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Electrochemical Determination of Oxalic Acid at
Platinum Wire Electrode Using Voltammetric
Techniques and its Application to Water Samples
Gaber A. M. Mersal1, 2, Ahmed A. Abd ElRaady2, M. Khodari2 and Beshary Desuki

Abstract
The electrochemical behavior of oxalic acid was examined using cyclic voiltammetric technique at platinum
wire electrode in sodium nitrate buffer. Oxalic acid showed a well single anodic peak at +1.05 V (vs. Ag/AgCl
reference electrode). The effect of different parameters on oxidation peak for oxalic acid were investigated
such as, type of supporting electrolyte, pH, ionic strength and scan rate. Oxalic acid was determined using
linear sweep voltammetry using the optimum experimental conditions. A linear rang from 1x 10-4 – 1x10-3 mol
dm-3 was obtained with a 0.9975 correlation coefficient and a 9x10-5 mol dm-3 lower detection limit was obtained. The effect of some interferences on the signal of oxalic acid were examined such as metal ions, amino
acids, urea and ascorbic acid. Oxalic acid was successfully determined in industrial waste water and bidistilled
water in the absence and presence of benzoic and glyoxalic acids. Also this method was used to follow the
oxalic acid concentration during it is removal by Fenton reaction.
Key-words: Oxalic acid. Electrochemical behavior. Platinum electrode. Cyclic voltammetry. Interferences.

1. Introduction12
The removal of hazardous and toxic organic
wastes in water in industry before the final disposal
has acquired great importance all over the world
in order to protect the human health, aquatic life,
and the whole environment. Different organic
compounds cause the pollution of water, such as
phenols and carboxylic acids. Oxalic acid (also
called Ethanedioic Acid) occurs naturally in many
plants, animals and fungi. It can be also produced
by the metabolism of organic compounds such as
ethylene glycol, glycolic acid, glyoxalic acid and
ascorbic acid (Vitamin C). Under certain conditions
of concentration and pH, oxalic acid can precipitate
1. Chemistry Department, Faculty of Science, Taif
University, 888 Taif, Kingdom of Saudi Arabia.
E-mail: gamersal@yahoo.com.
2. Chemistry Department, Faculty of Science, South
Valley University, Qena, Egypt.

in the kidneys as calcium oxalate crystals, forming
an estimated 80% of kidney stones [1]. So that,
sensitive and selective methods are necessary for the
determination of oxalic acid level. Different methods
were used for the determination of oxalic acid level
such as, Spectrophotmetry [2-6], polarography [7],
liquid chromatography [8‑10], gas chromatography
[11-12], high performance liquid chromatography
(HPLC) [13-14] and fluorimetry [15-16]. The
proposed methods have their own defects such
as poor selectivity, time consuming operation or
expensive analytical instruments. Thus, there is
a demand for inexpensive, simple and selective
methods for the determination of oxalic acid level.
The electrochemical methods achieved this demand,
where it is a rapid, cheap and more selective than
other methods. The electrochemistry of oxalic acid
was examined using different electrode materials
such as, carbon nanotubes [17-18], carbon electrode
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supported Rh- octaethylporphyrin [19], exfoliated
graphite polystyrene composite electrode [20],
platinum single crystal electrode [21], platinised
platinum electrode [22] and palladium modified
glassy carbon electrode [23]. Oxalic acid was
determined using amperometric detection on cobalt
phathlocyanine (CoPC) modified carbon paste
electrode [24] and exfoliated graphite polystyrene
composite electrode [20]. Also oxalic acid was
determined in spinach using carbon nanotube
‑modified electrode [18].
The voltammetric determination is known to have
many advantages. It is a competitive technique for
identifying and measuring many organic compounds.
It also may be used as a complementary technique
with chromatography to confirm the presence of
certain compound. On the other hand, there are many
technologies used for treatment of organic compounds
polluted waters such as adsorption, photo catalysis
[25], ozonation [26], Fenton reaction [27] and many
others. The aim of this study is the electrochemical
behavior of oxalic acid using cyclic voltammetry
at platinum wire electrode and the determination
using linear sweep voltammetry and application the
optimum conditions for the determination of oxalic
acid in industrial waste water, bidistilled water and
following the decrease in oxalic acid concentration
during its removal by Fenton reaction.

2. Experimental
Chemicals and reagents
All chemicals were of reagent grade and all
solutions were prepared in second distilled water. The
sodium nitrate, sodium acetate, sodium phosphate,
borax, and sodium nitrate buffers solutions were
used as received without further purification from
Merck. Waste water samples were colleted from
Paper Factory and filtered before using.
Instrumentation
A computer-aided electrochemistry system
was used in the voltammetric and amperometric
measurements. The system consists of a potentiostat
Model 263A (EG&G PARC) Princeton Applied

Research Corporation (made in USA) and
Electroanalytical software Model 270/250 version
4.0 (PARC) which control the potentiostat via IEEE
488 GPIB using IBM compatible 386 with VGA
monitor. All measurements were done using platinum
wire electrode as a working and reference electrode
and silver-silver chloride as a counter electrode.
The pH-metric measurements were carried out
using a ThermoOrion Model 420Aplus digital pH
‑meter. The electrode was calibrated using standard
buffer pH 4.01, 7.00 and 10.01.
Procedures
All experiments were carried out at room
temperature. Cyclic voltammetry and amperometry
measurements were performed in a 50 ml cell
containing appropriate concentrations mediator in
10 ml of 0.1 M sodium nitrate buffer, pH 2, without
bubbling. Cyclic voltammograms were recorded
between + 600 and + 1300 mV at a scan rate of
50 mV/s. The first cycle was taken.

3. Result and discussion
Cyclic voltammetric measurements
The electrochemical behavior of oxalic acid was
examined using cyclic voltammetric techniques
with 50 mV/s scan rate in 0.2M sodium nitrate
buffer (pH = 2). As shown from Figure 1 oxalic
showed a well single anodic peak at +1.05 V (vs.
Ag/AgCl reference electrode). This peak arises
from electrochemical oxidation of the oxalic acid to
CO2 as shown in the following equation: [19]
HOOC–COOH → 2CO2 + 2H+ + 2e
The effect of repetitive cyclic voltammograms
was examined using 5×10-4 mol dm-3 oxalic acid
in sodium nitrate (pH) using scan rate 50 mV/s.
oxalic acid showed a little increase in the peak
current from the first cycle to the fourth one. Also,
the Ep was shifted little to the negative direction.
For the electrochemical determination of oxalic
acid the resulted anodic peak current response was
examined with respect to each of the following,
supporting electrolyte and its strength, pH, scan
rate, and other variables.
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Influence of pH
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Figure 1. Cyclic voltammograms for 5×10-4 mol dm-3oxalic acid
in sodium nitrate 0.2 M (pH 2) with 50 mV/s scan rate.

Influence of supporting
electrolyte and ionic strength

4.0x10¹

The influence of the supporting electrolyte on
the oxidation peak current of oxidation of oxalic
acid was investigated using different supporting
electrolytes. These electrolytes include sodium
acetate, sodium phosphate, borax, sodium nitrate
and Britton-Robison buffers. The height and the
shape of the peak were taken into consideration in
choosing the suitable supporting electrolyte. The
results showed that the oxidation of oxalic in sodium
nitrate gave the best peak response (the highest peak
current). Also the effect of ionic strength of sodium
nitrate on the peak response was investigated over
the concentrations (0.05, 0.1, 0.15 and 0.2 M). It
was found that the peak current value increases
with increasing the ionic concentration of sodium
nitrate. So for our work, the concentration 0.2 M
of sodium nitrate was selected. Figure 2 indicates
the dependence of the peak current of oxidation
of 5×10-4 mol dm-3 oxalic acid on the strength of
sodium nitrate (pH 2) using scan rate 50 mV/s.
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Figure 2. Dependence of the peak current on the strength of sodium
nitrate (pH 2) for 5 ×10-4 mol dm-3 oxalic acid using scan rate 50 mV/s.
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The influence of pH of the supporting elec
trolyte solution (sodium nitrate) on the peak current
of the oxidation of oxalic acid was studied was
examined over the range of (2–10). The oxalic
acid peak current decreased with the increase in
the pH value to 8 and at pH 10 the oxidation peak
disappeared (Figure 3a). The best shape and the
highest peak were obtained using sodium nitrate
pH 2. Figure 3b showed the dependence of the peak
current of 5×10-4 mol dm-3 oxalic acid on the pH
values form 2 to 8 of sodium nitrate using 50 mV/s
scan rate.
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Figure 3. (a) Typical cyclic voltammograms of 5 ×10-4 mol dm-3
oxalic acid in sodium nitrate 0.2 M buffer at different pH values
using scan rate 50mV/s. (b) Dependence of the peak current on
pH of the supporting electrolyte for 5×10-4 mol dm-3 oxalic acid
using scan rate 50 mV/s.

Influence of scan rate
The influence of the scan rate on the peak 5×10-4
mol dm-3 oxalic acid in sodium nitrate buffer (pH= 2)
was studied over the range 25 to 200 mV/s. It was
found that the peak current increased by increasing
the scan rate value. The scan rate of 50 mV/s was
selected for further work to avoid the distortion
of the peak at higher concentrations of the acid.
Figure 4a showed typical cyclic voltammograms
for 5×10-4 mol dm-3 oxalic acid in sodium nitrate
(pH = 2) at different scan rates.
On plotting Ip (peak current) against V (scan
rate) for 5×10-4 mol dm-3 oxalic acid, a linear
relation was observed over the range 25 mV/s
to 200 mV/s with slope of 0.6144 µA/mV and
correlation coefficient 0.991. On plotting Log Ip
(Logarithm peak current) against Log V (Logarithm

10

Electrochemical Determination of Oxalic Acid at Platinum Wire Electrode Using Voltammetric Techniques...

of scan rate) for 5×10-4 mol dm-3 oxalic acid, a linear
relation was observed over the range 25 mV/s to
200 mV/s with slope of 0.6096, and correlation
coefficient of 0.9996. A slope of 1.00 is expected
for an ideal reaction of surface species. Figure 4b
indicates the linear reaction between Log Ip and
Log V.
4.0x10¹
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0.0

i) 25mv/s
ii) 50 mv/s
iii) 150 mv/s
iv) 150 mv/s
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(b)
y=1.81478+5.6028x
R²= 0.9973
SD 1.1316

7x10¹
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Calibration curve
The influence of different oxalic acid concen
tration on the peak current has been examined over
the range (1×10-4 – 1×10-3 ) mol dm-3 using linear
sweep voltammetry with a scan rate of 50 mVS-1 in
sodium nitrate buffer (pH 2). Figure 5a represents
the voltammograms for different concentrations
of oxalic acid. The peak current was increased by
increasing oxalic acid concentration.
Figure 5b represents the effect of oxalic acid
concentrations on the resulted peak current on oxalic
acid concentrations and linear dependence of was
obtained from 1×10-4 mol dm-3 and 1×10-3 mol dm-3
with slope 66817.1429 µA/M with a correlation
coefficient of 0.997 was obtained. The results
were treated statistically using different regression
modes (linear, logarithmic, power and exponential)
to select the most suitable one for the collected data
(Table 1). From the table one can observe that the
linear regression mode is the best to fit the collected
result for concentrations from 1×10-4 mol dm-3 and
1×10-3 mol dm-3.

5x10¹
4x10¹

Figure 4. (a) Typical cyclic voltammograms of 5 ×10-4 mol dm-3
oxalic acid in sodium nitrate 0.2 M (pH 2) at different scan rates.
(b) Dependence of logarithm of the peak current on the logarithm of the scan rate for 5 ×10-4 mol dm-3 oxalic acid in sodium
nitrate 0.2 M ( pH 2).
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A detection limit of 9×10-5 M was obtained for
oxalic acid in sodium nitrate buffer (pH 2) using
scan rate 50 mV/s.
The reproducibility of the results was examined
by successive eight trials measurements for 5×10-4
mol dm-3 of oxalic acid at 50 mV/s scan rate in
sodium nitrate buffer (pH 2). The relative standard
deviation was found to be 0.234. The sensitivity of
the cyclic voltammetry analysis was proved by the
good reproducibility of results.
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Figure 5. (a): Typical linear sweep voltammograms for different
concentration of oxalic acid in sodium nitrate 0.2 M ( pH 2)
using scan rate 50 mV/s. (b): Calibration curve for oxalic acid in
sodium nitrate 0.2 M (pH) using scan rate 50 mV/s.
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Table 1. The collected data from relations between peak current (Ip) and different concentration of the oxalic acid from
1×10-4 mol dm-3 and 1×10-3 mol dm-3.
Regression
modes

Correlation coefficient

Slope
( μA/S )

Intercept
( μA )

Linear
y = A + Bx

0.9975

60280

4.576

Power
Y = AxB

0.9951

0.8139

7320

Logarithmic
y = A + B ln C

0.9108

0.8190

11.551

Exponential
Y = AeBX

0.9269

0.8139

9.7596

Ip (peak current) in μA.

Effect of Interferences
The interferences problems in stripping analysis
include the formation of intermetallic compounds,
adsorption of organic substances on the electrode
and overlapping peaks. So the effect of some metal
ions, L-ascorbic acid, urea and some amino acids
on the peak current of 5×10-4 mol dm-3 oxalic acid
was studied.
a) Effect of metal ions
A concentration 1×10-4 and 5×10-4 mol dm-3 of
Cu were added to 5×10-4 mol dm-3 oxalic acid,
the first concentration have no effect on the peak
current while the second concentration decreases
the peak current by about 0.89%. The addition of
2+

concentrations 1×10-4 and 5x10-4 mol dm-3 of Fe+3
have no effect on the peak current of 5×10-4 mol dm-3
oxalic acid. Concentrations of 1×10-4 and 5x10-4
mol dm-3 Pb+2 reduced the peak current of 5x10-4
mol dm-3 oxalic acid by about 3.25% and 12.55%
respectively. The peak current of 5x10-4 mol dm-3
oxalic acid was reduced by about 1.85% and 4.83%
by addition of 1x10-4 and 5x10-4 mol dm-3 Sr+2
respectively, while the addition of concentrations
1x10-4 and 5x10-4 mol dm-3 of Ba+2 increases the peak
current by about 4.23% and 10.20% respectively.
The addition of concentrations 1×10-4 and 5x10-4
mol dm-3 of Cd+2 have no effect on the peak current
of 5×10-4 mol dm-3 oxalic acid.
b) Effect of some amino acids
Addition of 1×10-4 and 5×10-4 mol dm-3 L-alanine
reduces the peak current of 1×10-4 mol dm-3 oxalic
acid by about 6.14% and 15.21% respectively. Also
the addition of 1×10-4 and 5×10-4mol dm-3 glycine
decreases the peak current by about 4.12% and
14.03% respectively. The concentration 1×10-4 of
L‑leucine has no effect on the peak current of 1×10-4
mol dm-3 oxalic acid, while the concentration 5×10-4
reduces the peak current by about 2.31%. Also
the concentration 1×10-4 of L-aspartic acid has no
effect on the peak current of 1×10-4 mol dm-3 oxalic
acid and the concentration 5×10-4 reduces the peak
current by about 2.31%.

Table 2. Shows the collected data for the effect of different interferences on the peak response of oxalic acid:
Interference
Cu+2
Pb+2
Cd+2
Sr+2
Fe+3
Ba+2

Interference
Concentration

Effect value

1 x10-4

zero

5 x10-4

-0.89

1 x10-4

-3.25

5 x10-4

-12.55

-4

1 x10

zero

5 x10-4

zero

1 x10-4

-1.85

5 x10-4

- 4.83

1 x10-4

zero

5 x10-4

zero

-4

1 x10

+ 4.23

5 x10-4

+10.20

Interference
L-alanine
L-leucine
Glycine
L-aspartic acid
Urea
L-ascorbic acid

Interference
Concentration

Effect value

1 x10-4

-6.14

5 x10-4

-15.21

1 x10-4

zero

5 x10-4

2.31

-4

1 x10

- 4.12

5 x10-4

-14.03

1 x10-4

zero

5 x10-4

-2.31

1 x10-4

-2.34

5 x10-4

-9.75

1 x10

-4

5 x10-4

-5.25
-10.11
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c) Effect of urea and L-ascorbic acid
Addition of 1×10-4 and 5×10-4 mol dm-3 of
urea reduces the peak current of 5×10-4 mol dm-3
oxalic acid by about 2.34% and 9.75% respectively.
A concentration 1×10-4 and 5×10-4 mol dm-3 of
L-Ascorbic acid decreases the peak current of
5×10-5 mol dm-3 of oxalic acid by about 5.25% and
10.11% respectively. Table 2 summarizes the effect
of the different interferences examined in this study.

4. Analytical applications
By applying of the optimum conditions selected
above, oxalic acid has been determined in indus
trial waste water sample and a bidistlled water
sample contains a mixture of the acids benzoic and
glyoxylic acid. Also this method was used to follow
oxalic concentration acid during their removal from
water by Fenton reaction.
i) Determination of oxalic
acid in industrial waste water
The sample was brought from a paper factory
then filtered. Standard addition method was used
for the determination of oxalic acid in this sample.
One ml from the filtered waste water sample was
added to 9 ml sodium nitrate solution (pH 2), then
cyclic voltammograms were recorded at the same
conditions mentioned above. On plotting the peak
current against the added concentration of oxalic
acid a linear behavior was observed with correlation
coefficient of 0.999 and slope of 5.9897 µA/M. The
same steps were repeated but the industrial waste
water was replaced by bidistilled water. On plotting
the peak current versus the added concentration of
oxalic acid to the bidistilled water, a linear behavior
was observed with correlation coefficient of 0.9986
and slope of 5.7924 µA/M. Figure 6 indicates the
dependence of the peak current on the concentration
of oxalic acid in the industrial waste water and the
distilled water. It is observed from Figure 6 the peak
current in the industrial waste water is little lower
than that in the bidistilled water. This may be due
to presence of some compounds in the industrial

waste water which can affect the peak current.
The concentration of oxalic acid in the two water
samples (industrial and distilled), corresponding to
the produced peak current, was calculated using the
equation of the calibration curve, then the recovery
was calculated.
80

1
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Industrial H2O

70
60
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40
30
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Figure 6. Dependence of the peak current on the concentration of
oxalic acid in (1) bidistlled water and (2) industrial waste water.

ii) Determination of oxalic acid in
distilled water in presence of a mixture
of benzoic and glyoxylic acids
One ml of the distilled water which contains
a mixture of benzoic and glyoxylic acids (the
concentration of each other is 0.01M) were added
to 9 ml sodium nitrate 0.2 M (pH = 2), then different
concentrations of oxalic acid were added and cyclic
voltammograms were recorded. The reliability of
the method was established by the recovery test of
spiked samples. The results are given in Table 3.
Table 3. Recovery of oxalic acid concentrations in spiked industrial waste water and bidistlled water contains mixture of the acids:
Sample

Industrial waste water in the
presence of a mixture of
benzoic and glyoxylic acids

Bidistlled water in the
presence of a mixture of
benzoic and glyoxylic acids

Added
(mM)

Found Recovery
(mM)
(%)

0.1

0.105

105

0.2

0.194

97

0.4

0.43

108

0.6

0.560

93.3

0.8

0.790

98.75

1.0

0.956

95.6

0.1

0.111

112

0.3

0.323

105

0.5

0.664

110

0.7

0.87

108

iii) Follow the removal oxalic acid from
the water using Fenton reaction
Fe+2 / H2O2 which is known as Fenton reagent is
a known technology for water treatment (116-118).
Combining Fenton reagent with sunlight can simply
be applied for many systems without any additional
cost. Furthermore this technique is a preferable
option in such cases as when the wastewater origi
nally contains Fe+2 ions and as large quantity of water
like water of small lakes, ponds, etc., are required to
be processed because the reaction can proceed by
simply adding H2O2 to the polluted water.
From the previous study, it is clear that under
the conditions used for determination of the inves
tigated acids, interference of metallic ions, presence
of other organic molecules and even a heavy polluted
matrix (industrial waste waters) is little. In this study
we investigated our voltammetric procedures for the
determination of oxalic acid to follow the removal
of it from water using the well known technique of
photo Fenton reaction (Fe2+/H2O2/light).
In this experiment, one litre of 0.01 M oxalic
acid solution was prepared then 10 ppm of FeSO4
and one ml of Concentrated H2O2 were added. This
solution was put in the sun and the concentration
of acid by voltammtry was measured every 30
minutes. It is worth mentioning that although it
is possible to remove the excess H2O2 before the
voltammetric measurements, the determination
was carried out in the presence of H2O2. This is due
to that interference of H2O2 at this relatively high
concentration of the acids is little, as indicated by a
preliminary experiment.
Figure 7 indicates the removal of oxalic acid
from water as a function of time. It is clear that
the removal of the simple molecule of oxalic acid
can easily be determined using our voltammetric
procedures. Although it is not the purpose of this
study to discuss the mechanism of the reaction, the
removal of oxalic acid is attributed to the photolysis
of ferric-oxalate complex in the presence of light.
This process lead to the formation of oxalate radical
which can further be decomposed to carbon dioxide.

