ressalta-se que o módulo de reação do solo não é uma

propriedade do solo, pois depende de características da

fundação e do solo, e ainda varia com a profundidade,

mesmo em uma camada “homogênea”, além de variar

também com a distribuição de carregamento.

Os resultados obtidos para os valores de

coeficiente de reação do solo: k(fuste), k(base) e  k(atrito),

encontram-se na Figura 7, para o k(fuste) foram

utilizados os valores médios.

Propriedades do concreto

Foram realizados ensaios em campo (escle-

rometria e ultrassom) e em laboratório, com corpos de

prova extraídos da estrutura, para determinação das pro-

priedades do concreto.

Os valores de módulo de elasticidade encon-

trados nos ensaios estão apresentados na Tabela 2.
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Figura 5.  Detalhe da modelagem da fundação – bloco.

Figura 6. Seção transversal da estaca.

Elemento
estrutural

Módulos de elasticidade GPa

Mínimo Médio Máximo

Tabuleiro 41,417 43,4015 45,386

Pilar 31,082 33,7215 36,361

Bloco 38,95 41,152 43,354

Tabela 2. Módulos de elasticidade do concreto avaliado
no ensaios de compressão.



Obtenção dos dados

O comportamento dinâmico de um vão da ponte

ocasionado pela passagem do trem, foi monitorado

utilizando-se dezesseis acelerômetros de baixa freqüência 

modelo 793L da marca Wilcoxon®. A aquisição dos

dados foi feita pelo sistema ADS-2000 da marca Lynx,

no qual cada acelerômetro foi conectado por cabos

apropriado. O vão instrumentado foi o vão entre os pilares 

P8 e P9. Foram realizados ensaios com um arranjo de

acelerômetros durante a passagem do trem carregado e

descarregado. Os acelerômetros foram fixados a chapas

metálicas que, por sua vez, foram cola- das à face externa

da canaleta do tabuleiro da ponte, utilizando-se adesivo

apropriado. A Figura 8 ilustra o procedimento do ensaio e

a Figura 9 o arranjo dos acelerômetros.

Influência das Condições de Suporte na Modelagem Numérica de uma Ponte Ferroviária 63

Figura 7. Coeficientes de reação do solo: (a) k(fuste), (b)
k(atrito), (c) k(base).

Figura 8. Obtenção dos dados. (a) Acelerômetros fixados
à lateral do tabuleiro, em disposição triaxial. (b) Sistema
de aquisição de dados ADS-2000 Lynx conectado ao
notebook. (c) Passagem do trem.



Análise modal experimental

Foram realizados quatro ensaios realizados

durante a passagem de um trem de minério carregado

e dois com o trem descarregado. A aquisição dos

dados no domínio do tempo do ensaio Carregado_A6

é mostrada na Figura 10.

Para extração dos parâmetros modais

(freqüência natural do sistema e formas modais) usou-se 

o método de identificação estocástica SSI-COV através

de um programa computacional com recursos do

Graphical User Interface (GUI) da plataforma Matlab® 

[3]. Este é um método de extração de parâmetros modais 

a partir de medições de vibrações ambientes (vento,

tráfego de veículos, passagem de pedestres, etc.) e/ou

operacionais (acionamento de motores). Ou seja, através 

deste tipo de método, as características modais da

estrutura são determinadas a partir dos dados de saída

apenas (“output-only data”), ao contrário de

procedimentos mais tradicionais da análise modal

experimental, onde a entrada (input) é conhecida.

Antes da extração dos parâmetros modais

propriamente dita, os sinais obtidos foram filtrados

com filtro passa baixa em 20 Hz, e foram removidas

tendências de crescimento no sinal. Os critérios de

tolerância para estabilização do método SSICOV

utilizados foram de 1% para freqüência; 2% para o

amortecimento; 2% para o modo; retardo de 60 e

número da ordem do modelo em 80 para todos os

ensaios.

A identificação dos modos é feita, na prática, a 

partir do diagrama de estabilização. Segundo

NUNES [4] este diagrama representa a descrição do

sistema através de certo número de modos,

aumenta-se o número de modos que descrevem o

sistema e verifica-se a consistência das freqüências e

amortecimentos através da variação destes parâ-

metros, segundo o mesmo autor a idéia é que soluções

com mesmos valores de freqüência e amortecimento

correspondem às ressonâncias reais do sistema físico.

A Figura 11 mostra o diagrama de estabilidade para

um ensaio com o trem descarregado, os pontos

marcados em vermelho representam os pólos que

estabilizaram e, portanto, possíveis freqüências e

modos obtidos no ensaio.
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Figura  9. Arranjo dos acelerômetros.

Figura 10. Séries temporais de aceleração do ensaio Carregado_A6, devido à passagem de um trem de minério carregado
(valores em g).



Na Tabela 3 estão apresentados os valores das

freqüências naturais do primeiro modo de flexão para

cada um dos ensaios realizados. Observa-se que, como

era de se esperar, os ensaios realizados com o trem

carregado apresentaram-se mais flexíveis, devido a

influência da massa do trem. A Figura 12 e a Figura 13

mostram o esboço da configuração modal associada

aos ensaios com o trem Carregado A6-3 e Descar-

regado A6-7, respectivamente.

Análise modal numérica 

A partir do modelo numérico foi possível variar

uma série de parâmetros e verificar a influência destes

sobre as características dinâmicas da ponte, entre os

parâmetros que foram considerados tem-se: a

consideração ou não de cada um dos elementos da

fundação e meso-estrutura, a massa do trem, o módulo

de elasticidade dos elementos da fundação e as

propriedades do aparelho de apoio.
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Figura 11. Diagrama de estabilidade do ensaio Trem
descarregado A6 07.

Trem Freqüência do 1º modo de flexão (Hz)

Carregado A6 3,62

Carregado A6-2 3,79

Carregado A6-4 4,07

Carregado A6-6 3,58

Descarregado A6-2 4,54

Descarregado A6-7 5,12

Tabela 3. Freqüência do 1º modo de flexão para trens
carregados e descarregados.

Figura 12. Ensaio trem carregado A6-3, 1º modo de
flexão, f = 4,07 Hz. (a) vista tridimensional, (b) plano xz,
(c) plano xy e (d) plano yz.



Na Figura 14 tem-se o gráfico da variação da

1º freqüência de flexão no plano xz com a inclusão

dos elementos: aparelho de apoio (mod 2), pilares

(mod 3), blocos (mod 4) e estacas (mod 5). 

Verifica-se que quanto mais completo o modelo,

menores os valores da freqüência natural. O gráfico

mostra que a modificação da freqüência devido a

inclusão dos pilares, blocos e estacas obedecem a uma 

mesma proporção, no entanto, a consideração

somente do aparelho de apoio resultou em uma taxa

de variação bem menor.

Foi feito um estudo da avaliação da influ-

ência do módulo de elasticidade dos elementos

estruturais, verificando-se a freqüência do primeiro

modo de flexão de todos os modelos propostos com

os módulos de elasticidade mínimo, médio e

máximo (Tabela 4). 

Da Figura 15 a Figura 19 estão ilustrados os

modos de vibração correspondentes a primeira

freqüência natural de flexão para o modelo Mod 5,

com módulo de elasticidade máximo.
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Figura 13. Ensaio trem descarregado A6-7, 1º modo de
flexão, f = 5,12 Hz. (a) vista tridimensional, (b) plano xz,
(c) plano xy, (d) plano yz.
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Figura 14.  Variação da 1º freqüência de flexão no plano xz
com a inclusão dos elemento: aparelho de apoio (mod 2),
pilares (mod 3), blocos (mod 4) e estacas (mod 5).

Modelo
Frequência do 1º modo de flexão (Hz)

E mínimo E médio E máximo

Mod1 4,45 4,56 4,66

Mod2 4,43 4,53 4,63

Mod3 4,29 4,40 4,50

Mod4 4,10 4,20 4,30

Mod5 3,97 4,05 4,13

Tabela 4. Freqüência do 1º modo de flexão-modelos
numéricos.
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Figura 15. 1º modo de flexão – Modelo Mod 1, E máximo. (a) vista tridimensional, (b) plano xz.

Figura 16. 1º modo de flexão – Modelo Mod 2, E máximo. (a) vista tridimensional, (b) plano xz.
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Figura 17. 1º modo de flexão – Modelo Mod 3, E máximo. (a) vista tridimensional, (b) plano xz.

Figura 18. 1º modo de flexão – Modelo Mod 4, E máximo. (a) vista tridimensional, (b) plano xz.



Buscando verificar como modificações nas

propriedades do aparelho de apoio influenciariam as

freqüências naturais, manteve-se o modelo Mod5 e foi

feita a variação do módulo de elasticidade transversal

do neoprene (G) que constitui o aparelho de apoio. No

gráfico da Figura 20, Ginicial representa o valor do mó-

dulo considerado no modelo original e G o valor

corrente, observa-se que a taxa de variação é maior e

mais significativa para valores de G/Ginicial menores

do que 1.

Mantendo o modelo Mod5, são avaliadas as

freqüências quando há variação do módulo de

elasticidade somente do pilar, somente do bloco e dos

dois elementos na mesma proporção. Para uma variação

de duas vezes do módulo de elasticidade, não houve

variação significativa nos valores da freqüência natural

relacionada ao primeiro modo de flexão, embora possa

se dizer que a modificação do módulo de elasticidade do

pilar apresentou-se mais influente.

Influência das Condições de Suporte na Modelagem Numérica de uma Ponte Ferroviária 69

Figura 19. 1º modo de flexão – Modelo Mod 5, E máximo. (a) vista tridimensional, (b) plano xz.
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Figura 20. Variação da freqüência natural com o a
variação do módulo de rigidez transversal do neoprene do
aparelho de apoio.
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no plano xz quando alterado o módulo de elasticidade do
bloco e do pilar.



Uma preocupação quanto à modelagem da

estrutura para aferição com os resultados experimentais

é a consideração da massa do trem, visto que os ensaios

foram realizados durante a passagem dos trens e estes

possuem relação de massa de 0,324 com a estrutura da

ponte. Desta forma, o modelo da ponte considera a mas-

sa do trem, tanto linear quanto rotacional, no entanto,

não considera as interações de rigidez existentes entre o

trem, o trilho e a estrutura, que vem sendo foco de

muitos trabalhos na literatura [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Para

investigar, neste caso em específico, qual a influência da

consideração desta massa, a partir do modelo Mod5, foi

reduzido percentualmente o valor da massa linear

somente do trem e obtidas as freqüências naturais

(Tabela 5 e Figura 22). As freqüências tiveram variação

de 12,3% quando a massa do trem é totalmente retirada.

De forma a avaliar a validade dos resultados

numéricos a partir dos experimentais foi feita uma

análise considerando o Modal Assurance Criteria

(MAC) para verificar se os modos são identificados. Os

modelos numéricos quando comparados com os resul-

tados dos ensaios experimentais com trens carregados

obtiveram valores de MAC acima de 0,9. 

Quando comparamos os resultados experi-

mentais do trem descarregado os valores são menores

embora maiores que 0,7. Cabe aqui lembrar que no

modelo numérico usado para comparação é considerada 

a massa do trem carregado de minério, sendo assim, esta

comparação fica prejudicada.

Comentários finais

Destacam-se os seguintes pontos de maior

relevância:

• A modelagem da estrutura considerando os
elementos da meso-estrutura e fundação
alteraram os valores de frequência em torno de
11% em relação ao modelo de viga biapoiada
(Mod1), as variações mais significativas foram
observadas quando acrescentados os pilares,
blocos e estacas.

• Uma maior taxa de variação da freqüência

natural é observada se reduzirmos o módulo de

elasticidade transversal do aparelho de apoio do 

que se o aumentarmos.

• A retirada da massa do trem do modelo

numérico provocou uma alteração de 12,3 % 

na frequência natural.

• Os modelos numéricos e experimentais apre-

sentam uma boa concordância, para o modelo

completo (Mod5), considerando-se o Modal

Assurance Criteria (MAC).
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Redução percentual
da Massa linear

do trem

freq(Hz)

1º modo
de flexão

Massa total
trem + ponte (kg/m)

0% 4,128653 19410

50% 4,576566 12770

80% 4,691122 87940

90% 4,701995 74680

100% 4,708775 61410

Tabela 5. Variação da freqüência do 1º modo de flexão no
plano xz com a redução da massa trem.
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Figura 22. Variação da freqüência do 1º modo de flexão
no plano xz com a redução da massa trem.
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Introduction

Metal chelate of Schiff bases met great deal of

investigation due to the susceptibility of C=N both to

hydrolytic cleavage and to the coordination with metal

ions. Moreover, Schiff bases in which one of the

coupling components of the base is a potentially

bidentate or tetradentate amino acid exhibit multidentate 

character and so readily form extremely more stable

chelates of transition metals which would find

extensivelya wide industrial, biological and medicinal

applications as dyestuffs, catalysts of many biological

processes and radiotracers in nuclear medicine.

Furthermore, the study of these metal chelates of amino

acid Schiff base in which the amino acid moiety contains 

an additional complexing group such as phenol would

Abstract
Mn(II), Co(II), Ni(II) and  Cu(II) complexes having a two different general compositions  (i)
[M(L)2X2]·nH2O and (ii) [M(L)2(H2O)2]X2· nH2O   [where L = benzoin-o-amino benzoic acid (L1)
and/or benzoin bromo-o-amino benzoic acid (L2); M=Mn(II), Co(II), Ni(II) and Cu(II); X=Cl-; n= 1, 2
and 4] have been synthesized. All the synthesized complexes were identified and confirmed by elemental
analysis, molar conductance, magnetic susceptibility measurements, mass, IR, 1H-NMR, electronic
spectral studies and thermogravimetric analysis (TG). The Molar conductance measurements of the

complexes lie in the range 78-174 W 1    cm-1mol-1 indicating that the complexes are 1:2 electrolytic in
nature. Thus the counter ion (Cl-) is placed inside or outside the coordination sphere of complexes. The
magnetic moment measurements of the complexes indicate that all the complexes are in high-spin state.
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be useful in elucidating the role of such group by

blocking the two of the Schiff base entities by

coordination to a second metal atom as would be

illustrated in the following literature survey [1-3].

Sleema and Parameswaran [4] discussed

complexes of Mn(II), Co(II), Cu(II) and Zn(II) with

Schiff base formed by condensation of

cinnamaldehyde and anthranilic acid have been

synthesized and their physicochemical properties have

been investigated by elemental analysis, magnetic

measurement, molar conductance, electronic

spectroscopy, infrared spectroscopy and thermal

studies. The relative thermal stability of the chelates

can be given as [MnLOAc(H2O)3]»[ZnLOAc(H2O)]<

[CoLOAc(H2O)3] < [CuLOAc(H2O)].

Synthesis, characterization and X-ray

diffraction studies of some Co(II), Ni(II), Cu(II) and

Zn(II) complexes of Schiff base derived from

p-dimethylamino benzaldehyde and anthranilic

acid were studied by Mehta and Salunke [5]. From

the analytical and spectral data, the stoichiometry of

the complexes has been found to be 1: 1(metal:

ligand). The metal chelates have a general formula

[M(PDBAA)-H2O] where M = Co(II), Ni(II), Cu(II)

and Zn(II). IR spectral data suggest that the ligand

PDBAA behaves as a monobasic tridentate ligand

with N:N:O donor sequence towards metal ions. 
Mehta and Salunke [6] studied the solid

complexes of Mn(II) and Fe(II) with tridentate Schiff

base, p-dimethylaminobenzylidene anthranilic acid

(PDBAA) derived from p-dimethyl

aminobenzaldehyde and anthranilic acid. The metal

chelates have a general formula [M(PDBAA)(H2O)3]

(M = Mn(II) or Fe(II)). Electronic absorption data

suggest octahedral geometry for these metals

chelates. IR spectral data suggest that the ligand

(PDBAA) behaves as a monobasic tridentate ligand

with N:N:O donor sequence towards metal ions. 

Four neutral complexes of Cu(II), Ni(II),

Co(II) and Zn(II) have been prepared with a new

tridentate Schiff base (HL) derived from anthranilic

acid and acetoacetanilide [7]. The analytical data

show that the metal to ligand ratio is 1:2. The

structural features have been determined from IR,

UV-Vis, 1H-NMR, ESR and mass spectral data. All

the complexes exhibit octahedral geometry around

the central metal ion. Their low electrical

conductance values support their neutral nature. The 

magnetic moment data provide evidence for the

monomeric nature of the complexes. Absorption

experiments have been carried out on the interaction

of the complexes with calf thymus DNA (CT-DNA). 

The results suggest that all the complexes can bind to 

CT-DNA by intercalation between chromophore

and DNA base pairs. An electrochemical study of

the copper complex reveals that it prefers to bind to

DNA in the Cu(II) rather than the Cu(I) oxidation

state. The nucleolytic cleavage activity of all the

complexes was examined on CT-DNA by using a gel 

electrophoresis experiment in the presence and

absence of oxidant, H2O2. In the absence of the

oxidant, a less discernible DNA cleavage was

observed, whereas in the presence of the oxidant, all

complexes showed enhanced nuclease activity.

Keeping the above view in mind, we report

the synthesis, spectroscopic, thermal and biological

studies of Mn(II), Co(II), Ni(II) and Cu(II)

complexes with biologically relevant ligand.  The

structure of ligand and scheme for synthesis is

shown in Figure 1.

Experimental

All the chemicals used were of Anala R grade 

and procured from Sigma-Aldrich and Fluka. Metal

salts were purchased from Merck and were used as

received.
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Synthesis of ligands

(L1): An aqueous solution of anthranilic acid 

(1.37g, 0.01 mol) and  benzoin (2.12g, 0.01 mol)

were mixed in the presence of 30 mL of acetic acid.

This solution was stirred vigorously with reflux for 2 

hours, then cooling a pale yellow product which was

formed. It was filtered, washed with cold MeOH and

dried under vaccum over P4O10. 

(L2): A solution of L1 (0.01 mol) in glacial

acetic acid (30 mL) was added to a solution of

bromine (0.01 mol) in a glacial acetic acid (10 ml)

then stirring at room temperature for 2 hrs. The

mixture poured into cold water, the solid precipitate

was obtained and filtered off, washed with H2O,

dried and re-crystallized within ethanol to give pure

form of L2. 

Synthesis of complexes

Hot methanolic solutions (30 mL) of

corresponding metal salts (0.01 mol) were mixed

with hot methanolic solution of the respective ligand

(L1 and L2) (0.01 mol). This solution was refluxed

for 2-3 hrs at 70-80oC. On cooling a colored complex 

was separated out. It was filtered, washed and

re-crystallized with methanol and dried under

vacuum over P4O10. 

Physical measurements

The C,  H and N were analyzed on

Perkin-Elmer CHN 2400. The metal content was

found gravimetrically by converting the complexes

into  their  corresponding oxides .  Molar

conductances of the freshly prepared solutions of the 

L1 and L2 complexes with 1.0×10-3M in DMSO

were measured using Jenway 4010 conductivity

meter. Electronic impact mass spectrum was

recorded on Jeol, JMS-DX-303 mass spectrometer.

IR spectra (KBr) were recorded on Bruker FTIR

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

The electronic spectra of the free ligands and their

complexes were recorded using a Shimadzu model

1601 PC UV spectrophotometer with quartz cells of

1cm path length. 1H-NMR spectra were recorded on

a Varian Gemini 200MHz spectrometer using

DMSO-d6 as solvent. Thermogravimetric analysis

(TGA (thermo gravimetric analysis) and DTG

(Differential thermo gravimetric analysis)) were

carried out in dynamic nitrogen atmosphere (30

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

Schimadzu TGA-50H thermal analyzer.

Magnetic measurements were carried out on

a Sherwood Scientific magnetic balance according

to the Gouy method. The calculations were

evaluated by applying the following equations:

X
cl R R

M
g

O=
-( )

109

X X MWtm g=

meff X m

T
= 2828.

where:

X : is mass susceptibility per gm sample

c: is the calibration constant of the instrument and

equal to 1.135

R: is the balance reading for the sample and tube

Ro: is the balance reading for the empty tube

M: is the weight of the sample in gm

T: is the absolute temperature

Test organisms

The antimicrobial activity of the newly

synthesized compounds was screened using

different species of bacteria. These species are:

• Gram positive Bacteria

Bacillus Subtilis

Streptococcus Penumonia 

Staphylococcus Aureas

• Gram negative Bacteria

Escherishia Coli Sp.

Pesudomonas Sp.

• Fungi

Aspergillus Nigaer

Penicillium Sp.

The well method has been adopted [8] and the

diameters of clearing areas around wells (in mm) have

been taken as an indication to the antimicrobial activity.

The compounds were tested at unique concentration of

100 µg for each compound.
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Growth media

Nutrient Agar medium had been utilized for

growing test organisms. This medium was of the

following composition (g/L) peptone 5.0 g, beef

extract 3.0 g; sodium chloride 5.0 g; agar 18.0 g; water

100 C.C., and each compound was tested at the

pre-mentioned concentration dissolved in

dimethylformamide while dimethylformamide itself

was used as control for comparison.

Bacterial suspensions from activity growing

cultures were prepared using sterile distilled water [9].

The media was prepared poured into 9 cm diameter

plates, allowed to solidify then one ml/plate of bacterial

suspension was transferred aseptically to these plates

incubated at 27 °C for 24 hours [10]. 100 µg of each

compound in dimethylformamide (75 µL) were then

applied to the corresponding well (6 mm) and incubated

at 27 °C for 24-72 hours. The diameters of clearing

zones have been used as a parameter to express

antimicrobial activity of each compound [11]. The

reactive diameter has been measured in mm and

accordingly the resulting effects have been tentatively

classified as follows:

(+) Small clearing zone: slightly active.

(++) Medium clearing zone: moderately active.

(+++) Large clearing zone: highly active.

(-) No clearing zone: inactive.

Results and discussion

The metal salts and ligands (L1 and L2) were

condensed in the ratio of 1:2 for the preparation of

mononuclear complexes. The reaction sequences

are given below.
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Complexes Mwt. color
CHN analysis (Calc.)/Found

L (Scm2  mol-1)
% C % H % N

[Mn(L1)2(Cl)2]4H2O  (I) 859.90 buff
(58.70)

58.84

(4.70)

4.65

(3.30)

3.26
99

[Co(L1)2( H2O)2] Cl2.2H2O  (II) 863.90 grey
(58.50)

58.34

(4.60)

4.56

(3.20)

3.14
174

[Ni(L1)2( H2O)2] Cl2.2H2O  (III) 863.70 green
(58.50)

58.44

(4.40)

4.38

(3.20)

3.17
144

[Cu(L1)2(Cl)2]H2O  (IV) 814.60 Dark green
(62.00)

61.94

(4.20)

4.10

(3.40)

3.22
87

[Mn(L2)2(Cl)2]4H2O  (V) 1017.70 buff
(49.60)

49.43

(3.70)

3.59

(2.80)

2.66
78

[Co(L2)2( H2O)2] Cl2.2H2O  (VI) 1021.70 grey
(49.40)

49.29

(3.70)

3.59

(2.70)

2.63
93

[Ni(L2)2( H2O)2] Cl2.2H2O  (VII) 1021.50 green
(50.30)

50.24

(4.28)

4.18

(4.58)

4.50
102

[Cu(L2)2(Cl)2]H2O  (VIII) 972.40 Dark green
(51.90)

51.84

(3.30)

3.24

(2.90)

2.83
67

Table 1.  Elemental analyses and physical data of L1 and L2 complexes.