Oxalic acid Concentration (M)
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Figure 7. Removal of oxalic acid by Fe+2/H2O2/Sun light (Fenton
reaction) from water.
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Abstract
The major objectives of this work were focusing on estimating of intra- and inter-cultivar polymorphisms
among eight seedlings (one year old) of some grape cultivars: Superior; Early Superior; Thompson seedless-1;
Thompson seedless-2; Thompson seedless-3; Fayomi; Roumi Ahmer and Bez El-Anza (collected from
Agricultural Research Center (ARC) farm, Giza, Egypt.), as an efficient tool in order to assess the genetic
relationships and develop cultivar-specific molecular fingerprints. We have used 8 SSR pairs of primers specific
for grape and 10 RAPD primers. The SSR’s and RAPD’s have confirmed each other and the RAPD results were
more realistic comparing to SSR ones, when the RAPD’s dendrogram analysis has showed two major groups,
and these analyses fit together with fruit characters. One of the major clusters contains the three cultivars,
Thompson seedless-1; Thompson seedless-2 and Thompson seedless-3, that sharing the same fruit characters.
Moreover, the other major cluster contains Superior; Early Superior and Fayomi, besides two other separated
cultivars, Roumi Ahmer and Bez El-Anza, which showed different fruit characters (http://www.alkherat.com).
The RAPD’s data have confirmed the SSR’s data, when combined both data together. It has showed genetic
similarity ranged between 71.3 % and 93.1%. The highest genetic similarity was 93.1% between Superior
and Early Superior, and similarity of 86% between Fayomi and both of Superior and Early Superior cvs.
Moreover genetic similarity ranged between 87% and 89% which were recorded among Thompson seedless-1,
Thompson seedless-2 and Thompson seedless-3 cultivars. Our long term objective is to use these fingerprints
to identify molecular markers that co-segregate and could be used in isolating gene(s) which controlling some
important traits, thereafter can be used in breeding programs (marker assisted selection). The different RAPD
and SSR primers produced a total of 122 and 43 amplicons respectively; of which 80 and 33 amplicons were
polymorphic among the studied cultivars. The SSR’s and RAPD’s data were very promising in this aspect,
because we could record very specific PCR products, especially those with Thompson seedless-1, Superior,
Early Superior, Roumi Ahmer and Bez El-Anza cultivars. These products were very specific to the fruit
characters, i.e., fruit size, fruit taste and fruit color. The outcome of this research project could help strongly
the exiting pool of information on grape which may help assess national grape breeding programs in Egypt.
Key-words: Grape. Vitis vinifera L. Molecular markers. Simple-sequence-repeat. SSR. RAPD. DNA‑polymorphism.
Egyptian grape cultivars. PCR.
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1. Introduction
Grape (Vitis vinifera L.) is one of the oldest
and most important perennial crops in the world.
Anatolia has long been linked with the origin
of viticulture and wine making, especially in its
Eastern and Southeastern regions to which the
earlier authors commonly ascribe its origin. In
Turkey, a large grape germplasm, consisting of
about 1200 accessions, were conserved and had so
far been transferred from the different ecological
zones of the country to the National Germplasm
Repository Vineyard in Tekirdag (Çelik et al., 2000;
Ergül et al., 2002) (Hüseyin et al., 2007).
Ampelography traditionally has been used for
the identification of grape varieties. The analysis of
morphological characters is a fast and inexpensive
method for variety identification, especially
among distantly related genotypes. However, they
are strongly influenced by the environment and
their interpretation is sometimes subjective, thus
reliable discriminations among morphologically
similar germplasm are difficult. This source of
error frequently leads to mislabeling of individuals,
giving rise to cultivar homonyms and/or synonyms
(Martínez et al., 2008).
Molecular DNA markers, on the other hand,
are not influenced by the environment and their
interpretation is more objective. Therefore, they
are a valuable alternative for fingerprinting closely
related genotypes. Among them, random amplified
polymorphic DNA (RAPD) (Moreno et al., 1995),
restriction fragment length polyphorphism (RFLP)
(Bowers and Meredith 1996), amplified fragment
length polymorphism (AFLP) (Sensi et al.,1996),
and simple sequence repeat (SSR) (Sefc et al., 2000)
have been used for cultivar identification and
genetic diversity studies in grapevine. SSRs
represent co-dominant, hyper-variable loci that
are suitable for discriminating among closely
related taxa. They have become the DNA marker
of preference for a number of grapevine genetic
studies (Meredith et al., 1999; Sefc et al., 2000;
Hinrichsen et al., 2001; Martín et al., 2002;
Agüero et al., 2003, González et al., 2004,
Martínez et al., 2006a, 2006b).
The superiority of molecular markers over
ampelometry for the characterization of grape

cultivars is well established. In grape, molecular
markers like RFLP, RAPD (Luo and He, 2001;
Tamhankar et al., 2001), microsatellite or
SSR (Pellerone et al., 2001) and AFLP
(Martinez et al., 2003) are widely used for
characterization of cultivars, parentage analysis,
identification of clones, establishing the genetic
relationship and molecular mapping. Microsa
tellites and AFLP are the two very useful classes of
molecular markers. Commercial varieties of grape
are extensively analyzed with molecular markers,
however only limited reports are available on
molecular characterization of grape rootstocks
(Fatahi et al., 2003). This study was undertaken
to characterize grape rootstocks available in
Indian Grape Germplasm at our Centre, using
SSR and AFLP markers. The random amplified
polymorphic DNA (RAPD) technique has several
distinct advantages: the cost per reaction is low;
only a small amount of plant material is required
for DNA extraction; and the method does not
require prior knowledge of the sequence of
the genome. Theoretically, the polymorphisms
revealed by the RAPD markers are mainly due
to nucleotide substitutions or insertions/deletions
(Ren et al., 2003). The RAPD technique has been
successfully used for identification of grapevines
(Carnide et al., 2003; Kocsis et al., 2005).
Materials and Methods
Eight seedlings (one year old) of grape cultivars
(Superior; Early Superior; Thompson seedless-1;
Thompson seedless-2; Thompson seedless-3;
Fayomi; Roumi Ahmer and Bez El-Anza) samples
were collected from Agricultural Research Center
(ARC) farm, Giza, Egypt. The selected seedlings
were treated as follows:
1. Isolation and purification of genomic DNA
from the different grape cultivars:
Fresh young healthy grape leaves were collected
from the studied grape cultivars and grounded to
powder with N2 liquid using a mortar and pestle.
Genomic DNA was isolated from leaf samples using
the procedure described by DNeasy Plant Mini Kit
protocol (QIAGEN, Germany) (Helsen et al., 2007).
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Table 1. List of the 8 SSR primers used in this study, grape simple sequences repeat (SSR) markers assayed and polymorphism obtained
in the studied grape genotypes.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

SSR Locus

Primer Sequences (5’ → 3’)

Length in bases

VVMD5-F

ctagagctacgccaatccaa

20

VVMD5-R

tataccaaaaatcatattcctaaa

24

VVMD6-F

atctctaaccctaaaaccat

20

VVMD6-R

ctgtgctaagacgaagaaga

20

VVMD7-F

agagttgcggagaacaggat

20

VVMD7-R

cgaaccttcacacgcttgat

20

VVMD14 F

catgaaaaaatcaacataaaagggc

25

VVMD14 R

ttgttacccaaacacttcactaatgc

26

VVMD21 F

ggttgtctatggagttgatgttgc

24

VVMD21 R

gcttcagtaaaaagggattgcg

22

VVMD24 F

gtggatgatggagtagtcacgc

22

VVMD24 R

gattttaggttcatgttggtgaagg

25

VVMD25 F

ttccgttaaagcaaaagaaaaagg

24

VVMD25 R

ttggatttgaaatttattgagggg

24

VVMD27 F

gtaccagatctgaatacatccgtaagt

27

VVMD27 R

acgggtatagagcaaacggtgt

22

2. Establishment of molecular
marker techniques
Performing SSR’s and RAPD’s techniques
SSR analysis: PCR reaction and condition
Extracted grape genomic DNA was PCR
‑amplified using 8 pair primers (Table 1) flanking
SSR sequences, previously cloned and sequenced
in grape (Bowers et al., 1996). The SSR primers
product was manufactured in the laboratories
of the Midland Certified Reagent Company
Inc. of Midland, Texas, USA. The amplification
performed in a 25 μl reaction volume containing
about 3µl (10ng/ul) genomic DNA, 2 μl primer/
each (F and R) (Operon Technologies Inc.) and 18
µl master mix (Promega).The PCR temperature
profile was applied through a Gene Amp® PCR
System 9700 (Perkin Elmer, England). The thermal
cycler was programmed with an initial step of 5
min at 94°C; the amplification reaction was carried
out using 40 cycles of 40 s at 94°C, an annealing
step of 1 min at specific annealing temperature
for each primer as mentioned in Table 2, and an

Temperature of
annealing ˚c
56
52
52
56
56
56
56
56

elongation step of 1min at 72°C; and finally a 7 min
extension at 72°C. The amplification products were
detected by electrophoresis on 8% Polyacrylamide
non‑denaturing gels in 1X TBE buffer at 95 volts.
100bp DNA ladder Marker was used (fermants).
PCR products were visualized on UV light and
photographed using a gel documentation system
(Bio-Rad® Gel Doc-2000).
RAPD analysis: PCR reaction and condition
A total of 10 random primers were used,
(Table 2). The amplification performed in a 25 μl
reaction volume containing about 3µl (10ng/µl)
genomic DNA, 3 µl primer (Operon Technologies
Inc.) and 19µl master mix (Promega). The PCR
temperature profile was applied through a Gene
Amp® PCR System 9700 (Perkin Elmer, England).
The thermal cycler was programmed with an initial
step of 5 min at 94° C; the amplification reaction
was carried out using 40 cycles of 40 s at 94°
C, an annealing step of 1 min at 36° C, and an
elongation step of 1min at 72°C; and finally a 7 min
extension at 72° C. The amplification products were
resolved by electrophoresis in a 1, 5 % agarose gel
containing ethidium bromide (0.5µg/ml) in 1X TBE
buffer at 95 volts. @x 174 Marker cutting by haeIII
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( OP-A03 & OP-A11 & OP-B07 ) and100bp DNA
ladder ( for the rest primers ) were used (fermants).
PCR products were visualized on UV light and
photographed using a gel documentation system
(Bio-Rad® Gel Doc-2000).
Table 2. List of random primers used for RAPD analysis.
Primer sequence

Primer name

Primer No.

5’-AGT CAG CCA C-3’

OP-A03

1

5’-GAA ACG GGT G-3’

OP-A07

2

5’-CAA TCG CCG T-3’

OP-A11

3

5’-TTC CGA ACC C-3’

OP-A15

4

5’-TGA TCC CTG G-3’

OP-B02

5

5’-GGT GAC GCA G-3’

OP-B07

6

5’-TTT GCC CGG A-3’

OP-B16

7

5’-ACC CCC GAA G-3’

OP-B19

8

5’-GTC AGG GCA A-3’

OP-G19

9

5’-TCT CCC TCA G-3’

OP-G20

10

3. Data scoring and statistical analysis
To ensure the absence of artifacts, bands were
carefully selected from replicated amplifications.
Amplified bands were designated by their primer
code and their size in base pairs. Data were recorded
as discrete variables: 1 for the presence and 0 for
the absence of a similar band. Only intense and
reproducible bands appearing on the gel will be scored.
Band scoring was analyzed using Gene Tools
‑gel analysis software of SYNGENE (Beacon
House, Nuffield Road, Cambridge, UK). Genetic
relatedness among genotypes were studied by
UPGMAM (Unweighted Pair Group Method with
Averages Mean) cluster analysis and Principal
Component analysis (Swofford, 2000) using
diversity database software which provided by Bio
‑Rad manufacture.

4. Results and Discussion
SSR-PCR fingerprinting of grape cultivars
The use of SSRs molecular markers was
aiming to show fast and reliable discrimination of
any variations. In this kind of molecular markers,
the DNA of eight cultivars of grape were used

as templates for eight pairs of primers. The
SSR‑PCR results, using primers pair (VVMD-5)
are illustrated in Figure 1A. The molecular size of
two PCR products ranged from 350 bp to 450 bp.
One common band of 450 bp was observed in all
cultivars, and exhibited 50% monomorphism, while
the second fragment showed polymorphism among
the 8 cultivars.
While, with primers pair (VVMD-6), a total of
three bands in the eight used cultivars are illustrated
in Figure 1B and molecular size ranged from 350
bp to 450 bp. The 3 fragments were polymorphic
among the eight cultivars. These pair of primers
was very important in our study, they showed a very
interesting products. Thompson seedless-2 cultivar,
exhibited a unique product with molecular size
450 bp. Moreover, Superior and Fayomi cultivars
were similar together, and differ than the other four
cultivars in the other two product bands, these two
bands ranged between 350 bp and 380 bp. The
results of SSR-PCR with primers pair (VVMD-7)
are depicted in Figure 1C. The molecular size of
these products ranged from 80 bp to 850 bp. The
primers gave eight bands; seven of them were
polymorphic among the different eight grape
cultivars. These pair of primers were very specific
to Thompson seedless-1 cultivar, because there
was only a unique product for this cultivar with
molecular weight 250 bp. Eleven bands in the eight
used cultivars with primers pair (VVMD-14) are
illustrated in Figure 1D and molecular size ranged
from 180 bp to 800 bp. These pair of primers were
very important in our study; they showed a specific
product for Superior, Early Superior, Fayomi,
Thompson seedless-1, Thompson seedless-2 and
Roumi Ahmer cultivars. SSR reaction using primer
pair (VVMD-21) is illustrated in Figure 1E. The
results revealed that these primers pair product
had five fragments with size ranged from 250 bp
to1100 bp., three of them were polymorphic. Grape
cultivars, Thompson seedless-2 and Thompson
seedless-3 were very similar in all polymorphic
and monomorphic product bands, on the other side
the other four cultivars, Roumi Ahmer and Bez El
‑Anza were similar as well in all products.
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Figure 1. SSR fingerprinting of 8 local Egyptian grape cultivars (Vitis vinifera L.). (A)PrimerVVMD-5; (B)Primer VVMD-6; (C)Primer
VVMD-7; (D)Primer VVMD-14 (E) Primer VVMD-21; (F)Primer VVMD-24; (G)Primer VVMD-25(H)Primer VVMD-21.

A total of three bands in the used eight cultivars
with primers pair (VVMD-24) are illustrated in
Figure 1F with molecular size ranging between
around 220 bp. to 290 bp. All three fragments
were not very informative in our study because
they did not show any polymorphism level among
the different cultivars. The SSR-PCR results,
using Primers pair (VVMD-25) are illustrated in
Figure 1G. The molecular sizes of the five PCR
products ranged between the regions of 220 bp to

550 bp. The five fragments showed polymorphism
among the 8 cultivars with 100% polymorphism.
The three cultivars Superior, Early Superior and
Fayomi, were similar in the PCR products with
this pair of primers. Also Roumi Ahmer and Bez
El-Anza cultivars showed specific products.
Moreover, with primers pair (VVMD-27), a total
of six bands in the eight used cultivars are illustrated
in Figure 1F, with molecular size ranging between
around 450 bp. to 1500 bp. five of the six fragments

20

Genetic diversity Among Some Grape (Vitis vinifera L.) Cultivars Using Molecular Markers

were very informative in our study because they did
not show polymorphism level among the different
cultivars. Among these five polymorphic band,
there is one product size was very specific for only
two cultivars, Thompson seedless-2 and Thompson
seedless-3.
RAPD-PCR fingerprinting of grape cultivars
The use of RAPD’s molecular markers was
aiming to show fast and reliable discrimination of
any variation. In this kind of molecular markers
the DNA of eight cultivars of grape were used as
templates for four RAPD primers. The RAPD-PCR
results, using primer (OP-A03) are illustrated in
Figure 2A. The molecular size of 16 PCR products
ranged from 384 bp - 1733 bp. five common
bands were observed in all cultivars, and exhibited
almost 30% monomorphism, while the remained11
fragments had showed around 70% polymorphism
among the 8 cultivars. While, with primer (OP‑B07),
a total of eleven bands in the eight used cultivars
were showed in Figure 2B. The molecular size of 11
PCR products ranged from 300 bp - 1500 bp. Only
three fragments showed polymorphism among
the eight cultivars, and recording around 27%
polymorphism among the cultivars. This primer
has showed a specific PCR product of 550 bp with
the Roumi Ahmer cultivar. A total of fifteen bands
in the eight used cultivars with primers (OP-A11)
are exhibited in Figure 2C. The molecular size of
15 PCR products ranged from 349 bp - 2091 bp.
four common bands were observed in all cultivars,
and exhibited almost 35% monomorphism, while
the other 11 fragments have showed around 65%
polymorphism among the 8 cultivars.
The results of RAPD-PCR with primer (OP‑A15)
are depicted in Figure 2D. The PCR products were 13
fragments. Twelve fragments showed polymorphism
among the eight cultivars, exhibiting more than 93%
polymorphism. Only one product was monomorphic
among the cultivars. A total of twenty bands in
the eight used cultivars with primers (OP‑B02)
are illustrated in Figure 2E. The molecular size of
20 PCR products ranged from 343 bp - 2169 bp.
nineteen out of the 20 fragments have showed more
than 95% polymorphism among the 8 cultivars.

Ten PCR fragments with primer (OP-A07) are
depicted in Figure 2F. Eight of them showed 80%
polymorphism among the grape cultivars. The
fragments ranged between 250 bp. to 1600 bp.
A total of twelve bands in the eight used
cultivars with primers (OP-B16) are illustrated
in Figure 2G. The molecular size of 20 PCR
products ranged from 400 bp - 1661 bp. Nine out
of the 12 fragments had showed more than 75%
polymorphism, while the other 3 fragments have
showed around 25% monomorphism among the
8 cultivars. These primers had showed a specific
product for the Roumi Ahmer and Early Superior
cultivars. RAPD’s reaction using primer (OP‑B19)
is exhibited in Figure 2H. The molecular size of 11
PCR products ranged from 180 bp - 1700 bp.
Seven out of the 11 fragments had showed more
than 65% polymorphism among the 8 cultivars.
These primers had showed a specific product for
the Superior cultivars, with 300 bp. length. While,
with primer (OP-G19), a total of eight bands in the
eight used cultivars were showed in Figure 3I. The
molecular size of 8 PCR products ranged from 150
bp - 450 bp. Moreover, a total of six bands in the
eight used cultivars with primers (OP-G20) are
exhibited in Figure 3J. The molecular size of 6
PCR products ranged from 300 bp - 700 bp. 100%
of the PCR products with these two primers were
monomorphic.
Genetic relationships as revealed
by SSR and RAPD markers:
The SSRs in this study showed a genetic
similarity ranged from 71% to 96% (data not
shown). The highest genetic similarity were
revealed by the SSR analysis was 96% between
cultivar Thompson seedless-1 and Thompson
seedless-2 cultivars, and 94% between cultivars
Superior and Early Superior. On the other hand,
the lowest genetic similarity was 71% between
Superior and Thompson seedless-1 cultivars.
Meanwhile the RAPD’s product showed a
genetic similarity ranged from 46.2% to 93.5%
(data not shown). The highest genetic similarity
revealed by the RAPD’s analysis was 93.5% among
Thompson seedless-1 and cultivar Thompson
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Bez El-Anza

and 93.1% (Table 3).The highest genetic similarity
was 93.1% between Superior and Early Superior,
and similarity of 86% between Fayomi and both of
Superior and Early Superior cultivars. Moreover
genetic similarity ranged between 87% and 89% was
recorded among Thompson seedless-1, Thompson
seedless-2 and Thompson seedless-3 cultivars.

Early Superior

Roumi Ahmer

Thompson seedless-3

Thompson seedless-2

Thompson seedless-1

Fayomi

MW

Superior

seedless-3, and 89.3% between cultivars Thompson
seedless-1 and Thompson-2 cultivars. On the other
hand, the lowest genetic similarity was 46.2%
between Bez El-Anza and Roumi Ahmer cultivars.
The RAPD’s data have confirmed The SSR’s
data, when combined both data together. It has
showed genetic similarity ranged between 71.3 %

500

500

500

500

500

Figure 2. RAPD fingerprinting of 8 local Egyptian grape cultivars (Vitis vinifera L.). (A)Primer OP-A03; (B)Primer OP-A07; (C) Primer OP-A11;
(D)Primer OP-A15; (E) Primer OP-B02; (F)Primer OP-B07; (G)Primer OP-B16 ; (H)Primer OP-B19; (I)Primer OP-G19 and (J)Primer OP-G20.
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Table 3. Genetic similarity (GS) matrices computed according to Dice coefficient from SSR and RAPD markers of eight Grape cultivars.

Thompson Seedless-1

Thompson
Seedless-1

Thompson
Seedless-2

Early
Superior

Superior

Thompson
Seedless-3

Fayomi

Bez
El-Anza

Roumi
Ahmer

100

87,1

83,2

83,1

87,0

83,4

73,1

79,0

100

81,1

81,0

89,0

81,2

71,0

77,3

100

93,1

83,0

86,2

72,7

74,4

100

83,0

86,0

72,9

74,0

100

87,1

71,3

71,9

100

73,9

79,7

100

73,6

Thompson Seedless-2
Early Superior
Superior
Thompson Seedless-3
Fayomi
Bez El-Anza
Roumi Ahmer

Cluster analysis as revealed by
SSR and RAPD markers
SSR results in (Figure 1) showed that in a
dendrogram the eight cultivars cluster comprised
two subclusters with 21 % dissimilarity (data not
shown). One subcluster includes (Superior and
Early Superior), with 94% genetic similarity. The
other subcluster included five cultivars (Thompson
seedless-1, Thompson seedless-2, Thompson
seedless‑3, Bez El-Anza, and Roumi Ahmer), with
similarity starts from 82% until 96%. While the
other cultivar Fayomi was falling outside of both
of two subclusters. These results demonstrated that
Fayomi cultivar is genetically faring from the other
seven grape cultivars. While the five cultivars,
(Thompson seedless-1, Thompson seedless-2,
Thompson seedless-3, Bez El-Anza, and Roumi
Ahmer), although they belong to different farms,
but they came from the same genetic origin. Also
(Superior and Early Superior) cultivars despite
collected from different farms but they showed the
highest similarity (96%). While RAPD’s product in
Figure (2) showed that in a dendrogram the eight
cultivars cluster comprised two major sub clusters
with 19 % dissimilarity. One subcluster includes
(Superior, Early Superior and Fayomi), with genetic
similarity starts from 80%. The other subcluster
including three cultivars (Thompson seedless-1,
Thompson seedless-2 and Thompson seedless-3),
with similarity starts from 91% until 93.5%. While
the other two cultivars Roumi Ahmer and Bez El
‑Anza were falling outside of both of two sub clusters
(data not shown). This means that the environmental
and biotic conditions are not very powerful in
causing genetic variations among Grape cultivars.