MX .nH O + 2 Ligand (L1orL2) Reflux
70 80 C

 M(L2 2 ¾ ®¾¾¾
- o

) (H2O) ]X . nH O2 2 2 2

(Where, M= Co(II) or Ni(II) and n= 2)

MX .nH O 2 Ligand (L1orL2) Reflux
70 80 C

[M(L2 2 + ¾ ®¾¾¾
- o

) (X) ]. nH2 2 2O

(Where, M= Mn(II) or Cu(II) and n= 1 or 4)



The molar conductance (Table 1) of the

complexes in DMSO lies in the range 78-174 W-1

cm2mol-1 indicating that the complexes are 1: 2

electrolytic in nature [12, 13]. Thus they may be

formulated as [M(L)2(H2O)2]X2· nH2O (Where, M=

Co(II) or Ni(II) and n= 2) or [M(L)2(X)2]·nH2O (Where, 

M= Mn(II) or Cu(II) and n= 1 or 4)

Infrared Spectra

The infrared spectra of L1 and L2 and their

complexes are exhibited with the main of

coordination bands which reveals to the mode of

bonding are summarized in Table 2. Concerning, the

L1 and L2 complexes, the main region in the infrared 

spectra of all complexes and the free two ligands are

(~1700-1200 cm-1) which was selected and assigned

in Table 2 as follows: 

In contrast to the assignments data of L1, L2,

Mn(II), Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes show that

the absorption bands at 1668 and 1663 cm-1,

characteristic of the n(C=O) vibration of the carboxylic 

group of L1 and L2, respectively, are present with

small shifted. This indicated that the involvement of

the carbonyl group for the carboxylic group in the

coordination with metal ion. The lack of disappearance 

of the n(C=O) group proves they do not become to

carboxylate and still in carboxylic feature.

Many diffuse band of strong to medium

strong intensity in the 3500-3350 cm-1 region may be 

assigned to the OH stretching vibration for the

coordinated and uncoordinated water molecules in

the L1 and L2 complexes. As is also difficult

distinction between the n(OH) of phenolic group of

ligands and the stretching vibrational bands of water

molecules because of the overlapping values, and

appear in one place.

To ascertain the involvement of OH of phenolic

group of both L1 and L2 in the coordination process to

be followed the stretching vibration bands of n(C-O) in

all L1 and L2 complexes. Examination of the L1 and L2

complexes found that the n(C-O) is shifted to lower

wavenumber from 1245 and 1229 cm-1 in case of L1 and 

L2 free ligands (L1 and L2) to 1210 and 1212 cm-1 in

case of their complexes of L1 and L2, respectively. This

result indicates that the phenolic group is participated in

the complexation and the free ligands acts as bidentate.

The lower shift of d(OH) from 1400 cm-1 in the free L1

and L2 ligands to 1395-1367 cm-1 in their complexes is

the another factor confirmation prove the involvement

of OH phenolic group in the coordination process. The

M-O stretching vibrations bands are presence at the

range of 541-418 cm-1. 

Mass spectrum

The electronic impact mass spectra of the L1

and [Mn(L1)2(Cl)2]·4H2O (Figure 2) shows a

molecular ion (M+) peak at m/z =226 amu

corresponding to species [C14H12O2N]+, confirms

the proposed formula. It also shows series of peaks

like 208, 180, 105, 77 and 51 amu concerning L1 and 

molecular ion peak at m/z = 313 amu corresponding

to species [C21H15O2N]+ concerning Mn(II)/L1

complex. Their intensities give the idea of the

stabilities of the fragments. The fragmentation steps

for both L1 and its Mn(II) complexes are discussed

in Scheme 1 and 2.
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Complexes nn(O-H) n(C-O) d(OH)
n(CO);
COOH

n(M-O)

L1 3345 1245 1400 1668 ---

L2 3360 1229 1399 1663 ---

I --- 1211 1395 1671 527, 513, 449

II --- 1211 1390 1671 541, 462, 418

III --- 1211 1392 1668 512, 466, 422

IV --- 1210 1379 1663 521, 480, 421

V --- 1213 1376 1676 526, 464

VI --- 1211 1375 1675 524, 465, 425

VII --- 1212 1369 1680 529, 467

VIII --- 1213 1367 1675 495, 422

Table 2. Main IR data of L1, L2 and their complexes.

Figure 2. Mass spectra of: (A): L1 and (B): Mn(II)/L1
compounds.



Magnetic Measurements

At room temperature the magnetic moment

of Mn(II) complexes recorded at room temperature

lies at 5.92-6.00 B.M. corresponding to five

unpaired electrons (hybrid orbital; sp3d2). The

electronic spectra of Mn(II) complexes display four

weak intensity absorption bands in the range ~530,

~400, ~350 and ~320 nm. These bands may be

assigned to the 6A1g®
4T1g (

4G), 6A1g®
4Eg,

 4A1g (
4G)

(10B+5C), 6A1g®
4Eg (

4D) (17B+5C) and 6A1g®
4T1g

(4P) (7B+7C) respectively [14] transitions. The

assignment of these bands indicating that Mn(II)

complexes are an octahedral geometry.

Co(II) complexes have a magnetic moments

in the range of 4.90-5.00 B.M. The electronic spectra 

of Co(II) complexes exhibit absorption bands in the

sequence regions, ~930, ~660, and ~545 nm. These

bands may be assigned to 4T1g (F)®
4T2g (F) ,

4T1g®
4A2g and 4T1g (F)®

4T1g (P) transitions

respectively. These bands proved that the Co(II)

complexes have an octahedral fashion.

The magnetic moments of the Ni(II)

complexes lie in the range 2.83-3.30 B.M., which

have a two unpaired of electrons. The electronic

spectra of Ni(II) complexes exist a three absorption 

bands in the region ~920,  ~650 and ~420 nm. Ni(II)

complexes are an octahedral coordination and  these

bands may be assigned to three spin allowed

transitions 3A2g(F)® 
3T2g (F) (n1),  

3A2g(F)® 3T1g (F)

(n2) and 3A2g (F)®3T1g (P) (n3), respectively.

Cu(II) complexes were recorded the

magnetic moments at room temperature. The

magnetic moments located in the range of 1.70-1.95
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BM corresponding to one unpaired electron. The

electronic spectra of these complexes show bands in

the range ~950, ~650 and ~390 nm. These bands

assigned to the transitions 2B1g®
2A1g(dx2-y2®dz2),

2B1g®
2B2g(dx2-y2®dzy) and 

2B1g®
2Eg(dx2-y2®dzy dyz) 

respectively. Therefore, the Cu(II) complexes may

be discussed as octahedral geometry.

1HNMR spectra

The 1H-NMR spectra of both ligands (L1 and

L2) and Ni(II)/L2 complex were recorded using

DMSO-d6 as a solvent (Figure 3). As a result of the
1HNMR spectral studies, important class concerning the 

geometry of the two Schiff base ligands were obtained.

The 1HNMR spectra of showed as follows. 

1HNMR of L1 ligand (DMSO–d6): d 3.38

(br, s, 1H, CH-OH), 6.54- 8.23 (m, 14H, ArH), 9.31

(s, 1H, COOH), 12.71 (br, s, 1H, OH) ppm.
1H-NMR of L2 ligand (DMSO-d6): d 3.42

(br, s, 1H, CH-OH), 6.67- 8.22 (m, 13H, ArH), 9.37

(s, 1H, COOH), 12.50 (br, 1H, OH) ppm.
1H-NMR of Ni(II)/L2 ligand (DMSO-d6): d

3.22 (br, s, 1H, CH-OH), 7.18-8.10 (m, 13H, ArH),

9.50 (s, 1H, COOH) ppm.

The signals of the protons exhibited by the two

free ligands L1 and L2 due to the proton of OH group at

12.71 ppm and 12.50 ppm, respectively. The absence of

these signals indicates the participation of the OH proton 

in the coordination sphere. Also the downfield shifted

occurs on the proton of COOH group prove the

involvement of the carbonyl group not proton of OH of

carboxylic group.

Thermogravimetric analysis
(TGA)

The thermal behaviors of Mn(II), Co(II),

Ni(II) and Cu(II) complexes were investigated by

thermogravimetric analysis (TGA) and differential
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Figure 3a. 1H-NMR spectrum of L1.

Figure 3b. 1H-NMR spectrum of L2.

Figure 3c. 1H-NMR spectrum of L2/Ni(II).

Complex TG range#( C DTGmax ( C) n#
Total mass loss #

% Found (Calcd.)
Assignment Metallic residue

L1 30-800 245 1 - Loss of C42H34N2O6 Residual carbon

L2 30-800 265 1 96.06(97.07) - Loss of C41H32N2O6Br2 Residual carbon

I 30-800 226, 327, 429 3 83.56 (83.38) - Loss of 4H2O, Cl2, C36H34N2O5 MnO

II 30-800 183, 235, 415, 660 4 87.90 (88.55) - Loss of 4H2O, Cl2, C40H34N2O5 CoO

III 30-800 180, 393, 479 3 91.29 (89.96) - Loss of 4H2O, Cl2, C41H34N2O5 NiO

IV 30-800 191, 244, 458 3 91.18 (90.23) - Loss of H2O, Cl2, C42H34N2O5 CuO

V 30-800 174, 261, 379 3 87.37 (86.94) - Loss of 4H2O, Cl2, C37H32N2O5Br2 MnO

VI 30-800 164, 379, 611 3 86.66 (86.60) - Loss of 4H2O, Cl2, C37H32N2O5Br2 CoO

VII 30-800 160, 272, 373, 542 3 87.62 (87.79) - Loss of 4H2O, Cl2, C38H32N2O5Br2 NiO

VIII 30-800 108, 232, 492 3 91.82 (91.61) - Loss of H2O, Cl2, C42H32N2O5Br2 CuO

# n = number of decomposition steps.

Table 3. Thermogravimetric data of L1 and L2 complexes.



thermogravimetric (DTG). Presents the recorded

TGA curves of four complexes for each ligand (L1

and L2) in nitrogen atmosphere and important data

are summarized in Table 3. The data from

thermogravimetric analysis clearly indicated that the 

decomposition of the complexes proceeds in three or 

four steps. Crystal water molecules were lost in

between 30-150ºC and coordinated water molecules

were lost in between 150-300 ºC.  Metal oxides

residue were formed above 800 ºC for all Mn(II),

Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes.

 The hydrated water molecules are associated

with complex formation and found outside the

coordination sphere formed around the central metal 

ion. The dehydration of this type of water takes place 

in the temperature range 30-150 ºC, the weight loss

corresponds to one or two water molecules. On the

other hand, the coordinated water molecules are

eliminated at higher temperature than the water

molecules of hydration. The organic part of complex 

may be decomposing in one or two intermediates.

The decomposition of all complexes ended with the

metal oxide formation and residual carbon. 

In general, the stages of thermal decomposition

of the resulted of all Schiff base complexes can be

written as shown in Scheme 3.

Kinetic calculation

In the present investigation, the general

thermal behaviors of the Schiff base complexes of L1

and L2 in terms of stability ranges, peak temperatures

and values of kinetic parameters are presented in

Table 4. The kinetic and thermodynamic parameters

have been evaluated using the Coats-Redfern and

Horowitz-Metzger equations [15-17].

i – Coats - Redfern equation:

The Coats-Redfern equation, which is a

typical integral method, can be represented as:

0 1

2

1
¥

-

ò ò- =d / ( A e dTE* /RTa a j) ( / )n

T

T

For convenience of integration the lower

limit T1 is usually taken as zero. This equation on

integration gives;

Ln[ ln(1 ) / T ] E / RT ln [AR / E ]2 * *- - = - +a j

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

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

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

intercept value. The entropy of activation DS* in

(JK-1mol-1) was calculated by using the equation:
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i -  [M(L) Cl nH O 30-150 C  [M(L) Cl n2 2 2( ) ]. ( ) ]2 2

o
¾ ®¾¾¾¾ + H O2

[M(L) (Cl) 150 300 C  [M(L) ] Cl2 2 2 2] - +¾ ®¾¾¾¾¾
o

[M(L)2] 300 800 C  MO + 2L-¾ ®¾¾¾¾¾
o

(Where,  M = Mn(II) and Cu(II))

ii [M(L) (H O) ](Cl) . nH O 30 150 C  [M(L) (H2 2 2 2 2 2- -¾ ®¾¾¾¾
o

2 2 2 2O) ](Cl) nH O+

[M(L) (H O) ](Cl) 150 300 C  [M(L) ] Cl 2H2 2 2 2 2 2
- + +¾ ®¾¾¾¾¾

o
2O

[M(L) ] 300 800 C MO 2L2
- +¾ ®¾¾¾¾¾

o

(Where, M CO(II) and Ni(II))=

Scheme 3. Thermal degradation steps of Mn(II), Co(II), Ni(II) and Cu(II)  complexes.



DS R ln(Ah / K )*
BTS

=

where kB is the Boltzmann constant, h is the Plank’s

constant and Ts  is the DTG peak temperature.

ii – Horowitz-Metzger equation

The Horowitz-Metzger equation is a good

illustration of the approximation methods. These

authors derived the relation:

log[{1 (1 ) }/ (1 n)] E* / 2.303RT1 n
S

2
- - - =-a q

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

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

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

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

was calculated. The pre-exponential factor, A, was

calculated from the equation:

E / RT A / [  exp( E / RT )]*
S

2 *
S= -j

The entropy of activation, DS* ,  was

calculated. The enthalpy activation, DH*, and Gibbs

free energy, DG*, were calculated from;          

DH* = E* – RT and DG* = DH* – TDS*,

respectively. The thermodynamic behavior of all L1

and L2 complexes with transition metal ions is

non-spontaneously (more ordered) reactions (DS is

negative value), endothermic reactions (DH >0) and

endergonic (DG >0) during the reactions.
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complex stage method

parameter

 rE

(kJ mol-1)
A (s-1)

DS 

 (J mol-1 K-1)

DH 

(kJ mol-1)

DG 

(kJ mol-1)

L1 1st

CR

HM

average

3.30×104

3.95×104

3.62×104

5.19×105

1.51×103

2.60×104

-1.41×102

-2.28×102

-1.84×102

2.83×104

4.48×104

3.65×105

1.09×105

1.65×105

1.37×105

0.9997

0.9997

Mn(II) 2nd

CR

HM

average

9.10×104

9.61×104

9.53×104

1.41×106

4.98×106

3.19×106

-1.33×102

-1.22×102

-.27×102

8.63×104

9.13×104

8.88×104

1.52×105

1.61×105

1.56×105

0.9892

0.9992

Co(II) 1st

CR

HM

average

2.27×105

2.20×105

2.23×105

2.27×1014

4.55×1013

1.35×1014

-2.25×102

-9.13×102

-5.69×102

2.20×105

2.14×105

2.17×105

2.04×105

2.08×105

2.05×105

0.9973

0.9967

Ni(II) 2nd

CR

HM

average

8.70×104

8.53×104

8.62×104

4.65×103

2.17×103

3.41×103

-1.85×102

-1.89×102

-1.87×102

8.05×104

7.88×104

7.96×104

2.25×105

2.26×105

2.25×105

0.9989

0.9988

Cu(II) 1st

CR

HM

average

2.40×104

3.25×104

2.82×105

1.42×106

5.10×1010

2.55×1010

-1.32×102

-2.36×102

-1.84×102

1.96×104

2.81×104

2.38×104

9.02×104

1.54×105

1.22×105

0.9986

0.9998

complex stage method

parameter

E

(J mol-1)
A (s-1)

DS 

(J mol-1K-1)

DH 

(J mol-1)

DG 

(J mol-1)
r

L2 1st

CR

HM

average

3.30×104

3.95×104

3.62×104

5.19×105

1.51×103

2.60×104

-1.41×102

-2.28×102

-1.84×102

2.83×104

4.48×104

3.65×105

1.09×105

1.65×105

1.37×105

0.9997

0.9997

Mn(II) 2nd

CR

HM

average

9.10×104

9.61×104

9.53×104

1.41×106

4.98×106

3.19×106

-1.33×102

-1.22×102

-1.27×102

8.63×104

9.13×104

8.88×104

1.52×105

1.61×105

1.56×105

0.9892

0.9992

Co(II) 1st

CR

HM

average

2.27×105

2.20×105

2.23×105

2.27×1014

4.55×1013

1.35×1014

-2.25×102

-9.13×102

-5.69×102

2.20×105

2.14×105

2.17×105

2.04×105

2.08×105

2.05×105

0.9973

0.9967

Ni(II) 2nd

CR

HM

average

9.23×104

9.25×104

9.24×104

3.66×103

3.68×103

3.67×103

-1.82×102

-1.84×102

-1.83×102

7.50×104

7.70×104

7.60×104

2.30×105

2.50×105

2.40×105

0.9982

0.9969

Cu(II) 1st

CR

HM

average

2.40×104

3.25×104

2.82×105

1.42×106

5.10×1010

2.55×1010

-1.32×102

-2.36×102

-1.84×102

1.96×104

2.81×104

2.38×104

9.02×104

1.54×105

1.22×105

0.9986

0.9998

Table 4. Kinetic parameters using the Coats–Redfern (CR) and Horowitz–Metzger (HM) operated for the L1 and L2 complexes.



The thermodynamic data obtained with the
two methods are in harmony with each other. The
activation energy of Mn(II), Ni(II), Cu(II) and
Co(II) complexes is expected to increase in relation
with decrease in their radii [18-21]. The smaller size
of the ions permits a closer approach of the ligand.
Hence, the E value for the Mn(II) complex is higher
than that for the other complexes. The correlation
coefficients of the Arrhenius plots of the thermal
decomposition steps were found to lie in the range
~0.99, showing a good fit with linear function. It is
clear that the thermal decomposition process of all
Schiff base complexes is non-spontaneous, i.e., the
complexes are thermally stable.

The thermograms and the calculated thermal
parameters for the complexes show that the stability of
these complexes depends on the nature of the central
metal ion. The thermal stability of the metal complexes
was found to increase periodically with increase in
atomic number of the metal and the larger value of
charge/radius ratio [22].

Structure of the complexes

Finally, it is concluded that from elemental

analysis, magnetic properties and IR and 1HNMR

spectra, the L1 and L2 Schiff base ligands behave as a

bidentate ligand coordinated to the metal ions Mn(II),

Co(II), Ni(II) and Cu(II) through the phenolic OH

group and  carbonyl of the carboxylic group (Figure 4).

Biological activity

Antifungal activities

The preliminary fungitoxicity screening of the

complexes was performed in vitro against the Aspergillus

Nigaer and Penicillium Sp. The activities of the

complexes have been compared with the activity of free

L1 and L2 Schiff base ligands. All the compounds show

fungal growth inhibition in the order follow:

Cu(II)>Ni(II)>Co(II)>Mn(II)>ligand (Figure 5a).
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Figure 4. Suggested structure of the L1 and L2 complexes.
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Figure 5. Biological evaluation diagrams of L1, L2 and
their complexes against some kind of fungi and bacteria.



Antibacterial activities

The antibacterial action of both ligands L1 and

L2 and its Mn(II), Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes

was checked. This was done by the bacterial species

Bacillus Subtilis, Streptococcus Penumonia,

Stapyloccocus aureus, Escherchia coli and

Pseudomonas sp. The bacterial growth inhibitory

capacity of the two Schiff base ligands and its

complexes follow the order Cu(II)> Mn(II)>

Ni(II)>Co(II)>ligand , given in the  (Figure 5b). 
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Introduction

 Transition metal ions play a relevant role in

biological systems being involved in the catalytic sites of 

metalloenzymes and in the organization and

stabilization of the structures of proteins and nucleic

acids [1,2]. Synthetic systems exploiting these abilities

of transition metal ions, in particular their catalytic

properities, have been investigated and reported [3-5].

There has been considerable interest in the use of these

ions for the organization of small molecules [6-10] and

hence, for the generation of new supramolecules [11]

entailing new functions and properties [12-17]. With

this aim, various anionic and neutral tripodal ligands

Abstract
The water soluble ligand tris (hydroxyl-2-benzimidazolyl) amine L3 was used for the preparation of three 
transition metal complexes of the type [LMOH2]

2+ 1-3  (M2+ = Zn2+, Cu2+, and Co2+]. Solid state studies of 
these aqua complexes were investigated using FT-IR spectroscopy, elemental analysis, and thermal
analysis. Solution studies have also been carried out to investigate the coordination behavior of the ligand
towards the metal ions as well as the evidence for the protonation/deprotonation of the coordinated water
molecules. The effect of these model complexes as potential bioinorganic catalysts, especially the nature
of metal ions on the hydrolysis of tris (p-nitrophenyl) phosphate, TNPP, has also been investigated. The
results indicate that copper (II) complex 2 is the most active hydrolytic catalyst among complexes 1-3,
presumably a reflection of the effective electron-withdrawing as well as the greatest electrophilicity of
copper (II) ion.
Key-words: Water soluble ligand; Tris(hydroxyl-2-benzimidazolylmethyl)amine; Transition
metal complexes; Phosphate ester hydrolysis.
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containing three or four functional donors have been

synthesized [18-25]. For example, tripodal N3-ligands,

i.e., tris(pyrazolyl)-borate, Tris(imidazolyl)carbinol (III),

tris(imid-azolyl)alkane (IV), and tris (imidazolyl)

phosphine (V), have proven themselves as useful ligands

for such model complexes [26-34]. Other tripodal

tetradentate ligands containing a single tertiary N atom,

which ‘caps’ the tripod, and one N-donor atom on each

arm. have been shown to give zinc (II) complexes, which

were structurally and functionally mimic the active site to

carbonic anhydrase and phosphatase. Of theses are the

acyclic tetradentate ligands N,N’,N’’-tris (2-aminoethyl)

amine and tris (3-propyl)amine and their

methylated-benzylated derivatives [35-37].

 Tris (benzimidazolylmethyl) amine, L1,

(Scheme 1) [38] has succeeded in clarifying mechanistic 

details of many biotransformations catalyzed by zinc,

but it has required extremely hydrophobic and

water-free conditions. However, the catalytic activity of

“biological zinc” can not only be understood as a result

of hydrophobic effects but also of hydrophilic

interactions of the substrates with polar protein side

chains and water molecules in the active site of the

enzyme. Therefore, A further development of the ligand

L1 to provide a hydrophobic cavity within a hydrophilic

system bearing H-bonding groups on the benzimidazole 

rings and being soluble in aqueous solution has been

recently done. Two new water soluble ligands, namely

tris (sulfonyl-2-benzimidazolylmethyl) amine L2 and

tris (hydroxy-2-benzimidazolyl) amine L3 (Scheme 1)

[39-41] have been obtained by the introduction of the

sulfonyl SO3H and phenolic OH groups on each

benzimidazole ring of L1. These tripod ligands with

hydrophilic groups afforded new water zinc model

complexes, structurally and functionally mimicked the

active site of carbonic anhydrase, which have (i) a

tetrahedral structure around zinc, (ii) hydrohibic

environment around zinc-bound H2O / OH-, (iii) the

solubility in both water and organic solvents, and (iv)

neutral ligand to prevent the charge effect on the

enzymatic reaction.

 The ultimate aim of this work was to show how

the  ligand L3 may assume, upon complexation with

metal ion, a basket-like structure, bind substrates in

water, and eventually, cleavage them under

physiological conditions. Therefore our target was (i)

the synthesis of a series of new water soluble aqua metal

(Zn2+, Cu2+, and Co2+) complexes, derived from the

ligand L3 (Scheme 2) as structural and functional

models of the active site of hydrolase enzymes, (ii)

analysis and characterization of the obtained

compounds in the solid state using FT-IR spectroscopy,

elemental analysis, and thermal analysis, (iii) solution

studies of the metal-ligand interactions for determining

the stoichiometry and the pKa value of the coordinated

water molecule using complexometric titrations, 1H

NMR, UV-visibl spectroscopies, as well as

conductometric titrations, and (iv) application of the

obtained metal complexes as structural and functional

bioinorganic catalyst towards the hydrolytic reactions

using  UV-Visible spectroscopy. 

Experimental

Materials and general methods

 The ligand tris (hydroxyl-2-benzimidazolyl)

amine L3 and i ts  z inc  complex

[L3Zn(OH2)]·(ClO4)2·6H2O 1   have been previously 

synthesized and described [41]. The IR absorption
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spectra were recorded using  FT-IR Bruker Vector

22 Spectrometer, Germany in the range of 400 -

4000 Cm-1. The 1H NMR measurements were

recorded by using Mercury-300 BB ‘NMR300’ and

Gemini-200 ‘NMR’.  The conduct ivi ty

measurements were carried out using Equiptronics

digital conductivity meter model JENWAY 4070

type at room temperature for (1 x 10-3 M) solutions.

All UV-visible measurements were recorded by

UV-240 Shimadzue, Japan and quartez cuvette.

Thermal analysis

Thermogravimetric analyses were performed

using Shimadzu Stand-Alone Thermal Analyzer

Instruments (TGA-50H) Japan. About 5 mg of pure

sample was subjected to dynamic TGA scans at a

heating rate of 10 oC / min in the temperature range of

ambient to 800 oC under a dynamic atmosphere of dry

nitrogen gas (flow rate = 10 ml / min). The kinetic

parameters of the dehydration and decomposition steps

were determined from the TGA thermograms using the

Coats-Redfern [42] equations in the following form:
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Where a is the fraction of the sample

decomposed at time t, T is the derivative peak

temperature (K), n is the order of reaction, A is the

frequency factor, R the molar gas constant, Ea is the

activation energy.  A plot of log[-log(1-a)T2] versus

1/T gives the slope for evaluation of the activation

energy. The thermodynamic parameters, DH, DS, and

DG were computed using the relationships [43]: DH =

E - RT, DS = R[ln(Ah/kT)-1], and DG = DH - TDS.

where k is Boltzmann ‘s constant and h is the planck’s

constant.

UV-visible measurements

The Stoichiometry of ligand - metal complexes

were calculated by applying the “mole ratio” method.

The stoichiometric ratios between ligand and metal

ions for L3 with Cu(NO3)2 ·3,5H2O and

Co(NO3)2·6H2O with (1×10-4) mole/L in aqueous

methanolic solution (50%, v/v). The pKa of the

coordinated water molecules of the obtained aqua

metal complexes [L3Cu(H2O)]2+ and [L3Co(H2O)]2+

has been determined by recording the absorbance of

the generated hydroxo complexes at different pH

values. The measurements have been carried out in

aqueous ethanol (50 %, v/v) and the pH values were

adjusted by using dilute solutions of NaOH and

HNO3.

Syntheses 

[ L3Cu(OH2)](NO3)2·3H2O·CH3OH·2

L3 (0.103 g, 0.20 mmol) in methanol (10 ml)

was added to a stoichiometric amount of

Cu(NO3)2·3.5 H2O (0.05 g, 0.2 mmol) in methanol

(10 ml). The mixed solution was stirred for around 2

h. A dark brown precipitate was formed formed,

filtered off, washed with diethyl ether, and dried in

vacuo. Yield  114 mg (78 %), m. p. 265 oC. Anal.

Calcd. for C25H33O14N9Cu (746.54): C, 41.17; H,

4.52; N, 16.87. Found: C, 40.33; H, 5.25; N, 16.94.

FT-IR (KBr): n(cm-1): 1156 (m, C-N, R), 1353 (s,

NO3-), 1484 (m), 1450 (m, C=C), 1545 (m), 1599

(m), 1634 (m , C=N), and 3217cm-1 (b, OH).

[ L3Co(OH2)](NO3)2·H2O·CH3OH·3

L3 (103 mg, 0.20 mmol) in methanol (10 ml)

was added to a stoichiometric amount of

Co(NO3)2·6H2O (60 mg, 0.2 mmol) in methanol (10

ml). The mixed solution was stirred for around 3 h. A 

pinkish white precipitate was formed formed,

filtered off, washed with diethyl ether, and dried in

vacuo. Yield 123 mg (89 %), m. p. > 300 ºC

(decomp.). Anal. Calcd. for C25H29O12N9Co

(705.933): C, 42.49; H, 4.10; N, 17.84. Found: C,

40.21; H, 3.59; N, 17.34. FT-IR (KBr): n(cm-1):

1157 (m, C-N, R), 1354 (m), 1381 (s, NO3
-), 1481

(m), 1449 (m, C=C), 1545 (w), 1603 (m), 1634 (s,

C=N), and 3379 cm-1 (b, OH).

[L3Zn(OPO(OC6H4-p-NO2)2)](ClO4)· 3H2O 4

Complex 4 was prepared by the reaction of

[L3Zn(OH2)]·(ClO4)2·6H2O 1 (169 mg, 0.2 mmol)

in methanol (10 ml) with a stoichiometric amount of

bis (p-nitrophenyl) phosphate (82 mg , 0.039 mmol)
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in methanol (10 ml) at pH = 9. After several days,

colourless crystals were formed, filtered, and dried

in vaccuo. Yield 61 %, m.p. 136 
oC.  Anal. Calcd. for

C36H35O17N9ZnPCl (996.53): Calc.  : C, 43.39; H,

3.54; N, 12.65 %. Found: C, 43.11; H, 3.60; N, 12.58 

%. 1H NMR, �H (DMSO-d6): 8.09 (d, 4H,

-C6H4-NO2), 7.47 (d, 3H C6H3), 7.42 (s, 3H C6H3),

7.34 (d, 4H, -C6H4-NO2), 6.93 (d, 3H C6H3), and

4.53 ppm (s, 6H, -CH2-). IR (KBr): n = 855 (m, C-N

for C-NO2),  1089 (s, ClO4-), 1219 (m, P-O-C),

1253 (m, P=O), 1348 (s, NO2), 1453 (m), 1488 (s),

1517 (s, C=C), 1593 (m), 1616 (m), 1637 (m, C=N),

2926 (m, C-H),  3413 (b, OH).

Kinetic studies for the hydrolysis
reactions of tris (p-nitrophenyl)
phosphate (TNPP)

The hydrolysis rate of tris (p-nitrophenyl)

phosphate (TNPP) in aqueous methanol (40% v/v)) by

using a series of hydroxo metal complexes (Zn+2, Cu+2,

and Co+2) of the ligand L3 was measured by recording

the increase in 402 nm absorption of the released yellow

p-nitrophenolate as a hydrolyzed product [35,36,41,44]. 

The mixed solvent (CH3OH / H2O, 40 %) was used to

prevent precipitation of the metal complex as well

increasing the solubility of TNPP. The pH value of each

sample was adjusted by using a concentrated solutions

of NaOH (1M) or HNO3 (1M), and not by using

buffers. In the course of hydrolysis, the pH value of each

sample was checked and was found that the difference

compared to the adjusted pH value at the beginning of

hydrolysis was not larger than 0.3. The measurements of 

TNPP hydrolysis were carried out at 25± 0.2 ºC. Release 

of only one p-nitrophenolate per TNPP molecule was

considered. The catalytic reaction was initiated by rapid

injection of 0.3ml acetonitrile solution of the substrate

TNPP (3 × 10-4 mol/L) into 2.7 ml of the metal complex

(72 × 10-6 mol / L) in quartez covette 3 ml. The UV

absorption increase was recorded immediately, the

concentration of p-nitrophenolate was measured at

intervals of times. Reaction rates are corrected by blank

experiments which were made up similarly but without

the presence of metal  complexes.

Results and discussion

Characterization of the
model complexes

 The ligand L3 was used to emulate the N3

coordination environment provided by the three

histidine protein residues in zinc enzymes. Zinc(II),

copper(II), and cobalt(II) ions coordinate to L3 through

three imidazolic nitrogens from the benzimidazole rings

and one tertiary nitrogen with one water molecule in five 

coordinate environment, forming the aqua metal

complexes 1-3. The aqua metal(II) complexes 1-3 were

obtained by the reaction of the ligand L3 with equimolar

amounts of Zn(ClO4)2, Cu(NO3)2, and (Co(NO3)2,

respectively in absolute methanol. Analogous to zinc

(II) complex 1 [41], the IR spectra of both copper(II)

complex 2 and cobalt(II) complex 3 showed very broad

OH absorption bands around 3217 and 3279 cm-1,

respectively. They also showed n(NO) absorption bands 

of the nitrate anion at 1353 and 1354 cm-1, respectively.

They have also been characterized using elemental

analysis, in which the observed values were in good fits

with the calculated ones. Attempts to propose the

structure of the isolated aqua copper(II) complex come

from the investigation using thermal analysis studies in

its solid state as well as from the solution studies using

UV-visible spectroscopy. 

 The stoichiometry of complexes 2 and 3 has

been studied in solution using UV-visible titrations

by using the mole ratio method. The stoichiometry

was determined by recording the absorbance of the

produced complexes 2 and 3 at different ratios of

solutions of both  Cu(NO3)2, and (Co(NO3)2 and L3

in methanol. Figure 1 as a representative example

showed that with increasing the copper(II) ratio,

there is a decrease in the absorbance at lmax = 282

nm, which is due to p – p* transition of both C=C and

C=N absorptions. There is also increase in the

absorbance at lmax = 327 nm. This is due to the

interferer between n-p* (OH, and NH) transition and 

p–p* transition. This relationship between the

absorbance and the concentration of the copper(II)

complex show that the complexation ratio is (1:1).

The generation of copper(II) and

cobalt(II)-bound hydroxo complexes were investigated
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by determining the pka values of the coordinated water

molecule of their aqua model complexes. The

absorbance of these complexes has been measured at

different pH values in aqueous methanol. The pH values 

were adjusted by using dilute solutions of HNO3 and

NaOH. Figure 2 showed that the absorbance is

increased with increasing the pH values until limited

values. From the fitting curves, the pka values of the

coordinated water molecule in both complexes were

determined to be 8.5 and 8.8, respectively.

Thermogravimetric analysis

 The TGA curve of complex 1 (Figure 3a)

shows four decomposition steps within the

temperature range 40-900 °C. The first step of the

decomposition is within the temperature range

40-180°C, corresponding to the loss of six water

molecules of crystalization with a mass loss of

12.689 % (calcd. 12.773 %). The second step within

the temperature range 210-325 °C is equivalent to

the loss of coordinated water molecule with a mass

loss of 2.144 % (calcd. 2.28 %). The third and the

fourth steps of the decomposition within the

Synthesis and Characterization of Zinc(II), Copper(II), and Cobalt(II)... 89

80x10
-3

60

40

20

0

12108642
pH

6x10-3

5

4

3

2

1

10864
pH

A
bs

or
ba

nc
e

A
bs

or
ba

nc
e

Figure 2. Absorbance-pH graph for the determination pka

value for (a) [L3Cu(OH2)]2+ (1 x 10-4 M) and (b)
[L3Co(OH2)]

2+ in aqueous MeOH (33 %, v/v) at I = 0.1 M
NaNO3 and 25 oC.

Figure 3. TGA-DTG curves of  complexes 1-3 in the
temperature ranges 25-800 oC.

Figure 1. UV study for L3 (1 × 10-4 M) with different ratio of 
Cu(NO3)2. 3.5H2O (1 × 10-4 M) in aqueous MeOH (33 %, v/v)
at I = 0.1 M NaNO3 and 25 oC.



temperature range 330 - 734°C, corresponding to the 

loss of the perchlorate anions and the organic part of

the complex with a mass loss of  77.46 % (calcd

77.36 %). The final residue within the temperature

range 734 – 900 °C corresponded to (Zn) metal with

a mass loss of  7.703 % (calcd 7.732 %). 

 The TGA curve of complex 2 (Figure 3b)

shows four decomposition steps within the

temperature range 25-900°C. The first step of the

decomposition within the temperature range 25-100

°C corresponded to the loss of three water molecules of 

lattice with a mass loss of 7.368 % (calcd 7.55 %). The

second step within the temperature range 120-220°C

corresponded to the loss of coordinated water molecule 

with a mass loss of 2.32% (calcd 2.5 %). The third and

the fourth steps of the decomposition within the

temperature range 222-497°C corresponded to the loss

of the nitrate anions and the organic part of the complex 

with a mass loss of  75.89 % (calcd 75.433 %). The

final residue within the temperature range 497-900°C

corresponded to (CuO + 2C) with a mass loss of  14.41

% (calcd 14.49 %).

 The TGA curve of complex 3 (Figure 3c)

shows four decomposition steps within the

temperature range 30-90°C (Scheme 3). The first

step of the decomposition within the temperature

range 30-100°C corresponded to the loss of one

water molecule of lattice with a mass loss of 2.711 %

(calcd 2.67 %). The second step within the

temperature range 260-278 °C corresponded to the

loss of one coordinated water molecule with a mass

loss of 2.513 % (calcd 2.67 %). The third and the

fourth steps of the decomposition within the

temperature range 282-515°C corresponded to the

loss of nitrate anions and the organic part of complex 

with a mass loss of  76.57 % ( calcd 76.42 %). The

final residue within the temperature range 515-900

C corresponded to (CoO + 4C) with a mass loss of 

18.21 % (calcd 18.19 %).

 The kinetic parameters (DE#) and

thermodynamic parameters DS#, DH#, and DG# also

have been calculated for every step for the

decomposition of complexes 1-3. The results  are

shown in Table 1. The low value of E for each water

molecule in the first dehydration process indicates that

the first six water molecules are not coordinated to the

zinc metal. Whereas, the relatively high values for the 

second decomposition step as well as the third and

fourth decomposition steps indicate that the

coordinated water molecule and the organic part of the

ligand are strongly coordinated to the zinc(II) ion. The

negative values of  DS# in the second and the other

following steps indicate that the activated complex

have more ordered structure than the reactants and the

reactants are slower than the metal [45].
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Hydrolysis of tris (p-nitrophenyl)
phosphate by using the  model
complexes 1-3

 The hydrolysis of tris (p-nitrophenyl)

phosphate (TNPP) has been examined using the

model complexes 1-3. The hydrolysis of TNPP was

investigated in aqueous methanol (40%, v/v). upon

hydrolysis, TNPP decompose into p-nitrophenolate,

(NP-) and bis(p-nitrophenyl)phosphate (BNPP-),

respectively (Scheme 3). The catalytic reactions were

followed by an increase in absorption maximum at

402 nm for generation of p-nitrophenolate. The pH of

each sample was adjusted by using 1 M NaOH /

HNO3, and not by using buffers in order to avoid any

catalytic or inhibition effect. In the course of

hydrolysis, the pH of each sample was checked and

was found that the difference compared to the

adjusted pH value at the beginning of the hydrolysis

was not larger than 0.3. The pseudo-first-order rate

constants, kobs, were obtained from the plot of

ln(A¥/A¥-At) versus time (supplementary materials).

The pH-dependence of the observed pseudo-

-first-order rate constants, kobs studied over the pH

range 7.0–9.5 are shown in Table 2 and Figure 4. The

copper(²²) complex 2 is the most effective one

towards the hydrolysis of TNPP. This phenomenon

may be due to the higher electrophilic character

comparing to the other metal ions. 

Synthesis and Characterization of Zinc(II), Copper(II), and Cobalt(II)... 91

Complex step T (k) A r DE# DH# DS# DG#

1

1st 338 1.6×1012 0.977 91.26 88.34 -0.021 95.43

2nd 563 719416 0.912 20.89 17.97 -0.146 100.16

3rd 638 183×107 0.979 77.81 74.89 -0.082 127.20

4th 798 22×106 0.994 161.93 159.01 -0.120 254.77

2

1st 317 1.49×1010 0.825 101.56 98.64 0.036 87.01

2nd 398 2018.2 0.992 44.84 21.92 -0.192 78.33

3rd 513 1.87×108 0.982 219.76 216.85 0.130 150.07

4th 612 5.06×1010 0.985 298.94 296.02 -0.054 329.06

3

1st 323 2.42x1010 0.958 123.65 120.73 0.078 95.27

2nd 533 95×104 0.965 23.74 20.82 -0.143 97.03

3rd 583 119×107 0.996 128.19 125.27 -0.076 169.57

4th 658 1.5×109 0.998 339.33 336.41 0.203 202.82

Table 1. Kinetic and thermodynamic parameters of the metal(II) complexes 1-3.

pH Zn(II) complex 1 Cu(II) complex 2 Co(II) complex 3 Blanck

7.5 2.71 3.58 3.40 __

8.0 3.45 14.00 4.24 __

8.5 12.00 31.40 17.60 02.41

9.0 31.20 79.20 45.00 12.39

9.5 50.20 98.80 58.00 30.79

Table 2. The observed pseudo-first-order rate constants, kobs /
s-1 for the hydrolysis of TNPP (3 x 10-4 M ) TNPP catalyzed by
using complexes 1-3 (72 x 10-6 M) at different pH values in
aqueous MeOH (33 %, v/v) at I = 0.1 M NaNO3 and 25 oC.
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Figure 4. Hydrolysis rate constant, kobs of  (3 x 10-4 M) TNPP
catalyzed by using complexes 1-3 (72 x 10-6 M) at different
pH values in aqueous MeOH (33 %, v/v) at I = 0.1 M NaNO3

and 25 oC.



The pH-rate constant kobs profiles for the

hydrolysis reactions displayed sigmoidal curves with

inflection points around the pKa values of the coordinated 

water molecules in complexes 1-3. Such pH-rate profile

was observed in a number of phosphate ester hydrolysis

promoted by using cupper(II) [18], cobalt(II) [46-49],

and zinc(II) complexes [35, 36, 41, 44] and are

indicative of the involvement of metal-hydroxo species

in the catalytic process. The pka values obtained from

these inflection points are in good agreement with the pka

values determined from the previously mentioned

solution studies of these complexes by using UV-visible 

spectroscopy. Therefore, the metal(II)-bound hydroxo

species of these complexes are believed to be active

catalyst for hydrolyzing the triester, TNPP. In a separate

experiment, the reactivity of the hydroxo species of

these model complexes towards the hydrolysis of TNPP

was further supported by treating the zinc(II)-bound

hydroxo species of zinc(II) complex 1 with the

phosphate trimester TNPP in methanol,. The color

turned to be yellow with the concomitant formation of

solid power, which were characterized to be the

zinc(II)-bound bis(p-nitrphenyl)phosphate 4.

Compound 1 was difficult to be isolated from the water

based solvent, which were used in the kinetic studies,

where water can replace the phosphate coligand,

forming again the aqua zinc(II) complex 1. In the

absence of catalyst, aqua metal complexes 1-3, the

hydrolysis does take place. This means that OH
- or

solvent can catalyze TNPP hydrolysis. These results

show that TNPP can be hydrolyzed by solvolysis (water

attacks the ester) [50,51]. 

 On the basis of the above mentioned kinetik

studies of the triester, TNPP in aqueous methanol and

the isolation of both the aqua model complexes 1-3 and

one of the hydrolyzed product zinc(II)-bound

bis(p-nitrophenyl)phosphate complex 4, we proposed a

mechanism for the hydrolysis of TNPP. At the first step:

the coordinated water molecule in 1-3 can deprotonat at

pka = 8.5 -9.0 to produce the metal(II)-bound hydroxo

species [52]. Second: the metal center delivers the

coordinated hydroxide which can nucleophically attack

the TNPP molecule, while the metal ion simultaneously

withdraw electron density away from the phosphorus

atom by interacting with the phosphoryl oxygen,

forming pentaccordinated intermediate; finally, the

p-nitrophenolate is released and the metal(II)-bound

bis(p-nitrophenyl)phosphate 4, which could be isolated

from methanolic solution is replaced by water to form

again the starting catalyst aqua metal(II) complexes,

which are ready to start another catalytic cycle.

Conclusion

 A series of aqua metal(II) complexes 1-3,

containing different transition metal ions (Co2+, Cu2+,

and Zn2+) have been synthesized and fully characterized

as structural models of the active sites of hydrolytic

enzymes. Solid state studies of these aqua complexes

were investigated using FT-IR spectroscopy, elemental

analysis, and thermogravimetric analysis. solution

studies of the metal-ligand interactions for determining

the stoichiometry and the pKa value of the coordinated

water molecule using 
1H NMR and UV-visible

spectroscopies. The reactivity of these aqua model

complexes as potential bioinorganic catalysts, especially 

the nature of metal ions on the hydrolysis of

tris(p-nitrophenyl)phosphate, TNPP has been

investigated. The results showed that copper(II)

complex 2 is the most effective hydrolytic catalyst

among complexes 1-3. This phenomenon may be due to

the fact that copper(II) is likely to be the most effective

electron-withdrawing ion and has the greatest

electrophilicity. Therefore, it can activate the

nucleophile OH- most effectively. Zinc(II) is the

opposite and has the lowest activity. 

Supplementary material

The kinetic data for the hydrolysis of

p-nitrophenyl acetate by using complexes 1-3 are

attached as supplementary materials and are

available upon request. 
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Introduction

   For the last three decades, conduction material

has been at the forefront of research activity all over the

world. Chemists and physicts are interested in this class

of material due to their potential applications. Hydrazide 

and hydrazones derivatives were of interest for several

workers [1-5]. The literature indicates an increasing

interest in the synthesis of new hydrazones and their

complexing affinities towards different metal ions

[6-10]. In this paper, a new organic macromolecule and

its metal complexes were prepared. These complexes

have a multi p conjugated electronic structure, good

thermal stability, and high electrical conductivity

[11-12]. The structure of the synthesized materials was

characterized using different spectral and thermal

techniques [13-14]. The electrical properties of the

ligand and the metal complexes shed light on its

electrical applications [11,15].

Experimental

(A) Preparation of the ligand

A molar ratio 4:1 of salicyladehyde  and 

1,1`,4,4`-Buta-(1,2,3-triene  tetracarbohydrazide) was

mixed  in ethanol  solution by continuous  stirring.  The  

Abstract
1,1`,4,4`-Buta-(1,2,3-Triene) tetrasalicylaldehyde tetracarbodydrazone (H8BTSTCH) has been
found to react with transition metal ions to form the corresponding complexes. Elemental analysis,
IR and GC have been used to elucidate the structure of the produced complexes. Since
H8BTSTCH has four hydrazone moieties, it coordinates with the studied metal ions as ONO
system to form tetranuclear complexes through the phenolic oxygen, the nitrogen azomethine and
the carbonyl groups. Thermogravimetric data were used to obtain the activation energy of the
decomposition of the ligand and its Cu(II), Co(II) and Ni(II) complexes. The dielectric
spectroscopy of the ligand (H8BTSTCH) and its metal complexes were measured in the
temperature range 300-500 K. From the obtained results, it was found that the activation energy
derived from thermal measurements is in good agreement with that obtained from the electrical
measurements.
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reaction mixture was refluxed on a water bath for two

hours [7,8]. The yellow precipitate formed was

collected by filtration, washed with ethanol,

diethylether and dried. The structure of the ligand was

determined by elemental analysis, IR 1H and 13C-

NMR spectroscopies.

(B) Preparation of the complexes

The ligand (0.01 mol) was dissolved in the

least amount of DMSO diluted with hot ethanol and

then mixed with an aqueous ethanol solution of 0.04

mol of Cu(Ac)2 .2H2O, Co(Ac)2 .2H2O and

Ni(Ac)2.2H2O. The reaction mixture was refluxed

on a water bath for three hours and concentrated to

one thrid of its volume. The respective brown,

orange and yellow precipitates were filtered, washed 

with ethanol and dried [10].

(C) Sample Analysis

Carbon and hydrogen ratio was determined. The 

metal content in the samples was determined by the

standard methods [16]. The remaining masses of the

metal complexes, which can be considered as metal

oxides, are in good agreement with the calculated values 

at the determination of metal with EDTA.

(D) TG-measurements

Perkin Elmer thermal analyzer TGA7 is used

to scan the weight loss versus temperature. The

scanning was performed in the temperature range

300 – 1300 K at constant heating rate 10.0 deg/min

and the N2 gas was allowed to pass at flow rate 50

cc/min [10].

(E) Electrical Measurements

The prepared samples were pressed at 5.7

kPa into d 0.25 cm thick disk for the electrical

conductivity measurements [17, 18]. The disk was

coated with a silver film using an Edward’s vacuum

model 306 and placed in two electrode type sample

holders. The measurements were performed in air at

0.1-100 kHz and 0.8V using a Hioki 3520 RLC

tester in the temperature range 300-500K.
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Scheme 1.

Scheme 2.