100

Moreover, the classification of these varieties might
be was based on morphological traits which is not
so powerful comparing with the molecular markers.
Also the results confirmed the logic results, when the
Superior and Early Superior showed high similarity,
because they had the same fruit properties, but
some speciation pressures could cause the 4% of
differences between the two cultivars.
The RAPDs results have confirmed some of
the SSR products when combined together. The
analysis has showed more realistic clustering for
the eight grape cultivars comparing with the SSR’s,
when the clusters contain several cultivars that
had the same fruit characters. One of the major
clusters contains the three cultivars, Superior, Early
Superior, and Fayomi, that sharing the same fruit
characters (Figure 3). Moreover, the other major
cluster, contains Thompson seedless-1, Thompson
seedless-2 and Thompson seedless-3 cultivars,
which are also sharing the same fruit characters
(http://www.alkherat.com).
Bez El-Anza
Roumi Ahmer
Fayomi
0,79

0,86

Superior
0,93

Early Superior

0,33

Thompson seedless-1
0,87

Thompson seedless-3
0,89

Thompson seedless-2
Figure 3. SSR’s and RAPD’s Phylogenetic analysis among eight
Grape cultivars.
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Although the eight grapevine varieties
were collected from the same place, the overall
positioning in the dendrogram reveals that they are
not genetically identical, based on microsatellites
and RAPD’s. It is obvious that the varieties
cultivated in different ecological conditions of
Egypt have attained different genetic profiles
during the time.
Most important criteria for the selection of
marker were: Amount of available information,
simple process or work, less expenses, high rate
of doing work. In attention to the fact that RAPD
marker don’t need the use of radioactive elements
and having sample sequence in plant genome such
as possibility of the use of general primers those
can be applied in every species of plant therefore
RAPD marker is the suitable marker for the study
of genetic variations and relativity rate and also it
has the ability to assess the reservoirs of inheritance
of the plant species.
The mean number of alleles per locus obtained,
4.1, is within the range of other works carried
out in grape, 3.4 alleles per locus in 25 cultivars
(Aranzana et al. 2003a), 3.0 alleles per locus in 28
cultivars (Sosinski et al., 2000), 4.2 alleles per locus in
27 cultivars (Dirlewanger et al. 2002) and 4.5 alleles
per locus in 50 cultivars (Faostat. 2004). However
it is lower than the 7.3 alleles per locus obtained
by Aranzana et al. (2003b) in 212 peach cultivars.
The relatively lower polymorphism detected in this
work compared to Aranzana et al. (2003b) can be
due to two main reasons. One is the method used
for the detection of the microsatellite markers.
The works cited above used polyacrilamide gel
electrophoresis (Dirlewanger et al., 2002) or
capillary electrophoresis (Aranzana et al., 2003b)
and, in this work, we have used agarose gel
electrophoresis, which could be underestimating
the microsatellite polymorphism. A second reason
for the relatively low SSR polymorphism observed
can be due to the narrow geographical origin of the
cultivars studied, given that all of them are local
cultivars, whereas in other works the genotypes
studied have a very diverse geographical origin.
From this study, we can recognize that micro
satellites occur in the grape genome at frequencies
comparable to those seen in other plant species.

CT repeats occur at least once in every 100 kb in
grape, compared to once in every 120 kb in apple
(Guilford et al., 1997) and every 225 kb in rice (Wu
and Tanksley 1993). In concurrence with previous
observations, CA repeats were less frequent,
occurring once in every 420 kb in grape. In apple
and rice, CA repeats occur every 190 kb and 480
kb respectively. Of the microsatellite motifs we
have evaluated in grape, the AGG repeat motif was
found to be the least common, occurring once in
every 700 kb. Low frequencies of occurrence of
trinucleotide repeats have also been reported by
other researchers; in apple trinucleotide repeats
occur every 3 Mb (Guilford et al., 1997), while in
wheat trinucleotides was as much as ten-times less
frequent than dinucleotide repeats (Ma et al., 1996).
The number of alleles observed for microsatellites
in grape appeared to be relatively low (one to four)
when compared to other species such as apple
(one to nine) (Guilford et al., 1997). However, the
polymorphism level in grape germplasm is still quite
satisfactory (average heterozygosity=0.45) for most
genetic studies. Our estimates of grape microsatellite
heterozygosity and general utility agree well with
those of Cipriani et al. (1999). Since the markers
generated from microsatellite sequences identify
significant levels of polymorphism, are highly
transportable, and occur in reasonable abundance,
it is evident that microsatellites have significant
potential for genetic mapping, map merging, and
cultivar identification in grape.

5. Conclusion
The fruit characterization for the eight studied
cultivars was collected from (http://www.alkherat.
com) website. We have used two different mole
cular markers, SSR’s and RAPD’s to estimate of
intra- and inter-cultivar polymorphism among
these cultivars. The SSR an RAPD analysis could
complement each other, when the eight cultivars
have clustered into two major groups. The RAPD’s
analysis was more realistic results when the
RAPD’s dendrogram analysis has showed two
major groups, and this analysis fit together with fruit
characters. One of the major clusters contains the
three cultivars, Thompson seedless-1, Thompson
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seedless-2 and Thompson seedless-3, which sharing
the same fruit characters. Moreover, the other major
cluster contains Suprior, Early Superior and Fayomi
cultivars, which are also sharing the same fruit
characters (Figure 3).
Comparing study between RAPD’s profile and
different fruit traits of the eight different grape
cultivars has showed interesting correlations.
Moreover SSR’s have showed very specific PCR
products especially cultivars Superior, Early
Superior, and Roumi Ahmer. These products were
very specific to the fruit characters of different
cultivars, and explaining the clustering analysis of
RAPD’s and SSR’s.
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Abstract
Peach (Prunus persica L. Batsch) crop is considered to be one of the most important crops for farmers in North
Sinai governorate, Egypt.
A study of in vitro peach regeneration and transformation systems have several advantages, i.e. improving the
peach crop using genetic engineering tools. In this investigation, the main goal was to optimize regeneration system
conducted for the late Local peach cultivar (EL-Sheikh Zewaied). Efficiency, reliability and reproducibility in
regeneration of a plant are considered as the first step to produce transgenic plants that have chimeric genes.
Choose a mature embryos and combination of cytokinin [BA (4.5mg/l)] and auxins [IAA (0.05 mg/l)] were very
successful for regeneration process (best constituents for direct embryogenesis). The regeneration percentage in
general was higher in peach EL-Sheikh Zewaied cv. The embryo survival, regeneration percentage and average
number of shoots/plant were recorded at 71.0%, 79.8% and 2.21 respectively; excluding somaclonal variation
which is occurs during formation of callus (indirect somatic embryogenesis). Dark conditions were very critical
factor for somatic embryos proliferation and its stimulated shoots formation. Mature embryo segments treated in
vitro with dark condition under 28°C for three weeks. These conditions were tending to produce somatic embryos,
and the best medium for root formation was that supplemented with NAA at concentration of 1 and 2 mg/l. But,
the appearance of roots was stubby and callus even low concentration level.
Key-words: Prunus persica. Embryo culture. Transgenic.

1. Introduction1 2
Peach (Prunus persica L. Batsch) is one of the
most important stone fruits and considered as one of
the most important crop for farmers worldwide, because of its nutritional and economical importance
as well as for local utilization or exportation. Also,
is considered to be one of the most important crops
1. Biotechnology Department, Faculty of Science, Taif
University, Taif, KSA. E-mail: nagagene@yahoo.com,
nagagene@hotmail.com.
2. Faculty of Environmental Agricultural Sciences
(FEAS), Suez Canal University (SCU).

for farmers in North Sinai, Egypt. Peach acreage
reached about 59257 feddans in North Sinai, this
area produces about 144090 ton/yearly from fresh
fruits. Peach trees are actually plagued by so many
different pests and diseases before and after post
harvest and about 20% or more from peach fruits
were destroyed through packaging and transportation processes, because it has soft skin and juicy
flesh. Then we need more using of breeding and
genetics research to improve peach quality (delay
softening, retard overall ripening and extended
shelf life), productivity and value of peach crop.
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Improvement of fruit crops through traditional
breeding methods is a long-term effort, because
of its long generation time, absence of divers’
germplasm, as illustrated by fruit cultivars, also
limits progress in peach improvement as an example.
Therefore, new approaches are needed to expand
the germplasm base for fruit plant. Gene transfer
offers the fruit breeder the opportunity to transfer
specific genes into fruit germplasm, and this offer
is a great deal to the improvements of peach crop
(Nagaty et al., 2006). Highly efficient reliable and
reproducible regeneration is considered as the first
step to produce transgenic plants that have chimeric
genes in certain crops.
The goal of this work is to improve the regene
ration system for the peach plant (EL-Sheikh
Zewaied cultivar), as well as to overcome the
problems arising during tissue culture process.
Plant regeneration from a tissue culture system
is often the most critical step in the success of
various biotechnological techniques of any plant
improvement program. The induction of somatic
embryogenesis directly on explant tissues or in
callus cultures has been reported in many fruit trees
species (Tisserat et al., 1979) including the peach
(Hammerschlag, 1986).
In peach (Prunus persica L.), the major commer
cial stone fruit of the world (Werner and Okie, 1998),
shoot regeneration from embryonic tissues has been
reported (Meng and Zhou, 1981; Hammerschlag
et al. 1985; Mante et al., 1989; Pooler and
Scorza, 1995) but to date no regeneration of
plants from mature explants has been obtained
(Gentile et al., 2002). Peach shoots have been
regenerated from embryo‑derived callus cultures
(Hammerschlag et al., 1985; Leva et al., 1990; Raj
‑Bahansali et al., 1990; Scorza et al. 1990a), from
immature cotyledons (Mante et al., 1989) and from
immature endosperm (Meng and Zhou, 1981). The
use of immature embryos for regeneration studies is
limited to short periods early in the growing season.
Regeneration protocols using vegetative tissues
derived from chorally propagated cultivar are yet
to be developed for many species. Thus, the use
of stored seed, although not clonal would at least
allow for transformation and regeneration year –
round (Mante et al., 1991).

Shoots were regenerated from cotyledons of
mature stored seed of three peach rootstock cultivars
(‘Floradguard’, ‘Nemared’, and ‘Medaguard’).
Shoot regeneration rates were highest when
cotyledons were cultured for 3 weeks in darkness
on Murashige and Skoog (MS) medium with 205%
sucrose and a combination of IBA (1.25 or 2.5μM)
and TDZ (6.25 or 12.5μM). Regeneration rates
for ‘Flordaguard’, ‘Nemared’, and ‘Nemaguard’
were as high as 60%, 33%, and 6%, respectively.
Length of seed storage (1 to 3 years) did not affect
regeneration rates. Seventy percent of regenerated
shoots produced rooted plants. This regeneration
method is rapid and simple, and stored seed can
be used year-round. It may be useful regeneration
system for gene transfer in seed-propagated Peach
rootstocks. Chemical names used: 5indole-3
‑butyric acid (IBA); thidiazuron (TDZ). (Pooler
and Scorza, 1995). Adventitious root formation
was predominated with low auxin concentration,
whereas with high auxin concentrations, root
formation fails to occur (Pierik, 1987).
Nemaguard peach rootstock achieved 95%
rooting after 6 weeks by subculturing shoots on MS
medium supplemented with 50 mg/L ascoribic acid
and 0.1 mg/L NAA (Miller et al., 1982). Cultured
shoots of Nemaguard rootstock on MS medium
supplemented with either IAA, IBA or NAA, NAA
resulted in best rooting (Hammershlag et al., 1987).
NAA proved to be superior to IBA with Okinawa
and Nemaguard rootstocks and increasing auxin
concentrations increased root number especially
with NAA (Guindy, 1990). With two peach
genotypes, Antonelli and Chiariotti (1988) showed
that, chilled explants rooted more easily, while
using activated charcoal strongly inhibited rooting,
even in the presence of auxins.

2. Materials and methods
Plant material
Seeds were obtained from mature fruits of local
peach trees (EL-Sheikh Zewaied cultivar), which is
mainly grown at EL-Sheikh Zewaied region, North
Sinai Governorate, Egypt. Trees were budded on
bitter almond rootstock; the full bloom date was at
the third week of March and ripens at the first week
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of July. Fruit characteristics of EL-Sheikh Zewaied
are: medium size, skin color is nearly dark red with
little fuzz, flesh rather free stone is white but that
nearly from free stone is dark red.
Establishment of regeneration system
of P.persica via Embryogenesis
Explant preparation
Following the collection of mature fruit, the
mesocarp (flesh) was removed from the endocarp
(stone) which enclosed seed, cleaned and allowed
to air dry 2-3 days at room temperature. Seeds were
stored at 4˚C in plastic mesh bags. Sheikh Zewaied
seeds that had been stored for 1 year and seeds
from current season harvest were used. After the
endocarp had been removed with a nutcracker, the
seeds were soaked for 24-hr in 3000 ppm gibberellic
acid (GA3) for breaking seed dormancy of peach
seeds, as described by Fred and Davis (1983).
After that the seeds were surface-disinfected by
immersion in a 1% sodium hypo chloride solution
containing approximately 20 μl tween-20 per 100ml
solution for 30 min and rinsed three times (5 min
each time) with sterile distilled water in a laminar
flow bench. Disinfected seeds were soaked in ste
rile water overnight at room temperature and the
seed coats removed with the aid of a scalpel. The
embryonic axis was sliced into three cross sections
(0.5-1 mm), which were used for regeneration method.
Regeneration of peach
from Embryonic axis
Embryonic axis, from seeds which were stored
at 4˚C in plastic mesh bags, were excised after
seed sterilized under aseptic condition in laminar
air flow hood and used as source of explants in the
subsequent regeneration experiments.
Callus and shoot induction
In this study, the regeneration protocol described
by Zimmerman and Scorza (1994). Mature
embryonic axes slices of EL-Sheikh Zewaied cv.
were cultured on shoot regeneration medium (SRM)
consisted of the basic MS medium (Murashige and
Skoog, 1962) supplemented with 3 % sucrose, 100
mg/l myo-inositol and 2g/l Phytagel. The growth

regulators used to induce shoot regeneration from
mature embryo slices were 20 μM BA and 0.25
μM NAA. These levels of BAP were chosen after
preliminary assays, using different hormonal
combinations and concentrations, for regeneration
from mature embryos. A SRM medium free growth
regulator was used as control. The pH was adjusted
to 5.7-5.8 by 1 M KOH and HCl perior to adding
phytagel, all components of the medium were
mixed before autoclaving at 121°C (15 psi) for
20 min. After sterilization, the medium was left to
cool down to 30-37 °C and poured into petri dishes
(10 cm diameter). Five slices were cultured in each
petri dishs (which was replicated 5 times). The
cultures were incubated at 28± 1°C for 10-13 days
in the dark to encourage callus initiation and shoot
formation, then, petri dishs transferred to incubate at
26±1°C under a 16/8-h (light/dark) photoperiod and
3000 lux meter for 45 days, after that the number
of regenerated shoots in each callus tissue were
calculated and analyzed. When shoots reached 2-3
cm in length (after 70 days from culture), they were
transferred to Shoot elongation medium [comprised
basal SRM with 29 μM gibberellic acid (GA3), 1ml
thiamin-HCl].
The cultures were grown in the culture room
at 26±1°C under a 16/8-h (light/dark) photoperiod
with light provided by white fluorescent tubes.
Rooting stage
In this study the rooting protocol described
by Fouad et al. (1995) was used. In vitro peach
shoots were transferred onto the rooting medium
using Murashige and Skoog (MS) medium (half
strength). When shoots reached 4-5 cm in length
(after 90 days from culture), they transferred to
different rooting medium consisting of MS salts
(half strength) supplemented with 3 % sucrose,
100 mg/l myo-inositol, 1ml thiamin-HCl, 2 mg/l
calcium pantothenate and 2 g/l Phytagel. The
growth regulators used to induce roots from shoots
were 1, 2 mg/l IBA and 1, 2 mg/l NAA. The pH was
adjusted to 5.7-5.8, and the medium was poured into
Sigma (10 x 2.4 cm) culture tubes, then autoclaved
at 121 °C (15 psi) for 20 min. Dark incubation at
5ºC for 2 weeks followed by incubating under 16-h
photoperiod at 25º + 2ºC enhanced the rooting
ability of shoots.
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3. Results and discussion
Study of in vitro peach (Prunus persica L.
Batsch) regeneration and transformation systems
have several advantages, in improving peach crop
by genetic engineering tools. Highly efficient
reliable and reproducible regeneration is considered
as the first step to produce transgenic plants that
have chimeric genes in certain crops. Therefore, this
investigation aimed to optimize the regeneration
system of the Local peach cultivar (EL-Sheikh
Zewaied).
Establishment of regeneration system
of P.persica via Embryogenesis Callus
induction and shoot formation
In vitro Embryonic axis were detached from
mature seeds (90 days old) and divided to slices,
these segments cultured under aseptic conditions
on MS basal salt medium (Murashige and
Skoog, 1962) supplemented with 3% sucrose, 4,5
mg/L BA to initiate callus induction (Figura 1a).
Hypocotyl segments produced small calli and white
shoots after 17-21 days on the medium at dark
conditions (Figura 1b). Then, transferred to light
condition on medium supplemented with 4.5 mg/L
BA, 0.05 mg/L IAA and 10 mg/L GA3 for shoot
elongation. Subculturing was carried out every 4
weeks, and shoots were differentiated and observed
after 25 days from culturing. Averages of 2-6 small
shoots were initiated from each segment. Shoots
were dissected and transferred to a freshly prepared
medium. These results were in agreement with the
findings of Mante et al. (1991), who used hypocotyl
segments from mature embryo of plum. Where,
plants were regenerated on shoots regeneration
medium, hypocotyls enlarged and turned green
after seven days in culture. Shoot initials developed
along the edges of the segments in 14-21 days and
by twenty eight days distinct shoots were evident.
From data it could be indicated that the use of BA at
4.5 mg/L plus 0.05 mg/L IAA were produced shoots
intensively and successfully. Similar results were
positively obtained by Almehdi and Parfitt, (1986)
and Hammerschlag et al. (1987). They stated that
BA has been generally used for shoot proliferation
and elongation of peach plant in vitro.

In addition, results were exhibited that the
embryo survival, regeneration percentage and
number of shoots/plant were recorded with 71.0,
79.8% and 2.21 (Table 1), respectively. These
results were due to several factors which affected the
differentiation and proliferation of embryo during
the embryo development, these factors including:
the explant (mature embryos), which calculated
by number of days for embryo to be mature from
full bloom to fruit ripening, growth regulators
such as combinations of cytokinin and auxins, and
dark conditions. Similar results were reported by
Theobald and Hough (1960); Zagaja et al. (1960).
Vileila et al. (1981) and Ramming (1983)
concluded that the stage of embryo development was
the key factor in embryo survival and germination in
vitro and they were also reported that successfully
embryo culture in vitro was required fruit ripening
at about 70-75 days from full bloom to mature.
Because of variation in climatic conditions where
the tree are grown, there may be marked differences
in the time necessary for comparable embryo
development. On the other hand, the experiment
under investigation estimated that, the ideal
time of culturing of embryo depend on calculate
of numerical index for embryo development,
according to Kester and Hesse (1955). They were
summarized their results, that the embryo with PFI
(Percent fill = embryo length x 100) values of at
least 70, were recommended for in vitro cultures.
The combination of cytokinin and auxins were
very important or for embryo germination. The
embryo germination of El-Sheikh Zewaied peach
cv. was response to the following madia: full MS
+ BA 4.5 mg/L + 0.05 mg/L IAA. The proliferation
of our local cultivar in vitro did regenerate through
callus, but regeneration process was characterized
direct somatic embryogenesis, while most of
previous researchers Hammerschlag et al. 1985;
Leva et al 1990; Raj-Bhansali et al. 1990 and
Scorza et al. 1990a) were obtained the regeneration
through indirect embryogenesis for stone fruits.
Druart (1981 and 1985) and Mandegaran et al. (1999)
were found that BA was necessary in presence of 2,
4-D to induce somatic embryos from root explant
for P.incisa x P.serrula, also they observed on
somatic embryos developed on medium containing
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only BA and suggested that the interaction of 2,4-D
and BA was critical for somatic embryogenesis.
However, these results, suggested that combination
between BA and IAA was the best constituents for
direct embryogenesis. Perhaps, that the first time to
achieve direct embryogenesis from mature embryo
of peach in vitro. These results were concluded
also avoiding of somaclonal variation which is
occurring during formation of callus indirect
somatic embryogenesis. Somaclonal variation
could cause a genetic variation and induced off-type plantlets through its proliferation. Further
more, several investigators (Meng and Zhou, 1981;
Hammerschlag et al. 1985; and Pooler and
Scorza 1995), were reported that shoot regeneration
from embryogenic tissues was obtained, but to date
no regeneration of peach plant from mature explant
has been obtained according to Gentile et al. (2002).
Since, dark condition is very critical factor for
somatic embryos proliferation and its stimulated
shoots formation. Our experiment was treated
hypocotyls segments in vitro with dark condition
under 28°C for three weeks. These conditions
were tending to produce somatic embryos. Those
finding were agreed with (Druart, 1981 and 1985;
De March et al. 1993 and Machado et al. 1995). So,
they stated that the light is not necessary and can be
inhibit embryogenesis.
Table 1. Embryo survival, regeneration percentage and average
number of shoots/plant of peach EL-Seikh Zewaied cultivar.
Cultivar
EL-Sheikh
Zewaied

Embryo
Regeneration
Survival % percentage %
71

79.8

a
A

B

C

D

Average No. of
Shoots/plant
2.21

b
E

F

G

H

Figure 1. (a): In vitro regeneration steps in peach plants
(EL-Sheikh Zewaied cultivar). A, B and C: Isolation of mature
embryos and cut it. D: Embryos tissue induced placed on Shoot
Regeneration Media. (b): In vitro regeneration steps in peach
plants (EL-Sheikh Zewaied cv.). F and G: Small Calli produced
and White Shoots proliferated from embryo segments. H: Green
Shoots proliferated and elongated.

Rooting stage:
The rooting process of in vitro regenerated
shoots is one of the main problems in developing
regeneration system of P. persica in this work.
Results indicated that the medium constituent [MS
salts (half strength) supplemented with 3 % sucrose,
100 mg/L myo-inositol, 1ml thiamin-Hcl, 2 mg/l
calcium pantothenate and 2 g/l Phytagel, and pH was
adjusted to 5.7-5.8] was the best medium for root
formation especially with NAA at concentration of I
and 2 mg/L, these concentrations were significantly
differences than IBA with concentrations, of 1 and 2
mg/L (Table 2 and Figure 2). This result in agreement
with (Miller et al., 1982; Hammerschlag et al., 1987
and Fouad et al., 1995) those who mentioned that
the auxin NAA proved to be superior than IBA
with Kinawa and Nemaguard peach root stocks and
increasing the concentration of auxin was positively
affected the average number of roots/explant. It
also has been shown that rooting capacity differed
among genotypes due to differences in kind and
level of endogenous rooting substances and rooting
cofactors (Feliciano and de Assis, 1983).
In these results, the appearance of roots was
stubby and produced callus even on low concentration
level, this kind of roots is not function. Similar data
were finding by Hammerschlag et al. (1987), which
reported that the early and late ripening cultivars
rooted best on 0.5 rng/L of NAA.
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Since increasing percentages of rooting of
these cultivars was accompanied by appearance of
stubby roots and callus even lower level of these
growth regulators (auxin) are probably required for
optimum rooting. Whereas, Ainsley et al. (2001)
stated that half strength MS medium was suitable
for rooting formation of Ne Plus Ultra cultivar.
Table 2. In vitro rooting of peach (El-Sheikh Zewaied cv.) using
different rooting media.
Treatment
mg/l

No. of shoots
used

shoots
rooted

No of
roots/plant

14
14

0
1

0
3

14
14

4
5

2.5
1.4

1

IBA

2

NAA

1
2

[6]

Druart, P. H. (1985). Organogenesis and somatic embryogenesis in callus culture: A tool for genetic improvement
of cherry trees. Adv. Agric. Biotechnol. 14: 121-124.

[7]

Feliciano, J. and M. de Assis (1983). In vitro rooting of
shoots from embryo-cultured peach seedlings. HortScience 18: 705-706.

[8]

Fouad. M.M., A. H. Gomaa and M. H. Abd El Zahar(1995).
Factors influencing rooting of peach shoots cultured in vitro, Acta Hort. 409.

[9]

Fred, T. and J. R. Davis (1983). Breaking seed dormancy
of ́ Nemaguard` peach. HortScience 18(6): 959.

[10] Gentile, A.; Monticelli, S.; Damiano, C.(2002). Adventitious shoot regeneration in peach [prunus persica (L.)
Bastsch]. Plant cell report 20:1011 – 1016.
[11] Guindy, L. F. (1990). Production of some fruit rootstocks
through tissue culture technique. Ph.D. thesis, Faculty of
Agric., Ain Shams University, Egypt.
[12] Hammerschlag, F. A., Bauchan, G. R. and Scorza, R.
(1987). Factors influencing in vitro multiplication and
rooting of peach cultivars. Plants Cell, Tissue and organ
culture, 8 : 235-242.
[13] Hammerschlag, F. A., G. Bauchan, and R. Scorza (1985).
Regeneration of Peach plants from callus derived from immature embryos. Theor. Appl. Genet. 70 : 248-251.
[14] Hammeschlag F. A. (1986) In : Bajaj YPS (ed) Biotechnology in agriculture and forestry, Trees I, Springer Verlag,
Berlin, PP 170-1983..

A

B

Figure 2. Complete shoot cultured on a different rooting media.
Data was recorded after 30 days from cultivation on rooting medium. A: NAA 1 mg/L, B: NAA 2 mg/L.
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Abstract
FORAGE YIELD AND MORPHOGENESIS OF AXONOPUS AUREUS AT DIFFERENT CUTTING PLANT
AGE
The effects of cutting plant age (28, 35, 42, 49, 56 and 63 days) on dry matter (DM) yield, and morphogenetic and
structural characteristics of Axonopus aureus, was evaluated under natural field conditions. The experimental
design was a completely randomized, with four replications. Evaluations were carried out during the period
of May to July of 2008. DM yields, number of tillers/plant, number of leafs/plant, senescence rate and blade
lenght increased consistently with growth stage, The relation between DM yield and forage production rate
with cutting plants age was described by the quadratic regression model. The maximum DM yield and forage
production rate performance were estimated at 56.8 and 52.2 days of regrowth. The leaf area, and appearance
and elongation rates were inversely proportional to cutting plant age. Maximum leaf appearance and elongation
rate, and leaf area were obtained with cutting at 31.7; 40.2 and 57.8 days, respectively. These data suggest
that cutting at 49 to 56 days were optimal for obtain maximum dry matter yields and improved the grass
morphogenetic and structural characteristics.
Key-words: Plant age. Dry matter. Leaves. Morphogenesis.

1. Introdução123
Nos lavrados de Roraima, as pastagens nativas
representam a fonte mais econômica para alimentação dos rebanhos. No entanto, face às oscilações
climáticas, a produção de forragem durante o ano
apresenta flutuações estacionais, ou seja, abundância
no período chuvoso (maio a setembro) e déficit no
período seco (outubro a abril), o que afeta negativamente os índices de produtividade animal [1, 2, 7].
A utilização de práticas de manejo adequadas
é uma das alternativas para reduzir os efeitos da
1. Eng. Agr., M.Sc., Embrapa Roraima, Boa Vista, Roraima.
Doutorando em Agronomia/Produção Vegetal, UFPR,
Curitiba, Paraná. E-mail: newton@cpafrr.embrapa.br,
vicente@cpafrr.embrapa.br, amaury@cpafrr.embrapa.br.
2. Méd. Vet., M.Sc., Embrapa Roraima. E-mail:
ramayana@cpafrr.embrapa.br.
3. Méd. Vet., D.Sc., Embrapa Roraima. E-mail: paulo@
cpafrr.embrapa.br.

estacionalidade na produção de forragem. O estádio
de crescimento em que a planta é colhida afeta diretamente o rendimento, composição química, capacidade de rebrota e persistência. Em geral, pastejos
menos freqüentes fornecem maiores produções de
forragem, porém, concomitantemente, ocorrem decréscimos acentuados em sua composição química,
decréscimo na relação folha/colmo e, consequen
temente, menor consumo pelos animais [3, 11].
A produtividade das gramíneas forrageiras
decorre da contínua emissão de folhas e perfilhos,
processo importante para a restauração da área
foliar após corte ou pastejo e que assegura a
sua perenidade. Os processos de formação e
desenvolvimento de folhas são fundamentais para o
crescimento vegetal, dado a importância das folhas
no processo de fotossíntese, ponto inicial para a
formação de novos tecidos [9]. A morfogênese de
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uma gramínea durante seu crescimento vegetativo é
caracterizada por três fatores: a taxa de aparecimento,
a taxa de alongamento e a longevidade das folhas.
A taxa de aparecimento e a longevidade das folhas
determinam o número de folhas vivas/perfilho, as
quais são determinadas geneticamente e podem ser
afetadas pelos fatores ambientais e as práticas de
manejo adotadas [1, 6]. Deste modo, o conhecimento
das características morfogenéticas e estruturais
proporciona uma visualização da curva estacional
de produção de forragem e uma estimativa de sua
qualidade [8], além de permitir a proposição de
práticas de manejo distintas específicas para cada
gramínea forrageira [9].
Neste trabalho foram avaliados os efeitos da
idade das plantas sobre a produção de forragem
e características morfogênicas e estruturais de
Axonopus aureus, gramínea nativa dos lavrados de
Roraima.

2. Material e métodos
O ensaio foi conduzido no Campo Experimental
da Embrapa Roraima, localizado em Boa Vista
(60o43’51” de longitude oeste e 2o45’25” de latitude
norte), durante o período de maio a julho de 2008. O
clima da região, segundo a classificação de Köppen, é
Awi, caracterizado por períodos seco e chuvoso bem
definidos, com aproximadamente seis meses cada
um. A precipitação anual é de 1.600 mm, sendo que
80% ocorrem nos seis meses do período chuvoso.
O solo da área experimental é um Latossolo
Amarelo, textura média, com as seguintes carac
terísticas químicas, na profundidade de 0-20 cm:
pHH2O = 4,8; Ca = 0,25 cmolc.dm-3; Mg = 0,65 cmolc.
dm-3; K = 0,01 cmolc.dm-3; Al = 0,61 cmolcdm-3;
H+Al = 2,64 cmolc.dm-3; SB = 0,91 cmolc.dm-3;
CTCt = 3,6 cmolc.dm-3; CTCe = 1,5 cmolc.dm-3;
V(%) = 25,6 e m(%) = 40. O delineamento experi
mental foi inteiramente casualizado com quatro
repetições, sendo os tratamentos constituídos por
seis idades de corte (28, 35, 42, 49, 56 e 63 dias).
O tamanho das parcelas foi de 2,0 x 3,0 m, sendo a
área útil de 2,0 m2.
Os parâmetros avaliados foram rendimento
de matéria seca (MS), taxa de crescimetno (TC),
número de perfilhos/planta (NPP), número de

folhas/perfilho (NFP), taxa de aparecimento de
folhas (TAF), taxa de expansão foliar (TEF), taxa de
senescência foliar (TSF), tamanho médio de folhas
(TMF) e área foliar/perfilho (AF). Com exceção
dos rendimentos de MS que foram determinados em
toda a área útil da parcela, para as demais variáveis
as avaliações foram realizadas em quatro touceiras/
parcela, selecionadas em função de suas alturas e
diâmetros, de modo a representar a variabilidade
da população de plantas em cada parcela. A TC foi
obtida dividindo-se o rendimento de MS, registrada
em cada corte, pelo respectivo período de rebrota.
A TEF e a TAF foram calculadas dividindo-se o
comprimento acumulado de folhas e o número total
de folhas no perfilho, respectivamente, pelo período
de rebrota. O TMF foi determinado pela divisão
do alongamento foliar total do perfilho pelo seu
número de folhas. Para o cálculo da AF utilizou-se a
fórmula da área do triângulo (altura x base/2) e, para
tanto foram anotados o comprimento e a largura de
todas as folhas dos perfilhos amostrados. A TSF foi
obtida dividindo-se o comprimento da folha que se
apresentava de coloração amarelada ou necrosado
pela idade da planta ao corte.

3. Resultados e discussão
Os rendimentos de MS foram significativamente
(P<0,05) incrementados com a idade das plantas,
sendo os maiores valores obtidos com cortes aos
63 (911 kg/ha), 56 (897 kg/ha) e 49 dias (885 kg/
ha)(Tabela 1). A relação entre idade das plantas,
produção de MS e TC da gramínea foram quadráticas
e descritas pelas equações Y = -1.300,54 + 68,1647
X – 0,59943 X2 (R2 = 0,93) e Y = -22.2062 + 1,4837
X – 0,01421 X2 (R2 = 0,94), sendo os máximos
valores estimados aos 56,8 e 52,2 dias de rebrota,
respectivamente. Os rendimentos de MS registrados
neste trabalho foram superiores aos relatados para
A. aureus, em pastagens nativas dos cerrados do
Amapá, onde foram estimados rendimentos de 113
e 135 kg/ha de MS, respectivamente, para pastagens
roçadas ou queimadas anualmente [13, 15]. Para
todas as idades de cortes, as TC registradas foram
inferiores às reportadas para A. aureus, nos lavrados
de Roraima (17,8 kg de MS/ha/dia)[3].
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Tabela 1. Rendimento de matéria seca (MS), taxa de crescimento (TC), número de perfilhos/planta, número de folhas/perfilho e tamanho
médio de folhas de A. aureus, em função da idade das plantas.
Idade
(dias)

MS
(kg/ha)

TC
(kg/ha/dia)

Número de
perfilhos/planta

Número de
folhas/perfilho

Tamanho médio
de folhas (cm)

28

251 d

8,96 d

3,39 d

4,52 c

10,8 d

35

389 c

11,11 c

4,26 c

5,43 b

13,4 c

42

594 b

14,14 b

4,31 c

5,32 b

18,2 a

49

885 a

18,06 a

4,66 c

5,05 b

18,0 a

56

897 a

16,02 b

5,26 b

6,32 a

16,8 b

63

911 a

14,46 b

6,16 a

6,41 a

16,6 b

- Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si (P > 0.05) pelo teste de Tukey.

O NPP foi diretamente proporcional às idades
de corte, sendo estimado pela equação Y = 1,479
+ 0,0702 X (r2 = 0,94). A correlação entre o NPP
e o rendimento de MS foi positiva e significativa
(r = 0,97; P<0,01), a qual explicou em 94% os
incrementos verificados nos rendimentos de
forragem da gramínea, em função das idades de
corte (Tabela 1). O NFP foi significativamente
afetado (P<0,05) pelas idades de corte, sendo os
maiores valores obtidos com cortes aos 56 (6,32
folhas/perfilhos) e 63 dias (6,41 folhas/perfilhos). A
relação entre NFP, TMF e as idades de corte foram
ajustadas ao modelo quadrático de regressão e
descritas, respectivamente, pelas equações Y = 3,56
+ 0,028075 X + 0,00030975 X2 (R2 = 0,96) e
Y = -18,4177 + 1,4238 X - 0,0139527 X2 (R2 = 0,97),
sendo os máximos NFP e TMF registrados aos 45,3
e 51 dias de idade (Tabela 1). Os valores obtidos
neste trabalho para o NPP e NFP foram inferiores
aos reportados para A. aureus, aos 45 dias de rebrota,
sendo constatado 10,75 perfilhos/planta e 6,95
folhas/perfilho, contudo, superiores para o TMF
(14,88 cm) [4]. Avaliando-se a dinâmica de foliação
e o perfilhamento de gramíneas nativas dos cerrados
do Distrito Federal, durante o período chuvoso,
foram observadas variações significativas para o
NPP e NFP, sendo os maiores valores registrados
por Trachypogon spicatus (10,1 perfilhos/planta e
6,1 folhas/perfilho), comparativamente a Axonopus
marginatus (7,9 perfilhos/planta e 3,4 folhas/
perfilho) e Echinolaena inflexa (4,0 perfilhos/
planta e 6,2 folhas/perfilho) [15]. O potencial de
afilhamento de um genótipo, durante o estádio
vegetativo, depende de sua velocidade de emissão
de folhas, as quais produzirão gemas potencialmente

capazes de originar novos perfilhos, dependendo
das condições ambientais e das práticas de manejo
adotadas. Em pastagens nativas dos cerrados do
Rondônia, independentemente das épocas de
avaliação (chuvosa e seca), Paspalum maritimum
(12,7 perfilhos/planta) apresentou maior densidade
de perfilhos, comparativamente a P. notatum
(11,1 perfilhos/planta) e P. secans FCAP-12 (8,2
perfilhos/planta) [3].
A AF, TAF e a TEF foram inversamente propor
cionais às idades de corte, sendo os maiores valores
registrados em plantas aos 28 e 35 para a TAF e,
35 e 42 dias para a TEF. As relações entre idade
das plantas e AF, TAF e TEF foram ajustadas ao
modelo quadrático de regressão, sendo definidas,
respectivamente, pelas equações: Y = -24,6423 +
1,751925 X - 0,0151521 X2 (R2 = 0,95), Y = 0,3141
- 0,006824 X + 0,0001075 X2 (R2 = 0,95) e Y
= 0,2198 + 0,084617 X - 0,001053 X2 (R2 = 0,91).
Os valores máximos para a AF, a TAF e a TEF foram
obtidos aos 57,8; 31,7 e 40,2 dias, respectivamente
(Tabela 2). A AF, TAF e a TEF obtidas neste
trabalho, para a maioria das idades das plantas,
foram inferiores às reportados para A. aureus, em
condições de campo, sendo estimados valores
médios de 51,71 cm2/perfilho; 0,154 folhas/perfilho/
dia e 2,15 cm/dia/perfilho, para plantas cortadas aos
45 dias de rebrota [4, 5]. A TEF, em decorrência de
sua alta correlação com a produção de biomassa,
tem sido utilizada como um dos critérios para a
seleção de germoplasma forrageiro em trabalhos
de melhoramento genético [5, 12]. No presente
trabalho, a correlação entre TEF e rendimento
de MS foi negativa e não significativa (r = -0,23;
P>0,05), enquanto que com a TAF a correlação

37

38

Produtividade de Forragem e Morfogênese de Axonopus aureus em Diferentes Idades de Corte

foi negativa e significativa (r = -0,97; P<0,01).
A TAF é a característica morfogênica que merece
maior destaque, uma vez que afeta diretamente o
tamanho da folha, a densidade populacional de
perfilhos e o número de folhas/perfilho [12]. As
TAF e TEF apresentam uma correlação negativa,
indicando que quanto maior a TAF, menor será o
tempo disponível para o alongamento das folhas
[5, 10]. Neste trabalho a correlação entre estas duas
variáveis foi positiva, contudo não significativa
(r = 0,56; P>0,05). Diversos trabalhos constataram
que a TEF foi positivamente correlacionada com
a quantidade de folhas verdes remanescentes no
perfilho após a desfolhação, sendo o tamanho do
perfilho o responsável pela longa duração da TEF
[3, 4, 11]. Neste trabalho a correlação foi positiva,
porém não significativa (r = 0,42; P>0,05), sendo tal
comportamento justificado pelo rápido alongamento
das folhas e por sua elevada taxa de senescência a
partir dos 56 dias de rebrota. Contudo, quando se
considera apenas o período entre 28 e 42 dias, onde
ocorreram as maiores TEF e uma baixa senescência
foliar, a correlação entre AF e TEF foi positiva e
muito significativa (r = 0,99; P<0,01).
A TSF foi afetada (P<0,05) pela idade das
plantas, sendo a relação linear e descrita pela
equação Y = 0,0545 + 0,001622 X (r2 = 0,89).
O processo de senescência só ocorreu a partir
dos 42 dias de idade, sendo as maiores taxas
verificadas aos 56 e 63 dias de idade (Tabela 2).
Os valores registrados neste trabalho foram
inferiores aos reportados para A. aureus, sendo
estimada uma TSF de 0,224 cm/dia/perfilho, para
cortes em plantas aos 45 dias de rebrota [3, 4, 5].

A senescência foliar reduz a quantidade de
forragem de boa qualidade, pois as porções verdes
da planta são as mais nutritivas para a dieta animal,
sendo causada pela competição por metabólitos
e nutrientes entre as folhas velhas e as jovens em
crescimento [3].

4. Conclusões
O aumento da idade das plantas resultou em
maiores rendimentos de forragem, número de
perfilhos/planta, número de folhas/perfilho, taxa
de senescência foliar e tamanho médio de folhas.
As taxas de aparecimento e expansão de folhas
foram inversamente proporcionais às idades das
plantas. Visando a conciliar a produtividade de
forragem com a maximização das características
morfogênicas e estruturais da gramínea, o período
de utilização mais adequado de suas pastagens
situa-se entre 49 e 56 dias de rebrota.
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Avaliação da Rebrota Natural de
Trachypogon plumosus em Pastagens
Nativas dos Lavrados de Roraima
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Abstract
EVALUATION OF NATURAL REGROWTH OF TRACHYPOGON PLUMOSUS IN A NATIVE PASTURE
OF RORAIMA´S SAVANNAS.
The natural regrowth of Trachypogon plumosus in native pasture of Roraima´s savannas, was evaluated, during
early rainy period. The parameters measured were dry matter (DM) yields and grass morphogenetic and
structural characteristics. The experimental design was a completely randomized, with four replications. The
treatments consisted of four cutting plants age (21, 35, 49 and 63 days after beginning of the rainy period).
Evaluations were carried out during the period of July to August of 2009. The green DM, total number of
tillers/plant, number of axillary tillers/plant, number of live tillers/plant, number of live leaves/tiller and leaf
area were directly proportional to plant age. The leaf appearance and elongation rate were negatively affected
by plant age, while the total and died DM were not affected by plant age. Considering the low green DM
availability of T. plumosus, its recommends the utilization of some management practice, preferentialy grazing
or mowing, to remove the dead DM with low nutrition value and permit a grass vigorous regrowth in the
beginning of the rainy period.
Key-words: Plant age. Dry matter. Leaves. Morphogeneis.

1. Introdução12
As pastagens nativas dos lavrados de Roraima,
apesar de limitações quantitativas e qualitativas,
historicamente, proporcionaram o suporte alimentar
para a exploração pecuária, que passou a se constituir,
ao longo dos anos, como a principal atividade
econômica da região [3]. O sistema de pastejo
contínuo com taxa de lotação variável, mas em geral
extensivo a superextensivo e desvinculado do ritmo
produtivo estacional, tem contribuição direta para
os baixos índices produtivos dos rebanhos. Como
1. Eng. Agr., M.Sc., Embrapa Roraima, Boa Vista, Roraima.
Doutorando em Agronomia/Produção Vegetal, UFPR,
Curitiba, Paraná. E-mail:newton@cpafrr.embrapa.br,
vicente@cpafrr.embrapa.br, amaury@cpafrr.embrapa.br.
2. Méd. Vet., M.Sc., Embrapa Roraima. E-mail:
ramayana@cpafrr.embrapa.br.

forma de melhorar as condições de alimentação,
os criadores usam o fogo, prática de manejo das
pastagens visando à eliminação da forragem não
consumida e endurecida, proporcionando melhoria
no valor nutritivo quando em estados iniciais
de crescimento, onde a gramínea se torna mais
tenra. Nos lavrados onde a gramínea Trachypogon
plumosus representa 65% da pastagem nativa
existente, a produção animal pode ser muito baixa,
o que inviabiliza economicamente a atividade
pecuária em áreas onde ocorre sua predominância,
desde que não sejam implementadas práticas para o
seu melhoramento [5].3
O fogo tem sido, ao longo dos anos, o único
elemento de manejo e o grande selecionador das
3. Méd. Vet., D.Sc., Embrapa Roraima. E-mail: paulo@
cpafrr.embrapa.br.
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espécies de gramíneas nativas nesse ecossistema,
sendo utilizado em até três vezes por ano,
constituindo-se em importante fator ecológico da
região, porém com reflexos altamente significativos
e negativos no passivo ambiental decorrente da
atividade pecuária [1]. Estudos realizados com
diferentes tipos de pastagens nativas de regiões
tropicais demonstraram os efeitos deletérios do
fogo sobre as características físicas e químicas
do solo, além de proporcionarem incrementos
efêmeros e de baixa magnitude na produtividade
e qualidade da forragem [3]. Apesar de serem
ecossistemas relativamente estáveis, as pastagens
nativas, manejadas sob fogo, não possibilitam a
obtenção de indicadores técnicos e ambientais
que assegurem a sua sustentabilidade econômica,
o que implica em uma exploração pecuária
obsoleta e com poucas perspectivas de evolução.
Para tanto, a adoção de práticas alternativas às
queimadas surgem como ferramentas de manejo
que podem substancialmente modificar e melhorar
os sistemas tradicionais de exploração da pecuária
na região [1, 5]. Deste modo, o conhecimento
das características morfogenéticas e estruturais
proporciona uma visualização da curva estacional
de produção de forragem e uma estimativa de sua
qualidade, além de permitir a proposição de práticas
de manejo distintas específicas para cada gramínea
forrageira [6].
Neste trabalho foram avaliadas a produtividade
de forragem e as características estruturais e
morfogênicas da rebrota natural de pastagens de
Trachypogon plumosus, em diferentes idades de
corte, no início do período chuvoso.