Scheme 3.



Results and Discussion

(a) Spectral studies

 Figure (1) shows the infrared spectra of the

prepared ligand and its metal complexes. The keto-enol

tautomeric structure with extending conjugation is

clearly explicit in the absence of N-H vibrations,

downward shift in the nC=O to 1625 cm-1 and in the split

appearance of nC-N, nC-O and dO-H at 1158, 1207 and 1330 

cm-1, respectively [7-10]. The H-bonding shifts the nO-H

downwards to 3450 cm-1. Extending conjugation shifts

the ring vibrations to such low frequencies of 1572,

1488 and 1448 cm-1.  The aromatic nC-H appears at 3048

cm-1, dC-H at  1032 cm-1 and nC-H at 752 cm-1. The olefinic 

proton is mobile so that its nO-H appears at such low

frequency of 2755 cm-1, dO-H and nO-H at 1388 and 731

cm-1 respectively [18]. As it is evident by the solid state

IR spectrum, the solution 1H-NMR spectrum confirms

the high molecular symmetry of this compound. This is

evident presuming typical arrangement of the four

hydrazone moieties around the chain. The spectrum

reveals two singlets at 11.11 and 8.98 ppm for the

phenolic and enolic protons. The aromatic protons

resonate in a more complex profile consisting of two

doublets at 6.98 and 7.68 ppm for the a and g type

protons encountering a triplet at a mid shift of 7.39 ppm

for the b-type protons. The olefinic proton also is highly

deshielded to 6.88 ppm as an indication of the presumed

mobility. As the N-H vibrations are absent in the IR

spectra, the N-H resonance is also absent in the NMR

spectrum. Both spectral evidence support the N-H

contributions to the keto-enol tautometric structure.

The complexation regardless of the transition

metal does not substantially alter the spectrum and hence 

the structure. However, evidence of the complexation is

revealed from the salicyl moieties. For instance, the

salicyl skeletal vibrations at 1278 and 785 cm-1

disappear in the IR spectra of the complexes. The

aromatic ring vibrations shift downwards to 1540 for

1572 cm-1 mode and to 1472 cm-1 for 1488 cm-1 mode.

The band intensity of the ring vibrations also rises upon

complexation, particularly at 1448 cm-1. This may be

due to the polarization induced by the L ® M s-

bonding.

Band splitting at the nC=O and nC=N modes

merges into the lower frequency parts as another

aspect of the bond order drop because of s –

donation. Intensification and broadening of

H-bonded O-H modes near 3400 cm-1 for the nO-H

and the multiplicity observed in the vicinity of 1300

cm-1 would assign participation of water molecules

in the coordination [8, 19]. In effect intensification

and broadening in the nC-O mode at 1017 ± 3 cm-1

might be taken as evidence for the strong H-bonding

between coordinated water and the salicyl oxygen

involved in the complexation. Unfortunately, the

limited frequency range limits further interpretation

of structural shifts, particularly at the L-M bonding,

which is of importance for distinguishing between

the different transition metal complexes.
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Figure 1. Infrared absorption spectra for BTSTCH and its
Cu (II), Co (II) and Ni (II) complexes.



(b) Thermal analysis

The thermal analysis of the ligand BTSTCH and

its Cu(II), Co(II) and Ni(II) metal complexes was

performed using TG and DTG techniques as in figures

(2 & 3). The thermograms of BTSTCH show an

exothermic peak at 307°C. From the TG and DTG

curves, the thermogram of Cu(II) complex shows

different stages of the weight loss at 90, 130, 298, 331

and 359 °C. The loss in weight corresponds to the

removal of hydrated water, coordinated water,

decomposition of the organic moiety and final formation 

of metal oxide [12, 17] (calc% = 24.0; found % = 23.51). 

In case of Co(II) complex, the decomposition starts at

70, 116, 425 and 456 °C. This behavior may be

attributed to the water of hydration, coordination and

degradation of the complex [19]. At higher temperature

a stable steady state is observed with no peaks while at

630 °C, an exothermic peak is observed. It corresponds

to the formation of CoO [20]. The TG and DTG curves

of [Ni4(L).4H2O].4H2O show different stages at 72 and

127 °C with weight loss of 14.89 % (calculated = %

14.88), which corresponds to the removal of all hydrated 

and coordinated water. The anhydrous complex begins

to decompose through different exothermic peaks at

390, 446 which are characteristics for the decomposition 

of the organic moiety (calc. 62.8 %, found 62.1 %) [17,

19]. At higher temperature, no peaks observed and the

remaining mass of NiO is in a good agreement with that

found from metallic residue of elemental anaylsis (calc.

21.6% found 22.0 %) [20]. Fig. 3.b represents the

variation of the fusion temperature versus the number of

electrons in the d-shells for the Cu(II), Co(II) and Ni(II)

complexes. It is clear from the figure that for the various

steps of decomposition, the fusion temperature

decreases as the number of electrons in the d-shell

increases. This behavior may be explained on the basis

of the increase in the atomic radii and the structure of

Ni(II), Co(II) and Cu(II) [21].
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Figure  3. (a) DTG thermograms for BTSCH and its Cu (II),

Co (II) and Ni (II) complexes. (b) The relationship between the

fussion temperature and the number of the outer d- electrons.

Compound Empirical formula
% Found (Calc.)

% H2O % Oxide
C H M

(H8L) C36H28N8O8 61.71 (61.92) 4.0 (4.4) - - -

[Cu4(L)8H2O].4H2O Cu4C36H44N8O20 36.9 (37.2) 3.7 (3.6) 21.7 (21.4) 7.02 (7.16) 24.0 (24.3)

[Co4(L)8H2O].4H2O Co4C36H44N8O20 37.56 (38.1) 3.8 (4.1) 30.4 (20.7) 18.7 (19.0) 26.0 (26.4)

[Ni4(L)4H2O].5H2O Ni4C36H38N8O17 39.68 (40.1) 3.3 (3.5) 21.3 (21.0) 14.8 (14.3) 21.6 (22.0)

Table 1. Analytical data for the ligand (BTSTCH) and its metal complexes.

Figure 2. TG thermograms for BTSCH and its Cu (II), Co
(II) and Ni (II) complexes.



Fig. 3.a depicts a thermogram where the

weight loss (w) is plotted against the temperature.

Generally the small initial weight loss may be due to

the desorption of water near 373 K. Derivative

thermogravimetry is the change in weight loss with

respect  to time (dw/dt). It may be obtained from the

peak area which is proportional to the total change of 

the sample according to this equation [22].

dw / dt AW en E / RT= -

where E is the activation energy, n is the

order of transition, R is the universal gas constant

and T is the absolute temperature and A is constant.

Plots of ln(dw/dt) against 1/T for the BTSTCH and

its metal complexes show straight lines from which

the activation energies are obtained (Fig. 4). Values

of the activation energy for the ligand, Cu(II), Ni(II)

are nearly the same (0.028 ev) where in the case of

Co(II) complex it is 0.048 ev. The difference in the

energy of activation may be due to various factors

such as the differences in masses, particle size and

experimental environments [23, 24]. 

(c) Electerical conductivity
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Figure 5a. Cole – Cole plots of the impedance of BTSTCH
at different temperatures.

Figure 5b. Cole – Cole plots of the impedance of Ni (II)
complex at different temperatures.

Figure 5c. Cole – Cole plots of the impedance of Co (II)
complex at different temperatures.

Figure 4. A plot of Ln (dw/dt) against (104/T) for BTSTCH
and its Cu (II), Co (II) and Ni (ii) complexes.

Compound   E DE

Ligand (H8L) 0.028 ev 0.029 ev

[Cu4(L)8H2O].4H2O - 0.027 ev

[Co4(L)8H2O].4H2O 0.0422 ev 0.048 ev

[Ni4(L)4H2O].5H2O 0.035 ev 0.027 ev

Table 2. The obtained values of activation energies that

calculated E from a. c. measurements and DE from thermal 
analysis.



The measured impedances of all the

samples at various temperaturs were analysed.

Fig. 5 (a,b,c) shows a typical Cole-Cole diagram

for the ligand, Ni(II) and Co(II) complexes at

different temperature in the range 300-500 K.

The dependence of Z`` on Z` follows semicircles

originating from the origin. This means that the

surface resistance Rs is Zero and the sample

resistance is composed mainly of the bulk

resistance Rb which is parallel to the capacitance

Cs. Extrapolating the high-frequency limit and

the low-frequency limit of the semicircles

intercepts with the real axis Z’ gives the value of

Rs and Rb respectively [25, 26]. It is also clear

from the figure that the arc diameter of semicircle 

decreases with increasing temperature. To

understand the observed behavior, the classical

many body theory [23], whose validity extends

beyond the area of solid electrolytes, was

applied. The many-body interaction affects the

ordering of Ni and Co ions inside the lattice of

metal complexes. From Fig. 6 it is observed that

the dc conductivity is in the order sCo-complex >

sNi- complex > s- ligand.

This behavior may be attributed to the fact

that the Co(II) ion facilitate a bridge to transfer

charge carriers [24-26]. The frequency dependence 

of the real dielectric constant (e) for the ligand,

Ni(II) and Co(II) complexes on the temperature are

shown in Fig. 7. It is clear that e` decreases as the

frequency ( f ) increases and as the temperature

decreases. The decrease of ( e`) as ( f ) increases is

in fair agreement with e` x w-n, where w is the

angular frequency and n is a constant. The

dependence of the conductivity on the frequency

for the samples at various temperatures is

illustrated in Fig. 8. The conductivity obeys the

power - law frequency dependence which can be

written as s(w) = so+ Dw
n , where so is the d.c.

conductivity,  D and n are constants.  The

conductivity can be related to the hopping

mechanisms [26]. 

  Acknowledgment: the author would like to
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Figure 6. The frequency dependence of d. c. conductivity
on (1000/T). 
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Figure 8. Variation of A. C. conductivity with the frequency
for the ligand, Ni (II) and Co (II) complexes at different
temperatures.

Figure 7. The frequency dependence of the real part of
dielectric constant (e) for the ligand, Ni(II) and Co(II)
complexes at different temperatures.
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INTRODUÇÃO

A modificação química da superfície dos

óxidos pode ser uma estratégia experimental das

mais eficientes, quando procura-se conferir, a essa

classe de compostos, novas propriedades [1]. A

deposição (adsorção) de polímeros condutores, por

exemplo, altera de forma significativa as proprie-

dades redox dos óxidos [2]. 

Muitos óxidos são tradicionalmente

empregados como pigmentos, e.g. TiO2 (branco) e

Cr2O3 (verde). Por sua vez, diversas substâncias

Resumo
No presente trabalho investiga-se o uso de argilominerais não tradicionalmente empregados como
pigmentos, especificamente a montmorilonita e a dolomita, além de outros substratos inorgânicos: a
alumina (Al2O3) e o trióxido de molibdênio (MoO3) para a adsorção de corantes não
tradicionalmente empregados na indústria de tintas, especificamente os corantes “azul”, “verde
folhas” e “vermelho bourdeaux” (todos corantes alimentícios) e a rodamina B. Uma vez efetuado o
processo de adsorção, a matriz híbrida (substrato inorgânico + corante orgânico adsorvido), pode
atuar como novo pigmento para a indústria de tintas. A adsorção dos corantes nos substratos
inorgânicos foi monitorada por espectroscopia na região do ultravioleta-visível (UV-Vis).
Verifica-se que os processos de adsorção são seletivos, com os diferentes substratos inorgânicos
exibindo diferentes afinidades (capacidade adsortiva) pelos corantes estudados. Verifica-se ainda
que o aumento da força iônica da solução pode aumentar a capacidade adsortiva dos substratos.  

Abstract
Asorption of organic dyes on inorganic substrates as a strategy to prepare new pigments - In this
work the adsorption of dyes (“blue”, “rreen leaves”, “Bourdeaux red” and rodamin – B) on
inorganic substrates (Al2O3, MoO2, dolomite and montmorillonite) is investigated by using
UV-Vis spectroscopy. As a general behavior, it is verified that an increase of the ionic strengths
increases the total amount of adsorbed dye. It is also verified that the adsorption processes are
selective, with the inorganic substrates exhibiting different affinities towards the organic dyes. 
Key-words: Organic dyes; Adsorption; Pigments; Oxides; Clays.
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orgânicas são empregadas como pigmentos, quer na

indústria de tintas, quer na indústria de alimentos, por

exemplo. 

Fundamentação teórica

No presente trabalho investiga-se o uso de

argilominerais não tradicionalmente empregados como

pigmentos, especificamente a montmorilonita e a

dolomita, bem como outros compostos inorgânicos

como alumina (Al2O3) e trióxido de molibdênio (MoO3) 

como substratos para a adsorção de corantes não

tradicionalmente empregados na indústria de tintas,

especificamente os corantes “azul” e “verde folhas” e

“vermelho bourdeaux” (todos corantes alimentícios) e a

rodamina B. Uma vez efetuado o processo de adsorção,

a matriz híbrida (substrato inorgânico + corante

orgânico adsorvido), podem atuar como novos pig-

mentos para a indústria de tintas. Tal investigação

justifica-se em função da capacidade de adsorção frente

a espécies orgânicas exibida por diversos substratos

inorgânicos [1,2] restando, contudo, avaliar-se a efetivi-

dade frente a corantes, especificamente, bem como

avaliar-se os fatores que afetam tal processo adsortivo. 

Destaque-se que os corantes alimentícios,

sobretudo, como os empregados no presente estudo,

são de baixíssima toxicidade, sendo esse, inclusive,

um dos principais motivos de seu emprego na

indústria de alimentos. 

Metodologia

Como substratos inorgânicos foram testados

a pedra sabão, a dolomita, a montmorilonita

(montmorilonita K10, Aldrich), a alumina e o

trióxido de molibdênio (Aldrich). Como corantes

orgânicos foram testados: “azul”, “verde folhas”,

“vermelho bourdeaux” e rodamina-B (Vetec). Vale

a pena destacar que todos os corantes selecionados

são de baixo custo (os alimentícios, sobretudo) exi-

bem um elevado poder colorífico, ou seja, uns

poucos miligramas do corante são suficientes para

fornecer uma coloração intensa, perceptível a olho

nu, a um grande volume de água. 

A capacidade de adsorção dos substratos

inorgânicos frente aos corantes foi monitorada por

espectroscopia na região do ultravioleta visível

(UV-Vis). Num experimento típico, 1,0 g do substrato

inorgânico era imersa, por 48 h, em 25 cm3 da solução

do corante (concentrações variando, tipicamente, de 10

a 200 mg de corante por litro de solução). As análises

UV-Vis foram efetuadas em Espectrofotômetro

FEMTO 600, medindo-se as absorbâncias das soluções

antes e depois do contato com o substrato inorgânico. A

fim de avaliar-se o efeito da força iônica sobre a

adsorção, as mesmas análises foram efetuadas

seguindo-se a mesma metodologia anteriormente

descrita, mas adicionando-se cloreto de sódio (NaCl) às

soluções, em quantidades tais para produzir-se soluções

com concentrações iguais a 1,0, 2,0 e 3,0 mol dm-3 de

NaCl, obtendo-se, assim, soluções com forças iônicas

(I) iguais a 1, 2 e 3, respectivamente.

A fim de verificar-se a seletividade dos

processos de adsorção, foram ainda estudadas soluções

com mais de um corante (azul + verde folhas; azul +

rodamina-B, etc.).

As medidas de pH foram efetuadas utilizando-se 

um pHâmetro Quimis. 

Mediante a obtenção de curvas analíticas,

comprovou-se a linearidade da absorbância (A) em

função da concentração (C) na faixa de concentrações

estudada (soluções aquosas do corantes; água

bidestilada). Além disso, obteve-se o valor de lmax para

cada um dos corantes empregados, e foram nesses

valores de comprimento de onda que as leituras

apresentadas na seção “resultados” foram efetuadas.

Os valores de lmax utilizados, foram: 450 nm (verde

folhas), 620 nm (azul), 550 nm (rodamina B) e 560 nm

(vermelho bourdeaux).

Perceba-se que a simplicidade tanto nos

processos de impregnação das matrizes inorgânicas

quanto no monitoramento da quantidade de corante

adsorvido, tem já em vista uma possível produção em

larga escala, visto que metodologias simples como as

aqui utilizadas traduzem-se, via de regra, em redução

nos custos de produção. Além disso, destaque-se que o

que se procure demonstrar, no presente trabalho, é a

viabilidade do emprego da adsorção de corantes

orgânicos em substratos inorgânicos na preparação de

novo pigmentos (pigmentos híbridos). Assim sendo, os

corantes substratos aqui empregados servem apenas

para ilustrar a viabilidade da proposta. Na hipótese de

decidir-se empregar tal metodologia na preparação de

pigmentos, outros corantes orgânicos e outros substratos 

inorgânicos poderiam, evidentemente, ser utilizados. 

104 Robson Fernandes de Farias, Carlos Ramon Franco e Claudio Airoldi



 Resultados 

Como observação de caráter geral, assinale-se

que, em função dos substratos inorgânicos utilizados

apresentarem coloração clara (são brancos ou cinza

claro), as quantidades de corante adsorvidas (mesmo

nos casos de pequena adsorção) foram suficientes

para alterar a coloração do substrato.

Os resultados obtidos encontram-se resumidos

nas Tabelas apresentadas a seguir.
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C/ mg dm-3
Dolomita Alumina

Ai Af Ai Af

10 0,116 0,064 0,116 0,129

15 0,168 0,042 0,168 0,165

20 0,226 0,196 0,226 0,168

25 0,286 0,081 0,286 0,286

30 0,320 0,099 0,320 0,322

30 (I= 1) 0,322 0,021 0,322 0,309

30 (I = 2) 0,303 0,086 0,303 0,291

30 (I = 3) 0,315 0,021 0,315 0,277

Tabela 1. Adsorção de “azul” em dolomita e alumina. Ai
= absorbância inicial; Af = absorbância após 48 horas.

C/ mg dm-3
Dolomita Alumina

Ai Af Ai pHi Af pHf

10 0,087 0,079 0,125 7,2 0,109 9,3

15 0,130 0,117 0,200 6,7 0,178 9,0

20 0,174 0,158 0,265 6,5 0,212 9,3

25 0,204 0,204 0,322 6,4 0,276 9,1

30 0,237 0,217 0,386 6,2 0,337 9,2

30 (I= 1) 0,240 0,204 0,388 5,7 0,333 7,7

30 (I = 2) 0,236 0,175 0,386 5,6 0,346 7,7

30 (I = 3) 0,237 0,165 0,391 5,7 0,340 7,7

Tabela 2. Adsorção de “verde folhas” em dolomita e
alumina. Ai = absorbância inicial; Af = absorbância após
48 horas. pHi = pH inicial; pHf = pH após 48 horas.

C/mg dm-3 Ai Af

0,1 0,097 0,000

0,2 0,147 0,056*

0,6 0,456 0,000

1,2 0,745 0,018

7,2 1,143 0,026

* Esse valor de absorbância anormalmente elevado é atribuído à presença de
partículas em suspensão durante a leitura.

Tabela 3. Adsorção de rodamina B em trióxido de
molibdênio. Ai = absorbância inicial; Af = absorbância após
48 horas.

Tabela 4. Adsorção de “azul” e “verde folhas” em montmorilonita. Ai = absorbância inicial; Af = absorbância após 48 horas.
pHi = pH inicial; pHf = pH após 48 horas.

C/ mg dm-3
Azul VERDE FOLHAS

Ai Af pHi pHf Ai Af pHi pHf

10 0,123 0,003 6,8 2,9 0,147 0,148 7,2 4,0

15 0,206 0,004 6,0 3,0 0,213 0,226 6,7 4,0

20 0,266 0,000 6,0 3,1 0,279 0,299 6,5 4,0

25 0,324 0,079 6,0 3,0 0,357 0,309 6,4 4,0

30 0,399 0,003 6,0 2,9 0,419 0,450 6,2 3,9

30 (I =1) 0,382 0,009 6,0 3,0 0,419 0,399 5,7 3,9

30 (I=2) 0,372 0,000 6,0 2,9 0,4309 0,409 5,6 3,7

30 (I= 3) 0,382 0,003 6,0 2,9 0,419 0,396 5,7 3,7

C/ mg dm-3
Vermelho Bourdeaux Rodamina B

Ai Af pHi pHf Ai Af pHi pHf

10 0,094 0,085 6,5 5,8 1,534 0,007 6,2 3,7

15 0,140 0,133 6,5 5,8 1,736 0,017 6,2 3,7

20 0,196 0,176 6,5 5,8 1,788 0,008 6,1 3,7

25 0,234 0,205 6,5 5,8 1,817 0,014 6,0 3,7

30 0,280 0,254 6,5 5,8 1,827 0,019 6,0 3,7

30 (I =1) 0,289 0,289 6,4 5,8 1,839 0,015 5,9 3,5

30 (I=2) 0,280 0,282 6,4 5,7 1,835 0,021 5,9 3,5

30 (I= 3) 0,419 0,274 6,4 5,6 1,836 0,006 5,9 3,4

Tabela 5. Adsorção de “vermelho bourdeaux” e rodamina B em montmorilonita. Ai = absorbância inicial; Af = absorbância
após 48 horas. pHi = pH inicial; pHf = pH após 48 horas.



Discussão

Comparando-se os dados das Tabelas 1 e 2,

podemos verificar que a afinidade da dolomita é muito

maior pelo “azul” do que pelo “verde folhas”. Para a

alumina, por sua vez, a afinidade é inversa, ou seja, a alu- 

mina exibe maior afinidade pelo “verde folhas”. Além

disso, comprando-se a adsorção de “azul” em dolomita e 

alumina, verifica-se que a dolomita exibe uma afinidade

muito maior pelo corante do que a alumina. 

Para a alumina, o pH das soluções do corante

antes a pós adsorção também foi monitorado,

podendo-se constatar que a retirada do corante da solu-

ção (por adsorção no substrato inorgânico), implica em

aumento do pH, que passará de neutro para básico, no

caso das soluções mais diluídas, e de ácido para neutro,

no caso das mais concentradas. 

Como comportamento geral, e comparando-se

as soluções com concentrações de 30 mg dm-3,

verifica-se que um aumento da força iônica implica num 

aumento da capacidade de adsorção dos corantes. 

Contudo, verifica-se que esse efeito é muito

mais pronunciado para a dolomita do que para a

alumina. Uma vez que a alumina exibe sítios ácidos

Al3+, enquanto que a dolomita é um carbonato de cálcio 

e magnésio [CaMg(CO3)2], com sítios 2+, pode-se

concluir que a carga do sítio ácido de Lewis não é o fator

determinante para a capacidade de adsorção dos dois

sólidos frente aos corantes considerados. Além disso, o

significativo aumento (para a dolomita, sobretudo) da

capacidade de adsorção com o aumento da força iônica

da solução, mostra que a presença “extra” de cátions e

ânions em solução facilita o processo adsortivo,

possivelmente pela formação de centros positivos e

negativos na molécula do corante, e na superfície do

sólido inorgânico, aumentando, assim, as interações de

natureza eletrostática entre o corante e o substrato.

Os dados da Tabela 3 nos permitem constatar a

excepcional afinidade do MoO3 pela rodamina B. Tal

fato é constatado também visualmente, pois, mesmo

para a concentração mais baixa de rob B o pó,

inicialmente verde pálida (cor do MoO3), torna-se de um 

rosa intenso. Vale a pena destacar ainda que, tendo- -se

em vista que os processos de adsorção foram efetuados

em solução aquosa, fica evidenciada que o substrato

inorgânico tem mais afinidade pela Rod B do que pela

água, não havendo, por conseqüência, perda do corante,

por lavagem da matriz MoO3-rod B com água. 

A Tabela 4 nos traz os dados referentes à

adsorção de “azul” e “verde folhas” em montmorilonita.