2. Material e métodos
O ensaio foi conduzido no Campo Experimental
da Embrapa Roraima, localizado em Boa Vista
(60o43’51” de longitude oeste e 2o45’25” de latitude
norte), durante o período de junho a agosto de
2009. O clima da região, segundo a classificação
de Köppen, é Awi, caracterizado por períodos seco
e chuvoso bem definidos, com aproximadamente
seis meses cada um. A precipitação anual é de 1.600
mm, sendo que 80% ocorrem nos seis meses do
período chuvoso. O solo da área experimental é um

Latossolo Amarelo, textura média, com as seguintes
características químicas, na profundidade de 0-20
cm: pHH2O= 4,8; Ca= 0,25 cmolc.dm-3; Mg = 0,65
cmolc.dm-3; K= 0,01 cmolc.dm-3; Al= 0,61
cmolcdm-3; H+Al= 2,64 cmolc.dm-3; SB= 0,91 cmolc.
dm-3; CTCt= 3,6 cmolc.dm-3; CTCe= 1,5 cmolc.
dm-3; V(%)= 25,6 e m(%)= 40. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado com
quatro repetições, sendo os tratamentos constituídos
por quatro idades de corte (21, 35, 49 e 63 dias
decorridos o início do período chuvoso). Cada
unidade experimental foi representada por uma
parcela com 2,0 m2, sendo a área útil de 1,0 m2.
As avaliações foram realizadas em uma pastagem
que não foi submetida a métodos físico (queima),
mecânico (roçagem) ou biológico (pastejo) para o
seu rebaixamento, no final do período seco.
Os parâmetros avaliados foram rendimento de
matéria seca morta (MSM), matéria seca verde
(MSV), matéria seca total (MST), número total
de perfilhos (NTP), número de perfilhos axilares
(NPA), número de perfilhos vivos (NPV), número
de folhas vivas/perfilho (NFV), área foliar (AF),
taxa de aparecimento de folhas (TAF) e taxa
de expansão foliar (TEF). Com exceção dos
rendimentos de MS que foram determinados em
toda a área útil da parcela, para as demais variáveis
as avaliações foram realizadas em quatro touceiras/
parcela, selecionadas em função de suas alturas e
diâmetros, de modo a representar a variabilidade
da população de plantas em cada parcela. A TAF,
TEF e AF foram determinadas apenas nos perfilhos
vivos. A TAF e a TEF foram calculadas dividindo
‑se o comprimento acumulado de folhas e o número
total de folhas no perfilho, respectivamente, pelo
período de rebrota. Para o cálculo da AF utilizou
‑se a fórmula da área do triângulo (altura x base/2)
e, para tanto foram anotados o comprimento e a
largura de todas as folhas dos perfilhos amostrados.

3. Resultados e discussão
Os rendimentos de MSM e MST não foram
afetados (P>0,05) pelas idades de corte. A
disponibilidade média de forragem foi de 2.732 e
3.238 kg/ha, respectivamente para a MSM e MST.
Estes valores são semelhantes aos reportados para
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pastagens nativas do Rio Grande do Sul manejadas
na ausência de fogo ou roçagem (3.025 kg/ha) [9].
Contudo, em ambas as situações a disponibilidade
de forragem, apesar de satisfatória em termos
quantitativos, caracteriza-se por baixo valor nutritivo
e, dificilmente seria consumida pelos animais, face
aos seus elevados teores de fibra e baixa concentração
de nutrientes [3]. A maioria das gramíneas nativas
dos lavrados de Roraima apresenta alta retenção
de folhas senescidas, o que pode afetar de forma
negativa os processos de reciclagem de nutrientes,
tornando-se necessário a utilização de alguma prática
de manejo, preferencialmente o pastejo ou a roçagem,
de modo a favorecer uma rebrota rápida e vigorosa,
constituída de forragem de alto valor nutritivo e de
grande aceitabilidade pelos animais.
Os rendimentos de MSV foram significa
tivamente (P<0,05) incrementados pelas idades
de corte, sendo os maiores valores obtidos com
cortes aos 63 (795 kg/ha) e 49 dias (658 kg/a)
(Tabela 1). A relação entre idade das plantas e
produção de MSV foi exponencial e descrita
pela equação Y = 130,12(0,0296X) (R2 = 0,98). A
disponibilidade de forragem obtida neste trabalho
foi superior àquelas relatadas para T. plumosus, em
pastagens nativas dos cerrados do Amapá, as quais
foram estimadas em 1.302; 1.493 e 1.353 kg/ha de
MS, respectivamente, para pastagens queimadas
anualmente, bienalmente e roçadas [12, 13]. Em
pastagens nativas do Distrito Federal, o máximo
rendimento de MSV de Trachypogon filiformis,
submetido a queimas anuais, foi estimado aos
71,9 dias, após o início do período chuvoso [11].
Considerando-se uma eficiência de utilização da

forragem disponível de 50% e um consumo médio
diário de 11,25 kg de MS/UA (UA = 450 kg de
peso vivo), o qual representa 2,5% do peso vivo do
animal [2, 3], a disponibilidade de MSV registrada
neste trabalho proporcionaria períodos de pastejo
de apenas 11,3; 13,8; 29,3 e 35,4 dias, respecti
vamente para idades de corte de 21, 35, 49 e 63 dias.
O NTP e NPV foram diretamente propor
cionais às idades de corte, sendo estimados,
respectivamente, pelas equações: Y = 5,431 +
0,2103 X (r2 = 0,96) e Y = 1,1681 + 0,0703 X
(r2 = 0,91), enquanto que a relação entre o NPA
e as idades de corte foi exponencial e descrita
pela equação Y = 0,3201(0,0313X) (R2 = 0,96). A
correlação entre o NPV e o rendimento de MSV
foi positiva e significativa (r = 0,9862; P<0,01), a
qual explicou em 97% os incrementos verificados
nos rendimentos de forragem da gramínea, em
função das idades de corte (Tabela 1). Em termos
percentuais, a participação dos perfilhos vivos
representou apenas 33,5; 33,6; 42,9 e 41,7% do
NTP, respectivamente para plantas aos 21, 35,
49 e 63 dias de rebrota, o que contribui de forma
significativa para a baixa disponibilidade de MSV.
O baixo NPA evidencia que não houve remoção dos
meristemas apicais, seja pelo pastejo ou roçagem,
de modo que a predominância dos perfilhos
basilares sobre os axilares não foi suprimida. A
produção de perfilhos em gramíneas nativas é
estimulada pelo enriquecimento da luz vermelha
na base da planta, a qual detecta alterações no
quociente vermelho/vermelho-extremo e ajusta
sua arquitetura produzindo um menor número de
colmos, privilegiando a formação de folhas [4].

Tabela 1. Rendimento de matéria seca morta (MSM), matéria seca verde (MSV), matéria seca total (MST), número total de perfilhos
(NTP), número de perfilhos axilares (NPA), número de perfilhos vivos (NPV) e número de folhas vivas/perfilho (NFV) de T. plumosus,
em função da idade das plantas.
Idade
(dias)

MSM

MSV

MST

21

2.876 a

256 c

3.132 a

10,15 c

0,66 c

2,75 b

3,47 c

35

2.765 a

311 c

3.076 a

12,36 c

0,96 b

3,19 b

4,12 b

49

2.741 a

658 b

3.399 a

15,13 b

1,28 b

5,21 a

4,65 ab

63

2.548 a

795 a

3.343 a

19,06 a

2,55 a

5,39 a

5,05 a

NTP

kg/ha

- Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si (P > 0.05) pelo teste de Tukey.

NPA

NPV

NFV
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O NFV foi significativamente afetado (P<0,05)
pelas idades de corte, sendo os maiores valores
obtidos com cortes aos 49 (4,65 folhas/perfilho)
e 63 dias (5,05 folhas/perfilho). A relação entre
NFV e as idades de corte foram ajustadas ao
modelo linear de regressão e descrita pela equação
Y = 2,7415 + 0,03761 X (r2 = 0,99) (Tabela 1).
O NPV registrado neste trabalho foi semelhante
ao reportado para T. plumosus, aos 45 dias de
rebrota, (5,05 perfilhos/planta), contudo, o NFV
foi inferior (7,08 folhas/perfilho) [3]. Da mesma
forma, avaliando‑se a dinâmica de foliação e o
perfilhamento de gramíneas nativas dos cerrados
do Distrito Federal, durante o período chuvoso,
foram constatadas variações significativas para o
NFP e NPP, sendo os maiores valores registrados
por Trachypogon spicatus (10,1 perfilhos/planta e
6,1 folhas/perfilho), comparativamente a Axonopus
marginatus (7,9 perfilhos/planta e 3,4 folhas/
perfilho) e Echinolaena inflexa (4,0 perfilhos/
planta e 6,2 folhas/perfilho) [14]. O potencial de
perfilhamento de um genótipo, durante o estádio
vegetativo, depende de sua velocidade de emissão
de folhas, as quais produzirão gemas potencial
mente capazes de originar novos perfilhos, depen
dendo das condições ambientais e das práticas
de manejo adotadas. Em pastagens nativas dos
cerrados do Rondônia, independentemente das
épocas de avaliação (chuvosa e seca), verificou‑se
que Paspalum maritimum (12,7 perfilhos/
planta) apresentou maior densidade de perfilhos,
comparativamente a P. notatum (11,1 perfilhos/
planta) [2]. A AF foi diretamente proporcional às
idades das plantas, ocorrendo o inverso para a TAF
e a TEF. As relações foram significativas (P<0,05)
e ajustadas ao modelo linear de regressão, sendo
descritas pelas equações Y = 4,2761 + 0,2822

X (r2 = 0,98); Y = 0,1979 - 0,0021 X (r2 = 0,93) e
Y = 0,6467 - 0,0062 X (r2 = 0,95), respectivamente
para AF, TAF e TEF (Tabela 2). Os valores regis
trados neste trabalho, em todas as idades de corte,
foram inferiores aos reportados para T. plumosus,
em condições de campo, sendo estimados valores
médios de 0,157 folhas/perfilho/dia; 2,50 cm/
dia/perfilho e 65,15 cm2/perfilho, para plantas
cortadas aos 45 dias de rebrota [3]. A TEF, em
decorrência de sua alta correlação com a produção
de biomassa, tem sido utilizada como um dos
critérios para a seleção de germoplasma forrageiro
em trabalhos de melhoramento genético [10].
No presente trabalho, as correlações entre TEF e
TAF com o rendimento de MSV foram negativas
e significativas (r = -0,9127; P<0,05 para a TEF
e, r = -0,8967; P<0,05 para a TAF). A TAF é a
característica morfogênica que merece maior
destaque, uma vez que afeta diretamente o tamanho
da folha, a densidade populacional de perfilhos e
o número de folhas/perfilho [10]. As TAF e TEF
apresentam uma correlação negativa, indicando que
quanto maior a TAF, menor será o tempo disponível
para o alongamento das folhas [7]. Neste trabalho
a correlação entre estas duas variáveis foi positiva
e significativa (r = 0,9975; P<0,01). Observações
prévias demonstraram que a TEF foi positivamente
correlacionada com a quantidade de folhas verdes
remanescentes no perfilho após a desfolhação,
sendo o tamanho do perfilho o responsável pela
longa duração da TEF [8]. Neste trabalho a
correlação foi negativa e significativa (r = -0,9938;
P<0,02), sendo tal comportamento justificado pelo
rápido alongamento das folhas no início do período
chuvoso (21 a 35 dias de rebrota), seguido de um
acentuado declínio a partir dos 49 dias.

Tabela 2. Área foliar, taxa de aparecimento foliar e taxa de expansão foliar de T. plumosus, em função da idade das plantas.
Idade
(dias)

Área Foliar
cm2/perfilho

Taxa de Aparecimento Foliar
folhas/dia/perfilho

Taxa de Expansão Foliar
cm/dia/perfilho

21

9,80 d

0,165 a

0,538 a

35

14,45 c

0,118 b

0,401 b

49

18,68 a

0,095 b

0,328 c

63

21,55 a

0,080 c

0,271 c

- Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si (P > 0.05) pelo teste de Tukey.
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4. Conclusões
Os rendimentos de MSV, NTP, NPA, NPV,
NFV e AF foram diretamente proporcionais às
idades das plantas, ocorrendo o inverso quanto
à TAF e TEF, enquanto que os rendimentos de
MSM e MST não foram afetados. Considerando
‑se a baixa disponibilidade de MSV de T. plumosus,
recomenda-se a utilização de alguma prática de
manejo, preferencialmente o pastejo ou a roçagem,
de modo a remover o material morto e de baixo
valor nutritivo e permitir uma rebrota mais vigorosa
da gramínea no início do período chuvoso.
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Método para Estimar a Emissividade de Superfícies
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Abstract
METHODOLOGY TO ESTIMATE THE EMISSIVITY OF SURFACES.
It is presented a methodology to estimate the emissivity of surfaces warmed at low thermal power, using
resources usually found in laboratories of college courses, such as an optical pyrometer, a thermocouple, a
metallic plate with an inserted electrical resistance and an electric power source. To testing the methodology, it
was estimated the value of the emissivity of an aluminum surface in two situations: without paint and painted
with black opaque paint. The results presented good agreement with the data of the technical literature. Simple
in conception and easy to be handled, the methodology was well accepted by the students, proving that it can
be applied to the practical classes of thermosciences of Physics as well as to Mechanical Engineering.
Key-words: Emissivity. Thermal radiation. Heat transfer.

1. Introdução12

alunos concomitantemente ao conceito de corpo
negro nas disciplinas Estrutura da Matéria e Física
Moderna, ministradas respectivamente para as
graduações de Física (licenciatura e bacharelado)
e das Engenharias. Desse modo, é interessante que
o professor disponha de recursos didáticos para
explorar esses conceitos. Aqui será demonstrado
que é possível atingir essa meta ainda que com
recursos limitados.

Mesmo em baixas potências térmicas, a radiação
desempenha importante papel nos processos de
transferência de calor [1]. Em materiais aquecidos
a temperaturas da ordem de 100ºC, a contribuição
da radiação pode chegar a mais de 50% de toda a
energia transferida ao meio [2,3]. No resfriamento de
componentes eletrônicos, por exemplo, a remoção
do calor ocorre tanto por convecção natural como
por radiação [4]. Em um estudo experimental sobre
a variação da taxa de transferência de calor entre
placas de componentes eletrônicos [5], constatou‑se
que a radiação contribuía com 6% da taxa total de
energia emitida por superfícies com emissividade
e = 0,1 , 25% para e = 0,5 e 40% para e = 0,9.
Imprescindível à quantificação da energia
transferida por radiação, a definição de
emissividade (e) é, em geral, apresentada aos

Partindo-se da premissa de que a radiação é um
fenômeno essencialmente restrito às superfícies dos
corpos, limitado a cerca de 10–6 m de profundidade,
o conceito de emissividade pode ser facilmente
absorvido pelo aluno no processo de ensino
‑aprendizagem sobre a teoria do corpo negro.
Definida como a relação entre a energia (E) emitida
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2. Emissividade de uma superfície real34
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por radiação a partir da superfície de um corpo
qualquer, aquecido a uma dada temperatura, e a
energia que seria emitida pela superfície de um
corpo negro (Ecn) na mesma temperatura, onde
considera‑se o corpo negro como um irradiador
ideal, i.e., ecn = 1, a emissividade é matematicamente
expressa pela seguinte equação:
[1]

ε = E/Ecn

No caso de um corpo real, a emissividade é
influenciada por aspectos como: a natureza do
material, o acabamento da superfície e temperatura.
Por meio de técnicas e instrumentação complexas,
é possível obter valores de e para diversos tipos de
superfícies [6], permitindo a construção de tabelas
para uso tanto na pesquisa como na indústria. Para
ensino, contudo, a simplicidade é indispensável
e, portanto, devem ser buscados métodos que
possibilitem a apresentação do conceito de forma
clara e objetiva ao aluno.

3. Metodologia
Para propor a metodologia de ensino descrita
no presente trabalho, os autores consideraram
como prioridade o uso de recursos materiais de
baixo custo e instrumentação comum à maioria dos
laboratórios de ensino e pesquisa das universidades
públicas do país.
3.1. Superfície radiante
A superfície radiante utilizada nos experimentos
foi fabricada utilizando-se uma placa plana de
alumínio, cujas dimensões são apresentadas na
Tabela 1.
Tabela 1. Dimensões da placa de alumínio.
Altura

Largura

Espessura (ε)

Area (A)

A/e

26,85 cm

12,49 cm

6,2 mm

0,0335 m

5,4 m

2

Os valores adotados para fabricação da placa
foram escolhidos de modo a reduzir as perdas
de calor através das extremidades, com base na
seguinte relação matemática [7]:
A/e > 2,8m

[2]

Devido à influência que exerce sobre a
emissividade, o acabamento superficial é respon
sável por grandes variações da taxa de transferência
de calor por radiação [8]. Dessa forma, para testar
a metodologia proposta, foram consideradas
duas configurações de superfície, com diferenças
extremas entre si: sem pintura (“alumínio polido”)
e pintada com tinta preto fosco. A placa passou
por processos de polimento com lixas abrasivas de
números: 150 (acabamento), 300 (acabamento fino)
e 600 (espelhamento), que permitiram eliminar
imperfeições e partes oxidadas e deixar a superfície
espelhada. Nos experimentos com a superfície
pintada, utilizou-se tinta para altas temperaturas
(até 600°C). Um canal em forma de “W” foi aberto
na superfície anterior da placa, para que uma
resistência elétrica isolada dentro de uma bainha de
lã de vidro fosse assentada. Para fixar a resistência
no interior do canal, utilizou-se um compósito de
resina epóxi com adição de óxido de cobre [9].
3.2. Medição de temperatura
com medidor de contato
Na análise térmica de trocadores de calor do
tipo placa plana de tamanho médio, recomenda‑se o
uso de pelo menos quatro termopares [10]. A placa
utilizada nos experimentos foi classificada como
trocador de calor de tamanho pequeno. Mesmo assim,
para aumentar a confiabilidade dos resultados, foram
instalados seis termopares tipo T (cobre-constantan),
AWG 30, com fios isolados por revestimentos duplos
de PVC, com limite de erro de ± 0,5 °C, construídos
segundo recomendações específicas [11].
A medição da temperatura através de termopar
fixado na superfície de uma peça de metal está sujeita
a erros maiores do que quando o sensor é alojado no
interior da peça [12]. Assim, os termopares foram
fixados à placa em furos de 1,2 mm de diâmetro e 5
mm de profundidade, de acordo com procedimentos
descritos na literatura [9,13]. Em seguida, foram
conectados a um sistema para aquisição de dados
por computador. Na Figura 1 vêem-se a placa e o
diagrama com pontos de fixação dos termopares e
da resistência elétrica.
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b

Figura 1. Trocador de calor: (a) placa com resistência elétrica
embutida; (b) diagrama de fixação dos termopares e da resistência elétrica de aquecimento.

3.3. Medição de temperatura
com pirômetro óptico
Para análise térmica da superfície frontal da
placa, utilizou-se um pirômetro óptico, sensível
ao infravermelho, fabricado pela Minolta, com
foco regulável, indicador digital de temperatura,
saída A/D para registrador de dados e ajuste de
emissividade através de seletor com resolução de
0,01 (ver Figura 2).

caso da corrente contínua [14]. Desse modo, para
aquecer a placa, optou-se pelo uso da corrente
contínua gerada por uma fonte de potência
eletronicamente controlada, cujas características
estão especificadas na Tabela 2.
Tabela 2. Características da fonte de aquecimento da resistência
elétrica.
Propriedade

Valor

Corrente máxima

Imax = 6A

Tensão máxima

Umax = 30V
Pmax = 180W

Potência máxima

Nos experimentos foram consideradas três
potências de aquecimento: 8,7 W, 24,5 W e 47,9 W.
Na Tabela 3 podem ser observados os valores da
corrente e da tensão adotados para cada potência.
Tabela 3. Valores de correntes e tensões de aquecimento da resistência elétrica da placa.
Corrente - I (A)

Tensão - U (V)

Potência (W)

1,50

5,8

8,7

2,50

9,8

24,5

3,50

13,7

47,9

3.5. O método das
temperaturas comparadas

Figura 2. Pirômetro óptico.

3.4. Aquecimento da superfície radiante
Ao contrário da corrente contínua, que se
distribui uniformemente através da seção trans
versal de um condutor, a corrente alternada está
associada a uma série de fenômenos que perturbam
a distribuição da energia no condutor, criando uma
resistência aparente maior do que a verificada no

Na determinação da emissividade de superfícies,
a temperatura é a grandeza que deve ser medida com
maior cuidado [15]. Experimentalmente, o valor de
e é medido em um ponto normal à superfície [16].
Portanto, na montagem do aparato, foram levadas
em consideração tanto a posição da placa como a
do pirômetro.
As temperaturas foram determinadas simulta
neamente pelos termopares, em pontos fixos, e pelo
pirômetro, que permitia analisar toda a superfície
da placa. As medidas com o pirômetro foram
efetuadas quando o foco desse era ajustado para
uma dada distância e a mira era centrada nos pontos
da superfície frontal da placa correspondentes aos
pontos de fixação dos termopares, na superfície
posterior. Na Figura 3 observa-se a montagem
experimental utilizada para testar a metodologia
proposta. Cada experimento foi realizado três vezes
e em cada um deles as medições de temperatura nos
dois instrumentos foram feitas cinco vezes.
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Figura 3. Montagem experimental para determinação de ε: (a)
pirômetro; (b) placa; (c) fonte elétrica regulável; (d) sistema de
aquisição de dados.

Nos experimentos com a superfície da placa na
condição “alumínio polido”, cuidados extras [17]
foram tomados para evitar que o valor da emis
sividade medida fosse alterado pelo efeito da
reflexão da placa da cor das superfícies vizinhas.
A determinação da emissividade de superfícies
radiantes pode ser feita por meio de técnicas e
equipamentos diversos, como radiômetros e emis
sivímetros [18]. No presente trabalho, a emis
sividade da placa foi estimada comparando-se os
valores de temperatura indicados simultaneamente
pelos termopares e pelo pirômetro, a medida
em que o valor de e era ajustado no pirômetro.
Essa técnica, que pode ser denominada de “método
das temperaturas comparadas”, implica na intro
dução de uma informação sobre a emissividade
no instrumento de medida óptica, por meio do
ajuste da escala de leitura. Para isso, utilizou‑se
um pirômetro sensível à radiação na faixa do

infravermelho, dotado de um seletor para ajuste de
e com resolução de 0,01. Durante a comparação
entre os valores de temperatura da superfície
medidos simultaneamente pelos termopares e pelo
pirômetro, ajustava-se o seletor de emissividade do
pirômetro até o ponto em que se obtinha a menor
diferença entre as indicações dos dois instrumentos.
A emissividade era determinada como sendo
igual ao valor de ajuste de e para o qual a menor
diferença de temperatura entre os dois sistemas de
medição era obtida. Enquanto os valores indicados
pelos termopares permaneciam inalterados, o valor
indicado pelo pirômetro mudava a cada ajuste de
e, feito respectivamente pelos botões de escala
decimal e centesimal. No procedimento adotado, o
botão da escala centesimal era inicialmente deixado
em “zero” e ajustava-se o botão da escala decimal.
Quando a diferença entre os valores indicados
pelos termopares e pelo pirômetro era mínima para
aquela escala, iniciava-se a alteração dos valores
da escala centesimal (ajuste fino) até o ponto em
que a diferença entre os valores dos dois medidores
atingisse a menor diferença.