Conforme pode-se constatar, a montmorilonita exibe

uma elevadíssima capacidade de adsorção frente ao

corante “azul” (apreciavelmente maior que a da

dolomita), mesmo para as concentrações mais altas, e

sem a necessidade de aumentar-se a força iônica da

solução. O valor de pH da solução do corante cai de 6,0

(antes da adsorção) para 3,0 (após adsorção). Frente ao

“verde folhas”, contudo, a montmorilonita exibe uma

reduzidíssima capacidade adsortiva (menor que a

dolomita e a alumina).

Comprando-se os dados da Tabela 5, verifica-se

que a montmorilonita exibe uma elevadíssima afinidade

pela rodamina B (maior até do que a exibida pela MoO3;

Tabela 3). Após adição da montmorilonita, além da

retirada do corante da solução, evidenciada pela

diminuição nos valores de absorbância, observa-se a

diminuição dos valores de pH, que passam de 6,0 (antes

da adsorção), para 3,5 (em média) após a adsorção. Para

o vermelho bourdeaux, verifica-se que o aumento da

força iônica da solução exerce um significativo efeito

sobre sua absorbância, para I = 3. Tal fato sugere

fortemente uma significativa interação entre os íons Na+

ou Cl- da molécula do corante, interação essa que só se

verificaria para soluções mais concentradas (3,0 mol

dm-3, nesse caso). Verifica-se que a montmotilonita

exibe uma afinidade pelo vermelho bourdeaux

aproximadamente mais baixa do que a exibida pela

rodamina B. Visto que a rodamina B e o vermelho

bourdeaux têm coloração muito similares (conforme

atestado pelos seus valores de lmax muito próximos),

caso deseje-se produzir um pigmento “vermelho”

utilizando a montmorilonita como substrato inorgânico,

deve-se, entre os dois corantes, dar preferência à

rodamina B, caso deseje-se uma coloração mais intensa

para o pigmento híbrido. 

Ainda com relação aos dados da Tabela 5,

destaque-se a pequena variação do pH para a adsorção

do vermelho bourdeaux, que passa de 6,5 para 6,0,

aproximadamente, demonstrando que, efetivamente, a

quantidade de corante adsorvida afeta o valor do pH da

solução resultante. Contudo, uma vez que a mont-

morilonita, como os demais substratos inorgânicos aqui
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investigados, são insolúveis em água, a retirada do

corante da solução (à medida que o processo de

adsorção prossegue) deveria tornar o valor de pH cada

vez mais próximo do valor da água pura (algo entre

6,5-7,0), fato que não é observado no caso das adsorções 

em montmorilonita. Ao contrário, quanto maior a

quantidade de corante adsorvido, mais ácido o pH final,

conforme verificado para a adsorção de rodamina B e

para os corantes “azul” e “verde folhas”. 

Logo, pode-se supor que a adsorção dos

corantes ocorre com concomitante liberação de íons H+

em solução por parte da montmorilonita (e esses íons

ficam livres, não como protonantes do corante). Tal

hipótese sugere, assim, que a interação da mont-

morilonita ocorra com as regiões de carga positiva no

corante (visto que, ao liberar um íon H+ na solução, a

montmorilonita ficará com regiões aniônicas na

superfície das partículas em suspensão. Logo, no caso

do rodamina B, cuja estrutura é mostrada na Figura 1,

pode-se supor que a interação ocorra, fundamental-

mente, com o N+. 

O fato do aumento da força iônica da solução

aumentar de forma significativa a adsorção do

vermelho bourdeaux, sem, contudo, com a mesma

intensidade o valor de pH, indica que, nesse caso, a

liberação de íons H+ em solução (por parte da

montmorilonita) foi inibida, provavelmente em

função da presença de um íon de carga +1 (Na+) em

grande quantidade em solução.

Conclusões

a) A adsor ção de coran tes orgâ ni cos em subs tra -

tos inor gâ ni cos pode ser con ve ni en te mente

empre gada como estra té gia para a pre pa ra -

ção de novos pig men tos;

b) A natu reza quí mica tanto do corante orgâ -

nico quanto do subs trato inor gâ nico exer -

cem sig ni fi ca tiva influên cia sobre a quan ti -

dade de corante que é adsor vida, sendo essa 

adsor ção de natu reza sele tiva, ou seja, dois

subs tra tos inor gâ ni cos dife ren tes podem

exi bir dife ren tes capa ci da des de adsor ção

frente a dife ren tes coran tes;

c) A alte ra ção da força iônica da solu ção do

corante (medi ante a dis so lu ção de clo reto de

sódio) afeta de forma sig ni fi ca tiva a capa ci -

dade adsor tiva do subs trato inor gâ nico, via

de regra, aumen tando-a. Logo, tal pro ce di -

mento pode ser efi caz quando deseja-se

aumen tar a quan ti dade de corante adsor vido;

d) Nos novos pig men tos obti dos medi ante o

pro cesso de adsor ção, a fun ção do corante

orgâ nico é for ne cer a colo ra ção do pig -

mento, enquanto que o subs trato inor gâ nico,

além de atuar como “carga”, pode, tam bém,

em fun ção de sua com po si ção quí mica,

exer cer impor tante fun ções de cará ter esté -

tico e/ou anti-cor ro sivo.
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Introduction

The solar and diffuse radiations provide energy

exchange at earth’s surface. This energy exchange at the

ground is of considerable importance, not only because

the energy exchange regulates the physical, chemical

and biological processes and  its essential in a number of

problems connected with the economic life of people.

Physical and thermal properties of the soil have received 

greatly increased attention from researchers in the past

as well as in the present [1-3]. Soil temperature

influences climate of the environment close to the

ground surface and also the atmosphere aloft. It is one of

the important factors that control meteorological

activities and processes involved in the production of

plant. The rate of the organic matter and decomposition

and the mineralization of organic forms of nitrogen

increase with temperature. Consequently, the amount of

organic matter remaining (remains) in the soil is greater

in lower temperature than in higher temperature [4]. The 

temperature required for temperate crops is typically

lower than for tropical crops, it is about 30 ºC and then

decreases. The best germination occurs at soil

temperature range from 21 ºC to 35 ºC [5]. Soil

temperature is related to soil moisture in a number of

ways; for instance, there was a marked decrease in water 

holding capacity with increasing temperature. The

change in soil temperature has the same magnitude of

the surface tension of water in the same temperature

range. This suggests that surface tension is largely

involved although viscosity may also play a part where

equilibrium is not reached. Gupta [1] showed that a

significant amount of moisture could be transferred in

the soil due to a temperature gradient. Movement is from 

Abstract
The temperature of soil is important for a number of reasons, perhaps mainly because it is one of
the limited factors to root growth. Knowledge of soil temperature may be useful in determining the
suitability of planting sites, length growth seasons, period of most rapid growth and in determining 
the thermal radiation emitted from the ground.
In this paper the maximum and minimum of daily soil temperature at different depths (2, 5, 10 and
20 Cm) at El-Giza station were analyzed and discussed. These data also were correlated with the
screen air temperature at 1.5 meter above the ground. A general idea is also given for the
transmission of heat soil at three states (dry, moist, and grass) and the thermal diffusivity of the
three states at different depths has been calculated.
Key-words: Heating storage. Light concrete. Thermal insulation.

TRANSMISSION OF HEAT TEMPERATURE IN THE SOIL
OVER AGROMETEROLOGY GIZA STATION, EGYPT

S. M. Abdelaty1, A.A.Tarabia2 and M. Dawood3

1. Department of physics, Faculty of science, Port Said branch, Suez Canal University, Egypt.

2. Department of physics, Faculty of Education, Alarish branch, Suez Canal University, Egypt.

3. Meterological Authority of Egypt, Cairo.



the warm to the cold areas. It was described as mainly a

capillary movement due to changes of surface tension

although it was often assisted by evaporation

condensation exchange particularly with drier soils.

Data and Station

This work was performed on the daily data of

both the maximum, the minimum dry soil temperatures 

of depths 2, 5, 10 and 20 Cm. And also the maximum

and the minimum temperatures of the air at El-Giza

station, Egypt for the period of three years, which

contained 1461 daily records. This work also included

the monthly average of maximum and minimum soil

temperature at these depths for wet and grass fields for

the mentioned period. 

Giza agrometeorological station is located

inside the experimental fields of the Agricultural

Research Center at Giza (Lat. 30° 03’, Long. 31° 13’),

Altitude 21 meter above M.S.L.). The station lies about 

3 Km to the south of Cairo and 1Km west of the Nile.

The top soil at this station is permeable clay of more

than 1.5 meter depth, while the sub soil varies from

clay loam to loam. Due to the irrigation of the nearly

fields, the depth of the water table is frequently raised

from its normal value (2-3 m) to (1-1.5m).

Soil temperature was measured in three plots

within the selected station field, each plot representing a

different soil treatment, as follows

1. Dry, bare soil.

2. Moist, bare soil kept as near as pos si ble to

field capa city.

3. Grass, soil with a short vege ta tion cover,
also kept as near as pos si ble to field capa city.

Each plot was about 400 in2 in area, the bare-soil

plots (each 20 m x 20 m) lying to the north of the

vegetated plot (40 m x 10 m), with the dry plot to the east

and the moist plot to the west. The vegetated field

(Lippianodiflora) was irrigated daily in summer and

about twice a week in winter, while the bare wet field

was irrigated daily in summer and every other day in

winter to keep the soil at about field capacity. The lippia

was kept to about  5 cm high in summer, but in winter

because of reduced growth rate, it was usually only

about 1-2cm high, also the thermometers were oriented

East-West in the measuring site.

The soil thermometers put in fields for depths 2,

5, 10 and 20 cm were the large bent-stem thermometers

of Fuses Type and were used with oblong bulbs of about 

1 cm diameter. The scales of these thermometers faced

upwards so that they could be read without disturbance

to the site.

Methodology

Statistical method

The relationship between air temperature at 1.5

meter above ground and soil temperature at different

depths is given by the simple equation of linear

regression [ 7 ]:

Y A BX= + (1)

Where: X and Y are air and soil temperature respec-

tively. A and B are regression coefficients.

This relationship has been estimated through

the correlation coefficients, which statistically

resulted acceptable with the probability 95%.

In this section we tried to investigate empirical 

relationships used in estimating the values of daily

maximum or minimum dry soil temperatures at the

mentioned depths from daily maximum or minimum

air temperatures. 

Thermal diffusivity and transmission
of heat in soil  at different depths

The processes of heat conduction through a

layer of soil have been outlined in Gloyne [8]. Soil is

not a true solid but consists of individual particles and

aggregates together with air, water or ice. The

conductivity of soil block is not constant but depends

upon:
a) The con duc ti vity of the par ti cles of soil

mate rial.
b) The size of the par ti cles of soil mate rial.

c) The com po si tion of the mix ture.

d) The soil mois ture.

In   agriculture,   soil temperature changes rather 

than heat flow which is important for the below ground

parts of plants, and this is determined by:

a K / c= r (2)
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Where a is the thermal diffusivity, K  is the

thermal conductivity, ñ  is the density and c is the

specific heat.

The relationship between the three variables

(temperature, time and depth) was illustrated by

Gloyne’s diagrammatic representation . In the following 

we are going to estimate thermal diffusivity of soil from

the temperature measurements at different depths . 

Methodology to calculate
the thermal conductivity

Using the following approach:

Suppose that T (Z1) = temperature at depth Z1 and A

(Z2) = temperature at depth Z2, then,

T(Z2) = T (Z1) exp (Z2- Z1) * w/2a (3)

Where w is the angular velocity 2/p where p is

the period of day time (60 x 60 x 24 = 86400 Sec) and  a  

is the thermal diffusivity.

But,

D = 2a/w (4)

Where D is the damping of the depth by

amplitude. From (3) and (4),

A (Z2) / A (Z1) = exp (Z2- Z1)*1/D  (5)

Where A (Z2), A(Z1), Z2 and Z1are the

measurement data, then we can calculate D value

from equation 5 and  a  from equation 4.

Results and discussions

Air temperature and
soil temperature at different depths

Figure 1 illustrates the monthly average of daily

values of air temperature and the temperatures at

different depths. From this figure, we notice that, there is 

no deviation between the temperatures under the ground 

approximately during cold seasons. While in a warm

season a large deviation exists. The trend of these

temperatures shows that the values of temperature

decreased at depths of 2 Cm to 20 Cm. The figure

illustrates also that, all values of temperatures at the

different depths are usually higher than the values of air

temperature at 1.5 m. above the ground. In addition, the

air temperature and other temperatures have the same

trend during the year.

Correlation between air
temperature and temperatures
at different depths

The correlation (R), the regression coefficients

(A,B) and standard errors of estimation (S.E) for air

temperature and temperatures at depths 2 Cm, 5 Cm,

10 Cm, 20 Cm were listed in table (1).

From Table 1, it is shown that the value of

correlation between air temperature and the temperature

at depths 5 Cm (0.97), and the temperature at depths 10

Cm , (0.96), is higher than the  value at depths   2Cm and

10 Cm (0.95).
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Figure  l. Average mean air temperature (TAA) and
average mean dry soil temperature at depths 2,5,10 and 20
Cmfor Giza station.

Variable R A B S.E

TaandT2Cm 0.945 -0.288 1.386 2.754

Ta, T5 0,965 0.183 1.254 1.976

Ta, T10 0.962 2.063 1.47 1.869

Ta. 20 0.947 4.962 1.000 1.948

Table  1. Correlation, regression coefficients and standard
errors for air and for different depths temperatures.



Duration of maximum of air and
maximum dry soil temperature
at different depths

From Table 2, the monthly average duration of

maximum air temperature at column (1) and maximum

dry soil temperature ‘of depths 2, 5, 10 and 20 Cm at

column 5 9 13 17 respectively has been plotted in Figure

2. It can be seen that maximum dry soil temperature at

depth 20 Cm “TXS20" is below the maximum of air

temperature ”TXa" at all months except at summer

season. The maximum dry soil temperature at depth IO

Cm “TXS IO” is Also below the maximum of air

temperature “ TXa ” at winter season only. This may be

due to the shortness of the day, the later rising

(appearance) and earlier setting (disappearance) of the

sun and also due to other parameters which affect heat

transformation such as wind speed and clouds.

The correlation coefficient between the

maximum air temperature and the maximum dry soil

temperature at different depths ranges from 0.5 to

0.6 approximately.

It could be seen that, the value of correlation

coefficient between maximum temperature at depth

2Cm. (TX2), and the maximum air temperature (Txa)

is small and has value 0.26 at August. This may be due

to the daily phenomenal fog in the morning at this

month, from statistical study over Giza station [9]. On

other hand, the decrease of correlation coefficient at

depth 20 Cm. than 10 Cm may be due to the change of

daily maximum soil temperature.

Generally,  the values of regression

coefficient (A) and (B) in equation (1) depended on

the values of X and Y at different depths where its

values were small in winter and high in summer.

This difference is due to the fact that the range of air

temperature (Txa - TNa) for Giza station is larger in

summer than in winter [10].
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Month
TXa TXs2 TXs5 TXsl0 TXs20

mean R    A    B     mean R    A    B     mean R    A    B     mean R    A    B    mean

J (93) 20.1 0.59   13 0.68   27.1 0.79   10   0.55    20.0 0.7911   0.35   18.4 0.57   14   0.18   17.7

F (85) 20.9 0.72  30 1.30   30.4 0.79   07   0.72    22.6 0.7310   0.45   19.6 0.56   13   0.22   18.3

M(93) 25.0 0.38  23 0.57   37.5 0.68    15   0.51    28.2 0.6416   0.32   24.3 0.48   17   0.18   21.9

A (90) 28.2 0.50 26 0.62   44.0 0.47   23   0.40    33.2 0.5321   0.23   28.4 0.35   19   0.18   24.4

M(93) 32.0 0.50  24 0.80   49.0 0.60   22  0.50    38.0 0.70 20   0.40   33.0 0.60   20   0.30   28.0

J (90) 34.0 0.40   23 0.90   53.0 0.60 30    0.40    43.0 0.30 31   0.20   37.0 0.14   30   0.04   33.0

J (93) 34.5 0.42  24 0.90   55.0 0.65   25   0.55    44.0 0.62 28   0.30   38.0 0.60   26   0.20   34.2

A (93) 34.6 0.26 43 0.30   54.0 0.60   31   0.34    43.0 0.50 29   0.24   38.0 0.50   30   0.10   35.0

S (90) 32.9 0.34  30 0.50   49.6 0.50   16   0.70    39.0 0.60 29   0.24   38.0 0.60  21   0.30   32.5

0(93) 32.0 0.30  33 0.30   43.0 0.30   28 0.19    34.0 0.40 25   0.19   34.0 0.40 24    0.15   30.0

N(90) 26.0 0.85 09 0.90   34.0 0.86   08 0.70    28.0 0.8411   0.55   26.0 0.70 14   0.37   25.0

D(93) 21.6 0.75   11 0.79   27.9 0.88    11 0.50    22.0 0.70 13   0.30   20.0 0.40 16    0.17   19.5

Mean 28.4 0.50   22 0.70   42.0 0.63    19 0.50    32.9 0.60 19   0.33   29.0 0.50 20    0.20   26.6

Table 2. Average annual maximum temperature of air and maximum soil temperature variation at 2Cm, 5Cm. l0Cm and
20Cm for Giza station.

Figure 2. Average maximum air temperature (TXA) and
maximum dry soil temperature at depths 2, 5, 10, 20 CM
for Giza station.



Duration of the minimum of
air and dry soil temperature at
different depths

Table 3 gives the monthly average duration of

minimum air temperature (TNa) at column I and

minimum dry soil temperature of depths 2, 5, 10, and 20

cm (TNs2, TNs5, TNsIO and TNs20) at columns 5, 9,

13 and 17 respectively and has been plotted in Figure 3.

It could be seen that the minimum dry soil temperature at 

depths 2, 5, 10 and 20 Cm and the minimum temperature 

of air are in good agreement. From Table 3 it could be

seen also that the correlation coefficient between

average minimum air temperature and minimum dry

soil temperature at depth 5 Cm has maximum value

0.86, whereas the value of R is 0.59 at depth 20 Cm.

Thermal diffusivity at giza station

From Equations 3 and 4, the values of (D) and 

(a) during the  period of measurement  for the sand

dry, wet and grass fields of the soil can be calculated

at the agrometerology Giza station, these values

were tabulated in Table 4.

Table 4 shows that there are differences in

(D) values and in (a) values for each field, because of  

the differences in properties for each field. On the

other hand, the albedo, the amount of absorbed solar

radiation and the diffusivity were different from one

surface to another. 
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Figure 3. Average minimum air temperature (TNA) and 
average minimum dry soil temperature at depths 2, 5,
10, 20 Cm for Giza station.

Month (dav)
TNa TNs2 TNs5 TNsIO TNs20

Mean R        A    B   mean R       A     B     mean R       A    B     mean R    A     B     mean

J (93) 07.0 0.90-0.5- 1.0-07.5 0.90   06    0,70   10.8 0.82    11    0.40   13.9 0.16   16  0.11   16.6

F (85) 07.4 0.78   1.0   0.9    07.8 0.84   07    0.60   11.7 0.69    12    0.39   14.7 0.46   16   0.22   17.2

M(93) 10.0 0.92   0.1    1.1    11.1 0.93   07    0.82   15.4 0.86    12    0.59   18.4 0.77   16   0.40   20.6 '

A (90) 12.5 0.87   2.0   0.99  14.6 0.85   10    0.70   18.7 0.80    16    0.44   21.8 0.35    17   0.39   22.3

M(93) 16.0 0.90   2.0   0.5    18.4 0.80   13    0.70   26.8 0.90     15    0.70   26.0 0.80   20   0.50   27.0

J (90) 20.0 0.80   2.0   1.0    22.9 0.70   19    0.40   28.4 0.70    20    0.50   30.0 0.60   24   0.30   31.0

J (93) 21.1 0.53  11.0 0.6    24.3 0.92   14    0.70   28.6 0.60    25    0.30   31.3 0.52   28   0.20   32.7

A (93) 21.3 0.77   3.0   1.0    24.4 0.80   10    0.80   26.4 0.83    23    0.40   31.4 0.67   28   0.22   33.2

S (90) 19.6 0.88 -2.0   1.2    22.0 0.82    12    0.62   23.0 0.80    19    0.52   29.0 0.70   24   0.35   31.3

0(93) 18.0 0.63   4.0   0.85   19.0 0.93   12    0.62   23.0 0.85     18    0.50   26.0 0.62   22   0.35   28.5

N (90) 13.0 0.92 -1.0   1.2    14.0 0.93   07   0.80   18.0 0.88    12    0.70   21.0 0.77   17   0.50   24.0

D(93) 08.5 0.90   0.0    1.0    08.6 0.88   06    0.79   12.0 0.78    11    0.52   15.8 0.53   16   0.30   19.0

Mean 14.5 0.82   2.0   0.93   16.2 0.86   10    0.70   20.2 0.80    16    0.50   23.3 0.59   20   0.30   25.3

Table 3. Average annual minimum temperature of air and minimum soil temperature variation atlCm, 5Cm.l0Cm and 20cm
for Giza station.

Depth
(Cm)

dry Moist grass

D (Cm)
a 1/Cm

sec
D (Cm)

a 1/Cm
sec

D (Cm)
a 1/Cm

sec

2-5 4.2 0.00065 9.6 0.0033 6.8 0.0017

5-10 6.4 0.0015 11.6 0.0048 8.3 0.0025

10-20 6.7 0.0016 10.9 0.0043 8.5 0.0026

Table 4. Thermal diffusivity for the sand dry, wet and grass
field of the soil in Giza station.



Conclusions

Knowledge about soil temperatures   at

different depths are of great importance in

determining the suitability of planting sites, length

growth seasons, periods of most rapid growth and in

determining the thermal radiation emitted from the

ground. The results obtained in the present analysis

concluding the following:

• The monthly average daily data for each of air

temperature at 1.5m and at different depths (2.5,

10 and 20 Cm) has the same trend for all seasons. 

The correlation between air temperature and the

temperature at depths 5 Cm is the best.

• The correlation coefficient between the

minimum temperatures for air and for different 

depths is better than the corresponding one for

maximum temperatures.

•  The thermal diffusivity at the selected station is

different from surface to other due to the albedo

and the amount of solar radiation absorbed

during and under the ground surface.

The diagrams and the correlation coefficients 

in the present paper are used in

calculating the temperatures of the soil at

different depths using the corresponding ambient air

temperature.
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Na expressão ação civil pública, o vocábulo

“civil” é utilizado no sentido de “não-penal”, ou seja,

designa um instrumento processual onde se postula uma

pretensão que se insere no direito privado, ao contrário

da ação penal, onde há a veiculação de uma pretensão

punitiva tipificada no código penal.

Com esteio na Lei n.7.347/85, Helly Lopes

Meirelles definiu ação civil pública como “instrumento

processual adequado para reprimir ou impedir danos ao

meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e por

infrações de ordem econômica (art.1º), protegendo,

assim, os interesses difusos da sociedade.

No âmbito trabalhista, Marcello Ribeiro Silva a

define como a ação de responsabilidade por danos

morais e patrimoniais causados aos interesses transin-

dividuais afetos às relações de trabalho, entendo-se

como transindividuais, os interesses difusos, coletivos e

individuais homogêneos.

A ação civil pública é um instrumento

processual; uma ação de conhecimento. Tem por

objetivo a tutela de interesses transindividuais ( 

difusos, coletivos e individuais homogêneos ), sendo

que esse vocábulo abrange todos os outros direitos

previstos no art.1ª da Lei n. 7.347/85 e permite sua

aplicação no campo das relações de trabalho, pelo seu

caráter universal.

A natureza jurídica da ação civil pública é uma

ação de conhecimento, de cunho eminentemente

constitucional (CF, art.129,III), a qual vem tornando-se

o principal veículo de coletivização do processo

trabalhista e cuja titularidade é conferida ao Ministério

Público do Trabalho e aos sindicatos para a promoção e

defesa dos interesses metaindividuais lesados, na esfera

das relações de trabalho. 