4. Resultados e análise
Por meio do monitoramento da temperatura a
cada 5 minutos, foi possível determinar o instante
em que o equilíbrio térmico da placa foi atingido.
Teoricamente, o regime pode ser considerado
permanente quando três leituras sucessivas apre
sentam variações desprezíveis [10].

Tabela 4. Placa com superfície “alumínio polido” (sem tinta).
Superfície
Alumínio polido

Potência(W)

T Termopares (°C)

T Pirômetro (ºC)

T Termop – T Pirôm

ε

8,7

46,8

47,2

0,4

0,09

24,5

79,0

79,4

0,4

0,09

47,9

121,2

120,3

0,9

0,09

T Termopares (°C)

T Pirômetro (ºC)

T Termop – T Pirôm

ε

Tabela 5. Placa com superfície pintada com tinta “preto-fosco”.
Superfície

Potência (W)

Alumínio
pintado (preto)

8,7

40,5

40,6

0,1

0,86

24,5

63,7

63,5

0,28

0,86

47,9

93,1

93,2

0,02

0,86
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Nos experimentos realizados, o tempo para
estabilização observado ficou em torno de 120
minutos. Após a constatação do equilíbrio térmico,
utilizou-se o pirômetro óptico para analisar
a temperatura da placa, tendo sido verificada
excelente uniformidade de aquecimento, com
diferenças médias em torno de 0,1°C entre pontos
distintos da superfície. Nas tabelas 4 e 5 vêem-se os
resultados obtidos nos experimentos.
Consultada a literatura [19,20], observou
‑se que os resultados obtidos para a placa com
superfície “alumínio polido” aproximaram-se
dos valores citados por Edwards (1983) e Bejan
(1984), que determinaram valores entre 0,080 e
0,095, obviamente utilizando instrumentos com
maiores resoluções. Os valores determinados
quando a superfície da placa encontrava-se pintada
com tinta “preto-fosco” apresentaram excelente
concordância com o valor determinado por Sparrow
e Ansari (1987) [21], que obtiveram e = 0,87.

5. Conclusões
Os valores obtidos nos experimentos apresen
taram erros intrínsecos aos instrumentos de medição
utilizados, que, apesar de excelentes qualidades,
obviamente não eram padrões primários. Contudo,
foi possível validar a aplicação da metodologia
desenvolvida para demonstração experimental da
influência das características das superfícies de troca
térmica sobre a emissividade e, conseqüentemente
sobre a taxa de transferência de calor por radiação.
O tempo para estabilização da temperatura da placa
é um fator que deve ser considerado com atenção,
pois exige que a fonte de aquecimento elétrico seja
ligada pelo menos 2,5 horas antes da realização da
aula prática. Também é conveniente evitar o fluxo
direto de ar de condicionadores e ventiladores
sobre a bancada, limitar o número de alunos
por prática e manter portas e janelas fechadas.
Desenvolvida inicialmente para dar suporte a um
trabalho de pesquisa sobre trocadores de calor [22],
a metodologia proposta mostrou-se facilmente
adaptável às práticas de ensino em laboratório.
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Abstract
USES OF NATURAL CLAY IN THE REMOVAL OF Ni+2 FROM SYNTHETIC EFFLUENT
In is work were established the procedures for Ni+2 removal from a synthetic inorganic effluent using a natural
clay. To evaluate the influence of the main parameters, such as pH, clay treatment and granulometry on Ni+2
removal, factorial planning was used and the best results obtained were for: pH 4,5, granulometry in the range
of 35 to 48 mesh and natural clay. Kinetic studies were performed with these variables in finite bath systems. It
was notice that 61.71% of nickel (II) was removed in the first ten minutes and the maximum removal capacity
was 98.8% after 30 minutes. The equilibrium constant, Keq = 27.34 meq.L-1.
Key-words: Clays. Heavy metal. Nickel.

1. Introdução123
Os graves problemas ambientais gerados pelo
aumento considerável dos descartes de efluentes
industriais contaminados com metais pesados nos
rios e mares, aliados às leis ambientais cada vez
mais rigorosas, estimularam as pesquisas nesta área,
visando a obtenção de métodos alternativos de baixo
custo e mais eficientes no tratamento de águas e
despejos. Alguns exemplos são: ultrafiltração, resinas
de troca iônica [1], remoção por biomassa de plantas
aquáticas [2], emprego de micro
rganismos [3],
precipitação de metais por solos incinerados [4].
As resinas de troca iônica são muito utilizadas
nas indústrias para a remoção de íons em água
potável ou em águas de caldeira e na purificação
de substâncias orgânicas e inorgânicas. Entretanto,
a utilização desse material no tratamento contendo
1. Programa de Pós-graduação em Engenharia Química
– Unidade Acadêmica de Engenharia Química
(UAEQ) – Centro de Ciências e Tecnologia – (CCT)
- Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).
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3. Departamento de Engenharia Química - Universidade
Federal de Pernambuco. E-mail: celmy@ufpe.br.

metais pesados é economicamente inviável. Desse
modo, várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas
com o objetivo de se empregar trocadores iônicos
naturais, como por exemplo, as argilas que apre
sentam baixo custo e alta disponibilidade [5, 6].
Diversas argilas exibem alta seletividade e uma
alta capacidade de troca para vários metais pesados
e, por esta razão, estão sendo estudadas para remoção
dos mesmos de efluentes industriais e para recuperação dos metais preciosos e/ou semipreciosos [7–12].
A argila esmectítica é considerada 20 vezes mais
barata que o carvão ativado [13]. Um grande número
de estudos tem sido conduzido utilizando argilas,
principalmente esmectítica, para mostrar a eficiência
delas na remoção de metais tais como Zn2+, Ni2+, e
Al3+ a partir de soluções aquosas [14‑21].
Este trabalho faz parte de uma série que vem
pesquisando a caracterização de argilas nacionais,
visando avaliar seu potencial como adsorventes
na remoção de metais pesados [22-24]. O objetivo
geral deste trabalho é investigar a capacidade de uma
argila bentonítica oriunda de Boa-Vista, Paraíba de
promover a remoção de níquel de efluentes sintéticos.
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Este estudo tem um forte caráter experimental e foi
realizado um planejamento experimental fatorial
para obter as condições ótimas operacionais, tais
como, tratamento, pH e granulometria. Os estudos
cinéticos foram realizados a partir de valores otimi
zados para as variáveis em sistemas de banho finito.

2. Materiais e métodos
2.1 Separação das amostras
de argila bentonítica
Foi utilizada uma amostra de bentonita (argila
esmectítica) de cor chocolate, proveniente da jazida
Primavera – Boa Vista-PB; fornecida, na forma de
aglomerados, pela Bentonit União Nordeste (BUN),
empresa situada no distrito industrial da cidade
de Campina Grande/PB. A argila bentonítica foi
triturada e separada em amostras, por peneiramento
seco, segundo as faixas de 35-48 mesh e 65-100
mesh, para serem utilizadas no estudo, tendo
sido submetidas a um tratamento com cloreto de
sódio (NaCl), visando uma investigação sobre
a influência da granulometria e do tratamento
com NaCl no processo de remoção de níquel de
efluentes sintéticos. A maior quantidade de material
encontrou-se nas faixas 35-48 mesh e 65-100 mesh.
Buscando-se uma melhor relação entre a quantidade
de material retido em uma peneira e o tamanho da
partícula, optou-se por 35-48 mesh e 65-100 mesh
para realização do planejamento experimental, em
virtude de ambas apresentarem uma quantidade
significativa de material retido e uma maior
diferença entre o tamanho das partículas.
2.2 Tratamento da argila esmectítica
As amostras de argila esmectítica foram subme
tidas a um tratamento com cloreto de sódio, de
modo a obtê-las na forma mais sódica possível,
visto que o sódio é um cátion facilmente trocável.
Este tratamento foi realizado dispersando-se
uma amostra da argila em solução de cloreto de
sódio (2M), segundo a relação 1g de argila/25mL de
solução, a temperatura ambiente e sob agitação por
24 horas, ao final do período de agitação a argila foi
separada por filtração e o material sólido foi levado
a estufa a 110 ºC.

2.3 Técnicas de caracterização
As amostras da argila, tanto a natural como a
tratada, foram submetidas à análise por fluorescên
cia de raios-X, Difração de Raios-X e Microscopia
Eletrônica de Varredura. Todas estas caracterizações
podem ser encontradas no artigo de Rodrigues [22].
2.3 Avaliação do potencial
das argilas na remoção do níquel
A capacidade de remoção do níquel Ni+2 pela
argila bentonítica foi avaliada através de ensaios
em banho finito.
O modelo Fatorial foi do tipo 2 [3], em duplicata.
De acordo com a literatura [25], escolheram-se três
variáveis de processo, as quais foram analisadas,
levando-se em consideração o seu efeito sobre a
capacidade de remoção da argila bentonítica.
Foram utilizados valores de pH constantes de
3,0 e 4,5 uma vez que a troca de íons metálicos
polivalentes necessita de baixos valores de pH
na solução, de maneira a evitar a solubilidade de
níquel. Também foram utilizadas argilas com e sem
tratamento com NaCl, o qual é realizado para obtê
‑las na forma mais sódica possível, visto que o sódio
é um cátion facilmente trocável e as granulometrias
nas faixas de 35-48 mesh e 65-100 mesh.
Dispondo os ensaios através da combinação
desses parâmetros pela técnica de planejamento
experimental.
Os valores para os níveis (+) e (-) estão mostrados
na Tabela 1.
Tabela 1. Valores para os Níveis escolhidos.
Variáveis
(1) Tratamento
(2) Granulometria
(3) pH

Níveis
Sem
35-48 mesh
3

+
Com
65-100 mesh
4,5

Foi preparada uma solução de Ni(NO3)2 (nitrato
de níquel) a uma concentração de 100 ppm, fonte
do metal a ser removido. Em seguida dispersou-se
a argila nesta solução segundo a relação de 1 grama
de argila/100 ml de solução, mantida sob agitação e
pH constantes por um período de 6 horas.
Ao final deste período, a solução foi filtrada,
e o filtrado analisado por espectrofotometria de
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absorção atômica (Espectrofotômetro de Absorção
Atômica marca Perkin Elmer), para a obtenção da
quantidade de níquel II removida, por grama de argila esemctítica, tendo esta metodologia sido aplicada a todas as amostras de acordo com a combinação das variáveis em estudo mostrada na Tabela 2.
Tabela 2. Matriz do planejamento fatorial 2 [3].

Os resultados obtidos foram analisados com
o auxílio do Software STATISTICA, através do
qual foi possível avaliar os efeitos principais e de
interação das variáveis sobre a resposta (remoção
de níquel) e determinar quais os efeitos foram
significativos.
2.5 Testes cinéticos

Ensaio

pH

Tratamento

Granulometria

1

-1

-1

-1

2

1

-1

-1

3

-1

1

-1

4

1

1

-1

5

-1

-1

1

6

1

-1

1

7

-1

1

1

8

1

1

1

2.4 Isoterma de Equilíbrio
de Troca Iônica Níquel/Argila

Os testes cinéticos foram realizados em banhos
finitos de acordo com os valores otimizados a partir
de palnejamentos fatoriais, em um becker de 2000
mL com uma razão argila/volume de solução de
1:100, temperatura ambiente, agitação constante
e pH controlado (4,5), por adição de HNO3 e/ou
NaOH. Para obtenção da curva da concentração do
íon metálico em função do tempo, 5 mL de amostras
foram tomadas em intervalos de 1; 2; 3; 4; 5; 10; 15;
20; 25; 30; 35; 40; 50 e 60 minutos.

3. Resultados e Discussões

Para realizar os ensaios de remoção, 100 mL
de solução de nitrato de níquel foram colocados
em erlenmeyers de 125 mL, contendo 1 g de argila
bentonítica para 100 mL de solução, variando-se a
concentração inicial entre 1 mEq·L-1 e 20 mEq·L-1.
Os erlenmeyers foram mantidos em temperatura
ambiente, sob agitação por 6 horas com pH
controlado em 4,5 de forma a garantir o equilíbrio
do sistema. Após esse tempo, as misturas foram
filtradas em papel quantitativo Whatman nº 42 para
assegurar total retenção dos sólidos em suspensão e
foi analisada a fase líquida por espectrofotometria
de absorção atômica.

3.1 Planejamento
experimental fatorial 2 [3]
Os resultados obtidos pelo planejamento
fatorial 2 [3] para a remoção do níquel Ni+2 com a
argila bentonítica a partir de experimentos com
efluentes sintéticos estão mostrados na Tabela 3. Os
resultados foram obtidos para amostras em duplicata.
O modelo de análise proposto pelo planejamento
experimental fatorial tem uma distribuição normal
num intervalo de confiança de 95%. A partir dos
resultados os melhores valores para as três variáveis
escolhidas estão apresentados na Tabela 5 e foram
utilizados no estudo de equilíbrio e nos testes cinéticos.

Tabela 3. Resultados do planejamento experimental.
Ensaio

pH

Tratamento

Granulometria

% Removida Ni2+

% Removida (duplicata) Ni2+

1

-1

-1

-1

78,910

80,940

2

1

-1

-1

86,290

90,540

3

-1

1

-1

77,330

79,460

4

1

1

-1

94,550

91,980

5

-1

-1

1

94,360

98,420

6

1

-1

1

97,620

98,860

7

-1

11

1

98,120

96,440

8

1

1

95,400

98,610
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A Figura 2 mostra a relação entre o valor predito
pelo modelo e o valor observado experimentalmente
para %Remoção do Ni2+ pela argila bentonítica e
através dela pode-se avaliar a confiabilidade do
modelo proposto.

Variáveis

Níveis

Tratamento
Granulometria
pH

sem
35 – 48 mesh
4,5

Gráfico de Pareto Variável: %Rem

-,774986

(2)Trat

,6290817
p=,05
Estimativa do Efetivo (valor absoluto)

Figura 1. Gráfico de Pareto para o processo de remoção de Ni+2
pela argila bentonítica.

Verifica-se através do gráfico de Pareto
(Figura 1) que em um intervalo de 95% de confiança,
as variáveis pH e tratamento são significativas, ou
seja, influenciam no processo de remoção de níquel
de forma positiva, já a interação entre as duas,
também significativa a nível de 95% de confiança,
influencia de forma negativa no processo.
Com base nos efeitos apresentados foi proposto
um modelo que relaciona a porcentagem de
remoção de Ni+2 pela argila bentonítica com os
fatores estudados. Neste caso, observa a equação de
ajuste (A):
%Removida = 91,11438 +6,11437 (pH) + 3,11688
(TRAT) + 0,37188 (GRAN) – 2,72313(pH)
(TRAT) – 0,45812(pH) (GRAN) + 0,53188(TRAT)
(GRAN)
(A)

80
75

80

85
90
Valores Observados

95

100

Figura 2. Relação entre os valores preditos pelo modelo e os
valores observados para o processo de remoção pela argila bentonítica.

Observa-se uma pequena dispersão entre
os valores preditos e observados indicando que
o modelo representa os dados experimentais
satisfatoriamente, apresentando um coeficiente de
correlação de 0,965.
As Figuras 3 a 5 apresentam as superfícies
de resposta obtidas para o planejamento fatorial
realizado e apresentam a relação entre as variáveis
e a resposta, nos níveis inferiores e superiores.
Superfície de Resposta

100
90
80

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

Onde:
%Removida: porcentagem de Ni2+ removida
no processo. TRAT: Tratamento. GRAN:
Granulometria. pH: pH.
É importante observar que estes modelos usam
valores codificados para as variáveis, ou seja, valores
-1, e 1.

85

5

2by3

90

-1,

,8997454

0,0

2by2

-0,

-4,60657

1,0

1by3

95

0,5

5,272656

Valores preditos

(1)pH

Valores preditos vs abservados

100

10,343

% Rem

(3)Gran

0

Tabela 4. Melhores valores das variáveis.

90
80

Figura 3. Superfície de resposta para o processo de remoção de
Ni2+ pela argila esmectítica, considerando tratamento e pH.
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3.2 Isotermas de Troca Iônica

Superfície de Resposta

Aplicando-se os resultados dos experimentos
obtidos (Tabela 5) para as isotermas experimentais
foram obtidos os valores da constante de equilíbrio
“Keq” e da quantidade máxima de retenção do
metal “Qmax”, listados na Tabela 6, a partir do
ajuste linear para isoterma de equilíbrio de troca
iônica do níquel.

92
86
84
80

-1 ,

0

-0 ,

5

0,0

0,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,0

% Rem

100
96

96
92
88

Figura 4. Superfície de resposta para o processo de remoção de
Ni2+ pela argila esmectítica, considerando pH e granulometria.

Analisando as Figuras 3 a 5 observou-se que o
comportamento da capacidade de remoção de Ni2+
pela argila bentonítica sofre influência do pH e do
tratamento como observa-se na Figura 3, sendo que
os melhores resultados obtidos, identificados pela
região de vermelho mais intenso, são para o nível
superior dos dois parâmetros, ou seja, pH de 4,5 e
Granulometria na faixa de 65-100 mesh.

Tabela 5. Valores Experimentais para Isoterma de Equilíbrio de
Troca Iônica do níquel/Argila.
C0 (mEq·L-1)

Ceq (mEq·L-1)

qeq (mEq·g–1)

3,63

0,84

0,56

6,94

3,17

0,75

9,32

3,62

0,81

11,55

7,20

0,87

13,68

9,19

0,89

17,98

12,63

1,07

21,24

12,52

1,12

Condições: T = ambiente; pH = 4,5, ST, 35-48 mesh.

Tabela 6. Parâmetros das Isotermas de Equilíbrio de Troca Iônica.

Superfície de Resposta

86
84
80

27,34

1,29

1,25

-0,

-1,
0

5

0,0

0,5

0,0

-1,0

-0,5

92
88

Figura 5. Superfície de resposta para o processo de remoção de
Ni2+ pela argila esmectítica, considerando tratamento e granulometria.

Já nas Figuras 4 e 5 verifica-se que a granulometria não tem influência sobre o processo de
remoção de níquel do efluente, pela argila, podendo
ser aplicada qualquer uma das faixas estudadas.
Como se deseja obter um sistema que opere com
a maior eficiência, os resultados do planejamento
apontam para as condições de operação: pH igual
a 4,5, argila com tratamento e de granulometria na
faixa de 35-48 mesh.

qeq(mg/g)

1,00

1,0

1,0

Qmax (mEq·g-1)

A Figura 6 mostra a isoterma de equilíbrio para
o níquel a partir dos dados experimentais.

0,5

% Rem

100
96
92

Keq (mEq·L-1)

0,75
0,50
0,25
0,00

0

2

4

6
8
Ce(mg/L)

10

12

14

Figura 6. Isoterma de equilíbrio de Troca Iônica (Sistema:
Ni(NO3)2/Argila).

Observa-se na Figura 6 que a concentração
máxima de níquel na fase sólida foi de qeq = 1,1
mEq·g-1 e que com a concentração de níquel na
fase sólida (qeq) de 0,56 mEq·g-1 obteve-se o
maior percentual de remoção de níquel, chegando a
98,86 % e o menor 61,71 %.
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3.3 Testes cinéticos
Tabela 7. Dados Experimentais Obtidos na Cinética de Remoção
do Níquel por Troca Iônica.
Tempo (min)

C (ppm)

1

1,324

2

0,985

3

1,077

4

0,667

5

0,81

10

0,536

15

0,461

20

0,427

25

0,437

30

0,500

35

0,399

40

0,348

50

0,371

60

0,334
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Feedforward Neural Network for Solving
Differential Algebraic Equation Systems
M. El-Sayed Wahed1 and O. Megahed1

Abstract
In this paper, a new method based on neural network has been developed for solution of differential algebraic
equation systems (DAES) is obtained using neural networks. This method is generally applicable to nth of
differential algebraic equation systems. The results obtained by this method, have been compared with the
DAES obtained from Adomian decomposition method, neural , and pade approximation method and found
to be in good agreement with each other and because of superior properties of neural network i.e., parallel
processing thereby less computational cost, this method has advantages over conventional methods. An
illustrative numerical method is presented for the proposed method.
Key-words: Neural network. Algebraic equations. Differential equations.