A ação civil pública tem por objetivo a defesa de

qualquer das espécies de interesses difusos, coletivos e

individuais homogêneos que sofram violação ou

ameaça de lesão.

A legitimidade ativa para a propositura da

ação civil pública é extraída na integração das leis

n.7.347/85 e 8.078/90. São legitimados ativos na ação 

civil pública, de forma concorrente e  disjuntiva são: 
a) Minis té rio Público;

b) União, Esta dos, Muni cí pios e Dis trito
Fede ral;

c) Autar quia, empresa pública, fun da ção e
soci e dade de eco no mia mista ou enti da -
des da admi nis tra ção pública direta ou
indi reta, ainda que sem per so na li dade
jurí dica;

d) Asso ci a ção civil que esteja cons ti tu ída há
pelo menos um ano, cuja suas fina li da des
ins ti tu ci o nais sejam a defesa dos inte res ses
difu sos e cole ti vos (art.5º da Lei 7.347/85 e
art.82 da Lei n. 8.078/90).

Essa obrigatoriedade da prévia constituição

para a propositura de ações civis públicas tem como

objetivo conferir a tutela de direitos de largo espectro

social a instituições sólidas, estáveis e verdadeiramente 

integradas à causa defendida em juízo.

A dimensão social dos interesses individuais e

coletivos, decorre da sua larga base subjetiva, fez com

que o legislador se cercasse de todos os cuidados ao

conferir legitimidade às associações, exigindo presença
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de pertinência temática, adequacy representation e de

prévia constituição.

Essa discussão ainda não é pacificada em

relação à aplicação do requisito de pré-constituição

aos sindicatos. Em que pese posições contrárias

respeitáveis, entendemos que aos sindicatos não se

aplica a exigência desse requisito. 

A aquisição de personalidade sindical é

precedida de uma série de requisitos e de um trâmite

especial a ser observado para o respectivo registro,

previsto nas portarias GM/TEM n.343, de 4 de maio de

2000, DOU 23.07.1997 e GM/TEM n.376, de 23 maio

de 200, DOU 24.05.2000. O Ministério do Trabalho é o

órgão competente para a efetuação do registro(art.8º,

inciso I, da CF/88 e decisão MI/STF n.144/SP- Rel.Min. 

Sepúlveda Pertence), cujo controle acaba sendo

efetuado pela sociedade, mais especificamente, pelas

demais entidades sindicais, por meio de impugnações ao 

registro.

São legitimados passivos na ação civil

pública, os profissionais liberais, as instituições de

beneficência, as associações recreativas, instituições 

sem fins lucrativos, autarquias, fundações públicas

de direito público e as sociedades despersonalizadas

– União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Se a lesão ou ameaça de lesão a direito difuso ou

coletivo dos trabalhadores for efetuada por duas ou mais 

pessoas físicas ou jurídicas , ainda que de naturezas 

jurídicas distintas, passível será a ação civil pública

contra todos os agentes, na condição de litisconsortes, de 

forma que possibilite a recuperação integral do bem

jurídico lesado ou a proteção total do ameaçado. 

Logo, a ação civil pública diversamente de

outras lides coletivas, como as ações para a defesa de 

interesses individuais homogêneos, não tem por

objetivo principal a reparação de lesão de direitos

individuais, com o ressarcimento de danos sofridos

pelos indivíduos lesionados, mas a reparação dos

danos indivisíveis e coletivamente considerados,

mormente os de natureza difusa ou coletiva, o que

retira o interesse processual do indivíduo para atuar

como assistente do pólo ativo da ação civil pública.
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É importante destacar a importância crescente

da informação e do conhecimento no desenvolvimento

sócio-econômico. Na verdade, esse fato sempre esteve

presente no desenvolvimento da humanidade. Todavia,

um traço marcante é que após o surgimento do

capitalismo essa questão conquistou relevância no

modo de vida da sociedade ocidental. As revoluções

tecnológicas ocorreram baseadas na melhoria dos

sistemas de informação. 

No Brasil, pouco se sabe sobre os impactos

sócio-econômicos das endemias. As interpenetrações

freqüentes do sistema público clamam por políticas e

metodologias que enfoquem o problema de forma

abrangente e integradora. 

Este impacto pode-se chamar de custo de

oportunidade, ou seja, custo em que a sociedade incorre

ao disponibilizar uma tecnologia sanitária à população, à 

medida que os recursos empregados para tal ficam

indisponíveis para outros fins. 

É importante avaliar o impacto econômico e

social do dengue no Estado de Roraima, que

possibilite entender, de forma sistemática, a estrutura

e dinâmica dos serviços de saúde, mediante uma

perspectiva integradora, que contemple não apenas as 

políticas públicas como força motriz de seu desen-

volvimento, mas também o impacto causado pelo

vírus dengue nos usuários do Sistema Único de Saúde 

do estado de Roraima. 

Embora, milhões de reais sejam dispendidos no 

controle do dengue e os serviços de vigilância nas

esferas estadual e municipal estejam em alerta

constante na busca ativa de casos, no tratamento desses 

casos, na busca dos vetores e nas ações de controle com 

a aplicação de larvicidas e inseticidas, os números de

casos registrados têm aumentado de forma constante e

com aparecimento de surtos e epidemias nos últimos

anos (Añez et al, 2006). O dengue continua sendo um

dos principais agravos à saúde em Roraima. No estado

foram registrados 35.139 casos de dengue no período

de 2000 a 2006 (SINAN-SESAU-RR). 

Em maio de 1955, portanto, há exatos 

c inqüenta  anos ,  a  Organ ização

Pan-Americana da Saúde (OPAS) lançou a

Publicação Científica n.º 16, intitulada “Lo

que cuesta la enfermedad y lo que vale la

salud”, de autoria de C.E.A. Winslow.

Talvez constitua um dos enfoques

precursores do propósito de reduzir o

reconhecimento de que a saúde é uma

necessidade primordial entre todas

àquelas que o ser humano ambiciona

satisfazer (Añez et al, 2006).

Outras contribuições se sucederam, ampliando a 

percepção da trajetória histórica do setor saúde e

revelando que a mesma tem sido marcada por transfor-
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mações radicais nas bases técnicas, organizacionais e

financeiras da produção de serviços. Por sua vez, o

evoluir do processo de globalização, cujas carac-

terísticas marcantes são o aprofundamento das desi-

gualdades e da exclusão social, requer a implementação

de políticas sociais e econômicas eficazes em seu

impacto e eficientes em sua gestão, de modo a encurtar a

distância entre expectativas e realidades. 

Daí a importância de se estimular o estrei-

tamento do convívio da economia com as profissões do

campo da saúde, de modo que haja uma compreensão

satisfatória do potencial do conhecimento econômico a

ela aplicável, das formas de combinação de recursos

públicos e privados que estão sendo testadas e imple-

mentadas para prover saúde, e das múltiplas faces do

papel da economia para o atendimento do mercado de

serviços dessa área. Evidencia-se, então, que não é

possível manter nenhum tipo de assintonia entre ciên-

cias médicas e ciências econômicas, mormente porque

se verifica, no setor saúde, uma crescente incorporação

de novas técnicas e dos insumos e/ou equipamentos

correspondentes. 

Os estudos sobre o impacto sócio-econômico de

dengue no estado de Roraima poderão ser utilizados na

formulação de iniciativas capazes de fortalecer as ações

e programas de promoção da saúde na nossa população. 
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O SISTEMA DE COTAS RACIAIS NAS UNIVERSIDADES

Aspectos jurídicos

Robson Fernandes de Farias1

Meu pai não posso afirmar que fosse branco,

porque tais afirmações, neste país,

constituem grave perigo perante a verdade, no 

que concerne à melindrosa presunção

das cores humanas...

Luiz Gama 

Numa tentativa de democratizar (?) o acesso às

universidades públicas, dentre as propostas que

chegaram a ser implementadas está o chamado sistema

de cotas raciais: determinado percentual de vagas seria

reservado para pessoas negras. Sem entrar no mérito da

validade de tal sistema, dos pontos de vista social e

didático-pedagógico, resta, ainda, uma questão de

máxima importância, certamente merecedora de

atenção por parte de advogados e juízes: como definir se

uma pessoa é negra e, assim, considerá-la como apta a

ocupar uma das vagas oferecidas por um tal sistema de

cotas?

Tal questão está longe de poder ser resolvida

com base numa simples comparação de cores. É fato

sabido pela ciência que os gens responsáveis pela cor de

nossa constituem-se em pequena fração de nossa

“carga” genética, de forma que uma pessoa com cor de

pele negra, pode, “na totalidade” de sua carga genética,

ser “mais branca” do que outra, com pele branca. Logo,

estabelecer se um determinado indivíduo é efetivamente 

negro, requereria, de um ponto de vista do rigor

científico/jurídico, um exame de DNA, o que tornaria

inviável, logística e economicamente, a adoção em larga 

escala desse procedimento (quem pagaria pelos

exames? o candidato? o Estado?). Rigorosamente

falando, sem o resultado de um tal exame em mãos,

ninguém poderia, em um tribunal, provar que é negro2. 

Além disso, fica subjacente a um sistema de

cotas baseado na cor da pele, que o objetivo é “pagar

uma dívida histórica” com os negros, em função de seu

papel na sociedade brasileira, etc. Contudo, um negro

que (como o atual  presidente dos Estados Unidos) tenha 

sempre estudado em boas escolas, sendo criado em uma

família de classe média alta, etc., estaria também entre

aqueles com os quais o país tem uma “dívida histórica” ?  

Recentemente [1] a Universidade Federal de Santa

Maria (UFSM)3 no Rio Grande do Sul, cancelou a

matrícula (a aluna já estava freqüentando as aulas) de

uma aluna (não negra, mas parda) que havia entrado

naquela instituição pelo sistema de cotas pois, em

entrevista realizada com a candidata, concluiu-se que a

mesma não havia sido ao longo de sua vida, e em função

da cor de sua pele, alvo de discriminação racial, o que a

tornaria, de acordo com os critérios da Universidade,

1. Acadêmico de Direito da Universidade Potiguar (UnP), Natal, RN. robsonfarias@unp.br.

2. Em algumas instituições, no ato da inscrição no vestibular o aluno “auto  declara-se” negro, ou seja, fica a critério do
próprio candidato decidir se é ou não negro.

3. Na UFSM, a cota em questão é para “afro-brasileiros” critério talvez ainda mais subjetivo do que o da cor da pele pois, no
Brasil, poucos são aqueles que não têm alguma porção de “sangue africano” nas veias. Com exceção dos membros das
colônias alemãs, japonesas, etc., em certas regiões do país, culturalmente avessos à miscigenação, todos nós somos, em
algum grau (geneticamente falando) “afro-descendentes”.



“não negra”. Assim, outro critério surge: negro seria não 

penas aquele que tem a  cor da pele negra (ou parda,

como nesse caso), mas aquele que “sentiu na pele”

(perdoem o trocadilho), a discriminação, conseqüência

dessa cor. Eis o imbróglio jurídico: ora, como aferir o

grau de discriminação previamente sofrida por uma

pessoa em função da cor de sua pele: pelo número

(quantos?) de episódios de discriminação em que ela

esteve envolvida? pela gravidade desses episódios? pelo 

trauma gerado pelos ditos episódios ? 

A família da candidata, demonstrando mais

lucidez jurídica do que a UFSM, argumentou que o

edital falava apenas em cotas por cor, não mencionando

a entrevista após o ingresso, nem os critérios relativos à

discriminação, posteriormente adotadas para can-

celar-se a matrícula da aluna.  

Em função de tudo o que foi exposto, parece-me

claro que, do ponto de vista jurídico, o sistema de cotas é

“uma grande peneira”, com muitos “furos”:
1) Sem um exame de DNA, em ver dade nin -

guém pode, legal mente falando, pro var que
é, efe ti va mente, negro;

2) Ado tar o cri té rio da neces si dade de haver a 
dis cri mi na ção racial (não basta que o indi -
ví duo seja negro, é neces sá rio que ele
tenha “sofrido” por conta disso), torna a
ques tão ainda mais sub je tiva pois, rigo ro -
sa mente falando, seria neces sá rio um lau-
do peri cial, pos si vel mente emi tido por
equipe mul ti dis ci pli nar (pis có lo gos, assis -
ten tes soci ais, etc.),  a fim de poder ates -
tar-se os pos sí veis “efe i tos” da cor da pele
sobre a psi que do indi ví duo.

Deixando de lado as questões anteriormente

mencionadas, resta ainda uma, de primeira grandeza: 

a Constituição Federal em seu artigo 5º, estabelece:

Art. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem

distinção de qualquer natureza [...]

[...]

XLII – a prática do racismo constitui crime

inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de

reclusão, nos termos da lei;

Ora, estabelecer como um dos critérios de

seleção para ingresso em uma Universidade, a cor da

pele, não é racismo? Imagine-se a polêmica (ainda

maior) que não geraria, a instituição que ousasse

estabelecer uma cota para brancos?   Logo, qualquer

aluno “não negro” que tenha deixado de ingressar em

uma Universidade que adote o sistema de cotas

(embora tendo obtido pontuação suficiente, bem

entendido), pode recorrer à justiça, questionando a

“negritude” dos aprovados pelo sistema de cotas e/ou

alegando a inconstitucionalidade do próprio sistema.  

Tendo-se em vista que cada vez mais Univer-

sidades vem adotando sistemas de cotas (base- ados na

cor da pele ou em outros critérios, tais como ser egresso

de escola pública, portador de deficiências4, etc) os

operadores do direito devem preparar-se para o

confronto com essas intrincadas questões5. 

Referências
[1] http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.

jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsID=a248
2378.xml (consultado em 21/04/2009).
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4. Aliás, nas instituições que adotam mais de uma modalidade de “cotas”, o imbróglio jurídico aumenta: um candidato que seja, ao
mesmo tempo, negro, egresso de escola pública e portador de deficiência, concorre nas “três categorias”, ou só em uma ?. Qual
critério será adotado no caso de um “empate técnico”, com outro candidato, etc.

5. A boa e velha hermenêutica está cada vez mais presente!
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A arte de provar é fazer com que a prova do

processo reflita exatamente a realidade do ocorrido, ou

então, demonstrar que a prova do processo não reflete a 

realidade do fato. Provar, portanto, é reconstruir algo

que já passou, ou destruir um presente que não reflete o

passado. Fora disto, abre-se a porta ao erro judiciário.

O erro judiciário nada mais é do que o equívoco

na valoração da prova e da sua interpretação, ocorrendo

erro dentro do fascínio do contraditório, finalizando

uma conclusão errônea. Este conceito é fruto da obser-

vação, antes de doutrinário ou acadêmico. Inicialmente,

para fundamentá-lo, vamos nos ocupar de simples

reflexões sobre o que pode ocorrer na realidade de um

processo criminal e dos equívocos da verdade formal em 

detrimento da verdade real.

A garantia do contraditório significa a obriga-

toriedade do enfrentamento da prova, sua validade

jurídica, sua interpretação compatível, sua verdade, sua

certeza, para tranqüilizar a consciência do julgador com

a harmonia da presunção da verdade da prestação juris-

dicional que será entregue, com reflexo não só na pessoa 

do réu, mas na de seus familiares e no corpo social.

O ato de condenar vários anos de prisão um

semelhante requer serenidade e reflexão, pois o direito

penal não termina com o ponto final da sentença. O

estabelecimento hoje no foro criminal é exatamente o

contrário. Parece que os juízes não têm tempo e

paciência para o interrogatório e a oitiva de testemunha.

Tudo é concentrado e rápido, pela urgência da pauta. As

sentenças prolatadas muitas vezes não enfrentam toda a

matéria colocada no processo, tudo isso, para justificar a

celeridade processual.

O elemento de prova traduz-se numa abstração

que permite ao jurista compreender a prova como um

conjunto, uma base de dados sobre o passado, cons-

truídos e transmitidos ao juiz através da linguagem.

Por outro lado, a concepção de prova como

linguagem, na mesma linha da definição de norma

sugerida por Tércio Ferraz, põe no mesmo plano os dois

grandes pontos de partida a serem levados em conta no

processo decisório: o fato e o direito; e permite, outros-

sim, a adaptação de todo um modelo dogmático já cons-

tituído para a problemática da norma e sua aplicação.

A prova é essencial para a ciência processual, na

medida em que a correta verificação em que se assentam 

as pretensões das partes é pressuposto fundamental para

a prolação da sentença justa e no âmbito penal, só a

prova cabal do fato criminoso é capaz de superar a

presunção de inocência do acusado, que representa a

maior garantia do cidadão contra o uso arbitrário do

poder punitivo. (YARSHELL,Flávio Luiz. São Paulo:

DPJ Ed.2005, p.303).

Realizando uma comparação entre alguns

artigos alterados no código de processo penal, através da 

lei 11.690, de 9 de junho de 2008, observa-se que a nova

redação do art. 155 CPP ficou aquém do que era

esperado pela doutrina, pois a regra antes da reforma

estava prevista no art. 157 CPP o qual O juiz formará sua 

convicção pela livre apreciação da prova. Agora, o novo

art. 155 CPP fundiu os artigos 157 e 155 CPP para dar

A IMPORTÂNCIA DA PROVA CRIMINAL E AS
ALTERAÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Keyla Cristina Farias dos Santos1

1. E-mail: keylacristinafarias@yahoo.com.br.



tratamento conjunto aos dois temas. Destacando

como ficou o art.155 CPP O juiz formará sua convicção

pela livre apreciação da prova produzida em contraditório

judicial, não podendo fundamentar sua decisão

exclusivamente nos elementos informativos colhidos na

investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e

antecipadas.

Em relação à formação da convicção do

magistrado, manteve-se a livre apreciação, ou seja, a

análise feita por cada juiz pode ser diferente, mesmo

em relação ao mesmo dispositivo legal, valendo-se da

interpretação e avaliação dada para cada elemento de

prova produzido e trazido ao processo.

Se prestarmos atenção na redação literal do

art.155, podemos detectar que a livre apreciação está

condicionada ao fato das provas terem sido produzidas

sob o manto do contraditório, em juízo. Reza o caput:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da

prova produzida em contraditório judicial [...]. Ou seja, a

convicção do juiz não está livre para apreciar as provas

produzidas sem o contraditório judicial. Salvo, como

afirma a parte final do mesmo artigo, as provas

cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Questão interessante pode ser detectada na

decisão proferida pelo Conselho de Sentença que, se for

manifestamente contrária à prova dos autos, será

passível de anulação pelo Tribunal que designará outro

julgamento. Isso se dá porque a decisão dos 7 juízes lei-

gos não precisa ser motivada e a votação é protegida por

sigilo constitucional, o que dá margem à possibi- lidade

velada de erro material (injustiça substancial), o que não

se coaduna com nosso atual regime democrático.

No juízo comum, todas as decisões serão

motivadas sob pena de nulidade (art.93, IX, CF). As

partes têm acesso às decisões e sua motivação, o que

facilita, e muito, na qualidade da prestação jurisdicional

que lhes é prestada. Discordando, do que fora decidido,

há a possibilidade de uma segunda análise, valendo-se

da via recursal.

Com essa gama de opções para chegar à verdade 

possível do processo, as partes possuem fortes instru-

mentos para conferir se a apreciação da prova feita pelo

magistrado foi correta. Independente da opinião das

partes, o juiz é livre para valorar o acervo probatório e

manter a sua decisão.

Continuando a leitura do caput, chegamos ao

ponto que certamente frustrou a maior parte da doutrina

processual penal, onde continuamos vivendo em um

Estado onde o processo penal é inquisitivo, ou seja, o

juiz continuará usando as provas produzidas na fase

administrativa (inquérito policial, CPI) como elemento

fundamentador de condenações. A mudança, que

poderia ter sido completa e foi parcial, cuidou apenas

para que a condenação não se desse exclusivamente

com o material probatório produzido fora do contra-

ditório judicial.

Na fase policial, inquisitiva, não há o contra-

ditório e a ampla defesa, apesar da óbvia necessidade,

justamente porque algum magistrado utilizam as provas

produzidas nesta fase para embasar suas condenações.

Pergunto: qual é o valor da prova produzida sem o

contraditório? Ela é constitucional? Ela pode ser

utilizada para condenar?

Parecia que a tendência do processo inquisitivo

estava sendo mitigada. Em 2007, com a Lei 11.449, o

legislador tornou obrigatória a presença de advogado

para acompanhar o inquérito policial, modificando o

art.306 CPP. Seu §1º reza: Dentro em 24 h (vinte e quatro

horas) depois da prisão, será encaminhado ao juiz

competente o auto de prisão em flagrante acompanhado de

todas as oitivas colhidas e, caso o autuado não informe o

nome de seu advogado, será encaminhado cópia integral

para a Defensoria Pública. Desta forma, se o preso em

flagrante não informar o nome de seu advogado,

receberá a visita de um defensor público para cuidar de

seus interesses. 

Compatível com esta regra, a nova redação do

art. 155 caput CPP O juiz formará sua convicção pela livre

apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não

podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos

elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas

as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, permite

que o juiz, se amparado por outra prova produzida

judicialmente sob o crivo do contraditório, condene o

réu valendo-se de provas produzidas na fase

inquisitiva.

Melhor seria se o legislador proibisse o juiz de

utilizar as provas inquisitoriais repetíveis no processo, e

deixasse este farto acervo direcionado, apenas, para o

representante do Ministério Público decidir se denuncia

ou se pede o arquivamento do inquérito policial.

De qualquer forma, podemos afirmar que o

contraditório e a ampla defesa foram prestigiados,

mas não na medida correta! 
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JOSÉ LEITE LOPES: IN MEMORIAM1

Francisco Caruso2

On June 13th of 2006, Brazil found itself intellectually impoverished, with the

immeasurable loss of one of its greatest scientists, physicist José Leite Lopes, born in

Recife on October 28th, 1918.

In his extensive scientific career, Leite Lopes was interested in a variety of subjects.

Among them, the study of the electron and its interactions stands out, as the topic that was

offered to him by Mario Schenberg in the beginning of his career. Also noteworthy was the

attempt to unify the weak interactions, responsible for radioactivity, and the electromagnetic

ones. In 1958, the prestigious magazine Nuclear Physics published the first correct evaluation

of the mass of vectorial bosons. In this paper, Leite presents the hypothesis that there could be a

neutral particle – 40 to 60 times heavier than the proton – mediating weak interactions, in much

the same way as the photon mediates electromagnetic interactions. This conjecture, which was

made, according to his own words, through the search for beauty in the laws of nature, was

made ahead of its time and was a very important step towards the unification of electroweak

interactions, which was remembered by Steven Weinberg in the Nobel Lecture of 1979.

Leite completed his doctorate at Princeton with Wolfgang Pauli and, roughly one decade

later, worked with Richard Feynman, both of whom are Nobel laureates in Physics. The academic 

recognition he received for his work can be attested by the honorary titles bestowed upon him by

five institutions and a range of awards accumulated in his lifetime, some of which deserve special

mention: the Carneiro Felipe Medal from Brazil’s National Commission of Nuclear Energy

(1988); the Ordre des Palmes Académiques (1989) and the Ordre National du Mérite (1989)

from the French Government; Álvaro Alberto National Science Award (1989), the Mexican

Science & Technology Award (1993) and the UNESCO Sciences Award (1999). 

Nevertheless, the true scope of our loss does not lie here. I was reminded, thus, of

Icilio Guaraschi’s words regarding the great Amedeo Avagadro: “a man’s great merits

should not be measured by the intrinsic value of his work, but by the influence it had on his

contemporaries and, above all, on the future of science.” This is the real dimension of the

great scientists and it is, deep down, this dimension that will make everyone miss this great

protagonist of Brazilian culture.
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If I had to choose one adjective to describe him, it would be passionate. His passion was

transcendental: it far surpassed the frontiers of Science, spreading out to Education, Culture, Arts and,

it can be said, to women and to life. This was the passion that always nourished his vivacious,

contagious intellect. It was the engine propelling his complete, lifelong dedication towards the creation

of an environment conducive to scientific development in Brazil, of a country that brought justice for

all, if even if that often meant showing strong opposition to authority.  In this respect, Leite had a spirit

reminiscent of the great Italian thinker, Giordano Bruno, who wasn’t afraid to confront the powers that

be, the arbitrary measures, the maintenance of the status quo, or  any measure that would be used to

stand up for truth, science and change.