1. Introduction1
Neural Networks have been employed to solve
DAES [1] as well as eigenvalue problems [2]. The
cases treated in the above mentioned articles were
for simple finite or extended to infinity orthogonal
box boundaries. However when one deals with
realistic problems, as for instance in modeling the
human head‑neck system [3] or the flow and mass
transfer in chemical vapor deposition reactors [4],
the DAES cannot be described in terms of simple
geometrical shapes, that in turn would have allowed
for a simple modeling scheme.
In this article we propose a method capable of
dealing with such kind of arbitrarily shaped boundaries. As before [1, 2], our approach is based on
the use of feed forward artificial neural networks
(ANNs) whose approximation capabilities have been
widely acknowledged [7, 8]. More specifically, the
proposed approach is based on the synergy of two
feed forward ANNs of different types: a multilayer
1. Department of Mathematics, Faculty of Science
Zagazig University, Zagazig, (Egypt). E-mail:
mewahed@yahoo.com.

perception (MLP) as the basic approximation element and a radial basis function (RBF) network for
satisfying the BCs, at the selected boundary points.
In addition, our approach relies on the availability
of efficient software for multidimensional minimization [5] that is used for adjusting the parameters
of the networks.
A solution to differential equation problems
based on ANNs exhibits several desirable features:
• Differentiable closed analytic form,
• Superior interpolation properties,
• Small number of parameters,
• Implementable on existing specialized hard
ware (neuron processors),
• Also efficiently implementable on parallel
computers.
In the next section we describe the proposed
method for neural network, while in section 3, we
discuss implementation procedures of the Pade
series method. In section 4 we illustrate Adomian
decomposition method. Finally section 5 contains
numerical example and we compare our results to
analytically known ones and given a conclusion.
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2. Neural network
statement of the problem [12]
A differential algebraic equation has the form
ψ (x, y, y1) = 0,

(1)

unit i to the output, ui denotes bias of the hidden
unit i and σ(z) is the sigmoidal transfer function.
The error quantity to be minimized is given by
n

Er = / c
i=l

with initial conditions (IC)
ψ (x0) = y0
Where ψ is a vector functions for which we
assumed sufficient differentiability and the initial
values to be consistent, i.e.
ψ (y0, y0 1, x0) = 0

(2)

The above DAE can be converted into a system
of ODE as
d}
= fi (x, yi), i = 1, 2, ..., n
(3)
dx
With initial condition
ψi (0) = Ai
Where Ai are constants, thus the solution of the
system of ODE is equivalent to the solution of DAE
system.
2.1 Solution of DAES
In this approach new feed forward neural net
work is used to transfer the transfer the trial solution
of equation (3) to the neural network solution of (3).
The trail solution is expressed as the difference of
two terms as below [8].
(ψi)j (x) = Ai + xNi (xj, hij), i, j = 1, 2, …, n

(4)

The first term satisfies the IC and contains no
adjustable parameters. The second term employs
a feed forward neural network and parameters hij
correspond to the weights of the neural architecture.
Consider a multilayer perception with n input units,
one hidden layer with n sigmoidal units and a linear
output unit. The extension to the case of more than
one hidden layer can be obtained accordingly. For a
given input vector, the output of the network is
n

Nij = / (V1) v (Zi) where
i=l

n

Zi = / (hij) xj + ui
j=l

hij denotes the weight from the input unit j to the
hidden unit i , Vi denotes the weight from the hidden

2
d}j^x h
- fi (x, yj (xi)) m
dx

(5)

i

The neural network is trained till the error func
tion (5) becomes zero. Whenever Er becomes zero,
the trail solution (4) becomes the neural network
solution of the equation (3).
2.2 Structure of the FFNN:
The architecture consists of n input units, one
hidden layer with n sigmoidal units and a linear
output. Each neuron produces its output by compu
ting the inner product of its input and its appropriate
weight vector. During the training, the weights
and biases of the network are iteratively adjusted
by Nguyen and Widrow rule. The neural network
architecture is given in the Figure 1 for computing
Nij. The neural network algorithm was implemented
in MATLAB on a PC, CPU 1.7 GHz for the neuro
computing approach to solve DAES.
Neural network Algorithm:
Step 1: Feed the input vector xj.
Step 2: Initialize randomized weight matrix wij and
bias ui.
n

Step 3: Compute Zi = / hij xj + ui
j=i

Step 4: Pass Zi into n sigmoidal functions
Step 5: Initialize the weight vector Vi from the
hidden unit to output unit.
n

Step 6: Calculate Nij = / Vi v (Zi)
i=l

Step 7: Compute purelin function (Nij)
Step 8: Repeat the neural network training till he
following error function
2
n
d}a (xi)
- fi (x, y (xi)) m
Er = / c
dx
i-l
a
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Figura 1. Neural network architecture.

3. Description of the pade series method
A system of initial value differential algebraic
equations (DAEs) can be written in (1)
The solutions of (1) can be assumed that
y = y0 + ex,

(6)

where e is a vector function which is the same size
as y0.
3.1. Power series of solution for DAEs
We define another type of Power series in the
form
f(x) = f0 + f1x + f2x2 +…+ (fn + p1e1 + …+ pmem)xn (7)
where p1, p2, . . . ,pm are constants. e1, e2, . . . , em
are bases of vector e, m is the size of vector e. y is
a vector with m elements in (6). Every element can
be represented by the
Power series in (7).
yi = yi,0 + yi,1x + yi,2x2 + …+ eixn.

(8)

where yi is the ith element of y. Substituting (8) into
(1), we can get the following:
fi = (fi,n + pi,1e1 + …+ pi,mem)xn-j + Q(xn-j+1),

(9)

where fi is the ith element of f (y,y’,x) in (1) and j is
0 if f(y,y’,x) have y’, 1 if do not.
From (9) , we can determine the linear equation
in (6) as follows:
Ai,j = pi,j, Bi = -fi,n.

(10)

Solving this linear equation, we have ei, i = 1,…,m.
Substituting ei into (2.2), we have yi, i = 1,…,m.
which are polynomials of degree n. Repeating this
procedure from (7)–(9), we can get the arbitrary
order Power series of the solution for DAEs in (1).
Let stepsize of x be h and substituting it into the
Power series of y and y’, we have y and y’ at x = x0
+ h. If we repeat the above procedure, we have
numerical solution of DAEs in (1) [1,2,8].
3.2. Pade series
The Power series can be transformed into Pade’
series easily. Pade’ series is defined in the following:
a0 + a1x + a2x2 + ... =

p0 + p1 + ... + pMx M
1+ q0 + q1x + ... + qLx

L

(11)

Multiply both sides of (11) by the denominator
of right-hand side in (11) and compare the coeffi
cients of both sides in (11). We have
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M

a1 + / a1 kqk = p1, 1 = 1, ..., M,

(12)

-

k=l
L

ai + / ai kqk = p1, 1 = M + 1, ...M + L,
-

(13)

k=l

Where Ai,j (fi,0, fi,1, …, fi,n) are called Adomian
polynomials [6]. Substituting (16) and (17)
into (15). we get
3

/f
j=0

3

i, j

= yi (0) + 8 x / Ai, j (fi, 0, fi.1, ....fi, j)
0

j=0
3

4. Using adomian decomposition method
A system of differential equations can be
considered as (1)
We can present the system (1), by using the i th
equation as:
Lyi =fi (x, y1, ….., yn) i = 1, 2, …., n

(14)

where L is the linear operator d/dx with the inverse
x
L-1=∫o (.)dx. Applying the inverse operator on (14)
we get the following canonical form, which is suitable
for applying Adomian decomposition method.
X

(18)

= yi (0) + / Ai, j (fi, 0, fi.1, ...., fi, j)
j=0

from which we define:
fi, 0 = yi (0)
x

fi, n + 1 = 8 Ai, n (fi, 0, fi, l, ...., fi, n) dx n = 0, 1, 2, ...

(19)

0

5. Numerical example
Consider the following differential equation
system
1 -x x

0
1 - (x + 1) x + 2x
-1
x - 1 py = f 0 p
0
sin (x)
0
1

y1 = y1 (0) + ∫o fi (x, y1, ....., yn) dx . i= 1,2, ..... ,n		
(15)

f0 1 - x pyl + f0

As usual in Adomian decomposition method
the solution of Equation (15) is considered to be as
the sum of a series:

With initial condition y1(0)=1, y2(0)=1 and y3(0)= 0
The exact solution is y1(x)= e-x + xeX, y2(x)= ex
+xsin(x)and y3(x)= sin(x)
Solution curves using Neural networks. The
solution of DAE and the error between the solution
by neural network, Adomian decomposition
method and Pade approximation [3] are displayed
in Figures 2, 3 and 4. The numerical values of the
required solution are listed in the Tables 1, 2 and 3.

3

yi = / fi, j

(16)

j=0

And the integrand in the Equation (15), as the
sum of the following series:
3

fi (xi, yi, ..., yn) = / Ai, j (fi, 0 fi, l, ..., fi, j)

(17)

J=0

2

0 0 0

2

x

Exact y1 (x)

ANN u* (x)

y1 (x) −u*(x)

Pade y1* (x)

y1* (x) y*1(x)

0.1

1.015354510

1.015354510

0.000000000

1.01353545

0.00181906

1.015354521

0.11 x 10-7

0.2

1.063011305

1.063011305

0.000000000

1.0630113

5E-09

1.063011200

0.105 x 10-6

0.3

1.145775863

1.145775863

0.000000000

1.1457758

6.3E-08

1.145774763

0.11 x 10-5

0.4

1.267049925

1.267049925

0.000000000

1.2670499

2.5E-08

1.267043625

0.63 x 10-5

0.5

1.430891295

1.430891295

0.000000000

1.4308912

9.5E-08

1.430866344

0.24951 x 10-4

0.6

1.642082916

1.642082916

0.000000000

1.6420828

1.16E-07

1.642005198

0.77718 x 10-4

0.7

1.906212199

1.906212199

0.000000000

1.9062119

2.99E-07

1.906006967

0.205232 x 10-3

0.8

2.229761707

2.229761707

0.000000000

2.2297606

1.107E-06

2.229281110

0.480596 x 10-3

0.9

2.620212460

2.620212460

0.000000000

2.6202090

3.46E-06

2.619185426

0.1027034 x 10-2

1.0

3.086161270

3.086161269

0.000000000

3.0861515

9.77E-06

3.084118661

0.2042608 x 10-2

y1*(x) is approximation solution of y 1 (x).

Adomian y1**(x) y1 (x) − y1**(x)
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3,5
3
2,5
2

x

1,5

Exact y1 (x)
ANN u* (x)

1

Pade y1* (x)
Adomian

0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

x

Exact y2 (x

ANN u* (x)

y2 (x) −u*(x)

Pade y2* (x)

y2* (x) y*1(x)

0.1

1.115154260

1.115154260

0.000000000

1.115154260

0.2x10−8

Adomian y2**(x) y2 (x) − y2**(x)
1.115154258

0.2

1.261136624

1.261136624

0.000000000

1.261136628

0.92x10−7

1.261136532

0.92x10−7

0.3

1.438514870

1.438514869

0.000000000

1.438515059

0.1061x10−5

1.438513809

0.1061x10−5

0.2x10−8

0.4

1.647592035

1.647592035

0.000000000

1.647594033

0.6065x10−5

1.647585970

0.6065x10−5

0.5

1.888434040

1.888434040

0.000000000

1.888446092

0.23551x10−4

1.888410489

0.23551x10−4

0.6

2.160904284

2.160904284

0.000000000

2.160957091

0.71650x10−4

2.160832634

0.71650x10−4

0.7

2.464705088

2.464705089

0.000000000

2.464891938

0.184228x10−3

2.464520860

0.184228x10−3

0.8

2.799425801

2.799425801

0.000000000

2.799991522

0.418878x10−3

2.799006923

0.418878x10−3

0.9

3.164597330

3.164597330

0.000000000

3.166116460

0.867168x10−3

3.163730162

0.867168x10−3

1.0

3.559752813

3.559752813

0.000000000

3.563459231

0.1667496x10−2

3.558085317

0.1667496x10−2

y2*(x) is approximation solution of y 2 (x).

3,5
3
2,5

x
Exact y1 (x)

2

ANN u* (x)
Pade y1* (x)

1,5

Adomian

1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X

Exact y3(x)

ANN u* (x)

y3(x) −u*(x)

Pade y3* (x)

y3 (x) − y * 3(x)

Adomian y3**(x)

y3(x) – y3**(x)

0.1

0.099833417

0.099833417

0

0.099833416

-1E-09

0.099833416

0.2x10−8

0.2

0.198669331

0.198669331

0

0.1986693321

1.1E-09

0.198669331

0.92x10−7

0.3

0.295520207

0.295520207

0

0.295520179

-2.8E-08

0.295520205

0.1061x10−5

0.4

0.389418342

0.389418342

0

0.389418721

3.79E-07

0.389418393

0.6065x10−5

0.5

0.479425539

0.479425538

1E-09

0.479429870

4.33E-06

0.479425529

0.23551x10−4

0.6

0.564642473

0.564642474

-1E-09

0.564667618

2.51E-05

0.564642453

0.71650x10−4

0.7

0.644217687

0.644217687

0

0.644323167

0.000105

0.644217657

0.184228x10−3

0.8

0.717356091

0.717356091

0

0.717714654

0.000359

0.717356001

0.418878x10−3

0.9

0.783326910

0.783326910

0

0.784373775

0.001047

0.783325091

0.867168x10−3

1.0

0.841470985

0.841470985

0

0.844190631

0.00272

0.841470098

0.1667496x10−2

y3*(x) is approximation solution of y 3 (x).
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1,2
1
0,8
x

0.6

Exact y1 (x)
ANN u* (x)

0,4

Pade y1* (x)
Adomian

0,2
0
1

2

3

4

5

6. Conclusion
The solution of DAES can be obtained by neural
network approach. The numerical results of DAES
indicate that the neural networks solutions are must
more efficient, compared with the solutions of
Adomian decomposition method and pade appro
ximation method. A neural computing approach
discussed in this paper can yield the best solution
of DAE than pade approximation method derived
by the authors Celik and Bayram. A numerical
example is given to illustrate the derived results.
The efficient approximations of the DAES are done
in MATLAB on PC, CPU 1.7 GHz.
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Envelope Dust-Acoustic Solitons in a
Warm Dusty Plasma With Two Ion Species
H. N. Abd El-Razek1, N. A. El-Bedwehy2 and W. M. Moslem3

Abstract
The nonlinear wave modulation of dust acoustic envelope solitons in a collisionless unmagnetized dusty plasma with isothermal electrons and two temperature ion species has been studied. For this purpose, the reductive
perturbation technique is used to reduce the basic set of fluid equations to nonlinear Schrödinger-type equation.
The latter has different envelope structures. It is found that the fluid pressure and the ion temperatures affect on
the profile as well as on the instability of the envelope solitons.
Key-words: Plasma. Wave modulation. Isothermal electrons.

1. Introduction123
The dynamics of dust contaminated plasmas has
recently received considerable interest not only due
to their occurrence in charged particle systems, e.g.,
in space and laboratory plasmas [1, 2], but also for
its vital rule in understanding different collective
processes (mode modification, new eigenmodes,
coherent structures, etc.) in space physics as well
as in laboratory plasmas [1, 3]. The presence of
the massive charged dust grains in plasma system
enables the rising of new oscillatory modes inside
the plasma systems. These modes propagating
inside a nonlinear dispersive media to form
various nonlinear structures [4] such as envelope
solitary waves. The latter can self-modulated
which gives rise to modulation instability related
to the harmonic generation [5, 6]. This instability
appears in different studies ranges from nonlinear
1. Theoretical Physics Group, Department of Physics,
Faculty of Science, Mansoura University, Damietta
Branch, New Damietta 34517, Egypt. E-mail: hosam.
abdelrazek@yahoo.com.
2. Department of Mathematics, Faculty of Science,
Mansoura University, Damietta Branch, New
Damietta 34517, Egypt.
3. Department of Physics, Faculty of Science - Port Said,
Suez Canal University, Egypt (Dated:; Received text;
Revised text; Accepted text; Published text).

optics and solid state physics to hydrodynamics,
plasma physics, Bose‑Einstein condensation, signal
transmission lines, fibre telecommunications,
and charge transport in molecular systems [3].
Instability/Stability of the envelope solitons is
usually investigated using nonlinear Schrödinger
(NLS) equation. The latter can be obtained by
either the reductive perturbation method [7, 8] or
Krylov‑Bogoliubov-Mitropolsky method [9].
Two temperatures ion species in plasma physics have received considerable attention during the
last decades [10-12] due to its importance in space
plasmas, such as in Saturn’s F-ring which could not
really be explained on purely gravitational ground
alone [10]. Xie et al. [11] investigated small and
large amplitude dust‑acoustic solitary waves in
dusty plasma with variable dust charge and two
temperature ions. They found that both compressive and rarefactive solitary waves as well as double
layers exist. Also small, but finite, number density
of two temperature ions provides the possibility of
the coexistence of large amplitude rarefactive with
compressive dust-density solitary waves. Latter,
Moslem [10] studied obliquely dust-acoustic solitary waves in a collisional, magnetized dusty plasmas having cold dust grains, isothermal electrons,

68

Envelope Dust-Acoustic Solitons in a Warm Dusty Plasma With Two Ion Species

two temperature isothermal ions and stationary neutrals via a reductive perturbation method. It is found
that the effects of two temperature ions, collisions,
magnetic field and directional cosine of the waves
vector k along the x-axis have vital roles in the behavior of the dust acoustic solitary waves. El-Labany et al. [12] investigated the effect of two-different
ion species on the behavior of the envelope dust
acoustic waves propagating in cold negative dust
fluid and two temperatures isothermal ions. They
found that the temperature of the low‑temperature
ion species effects on both the system parameters
and on enhancing the stability of the system.
To the best of our knowledge, the envelope dust
‑acoustic solitons in a warm dusty plasma with two
ion species have not been examined so far. However,
if these envelope excitations arise, then certainly
affect the stability of such plasma systems, which
are frequently encountered in space observations
and laboratory applications. For this purpose, in
the next section, we shall use the full set of the
hydrodynamical equations to obtain an evolution
equation describing the system, namely nonlinear
Schrödinger (NLS) equation. Both the fluid
pressure and the two temperature ion species effects
are included in the present model, while electrons
are assumed to have Boltzmann distribution. The
basic set of fluid equations is presented in Sec.
II. Sections III and IV have the derivation of NLS
equation and its analytical solution. Section V has
the parametric analysis and discussion. The results
are summarized in Sec. VI.

2. Basic equations
We consider four components unmagnetized
dusty plasma consisting of warm fluctuating dust
grains, isothermal electrons, and two temperature
ion species. The charge neutrality condition for this
system reads
nilo + niho − Zono − neo = 0.

(1)

The subscripts e, il, and ih to denote electrons,
low and high temperature ions respectively, nso is the
unperturbed density of species s (= e, il.ih), no is the
unperturbed dust density, and Zo is the unperturbed
number of charges residing on the dust grains.

The basic equations describe the plasma system in
dimensionless form is given by
2 + 2
(2)
n
(nu) = 0,
2t
2x
2 + 2 - 2 +v 2 =
(3)
u u u Z {
P 0,
2t
2x
2x
n 2x
2 + 2 +
2
(4)
P u P gP u = 0
2t
2x
2x
and
2{(5)
Zn + nil + nih - ne = 0
2x
where n, P and u are the density, pressure, and the
fluid velocity of the dust grains, respectively. The
charge residing on the dust grains Qd are given by
Qd = −eZ, where Z is the number of the charges
on the dust grains. Here, all variables were re
‑scaled over appropriately chosen quantities and
developing around φ = 0, we define the effective
temperature Teff by the relation Teff = Zdondo [Te/ (neo
+ nihoβih + niloβil)], where Te is the temperature of the
electrons, βih = Te/Tih where Tih is the temperature
of the high-temperature ions, βil = Te/Til where Til is
the temperature of the cold ions, and σ is the ratio
between the temperature of the dust grains Td to
the effective temperature Teff. All the variables n,
ne,iho,ilo, Z, the space coordinate x, time t, velocity
u, pressure P , and the electrostatic potential φ are
normalized by no, Zono, Zo, the Debye length λD
= (Teff /4πZonoe2)1/2, the inverse of the dust plasma
-1
frequency s pd
= (md/4πZ2onoe2)1/2, dust acoustic
speed Csd = (ZoTeff/md)1/2, ZonoTd, and Teff/ e,
respectively. md is the mass of the dust grains where
we assume that it has a constant value. The number
densities of the electrons and two ion species are
described by
ne = Neo exp (β1φ) ,
2

2

nil = Nilo exp (−β1βilφ) ,
nil = Nilo exp (−β1βihφ) ,
where β1 = Tef f /Te and βih = Te/Tih.
The varying dust charge Qd is governed by the
current balance equation (1)
Ie + Iil + Iih ≈ 0,
where Ie, Iil and Iih are the currents which originate
from electrons and types of ions respectively.
These currents reach the dust grain surface. The
characteristic time for the dust motion is of the order
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of tens of milliseconds for micrometer‑sized dust
grains [1]. On the other hand the charging time is
of the order of tens nanoseconds. As a result of the
hydrodynamic time scale, the dust charge can quickly
reach local equilibrium, at which the currents from
the electrons and ions to the dust are balanced and so
the current balance equation can read
Ie + Iil + Iih ≈ 0
Assuming that the streaming velocities of
electrons and ions are much smaller than their
thermal velocities, we find according to the orbit
‑motion-limited (OML) probe model, the currents
of electrons and ions for spherical grains of radius r
are given by [1]
8Te j1/2
eU m
Ie = - err `
exp c
,
rme ne
Te
2

8Til m1/2
eU m
Ie = - err c
exp c
,
pmi nil
Til
and
8Tih j1/2 c - eU m
Iih = err2 `
nil 1
,
Tih
rmi
where Φ is the dust grain surface potential with respect
to the plasma potential φ. On using the normalized
densities and the previous three equations with the
current balance equation, we obtain
a1 exp (- b1 bil {) (d1 - b1 bil Zd) + a exp (- b1 bih {)
(6)
(d2 b1 bih Zd) - exp 6 b1 ^}o Zdo + { + Zd h@
2

2

where we use ψ = eΦ/Teff, and the fact that the net
charge residing on the dust grain is related to the
dust charge grain potential φ with respect to the
plasma potential φ by the relation Qd = CΦ, where
C is the capacitance of the dust grain (C = r). That
is to say −eZd = CΦ = rTeff ψ/e, from which we
}
have the normalized dust charges Zd = }o where
ψo = ψ(φ = 0) is surface floating potential with respect
to the normalized unperturbed plasma pontential at
infinit place a1 = 1/bilmNeo, a2 = 1/bihmiNiho/Neo ,
mi
with the ion to electro mass ratio ni = me
≈ 1840, δ1 =
1− β1βilψoZdo, and δ2 = 1− β1βihψoZdo.