His humanity was reflected in all of his accomplishments: in his constant concern for the

scientist’s ethical and social role in society, in the scientific education of Young people, in his painting,

in the way he felt moved when he recited Rilke in German, or when he spoke about love. He left us all a

cubist self-portrait in the book Idéias e Paixões (Ideas and Passions), published by CBPF in 1999.

As a youth, Leite was lucky to have found an excellent teacher, who served as role model

during his whole life. This great mentor, Luiz Freire, was greatly admired and respected by the

young José and it was his educational spirit that was imprinted in the boy in such a way that time

was unable to undo this influence.

For the entire duration of his career as a professor, which began at the age of 27, having

been nominated Professor of Theoretical and Higher Physics at the Faculdade Nacional de

Filosofia in Rio de Janeiro, Leite was also concerned about the quality of the education that was

passed down to the students. For him, teaching and research were inextricably linked. For

example, in 1960, he organized the 2nd Latin-American school of Physics in Rio de Janeiro and

proposed to the Ministry of Foreign Affairs and to UNESCO the creation of a Latin-American

Physics Center, which did in fact come to fruition. Between 1962 and 1964, he was the organizer

behind the Physics Institute of the newly created University of Brasilia, as well as its coordinator,

and he accepted the challenge of implementing, with many of his colleagues, a new university,

different from anything that had ever been attempted in Brazil. Sadly, this endeavor was cut short

by the military coup. Leite was always thinking about education and the role that the scientist

played in society, a fact that can be attested by his many publications on these issues. Indeed, he

was the author of 22 books, among which one will find a number of textbooks as well as other

books with his perceptions regarding Science. He also wrote about a hundred articles on education

and scientific policy.

Another of Leite’s continuous efforts, one which influenced many colleagues and future

scientists, involved placing the country at the forefront of scientific research. In this regard, in

1949, with the support of Minister João Alberto Lins de Barros, of Nelson and Henry British Lins

de Barros, Leite was one of the founders of CBPF (the Brazilian Center for Research in Physics),

alongside Cesare Lattes and others. At CBPF, Leite occupied a number of positions of

responsibility and scientific administration positions.

After being forced to retire from UFRJ (the Federal University of Rio de Janeiro) in 1969,

due to the governmental decree based on AI-5, Leite was a visiting professor at the University of

Pittsburgh in the academic year 1969-1970. Later, having been laid off from CBPF due to a

presidential decision, he was visiting professor at the University of Strasbourg I, Université Louis

Pasteur, between 1970 and 1974. The year he arrived, he founded along with Michel Paty and

others the seminaries on the Foundations of Science, which later formed the basis of the journal

Fundamenta Scientiae, which unfortunately no longer exists. After a brilliant career in France,

Leite returned to Brazil in 1981 to the Center he had founded, but his return was short-lived. It was

only in 1986, after being offered a position of director CBPF by Renato Archer – then Minister of

Science and Technology – that Leite returned to Brazil for good.
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At the end of his term, Leite’s time was spent giving conferences, painting and

writing his memoir. More information regarding his works can be found in his virtual

library (http://www4.prossiga.br/Lopes/).

This small tribute is not up to par with what Leite deserves – partly, I admit, due to

the strong feeling of loss – but, above all, because it cannot reflect the pleasure of having

spent time with Leite Lopes, sharing in his contagious idealism and enthusiasm, which

seemed everlasting. And everlasting they are, in fact. Another of Leite’s legacies is one of

the most important archives on the History of Science in Brazil, which is found in its

entirety due to the prompt and brave intervention of Sérgio Joffily, his former assistant, in

difficult times. Above all, however, Leite’s legacy is found in the hearts of everyone he met

due to the example he set: we will all sorely miss this honest, generous, critical, perceptive,

ironic, restless and, above all, passionate human being.
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TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

José Maria Filardo Bassalo

O químico russo Dmitri Ivanovich Mendeleiev (1834-1907) propôs, em 1869 (Journal

of the Russian Physical Chemical Society 1, p. 60; Zeitschrift für Chemie 12, p. 405), a Tabela

Periódica dos Elementos (TPE), na qual os elementos químicos eram classificados segundo a

ordem crescente de seus pesos atômicos (hoje, número atômico Z, que significa o número de

elétrons e que é igual ao de prótons), sendo agrupados em colunas os elementos que

apresentavam propriedades químicas semelhantes. O entendimento completo dessa Tabela

decorre de como os elétrons são distribuídos nos átomos. Essa distribuição, por sua vez, é

explicada pela Teoria Quântica, iniciada em 1900 e formalizada entre 1925 e 1928. É oportuno

destacar que, em 1863 (Chemical News 7, p. 70) e em 1864 (Chemical News 10, p. 94), o

químico inglês John Alexander Reina Newlands (1837-1898) desenvolveu a sua famosa Lei

das Oitavas (nome cunhado por ele em 1865), segundo a qual os 56 elementos químicos então

conhecidos podiam ser agrupados em oito colunas, com cada coluna contendo sete elementos.

Destaque-se, também que, em 1870 (Annalen der Chemie, Suplemment 7, p. 354), o químico

alemão Julius Lothar Meyer (1830-1895) obteve uma tabela semelhante a essa de Mendeleiv.

Um aspecto curioso dessa descoberta de Mendeleiv [detalhada por ele em outros três artigos,

escritos em 1871 (Journal of the Russian Physical Chemical Society 3, p. 25), 1872 (Annalen

der Chemie, Supplementband 8, p. 149) e 1889 (Journal of Chemical Society 55, p. 634)] é que

ele teria se inspirado no jogo de cartas conhecido como “paciência”, em que as cartas são

dispostas por “naipe” na horizontal e por número na vertical, segundo nos conta o escritor

norte-americano Bill Bryson (n.1951), em seu livro intitulado Breve história de quase tudo

(Companhia das Letras, 2005).   

Vejamos, agora, a distribuição dos elétrons nos átomos, para entender a TPE.

Basicamente, conforme veremos mais adiante, ela é feita tendo em vista o valor da energia do

estado físico em que eles se encontram. Além do mais, essa distribuição relaciona-se,

também, com os valores de quatro números quânticos característicos de cada um daquele

estado. O cálculo do valor da energia acima referido foi se aprimorando na medida em que os

modelos atômicos foram sendo desenvolvidos. No primeiro deles, o modelo atômico de

Bohr ,  de 1913,  a energia é dada por: 

E (m  Z  e ) / [(4 2 ] (1/ n )  -  (Z / nBohr e
2 4

0
2 2 2= - @{ ) }p e h ) 13,62 ´  e  V, onde me  e e

representam, respectivamente, a massa e a carga do elétron, e0 é a permissividade elétrica, e 

h = h / (2 )p , com h sendo a constante de Planck. Nessa expressão, n é um número inteiro

(que vale: 1, 2, 3, 4, ...), conhecido como número quântico principal. Como esse modelo

apresentava dificuldades com resultados experimentais da espectroscopia atômica como, por 
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exemplo, a explicação da estrutura fina (separação das linhas espectrais pelo uso de espectroscópios

de alta resolução), um novo modelo atômico foi desenvolvido – o modelo atômico de

Bohr-Ishiwara-Wilson-Sommerfeld (MAB-I-W-S), de 1915. Neste modelo, uma nova expressão

para a energia do elétron em sua órbita elíptica foi obtida,  qual seja:  

E E 1+ ( Z / n)[1/ n 3/ (4n)]B I W S Bohr
2 2

- - - = -{ }a j ,  onde a p e= @e / [(4    2  0 1 137)( )] /h c   é a

constante de estrutura fina. Por sua vez,  n n nr= + j , sendo n  [ 0,  1,  2,... , (n -1)]r =   o número

quântico radial (relacionado com a quantização do momentum linear na direção radial); 

n  [ n, (n -1),  ... ,  1]j = , o número quântico azimutal (relacionado com a quantização do momento

angular); n [ 1,  2,  3,... ]= , o número quântico principal, acima referido; e n / n b / aj = , sendo a e

b, respectivamente, os eixos maior e menor da órbita elíptica do elétron. Registre-se que, quando 

n 0r = , teremos a órbita circular Bohriana (b a)= . [Robert Eisberg and Robert Resnick, Quantum

Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles (John Wiley and Sons, 1974); e

Francisco Caruso e Vitor Oguri, Física Moderna: Origens Clássicas e Fundamentos Quânticos

(Campus, 2006).]

O MAB-I-W-S visto acima mostrou como os elétrons se distribuem em órbitas elípticas, sendo

a energia em cada uma delas caracterizada pelos números quânticos n e n j . Contudo, esses números

quânticos não eram suficientes para entender a TPE. Esse entendimento foi conseguido devido à

conceituação de mais dois números quânticos. Vejamos quais foram esses números. O físico alemão

Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld (1868-1951) introduziu, em 1916 (Physikalische Zeitschrift

17, p. 491; Annales de Physique Leipzig 51, pgs. 1; 125 ), um terceiro número quântico – hoje: número

quântico magnético (m) - ao estudar o efeito Zeeman (normal e anômalo), ou seja, a influência de um

campo magnético H
®

  sobre o movimento de um elétron em sua órbita atômica. Esse novo número

quântico determinava as posições das órbitas dos elétrons em relação à direção de H
®

, de tal modo que o

co-seno do ângulo q entre as direções de H
®

  e da normal ao plano da órbita era dado por: cos m/ nq j= .

Ora, como cos q só pode assumir valores compreendidos entre – 1 e + 1, e n j  é um número inteiro,

conforme o próprio Sommerfeld havia demonstrado em 1915 (Sitzungsberichte Bayerischen

Akademie Wissenschaften zu München, pgs. 425; 459), então, esse novo número quântico m só

poderia os assumir valores:  - - - n ,   (n 1),  ... ,  0,  +  (n +1),  + nj j j j , isto é, (2 nj+ 1) valores.

Esse resultado, que ficou conhecido como o princípio da quantização do espaço, indicava que os

planos das órbitas eletrônicas não poderiam ser quaisquer, e sim, apenas os determinados por aquela

condição, ou seja, tais planos variavam  discretamente no espaço. Registre-se que, hoje, o número

quântico nj é denotado por l e conhecido como número quântico orbital. Registre-se, também, que

devido a razões históricas, que vem do estudo da Espectroscopia, os valores de l  assumem nomes

próprios. Por exemplo, l = 0 é representado por s (de “sharp”), também conhecido como onda (estado)

s, l = 1, por p (de “principal”) ou onda (estado) p, l = 2, por d  (de “diffuse”) ou onda (estado) d, e l = 3,

por f (de “fundamental”) ou onda (estado) f. A partir de l = 4, segue o alfabeto. [A. d´Abro, The Rise of 

the New Physics, Volume Two (Dover, 1952); Oswald H. Blackwood, Thomas H. Osgood e Arthur

E. Ruark, Introdução à Física Atômica (Editora Globo, 1960).]

O quarto número quântico para o entendimento da TPE foi conceituado em diversas etapas. 

Com efeito, em 1920 (Annalen der Physik 63, p. 221), ao procurar entender o famoso dupleto (ou

dubleto) formado pelas linhas amarelas (D1 e D2) do sódio (Na), Sommerfeld aventou a

possibilidade da existência de um quarto número quântico, também inteiro, denotado por j, e que,

de alguma forma, deveria estar vinculado com uma rotação “escondida” dentro do átomo. O fato

de ser inteiro esse novo número quântico foi questionado pelo físico alemão Werner Karl

Heisenberg (1901-1976; PNF, 1932), em 1921, quando participava dos seminários ministrados
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por Sommerfeld, na Universidade de Munique, a respeito dos espectros atômicos, para cuja 

explicação usava os números quânticos que havia proposto: n,  n , jj  . Depois de examinar

alguns dupletos (principalmente os Zeemanianos), Heisenberg apresentou a idéia de que os 

estados dupletos poderiam ser mais bem interpretados se o j  “Sommerfeldiano” fosse

considerado como semi-inteiro ao invés de inteiro. Ao saber disso, Sommerfeld ficou

muito chocado e falou a Heisenberg: Isto é absolutamente impossível. O único fato que

conhecemos sobre a teoria quântica é que existem números inteiros e não semi-inteiros.

[David C. Cassidy, Uncertainty: The Life and Science of Werner Heisenberg (W. H.

Freeman and Company, 1992).]

A hipótese de Heisenberg sobre “números quânticos semi-inteiros” foi

desenvolvida por ele em seu primeiro trabalho científico, de 1922 (Zeitschrift für Physik 8,

p. 273). Neste trabalho, ele apresentou o modelo de caroço (“core model”) segundo o qual,

em um átomo de muitos elétrons, um grande número deles circula em torno do núcleo

compondo um “caroço de elétrons” (de momento angular igual a h / 2), enquanto os mais

externos são fracamente ligados a esse mesmo núcleo, constituindo os chamados “elétrons

ópticos” ou “elétrons de valência”, que são os responsáveis pelas transições (radiação)

eletrônicas-ópticas Bohrianas. Note-se que a idéia de tratar um átomo de muitos elétrons,

separando os mesmos em uma parte interna (“caroço de elétrons”) e uma parte externa

(“elétrons de valência”), já havia sido utilizada por Sommerfeld, em 1916. 

Ainda naquele ano de 1922 aconteceu um fato muito importante para o

entendimento da Espectroscopia Atômica, qual seja, a descoberta de espectros com mais de 

três linhas e não decorrentes de separação magnética (por efeito Zeeman), descoberta essa

realizada, independentemente, pelos físicos, o espanhol Miguel Antonio Catalán

(1894-1957) (Philosophical Transactions of the Royal Society of London A223, p. 127) e a

alemã Hilde Gieseler (Annalen der Physik 69, p. 147) ao estudarem, respectivamente, os

espectros do magnésio (Mg) e do cromo (Cr). Para explicar esses multipletos (nome

cunhado por Catalán), Sommerfeld esboçou um novo modelo atômico em trabalho

publicado em 1923 (Annalen der Physik 70, p. 32), no qual considerou que o momento

angular total ( J
®

) de um átomo, era a composição vetorial entre o momento angular total ( J
®

0)

do átomo não-excitado e o momento angular ( J
®

1) da excitação, sendo inteiros os números

quânticos associados a esses dos momentos. No entanto, dificuldades com os átomos

álcalis [lítio (Li), Na, etc.] levaram Sommerfeld a adicionar o momento angular proposto

por Heisenberg para o “caroço de elétrons”, isto é, h / 2, tanto a J
®

0 quanto a J
®

1. Registre-se

que esse modelo vetorial atômico de Sommerfeld foi retomado pelo físico alemão Alfred

Landé (1888-1975), ainda em 1923 (Zeitschrift für Physik 15, p. 189), porém com uma

outra interpretação. Com efeito, para Landé o momento angular total ( J
®

) do átomo seria a

soma vetorial entre o momento angular (K
®

) dos “elétrons de valência” e o momento angular 

(R
®

) do “caroço de elétrons”, ou seja: J K R
® ® ®

= +  .

Apesar do grande avanço alcançado pelo modelo vetorial atômico de

Sommerfeld-Landé no sentido de entender a estrutura de multipletos, novos resultados

experimentais [como os “supermultipletos” observados nos espectros do néon (Ne) e dos

alcalinos terrosos: berílio (Be), cálcio (Ca), Mg , etc.] não conseguiam ser explicados por

esse modelo. Em vista dessa dificuldade, esse modelo passou a ser questionado. Um dos

primeiros questionamentos foi apresentado pelo físico austro-suíço Wolfgang Pauli Junior

(1900-1958; PNF, 1945), em dois trabalhos realizados em 1925 (Zeitschrift für Physik 31,

pgs. 373; 765), nos quais tratou relativisticamente o elétron naquele modelo e, com isso,
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demonstrou que os componentes Zeeman deveriam depender do número atômico Z do átomo

considerado. No entanto, tal dependência não era conhecida experimentalmente e nem foi

confirmada posteriormente; em conseqüência disso, Pauli inferiu que o momento angular R
®

,

atribuído ao “caroço de elétrons” por Heisenberg-Sommerfeld-Landé, era devido a uma nova

propriedade quanto-teórica do elétron e à qual denominou de uma duplicidade não descritível

classicamente. 

O exame do espectro de multipletos de átomos álcalis e alcalinos terrosos levou Pauli, nos

dois trabalhos referidos acima, a formular o seu “modelo atômico” composto de quatro números

quânticos para o elétron, assim distribuídos: o número quântico principal Bohriano (n), o número

quântico azimutal Sommerfeldiano [nj (k)] e dois números quânticos magnéticos (m1 e m2), sendo

que, em alguns casos, Pauli considerava dois k (k  e k )1 2   e apenas um m (m1). Além do mais, na

segunda parte de seu segundo trabalho de 1925, ele formulou o seu célebre princípio da exclusão:

Dois elétrons em um campo de força central nunca podem estar em estados de energia de ligação

com os mesmos quatro números quânticos. 

Nessa altura em que havia uma verdadeira disputa entre os modelos atômicos, o vetorial de

Landé-Sommerfeld e o dos “quatro números quânticos” de Pauli, é que apareceu a idéia do spin

do elétron, ou seja, a idéia de que o elétron possuía uma “rotação própria”. Aliás, a hipótese de o

elétron possuir um “momento angular intrínseco” já havia sido sugerida pelo físico

norte-americano Arthur Holly Compton (1892-1962; PNF, 1927), em 1921 (Journal of the

Franklin Institute 192, p. 145), com o objetivo de explicar as propriedades magnéticas do metal,

propriedades essas que decorriam do momento magnético (m
®

) do elétron associado ao “momento

angular intrínseco”. Porém, para Compton, esse momento angular valia h. No entanto, quem teve a 

idéia de usar esse “momento angular intrínseco” do elétron no sentido de explicar o efeito Zeeman

anômalo, bem como para explicar a estrutura de multipletos e supermultipletos, foi o físico

alemão Ralph de Laer Krönig (1904-1995), no começo de 1925. Com efeito, para Krönig, o quarto

número quântico proposto por Pauli nada mais era do que o momento angular próprio do elétron,

que, contudo, valia h / 2. Ao discutir essa sua hipótese com Pauli, na presença de Landé, Pauli com

a sua proverbial atitude de reagir quase sempre contra idéias novas, disse enfaticamente para

Krönig: Isto é, seguramente, uma idéia bastante inteligente, mas a Natureza não é assim. [Jagdish

Mehra e Helmut Rechenberg, The Historical Development of Quantum Theory, Volume 1,

Parts 1 and 2 (Springer-Verlag, 1982).] Em vista dessa afirmativa. Krönig não publicou, de

imediato, essa sua idéia, só vindo a fazê-lo, em 1926 (Nature 117, p. 550), depois que os físicos

holandeses George Eugene Uhlenbeck (1900-1988) e Samuel Abraham Goudsmit (1902-1978) já

haviam publicado, em 1925 (Naturwissennchaften 13, 953), seu famoso trabalho no qual

propuseram, como Krönig, associar o quarto número quântico de Pauli com uma “rotação

intrínseca do elétron” (spin) e, que ele poderia assumir apenas dois valores: ± h / 2 .

A proposta desse quarto número quântico completou os números quânticos

característicos do elétron em uma órbita atômica. São eles (em notação atual): n (número

quântico principal), l (número quântico orbital), m (número quântico magnético) e s

(número  quân t i co  de  sp in ) ,  que  as sumem os  s egu in t e s  va lo re s :  

n 1,  2,  3,  4,  ;  0,  1,  2,  ...  n -1  m   = = = - -K l l l. , ; , (         s   - + + + = ±1 0 1), ... , , ( ), ; ½.l l

Note-se que, enquanto l representa a órbita do elétron, m representa a quantização do plano

dessa mesma órbita, ou seja, para uma dada órbita l, existem (2  +  1)l  planos para mesma. Por

fim, em cada um desses planos, o elétron pode estar com o seu spin para cima (“up”), para o

qual s   ½= +  , ou para baixo (“down”), em que s  -½=  .

Os valores de l e m, que foram postulados por Sommerfeld, conforme vimos acima,

decorrem naturalmente da solução da Equação de Schrödinger, proposta em 1926 (Annales de
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Physique Leipzig 79, pgs. 361; 489; 734; 747; 80, p. 437; 81, p. 136) para o átomo de

hidrogênio (H). A função de onda (y )n  ml  solução dessa equação tem uma parte radial 

[R (r)n,l ] , que depende de n e l, e uma parte angular, que é o harmônico esférico Ym
l ( , )]q j  ,

dependente de l e m, e cujos valores se relacionam da maneira indicada anteriormente. No

entanto, apesar dessa solução geral (y )n  ml  depender de n,  ,  ml , a energia correspondente a

cada uma dessas funções de onda só depende de n, exatamente igual ao valor obtido no

modelo atômico de Bohr. Essa dependência, conhecida como degenerescência acidental,

foi resolvida pelo físico inglês Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984; PNF, 1933), em 1928 

(Proceedings of the Royal Society of London A117; A118, p. 610; 351), ao resolver o átomo

de hidrogênio por intermédio da hoje famosa Equação de Dirac. Nessa solução, ele

encontrou o seguinte valor para a energia relativística (En,. j ) do elétron em sua órbita atômica

[José Maria Filardo Bassalo, Métodos da Física Teórica II (mimeo: DFUFPA/1989);

Eletrodinâmica Quântica (Livraria da Física, 2006)]:

E  m c {1  Z / (2 n )  Z / (2 n  [n / (j 1/ 2)n,. j e
2 2 2 2 2 42@ - - +a a ) - = ±3/ 4]},  com j    s.l

    

De posse do que vimos até aqui, vejamos como explicar a distribuição dos elétrons

nos elementos químicos que compõem a Tabela Periódica dos Elementos. Segundo o

modelo de Bohr-Ishiwara-Wilson-Sommerfeld, o número máximo de elétrons nas órbitas

eletrônicas (camadas – “shells”) [K (n 1),  L (n 2),M (n ),  N (n 4),  ... ]= = = =3  é dado

por 2n2 e, portanto, resulta a seqüência: 2, 8, 18, 32, ... . Além do mais, ainda segundo esse

modelo, cada camada possui subcamadas (“subshells”) definidas pelo número quântico 

l = 0,  1,  ... ,  n -1 . A questão então que se colocava era a de saber como esses elétrons são

distribuídos nas subcamadas. Uma primeira tentativa para essa distribuição foi apresentada 

pelo físico dinamarquês Niels Henrik David Bohr (1885-1962; PNF, 1922), isoladamente

em 1921 (Nature 107; 108, pgs. 104; 208) e em 1923 (Annalen der Physik 71, p. 228), e

com auxílio do físico holandês Dirk Coster (1889-1950), também, em 1923 (Zeitschrift für

Physik 12, p. 342). Basicamente, segundo esses físicos, essa distribuição era feita em partes 

iguais nas subcamadas. Assim, para a camada L (n = 2), que tem um máximo de 8 elétrons, a 

distribuição seria: 4 na subcamada LI (l = 0) e 4 na subcamada LII (l = 1). 

Contudo, em 1924 (Comptes Rendus de l´Academie de Sciences de Paris 178, p. 476), o 

químico francês Alexandre Henri George Dauvillier (1892-1979) mostrou experimentalmente

(examinando a absorção relativa a cada nível) que esses 8 elétrons era distribuído em subgrupos 

de 2, 2 e 4. Por sua vez, ainda em 1924 (Philosophical Magazine 48, p. 719), o físico inglês

Edmund Clifton Stoner (1889-1973), ao examinar alguns espectros de raios-X, observou que a

distribuição de Bohr não estava correta e, então, apresentou a seguinte proposta: O  número de

elétrons em cada camada completa é igual ao dobro da soma dos números quânticos internos.

Conforme vimos antes, os números quânticos internos indicavam que os elétrons poderiam

estar em (2 1l + ) órbitas e, portanto, essa proposta de Stoner pode ser representada pela

expressão: 2 (2 1)
l

lå + . Ora, como vimos acima que l  = 0, 1, 2, ..., n-1, e n = 1, 2, ... , então

essa expressão tem o valor igual a 2 n2. Assim, para a camada L, que estamos considerando,

teremos: 2 (2 0 1) 2 (2 1 1) 2 +  6 8´ + + ´ + = =  . Portanto, para Stoner, os 8 elétrons da camada 

L eram assim distribuídos: 2 na subcamada LI (l = 0) e 6 na subcamada LII (l = 1). É oportuno

destacar que:
1) o quí mico inglês J. D. Main Smith, ainda em 1924 (Jour nal of the Che mi cal

Industry 43, p. 323), che gou a um resul tado seme lhante a esse de Sto ner;
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2) o fator 2 da expres são de Sto ner foi logo depois visto tra tar-se dos dois valo res do
número quân tico de spin. [Edmund Tay lor Whit ta ker, A His tory of the The o ries of
Aet her and Elec tri city: The Modern The o ries (1900-1926) (Tho mas Nel son and
Sons Ltd., 1953); John C. Sla ter, Modern Physics (McGraw-Hill Book Com pany,
1955); e Mar cel Rou a ult, Física Atô mica (Ao Livro Téc nico Ltda., 1959).]

Agora, vejamos como os elétrons dos elementos químicos da TPE se distribuem nas

camadas e subcamadas. Essa distribuição foi estudada pelo físico inglês Douglas Rayner Hartree

(1897-1958), em 1928 (Proceedings of the Royal Society of London A121, p. 166; Proceedings of

the Cambridge Philosophical Society 24, pgs. 89; 11, 426), por intermédio de seu famoso método

do campo consistente, segundo o qual é possível, conhecendo-se as funções de onda dos sistemas

de muitos-elétrons, calcular a distribuição energética da carga eletrônica como uma função de sua

distância ao núcleo atômico. Mais tarde, em 1930 (Zeitschrift für Physik 61; 62; pgs. 126; 795), o

físico russo Vladimir Alexandrovich Fock (1898-1974) generalizou o método de Hartree que, a

partir daí, ficou conhecido como o método de Hartree-Fock.

A distribuição eletrônica acima referida é denotada por: n Nl , onde n e l, significam os números

quânticos principal e orbital, e N é o número de elétrons. Observe-se que a distribuição nas

subcamadas é função da energia do elétron. E, mais ainda, que de acordo com o método de

Hartree-Fock, a dependência de l da energia Enl  das subcamadas pode ser mais importante do que a

dependência de n das subcamadas mais externas. Desse modo, por exemplo, a energia da subcamada 4

s é mais baixa do que a energia da subcamada 3 d. (Eisberg e Resnick, op. cit.) (Aliás, isto pode ser

confirmado usando a expressão da energia relativística Diraciana anotada acima.) 

Desse modo, usando a notação dos espectroscopistas que usamos antes, vejamos alguns

exemplos da distribuição eletrônica atômica. Considerando-se que em cada subcamada o elétron

pode estar com o spin para cima (“up”) ou com o spin para baixo (“down”), teremos para o número

máximo de elétrons em cada subcamada: 

1) n = 1, tem-se l = 0 (S) e m = 0, então, resultará: 1s2; 

2) n = 2, temos l = 1 (p) e m = -1, 0, +1, então, teremos: 2 p6; 

3) n = 3, temos l = 2 (d) e m = -2, -1, 0, +1, +2, então: 3 d10, e assim sucessivamente. 

Usando-se essa regra, por exemplo, a distribuição eletrônica do hidrogênio (1H), carbono

(6C), oxigênio (8O), sódio (11Na), cloro (17C l), germânio (32Ge), silício (14Si), arsênio (33As),

fósforo (15P), gálio (31Ga), potássio (19K), cálcio (20Ca), hélio (2He), néon (10Ne) e argônio (18A),

são as seguintes (para os demais elementos, ver, por exemplo, Beiser, op. cit.):  

1 H: 1s  -  C:  1s ;  2s ,  2p  O: 1s ;  2s ,  2p1
6

2 2 2
8

2 2 4-

11
2 2 6 1

17
2 2 6Na: 1s ;  2s ,  2p ;  3s   C :  1s ;  2s ,  2p ;  3s- l 2 5,  3p

32
2 2 6 2 6 10 2 2

14Ge: 1s ;  2s ,  2p ;  3s ,  3p ,  3d ;  4s ,  4p   - Si:  1s ;  2s ,  2p ;  3s ,  3p2 2 6 2 2

33
2 2 6 2 6 10 2 3

15As: 1s ;  2s ,  2p ;  3s ,  3p ,  3d ;  4s ,  4p P:-  1s ;  2s ,  2p ;  3s ,  3p2 2 6 2 3

31
2 2 6 2 6 10 2 1Ga: 1s ;  2s ,  2p ;  3s ,  3p ,  3d ;  4s ,  4p

19
2 2 6 2 6 1

20
2 2K: 1s ;  2s ,  2p ;  3s ,  3p ;  4s   Ca:  1s ;  2s- ,  2p ;  3s ,  3p ;  4s6 2 6 2

2
2

10
2 2 6

18
2 2He: 1s   Ne:  1s ;  2s ,  2p   A:  1s ;  2s ,  2p- - 6 2 6;  3s ,  3p .

Ao concluir este artigo, é oportuno tecer quatro comentários. O primeiro, relaciona-se com a

valência, que representa o número de elétrons da última subcamada que um elemento é capaz de

receber ou ceder elétrons (ou compartilhar). Se ele recebe n elétrons, diz-se que sua valência é – n, e se

ele doa, + n. No recebimento de elétrons, o número total não deve ultrapassar o número máximo

permitido em cada subcamada: 2 na s, 6 na p, 10 na d, e assim sucessivamente, conforme já vimos.

Essa é a definição de valência que acontece nas ligações químicas iônicas, em que há atração

eletrostática entre íons. É o caso, por exemplo, do cloreto de sódio (NaCl), pois o Cl tem valência – 1 e

o sódio + 1. Nessa situação, o único elétron da subcamada 3s1 do Na vai completar a subcamada 3p5 do
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Cl. É oportuno notar que o cloro (Cl), além da valência – 1 destacada acima, pode apresentar

valências de + 1, + 3, + 4, + 5, + 6,  e  + 7, em outros compostos (nos quais o cloro fica com

configuração de gás nobre perdendo elétrons), como por exemplo: monóxido de dicloro (C l

2O) (+ 1); dióxido de cloro (C l O2) (+ 4); clorato de sódio (NaC l O3) (+ 5); e ácido perclórico

(HC l O4) (+ 7).  [Agradeço ao meu amigo, o químico brasileiro Robson Fernandes de Farias

(n.1967), por essas informações sobre o cloro.] 

Há, também, as ligações químicas chamadas covalentes, em que há apenas

compartilhamento de elétrons entre os átomos. Embora permaneça ainda a idéia de valência,

há casos em que um elemento pode apresentar valência positiva, em uma ligação, e negativa,

em outra. É o que acontece com o carbono, que poderá ter valência + 4 ou – 4. No primeiro

caso, ocorre no dióxido de carbono (CO2), e no segundo caso, no metano (CH4). Isso também

acontece com o hidrogênio na formação da molécula H2: um dos átomos de H funciona com a 

valência + 1, e outro, com valência – 1 (Beiser, op. cit.). 

O segundo comentário refere-se à formação dos semicondutores por intermédio da

técnica de dopagem. Nesse caso, o importante é o número de elétrons de uma camada e não

da subcamada e, que, de uma certa maneira, ainda se pode usar o conceito de “valência”.

Por exemplo, como o Ge e Si apresentam quatro elétrons nas camadas N (n=4) e M (n=3),

respectivamente, quando eles são dopados com elementos que possuem 5 elétrons em uma

camada (caso do As e P, com “valências” 5), os elétrons extras correspondentes serão

responsáveis pelas propriedades condutoras do Ge (ou do Si) que, neste caso, recebe o

nome de semicondutor tipo-n, onde n significa que o “portador de carga” é negativo. Por

outro lado, se o Ge (ou Si) for dopado com átomos de “valência” 3 (caso do Ga), a ausência 

do elétron do átomo inserido no cristal semicondutor cria um sítio vazio [lacuna ou buraco

(“hole”)] para o qual se dirige um elétron vizinho daquele cristal. Por outro lado, para esse

novo buraco, se dirige um novo elétron e, assim sucessivamente. Portanto, tudo se passa

como se o buraco caminhasse no semicondutor, semelhante a uma carga positiva. Neste

caso, o semicondutor recebe o nome de semicondutor tipo-p, onde p significa que o

“portador de carga” é positivo. Para mais detalhes sobre “portadores”, ver: Charles Kittel,

Introduction to Solid State Physics (John Wiley and Sons, 1971); John Michael Ziman,

Principles of the Theory of Solids (Cambridge University Press, 1972); e Rogério César

de Cerqueira Leite e Antônio Rubens Britto de Castro, Física do Estado Sólido (Editora

Edgard Blücher Ltda., 1978).     

O terceiro comentário é para chamar a atenção sobre a distribuição dos últimos

elétrons no K (um elétron) e no Ca (dois elétrons) que se localizam na subcamada 4 s e não

na 3 d, isto porque a subcamada 3 d é menos energética do que a 4 s.

Por fim, o quarto comentário relaciona-se com os gases raros ou nobres [He, Ne, A,

kriptônio (36Kr), xenônio (54Xe) e radônio (86Rn)] que receberam essa denominação porque

não se combinavam como os demais elementos químicos, como as combinações vistas acima.

[Sobre esses gases, ver: José Maria Filardo Bassalo, A Crônica dos Gases, MensAgitat 3(1), p.

117 (2008).] A razão dessa dificuldade de combinação foi entendida quando se observou que

ela decorria do fato de que as suas últimas subcamadas tinham o número máximo de elétrons: 

1 s (He),  2 p (Ne),  3 p  (A),  4p  (Kr),  5 p (Xe) e2 6 6 6 6  6 p  (Rn)6 . É oportuno destacar que o

químico inglês Neil Bartlett (n.1932), foi o primeiro a obter compostos de gases raros nobres: o

hexafluorplatinado de xenônio (Xe [PtF ] )6
-+ , em 1962; o fluoreto de xenônio 

(XeF ,XeF  e XeF )2 4 6   e o fluoreto de radônio (RnF), em 1963. Para detalhes sobre os

compostos de gases raros ou nobres, ver os sites: apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi;

en.wikipedia.org/wiki/Neil_Bartlett;  pt.wikipedia.org/wiki/Gas_nobre.
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PREPARAÇÃO DE PARTÍCULAS
NANOESTRUTURADAS DE ZrO2 POR SOL-GEL

E A RELAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS
PROCESSUAIS E O CONTROLE DE TIPO E

TAMANHO DE FASES 

V. dos Santos1, M. Zeni1, J.M. Hohemberger2 e C.P. Bergmann3

Introdução

Neste início de milênio, a atenção do mundo está voltada para os aspectos moleculares da

Ciência. Exemplos são a Biologia Molecular e a recente explosão de interesse em Nanotec-

nologia. [1] A tecnologia atual caminha definitivamente para a escala nanométrica, tanto através

da miniaturização na Eletrônica como pela montagem de nanoestruturas, a partir de átomos e

moléculas. [2] Em periódicos de alcance nacional e internacional, são encontrados diversos

termos relacionados à Nanociência, tais como, nanopartículas, nanocristais, nanofios, nanofitas,

nanofibras, nanotubos e nanocompósitos. [3] 

Os materiais em escala nanométrica (geralmente, definida como tendo ao menos uma

dimensão no intervalo de 1-100 nm) apresentam propriedades físicas e químicas que são de

grande e crescente interesse e importância para aplicações tecnológicas. Materiais
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nanoestruturados exibem propriedades diferenciadas, e muitas vezes inusitadas, se comparados aos

materiais industriais convencionais. [4]

A habilidade de controlar as propriedades dos materiais mediante o domínio do tamanho e da

composição pode resultar em novas tecnologias. [5] Entre alguns dos benefícios que as nanoestruturas

podem trazer, incluem-se: materiais mais leves, mais resistentes, programáveis, de menor custo e com

maior ciclo de vida, possibilitando dispositivos inovadores baseados em novos princípios e

arquiteturas. Nessa perspectiva, os pesquisadores serão capazes de desenvolver estruturas nunca antes

observadas na natureza, incluindo o desenvolvimento de biomateriais. [6]

Um dos principais interesses na obtenção de pós, na escala nanométrica, é o de viabilizar corpos 

cerâmicos com novas propriedades, antes inviáveis em materiais convencionais. Em função dessas

propriedades, podem-se obter materiais altamente porosos, também em escala nanométrica, que são

muito úteis em processos de separação de gases ou de filtração de poluentes, por exemplo, funcionando 

como membranas. 

A zircônia (ZrO2) é um importante material cerâmico empregado em vários processos de

produção de materiais para fins específicos, devido à sua estabilidade térmica e às excelentes pro-

priedades mecânicas, tais como, rigidez, dureza, elevada tenacidade à fratura, elevada resistência

mecânica à flexão e baixo módulo de elasticidade quando comparada à alumina (Al2O3). [7] As cerâ-

micas produzidas a partir da zircônia possuem ainda resistência química e baixa condutividade térmica,

características necessárias para várias aplicações industriais [8]. 

Kagramanov e Nazarov [9] mostraram que nanopartículas de zircônia têm um considerável

potencial como material de partida para muitas aplicações tecnológicas. Existe já um número

considerável de artigos a respeito de preparação e propriedades de filmes finos de zircônia nanoestru-

turada, pós e nanotubos.

Nanopartículas 

Nanocristais de ZrO2 apresentam vantagens em relação aos cristais de tamanho convencional,

pois há melhoria nas propriedades mecânicas, elétricas, químicas e catalíticas; a sinterização ocorre em

temperaturas inferiores e os mesmos se estabilizam em fases metaestáveis [10]. Entre as principais

aplicações da zircônia nanométrica, pode-se citar: fabricação de membrana cerâmica (nano, ultra e

microfiltros), suporte para catalisadores, pigmentos cerâmicos, materiais com alta resistência à

abrasão, ferramentas de corte, sensores de gases [10-14].

Para produção de membranas cerâmicas, existe uma etapa que pode ser classificada com

crucial, que é a obtenção de pós que apresentem uma granulometria adequada à produção das

membranas. O controle da granulometria e da distribuição granulométrica destes pós é que irá

determinar o tamanho médio de poros e, portanto, o processo de filtração a que se destina a

membrana, ou seja, se micro, ultra ou nanofiltração. Para tanto, faz-se necessário o domínio da

tecnologia de síntese de pós com granulometria muito fina e elevada área superficial, sendo a

tecnologia sol-gel a que se apresenta como a mais promissora.

Shi e Verweij [15] prepararam revestimentos nanoestruturados de ZrO2 por deposição

química de partículas dispersas de zircônia 5 nm não aglomeradas, seguida por tratamento térmico.

Para esses revestimentos, densos e porosos, foi usado disco de silicone e membrana de g-alumina

respectivamente, como suporte. A diferença em termos de estrutura e de acondicionamento de

morfologia da superfície densa e revestimentos em substratos porosos foi uma conseqüência direta

do efeito do substrato sobre a estrutura do processo de formação de revestimento. Para o substrato

denso, a lenta evaporação da dispersão permitiu que as partículas tivessem tempo suficiente para
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rearranjar-se em uma estrutura densa. Para o substrato poroso, a dispersão, juntamente com

impurezas, desapareceu rapidamente no substrato devido às forças capilares.

O processo sol-gel, genericamente, trata de qualquer síntese de pós onde em um

determinado momento ocorre uma transição do sistema em solução para um sistema na forma 

de um gel. O termo sol é empregado para definir uma dispersão de partículas coloidais

(dimensão <10m m) estável em um fluído, enquanto que o termo gel pode ser visto como

sendo um sistema formado pela estrutura rígida de partículas coloidais (gel coloidal) ou de

cadeias poliméricas (gel polimérico) que imobiliza a fase líquida nos seus interstícios. [16]

A síntese de pós de zircônia por sol-gel tem sido intensamente investigada, sendo de

especial interesse o controle da fase cristalina final, devido ao conhecido polimorfismo do

óxido de zircônio.

O poliformismo (tríplice) da zircônia configura-se como uma questão de interesse

na síntese de zircônia nanoestruturada pelo processo sol-gel. A transformação martensítica

de zircônia tetragonal para monoclínica é de grande importância em aplicações

tecnológicas (cerâmica avançada, materiais refratários) e catalíticas, em particular.

Embora a zircônia monoclínica seja a fase termodinamicamente mais estável para a

zircônia pura, até 1170°C, aumentando-se a temperatura de tratamento térmico de pós

sintetizados, a maior parte dos precursores amorfos de zircônia converte-se primeiramente para 

a fase tetragonal e após, para a fase monoclínica, a alta temperatura (~600°C), onde a fase

tetragonal metaestável se forma preferencialmente à fase monoclínica, a partir da zircônia

hidratada. Assim, a ZrO2 termodinamicamente mais estável é preparada com maior dificuldade 

à baixa temperatura e particularmente no estado puro como indica a literatura [17-18].

Formação de zircônia hidratada por hidrólise forçada sob condições ácidas, precipitação

aquosa sob condições ácidas e hidrólise e/ou condensação de alcóxidos têm sido extensivamente

estudadas. Contudo, pouco se conhece sobre a precipitação de zircônia hidratada em condições

ácidas em comparação as condições alcalinas, pois se tem uma dificuldade potencial em lavar o

precipitado formado a baixos valores de pH para remover ânions. 

Algum sucesso no lidar com as etapas processuais para o controle da fase cristalina tem

sido relatado na literatura se empregado o método hidrotermal. No entanto, o método hidrotermal

requer pressões elevadas (20-100 MPa), altas temperaturas (150-650°C), longa duração (1-14

dias), e aditivos tais como o NaOH, o KF, o HNO3, e o H2SO4. O sol-gel, ao contrário, é uma rota

mais simples para obter zircônia monoclínica nanocristalina de elevada pureza. Além disso,

deve-se ressaltar que o precursor da zircônia monoclínica, isto é, a zircônia hidratada, a qual se

forma sob condições ácidas, tem uma estrutura diferente dos três tipos de hidróxidos de zircônio

existentes, que precipita em pH próximo a pH neutro e alcalino, resultando em um

comportamento térmico muito diferente daquele já conhecido previamente [19].

A síntese por sol-gel de pós nanoestruturados de zircônia configura-se assim

potencialmente interessante para aplicações tecnológicas como em membranas cerâmicas. Para

tanto, faz-se necessária à obtenção de pós com características específicas de granulometria, área

superficial e fases cristalinas. O domínio dos parâmetros de síntese e o controle do tratamento

térmico constituem-se vantagens significativas para que o produto da síntese por sol-gel tenha as

características desejadas. É nesse contexto de domínio da relação entre os parâmetros das etapas

de síntese por sol-gel de zircônia nanoestruturada e suas características dimensionais,

morfológicas e estruturais que se insere este trabalho investigativo.
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USING FRACTAL GEOMETRY TO
SIMULATE BLOODSTAIN

Keyla Cristina Farias dos Santos e Robson Fernandes de Farias1

Introduction

In forensic sciences, the main focus is generally in experimental results, based on a

lot of different techniques and procedures.  Simulations and molecular modeling are not

extensively employed.

From the specific point of view of fractal geometry applied to forensic sciences, it has

been shown that fractal geometry can role an important role in forensic medicine [1] and

shoeprints [2], as well as fingerprints [3].  

In the present work fractal geometry is employed to simulate bloodstain and, as will

be shown,  remarkable results can be achieved.

Methodology

In order to promote the simulation of bloodstain, was employed a computer program in

Delphi language. The obtained results (images) are compared with “standard” bloodstain

patterns.  Both, Mandelbrot and Julia [4] sets were tested.
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Results and discussions

Since the main purpose of the present work it is to show the possible uses of fractal

geometry to simulate (reproduce) bloodstain patterns, obtained results are, of course, images, and

typical obtained results for “passive” and “projected” bloodstain are shown in Figures 1 and 2.  

It was verified that the best results are obtained when the Julia sets are employed.   
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Figure 1. “Passive” bloodstain patterns: (a) real and (b) fractal geometry reproduction.

Figure 2. “Projected” bloodstain patterns: (a) real and (b) fractal geometry reproduction.



ON THE COORDINATION ABILITY
OF Ba (II)

Addcuts with ethyleneurea, propyleneurea
and ethylenethiourea

Robson Fernandes de Farias1

Introduction

Ethyleneurea (eu), ethylenethiourea (etu) and propyleneurea (pu) have been employed

for the synthesis of a series of adducts with Zn(II), Cd(II), Cu(II), Co(II), Sn(II), Ni(II) and

Ce(IV) [1-9]. The interaction of ethyleneurea with V(V) in an octahedral environment was also

investigated, through the synthesis and characterization of the first VOPO4.2H2O intercalation

compound prepared with both, host and guest molecules in the solid state at room temperature

[10]. Furthermore, it was shown [11] by the establishment of empirical correlations and

equations that thermogravimetric, calorimetric and infrared data for coordination compounds

are very close related for coordination compounds. 

The present work is insert in the above cited context, and reports the synthesis and

characterization of eu, pu and etu adducts with Ba (II).
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Experimental

All adducts were prepared by a solid state route previously described [2, 10].

The carbon, hydrogen and nitrogen elemental analysis results were performed on a CHN

Perkin-Elmer microelemental analyzer model. The infrared spectra were obtained in the 4000-400 

cm-1 range from powders in KBr discs by using a Brookman apparatus model. 

Results and discussion

The C,H and N elemental anlysis results for the adducts, and the main i.r. bands for free

ligands and adducts, are summarized in Tables 1 and 2, respectively. The CHN results are in good

agreement with the proposed formulae, as expected, taking into account the synthetic route

employed. 

Based on the infrared data shown in Table 2, and on the obtained data for a series of other

synthesized compounds [1-10] can be concluded that for eu and pu, coordination occurs through oxygen.

On the other hand, for etu adducts, nitrogen is the coordination site. Such difference was previously

explained [7] by using ressonance strucutures for eu and etu.  So, it is verified that the coordinatin ability

exhibited by Ba(II) cation resembles those normally associated with transition metal cations. 
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Exp. (Calcd.) %

Adduct C H N

BaCl2.eu 12.0 (12.2) 2.2 (2.0) 9.6 (9.5)

BaCl2.2eu 18.6 (18.9) 3.2 (3.2) 14.4 (14.7)

BaCl2.pu 15.9 (15.6) 2.8 (2.6) 8.9 (9.1)

BaCl2.2pu 23.2 (23.5) 4.1 (3.9) 13.9 (13.7)

BaCl2.etu 11.5 (11.6) 2.1 (1.9) 9.2 (9.0)

BaCl2.2etu 17.7 (17.5) 2.5 (2.9) 13.2 (13.6)

Table 1. Elemental analysis for Ba(II) adducts with eu, etu and pu.

Compound amide I n (C=O) amide II (N-Hdef) n (C-N)

Eu 1685 1508 1274

Pu 1690 1542 1312

Etu 1499a 1276b 1000c

BaCl2.eu 1674 1495 1278

BaCl2.2eu 1680 1501 1278

BaCl2.pu 1686 1542 1313

BaCl2.2pu 1686 1542 1313

BaCl2.etu 1521 1276 1000

BaCl2.2etu 1520 1276 1001

a
 thioamide I, 

b
g(C=S)+ d(NCS), 

c
g(C-N)+ d(NCN).

Table 2. Main infrared bands (cm-1) for eu, etu, pu and their adducts with Ba(II) and Tl(I).
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