S = S(0) + eS(1) + e2 S(2) + .....
3

= S(0) + / en
n=1

3

/S

l

l =-3

Let S be the state (column) vector (n, u, P, ϕ, Z)T,
describing the system’s state at a given position x
and instant time t. Consider small deviations from
the equilibrium state S(0)[= (1, 0.1, 0, 1)] by taking

(7)

^p, t h eilo

where є << 1 is a smallness parameter. We consider
the following stretched (slow) space and time
variables
ξ = є (x − λt) , τ = є2t,

(8)

where λ has the dimension of velocity, which will
be determined later and assume that all perturbed
states depend on the fast scales via the phase
θ = κx − ωt only (k is the wave number and ω is
the angular frequency), while the slow scales (ξ, τ)
enter the arguments of the lth harmonic amplitude
Sl(n) . The reality condition S-(nl) = Sl(n) * is met by all
state variables. The derivative operators appeared
in the system of the basic equations become
2
2 2 + 2 2
2 + 2
"
em
e
"
e
2t
2t
2t 2x
2x
2p
2p
2

(9)

Using (7)-(9) into equations (2)-(6) and
separate different orders of e. The equations of
the first-order approximation (n = 1) with the first
harmonic (l = 1) gives the first-order perturbed
quantities with the first harmonic, which is given by
n1(1) = - l2 / (~2 - cv l2) {1(1) = c1(11){ , u1(1) = - l~/ (~2 - cv
and
l2) j(1) = c2(11) {1(1), P1(1) = cc1(11) {1(1) = c3(11) {1(1)
Z1(1) = - K3 /K4 {1(1) = c4(11) {1(1) . Also, we obtain the linear
dispersion relation as
K4 l2
2
(10)
~2 =
2 + cv l
- K + K (1 + l )
(11)
1

3

4

where the values of the coefficients Λ3 and Λ4 are in
the Appendix.
Solving the second-order perturbed equations
gives the following compatibility condition
K4 (- K3 + K4)
l
o + l2 = d~
(11)
m= e
~ (- K3 + K4 (1 + l2)) 2 cv
dl
The second-order perturbed quantities of the
first harmonic is given by
n1(2) = c1(11){1(2) + 2 l
i

3. Derivation of the nls equation

(n)

2 (1) = (11) (2) + (21) 2 (1)
c1 {1 ic
{
2p { 1
2p 1

2 (1) = (11) (2) + (21) 2 (1)
{
c1 {1 ic1
{
2p 1
2x 1
cl
2
P1(2) = c3(11) {1(2) + i 2 (w2 + cvl2) {1(1)
2p
~
= c3(11) {1(2) + ic3(21) 2 {1(1)
2p
n1(2) = c1(11){1(2) + 2il
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and
K3 (2)
{
K4 1
The second-order perturbed quantities with l = 2
are
given byl2
2l2
2
n2(2) =
2
2 ; 2A1 + (1 + l ) +
2
(2~ - cvl )
~ - l2 cv
4
cvl (c + 2) (1)2
G {1 = c1(22) {1(1)2
+ 2 2
(~ - l cv) 2
Z1(2) = -

u2(2) =

cvl4 (c + 2)
l~
2
G
=
+
+
l
2
(1
)
_
A
1
2 (~2 - cvl2)
(~2 - l2 cv) 2
{1(11) = c2(22) {1(1)2

P2(2) =

~l3 (c + 1) (1)
cl
G {1 = c3(22) {1(1)2
= 2c2(22) 2 2
2~
(~ - l cv) 2

Z2(2) = -

1
(K3 A1 + K13) {1(1)2 = c4(22) {1(1)2
K

2

and
(1 ) 2
=
{2(2) A=
c5(22) {1(1)2
1 {1

where A1 is given by

1
6l2 K (~2 - cvl )
2
cvl4
6- l2 K4 c(1 + l2) + 2 2l2
m
+ 2 2
~ - k cv (~ - l cv) 2
+ 2 (~2 - l2 cv) (K3 + K4 K12)]
where Λ12, Λ13 are given in the Appendix.
Moreover, the second-order approximation
quantities with l = 0 are given by
2l3 (cv - m2)
1
G
=- mA2 + mK14 + vK15 - 2 2
n0(2) =
2
m (m - cv)
(~ - l cv) 2
{1(1) 2 = c1(20) {1(1) 2
4

where { / {1(1) for simplicity. P and Q are given by
(~2 - l2 cv)
l2 cv m 2 - 2
[c2lm (~ l cv)
2
2
~
2k w
l (cvl2 + ~2) m (vl2 + ~2)
c
- 2lcv m]
+
~
~
P =-

(w2 - m2 cv)
"- K4 [(~2 - l2 cv) K16 + l
2k2 w2 L4
(~K17 + lvK18)] + ~ (~2 - l2 cv) (K20 + K K19)}

Q =-

4

4. Nonlinear excitations

4

A1 =

Proceeding to the third-order approximation
(n = 3), and solving the first harmonic equations
(l = 1), we shall obtain the NLS equation
2
22
i 2x { + P 2 { + Q{ { 2 = 0 [12]
2p

The NLS equation (12) is known to possess
distinct types of localized constant profile (solitary
wave) solutions, depending on the sign of the
product PQ. To obtain those solutions, we assume
that the solution of Equation (12) is in the form

2

u0(2) =

1 ( mA2 + mK14 + vK15) {1(11)
l2 - gs
= c2(20) j1(1) 2

P0(2) =

1
(K + c(22)) {1(1) 2 = c3(20) {1(1)
m 15 2

Z0(2) = -

1
(K A + 2K13) {1(1) 2 = c4(20) {1(1)
K4 3 2

2

2

and
=
{0(2) A=
{1(1) 2 c5(20) {1(1)

2

2

] (p, x) = t (p, x) eik(p,x)

where ρ and κ are real variables which are
determined by Equation (13) into Equation (12) and
separating the real and the imaginary parts [2-4].
The different solutions are as show below:
A. Bright solitons
For PQ > 0, we find that the (bright) envelope
soliton,
p - ux m
,
t = to sec h2 c
L
1
8up - `X + 12 u2j x B ,
k=
2P
representing a localized pulse traveling at a speed
u and oscillating at frequency Ω (for u = 0). The
pulse width L depends on the constant maximum
amplitude square ρo as
2P
L=
Qto

where A2 is given by
1
m (K4 + (cv - m2) (- K3 + K4))
[2m (m2 - cv) (- K13 - K4 K12)
2~3 (cv - m2)
- K4 e mK14 + vK15 o]
(~2 - cvl2)
where Λ14, Λ15 are given in the Appendix.
A2 =

[13]

B. Dark solitons
For PQ < 0, we have the dark envelope soliton
(hole),
x - ux j
x - ux j B =
t = t1 81 sec h2 `
t1 tanh2 `
L'
L'
k=

1
1
[ux - ` u2 - 2PQt1j x]
2P
2
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representing a localized region of negative wave
density (shock) traveling at a speed u . And the pule
width L' is given by
P
L' = 2
Qt1

5. Gray solitons
Also, this type occurs when PQ < 0. The gray
envelope soliton is described by
t = t2 81 - a2 sec h2 `

x - ux jB
L''

1
8V x - ` 12 V o2 - 2PQt2j t + 6 B
2P o
p - ux m
a2 tanh c
L''
-1
- S sin
1/2
2
2 p ux
m E
;1 - a sec h c
L''
which also represents a localized region of negative
wave density, where, Θ is a constant phase, also S
is given by S = sinP × sin(u − Vo). The pulse width
is given by
P m1
Qt2 a
which depends on both ρ2 and a, which is given by
2c

a2 = 1 +

1 1 2- 2
(u V o ) G 1
2PQ t2

(PQ) is an independent parameter representing the
modulation depth(0 1 a G 1) . Vo is na independent
real constant which satisfies the condition [3]
Vo - 2 PQ

t2

G u G Vo + 2 PQ

t2

if Vo = u, in this case we have a = 1, and return to the
case of the dark envelope soliton.

6. Stability analysis and discussion
The standard stability analysis consists of linea
rizing around the monochromatic (Stokes’s wave)
solution of the NLS equation, i.e.
{ = {t eiQ {t x + c.c
2

Setting
~t = P2 lt c lt 2 - 2
2

2

Q
{t
P

1,0

2

~t = P2 lt c lt
2

2

2

- 2

Q
{t 2 m
P 1,0

So, the wave will be stable for all the values of
lt if the the product PQ is negative. However, for
the positive values of the product P Q the wave will
be will be instable and in this case the values of the
wave number will be less than the critical wave
number kcr which according to Equation (14) is
given by kcr = 2Q/P {t . In other words, the wave
will be instable for the values of the wave lengths
above the threshold wave length λcr = 2π/kcr,
defining the instability growth rate v' = Im ~t (l)
we will find that it will be maximum for lt = l / 2 .
It is clear that the stability depends only on
the sign of the product of both the dispersion and
nonlinear coefficients, so now the stability analysis
can be numerically studied depending on this fact
and the expressions of both P and Q. So, we draw
the contour plot at PQ = 0, as shown in Figures
(1)‑(3) to study the stability behavior with the
variation of σ, βil, and βih respectively.
To investigate the stability profile, we have
determined the critical wave number threshold kcr at
which PQ = 0, which indicates where the instability
sets in. The variation in the critical wave number kcr
with respect to σ is shown in Figure 1. It is clear that
increasing σ increases the critical wave number kcr
slowly until approaches certain value σ ≈ 0.08, then
the critical wave number kcr increases as σ shrinks.
The effect of βil on the critical wave number kcr are
displayed in Figure 2. Recalling that βil = Te/Til,
which indicates for Te >> Til, βil has high value. It is
clear that the behavior of the critical wave number
kcr with βil is similar to Figure 1, except for the
critical value of βil is here 21,which indicates that for
certain βil value we may have two modes. Finally,
an estimation of the effect of the βih on the variation
of the critical wave number kcr is shown in Figure 3
(note that βih = Te/Tih). It is clear that increasing βih
leads to shrinks the critical wave number kcr till βih ≈
0.7 then enhancement of βih increases kcr sharply. In
Figure 1 and 2 (3) the area under (above) the curve
represents the instability region, however, above
(below) the curve the stable solitons can exist.
1,0

k=

L'' =

NLS equation in the previous section, we get the
nonlinear dispersion relation

m

and taking the perturbation {t 1 to be of the form
{t 1 = {t 1,0 ei(lpt - ~xt ) + c.c and substituting in the resultant

cr
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7. Summary
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Figura 2. Variation of wave numbr k with the ratio of electron temperature to the low ion temperature βil for σ = 0.01, and βih = 1.1.
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To summarize, we have investigated the
modulational instability of the envelope dusta
coustic solitary waves in an unmagnetized dusty
plasma consisting of varying charged dust grains,
isothermal electrons, and two ion species. The
critical wave number threshold kcr, which indicates
where the instability sets in, has been determined
for various regimes. The present study shows that
the existence of two-ion temperature distributions
in dusty plasmas introduces unique features for
the nonlinear wave modulation which do not exist
in ordinary dusty plasmas. The effects of the ratio
between the dust temperature to the effective tem
perature σ, the ratio of electron temperature to the
high ion temperature βih and the ratio of electron
temperature to the low ion temperature βil are studied
on the wave propagation number k. The stability/
instability of the solitons depend only on the sign
of PQ product. The stable/instable regions of the
solitons are cleared in Figures 1-3. Increasing σ and
βil increase the critical wave number kcr slowly until
approaches certain value σ ≈ 0.08 and βil = 21, then
the wave number kcr increases as σ and βil shrink.
Increasing βih leads to shrinks the wave number
kcr till βih ≈ 0.7 then enhancement of βih increases
kcr sharply. Such behavior reflects the existence of
modes can propagate in such plasma system.
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Figura 3. Variation of wave numbr k with the ratio of electron temperature to the high ion temperature βih for βil = 15, and σ = 0.01. 14.

8. Appendix:
the coefficients Λi (i = 1, 2, ...., 11)
1 ( Neo b12 + bNilo b12 + Niho b12)
2
1
K2 = (Neo b13 b13 - bNilo b13 - N b32)
6

K1 =
0,08
Stable Solition

iho

0,06

K3 = e Z

do b1 }o

b
0,04

b1 - ba d1 b1 - a2 b2 d2
1

K4 = e Z

do b1 }o

0,02

Instable Solition
0.8

1.0

1.2

k

K5 =
1.4

1.6

1.8

Figura 1. Variation of wave numbr k with the ratio between the dust
temperature to the effective temperature σ for βil = 15, and βih = 1.1.

1 - Z
( e
2

do b1 }o

K6 = - e Z

b1 - ba1 b1 - a b2
2

b12 + b2 a1 d1 b12 + a2 b22 d2)

do b1 }o

b12 + b2 a1 b12 + a2 b22

1
K7 = - e Zdob } b
2
1 o

2
1
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1 - Z b} 3 - 3
( e
b1 b a1 d1 b13 - a2 b32 d2)
6
1
K9 = (- e Z b } b13 - b3 a1 b13 - a2 b32)
2
1
K10 = - e Z b } b13
2
1
K11 = - e Z b }o b13
6

K8 =

do 1 o
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Caracterização de Catalisadores Ni/HMOR,
Pt/HMOR, Ni-Pt/HMOR por Difração de Raios-X
Geovana do Socorro Vasconcelos Martins e Meiry Gláucia Freire Rodrigues1

Abstract
CHARACTERIZATION OF CATALYSTS Ni/HMOR, Pt/HMOR, Ni-Pt/HMOR by XRD
From the 60’s, the catalysts employed in this n-hexane isomerization were monometallic ones which were
constituted by platinum or palladium (Pt or Pd) supported on zeolites. In virtue of the high operational costs,
the industry tries to minimize the percentage of these metals in the supporting catalysts and since then appears
a new class of bimetallic catalysts, where the metallic phase is constituted by a noble metal (Pt or Pd) and a
low cost metal (like nickel, cobalt among other metals). In this work were prepared monometallic (Ni, Pt) and
bimetallic catalysts (Pt-Ni), supported on the NH4MOR zeolite. The catalysts were obtained by competitive
ionic exchange and they were characterized by EDX and XRD. Through the EDX results it was possible
to verify the incorporation of the metals in the mordenita zeolite. The XRD patterns revealed that the ionic
exchange and calcination processes did not modify the crystallographic parameters and it was verified the
presence of phases corresponding to the platinum and nickel oxides.
Key-words: Nickel. Platinum. Mordenite. XRD.

1. Introdução1
Nas grandes cidades, a combustão da gasolina
e diesel nos veículos automotores é responsável
pela emissão de materiais particulados e gases
tóxicos como o monóxido de carbono, dióxido de
carbono, óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e
chumbo. Devido ao impacto ambiental provocado
pela exposição destes compostos na atmosfera, a
crescente preocupação com o meio ambiente e as
novas restrições ambientais antipoluentes para os
combustíveis, em particular a gasolina, tem movido
as comunidades científicas no sentido de encontrar
alternativas tecnológicas mais limpas capazes de
eliminar ou diminuir a emissão de poluentes [1].
1. Programa de Pós-graduação em Engenharia Química
(PPGEQ), Unidade Acadêmica de Engenharia
Química (UAEQ), Centro de Ciências e Tecnologia
(CCT), Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG). E-mail: meiry@deq.ufcg.edu.br

As legislações ambientais propuseram que as
indústrias procurassem alternativas para a produção
de combustíveis mais limpos limitando a quantidade
de compostos aromáticos (particularmente de
benzeno) e a suspensão do chumbo de tetraetila na
gasolina. A retirada desses aditivos tem impacto
negativo no índice de octanagem da gasolina e
muitos trabalhos têm sido desenvolvidos com
o intuito de elevar este índice através de outra
alternativas [2].
Gasolinas contendo grande quantidade de com
postos de cadeia linear possuem um baixo índice
de octanagem. O aumento da octanagem está
associado à estrutura química dos hidrocarbonetos
presentes na gasolina. Quanto mais ramificado for
o hidrocarboneto, mais este combustível resistirá
à compressão sem sofrer queima espontânea nos
motores de combustão interna e, assim terá maior
número de octanas [3].
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Os catalisadores, tradicionalmente, utilizados no
processo de isomerização das n-parafinas são a
base de platina ou paládio suportado em alumina
clorada e platina suportada na zeólita mordenita
[4]. Os catalisadores suportados em alumina são
bem mais ativos que os catalisadores suportados
na mordenita (são mais resistentes à contaminação)
e podem operar a baixas temperaturas, mas esses
catalisadores causam problemas de corrosão,
poluição e requerem constantes regenerações com
cloro, além de serem muito susceptíveis à conta
minação por compostos aromáticos e enxofre [4,5].
No caso de catalisadores aplicados à reações
de isomerização, a substituição de catalisadores
monometálicos de platina utilizados atualmente,
de alto custo, por um catalisador bimetálico Pt-Ni
tornaria os custos de processo minimizados.
A inserção de um segundo metal no sólido
zeolitico (formando catalisadores bimetalicos)
acarreta expressivos acréscimos a atividade dos
catalisadores e seletividade a formação de isômeros
ramificados. Os catalisadores bimetalicos são mate
riais de grande interesse, porque um metal pode ajustar
e/ou modificações às propriedades catalíticas do outro
metal em consequência dos efeitos eletrônicos e
estruturas. Eles são influenciados pelo efeito tamanho
das partículas e pela dispersão, como também pela
relação entre partículas do metal e o suporte em virtude
da deficiência eletrônica do metal devido à interação
do metal-suporte [6]. As zeólitas exibem diversas
vantagens para a preparação de partículas metálicas
ou bimetálicas desde que os percursores metálicos ou
bimetálicos possam ser localizados na estrutura [7].
As zeólitas contêm canais e cavidades de
tamanho microporoso uniforme e acidez e estão,
gradualmente, substituindo catalisadores ácidos
amorfos na isomerização de n-parafinas [8-13].
A platina suportada em catalisadores do tipo HY e
H-Mordenita com vários teores de platina ou várias
razões silício/alumínio foram testadas na conversão
de n-hexano e n-heptano [5, 14].
A mordenita apresenta uma estrutura cristalina
complexa contendo dois tipos de canais de poros
e cavidades formadas por anéis de cinco tetraedros
unidos entre si por anéis de quatro tetraedros. A
união destas unidades básicas forma cadeias que ao
combinarem-se entre si originam lâminas gerando

a estrutura tridimensional. Assim, formam-se dois
sistemas de canais de abertura elíptica que se
interceptam entre si: um sistema de canais grande,
paralelo ao eixo c, formado por anéis de 12 átomos
de oxigênio com diâmetro de 5,9 x 7,1 Å; e um
sistema de canais pequeno, com abertura de canal
de 2,7 x 5,7 Å de 8 átomos de oxigênio [5].
Visando dar continuidade em nossos trabalhos
[15-26] este estudo visa desenvolver catali
sadores bimetálicos (Ni – Pt)/HMOR com o intuito
de minimizar o custo de catalisadores mono
metálicos (Pt/HMOR). Para tal finalidade foram
preparados catalisadores monometálicos (Ni,
Pt) e bimetálicos (Ni-Pt) suportados na zeólita
Mordenita e caracterizados através das técnicas de
Espectrometria de Raios-X por Energia Dispersiva
(EDX) e Difração de Raios-X (DRX).

2. Materiais e métodos
Preparação dos catalisadores monometálicos (Ni e Pt) e bimetálicos (Ni-Pt)
Para preparação dos catalisadores mono e bime
tálicos utilizaram-se a zeólita comercial Mordenita
fornecida pela ZEOLYST com razão (Si/Al) de 10. A
zeólita foi submetida à troca iônica competitiva, que
consiste em introduzir na fase sólida um excesso de íons
competidores (NH4+) com os precurssores dos metais
desejado [Pt(NH3)4]2+ e [Ni(NH3)6]2+. As soluções dos
precursores foram preparadas de modo a atingir uma
concentração de 0,01mol.L-1 do complexo [Pt(NH3)4]
Cl2 e uma concentração 0,05 mol.L-1 do complexo
de Ni(NH3)6]Cl2 de forma que a razão de competição
(NH4+/Pt2+) empregada fosse de 10 e (NH4+/Ni2+) fosse
de 20. A solução foi adicionada lentamente sob agitação
e à temperatura ambiente, a uma suspensão da zeólita
NH4+MOR contendo um volume de água necessário
para que atingisse uma concentração final de 0,001
(Pt2+) e 0,005 mol.h-1 (Ni2+). Após um período de 70
horas sob agitação, os sólidos foram centrifugados e
secos a 110°C por 2 horas.
Neste trabalho foram preparados catalisadores
monometálicos de níquel e platina e bimetálico supor
tado na zeólita mordenita com os seguintes teores:
100Ni/HMOR (A), 20Ni80Pt/MOR (B), 40Ni60Pt/
MOR (C), 50Ni50Pt/HMOR (D), 60Ni40Pt/MOR
(E), 80Ni20Pt/MOR (F), 100Pt/MOR (G).
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Caracterização dos catalisadores
Espectrometria de Raios –X por Energia
Dispersiva (EDX) - Equipamento utilizado foi um
Espectrômetro de Raios-x por Energia Dispersiva –
EDX-700 Shimadzu.
Difração de Raios-X (DRX) - equipamento
Shimadzu XRD-6000, radiação CuKa (40KV, 30
mA), tamanho de passo de 0,02 Q e tempo por
passo de 1 s, velocidade de varredura de 2 o/min.

3. Resultados e discussões
A composição química da zeólita NH4+MOR
e dos catalisadores mono e bimetálicos, contendo
platina e níquel, estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Composição Química: zeólita NH4+MOR e dos catalisadores mono e bimetálicos: A; B; C; D; E; F e G.
NiO

SiO2/
Al2O3

_

_

10,52

-

1,50

10,48

Catalisadores

SiO2

Al2O3

PtO2

NH4+MOR

90,25

8,61

A

89,04

8,49

B

84,75

8,58

5,30

0,17

9,87

C

87,34

8,36

2,94

0,29

10,44

D

86,39

8,43

3,21

0,85

10,24

E

87,34

8,36

2,94

0,29

9,45

F

88,25

8,58

0,73

1,12

10,28

G

85,48

8,16

5,86

_

10,47

É possível observar a partir dos resultados da
Tabela 1, que as amostras em estudo apresentam um
alto teor de óxido de silício (SiO2), que segundo a
literatura é característico da zeólita mordenita [27].
O baixo teor de alumínio confere a zeólita o caráter de

possuir resistência a contaminantes como o enxofre
e água. O processo de troca iônica competitiva
mostrou-se eficiente, pois houve a incorporação
de metais no sólido zeólitico. Os demais óxidos
com teores abaixo de 1% na composição da zeólita
não provocam mudanças significativas em suas
propriedades sendo consideradas como impurezas.
As Figuras 1 (a, b, c, d, e, f, g, h) mostram
os difratogramas das amostras NH4+MOR e dos
catalisadores mono e bimetálicos, contendo platina
e níquel, com varredura de 0 a 45°.
O difratograma da zeólita NH4+MOR comercial
(Figura 1a) apresentou um típico espectro da estru
tura da mordenita, ou seja, com picos constituintes
do material analisado em 2q = 22,24°; 25,68°;
26,24° e 27,62° [28].
Comparando os difratogramas dos catalisadores
após troca iônica e calcinação (Figuras 1 b, c, d,
e, f, g, h) com a zeólita NH4+MOR foi possível
verificar que os picos característicos da NH4+MOR
permanecem intactos.
Após uma análise mais detalhada dos difra
togramas, verificou-se o aparecimento de picos
adicionais na faixa do ângulo 2θ de 27° a 45° como
pode ser observado nas ampliações (Figuras 2 (a, b,
c, d, e, f e g)).
É possível identificar a presença dos picos a
37,25° e 44,57° para o catalisador A correspondentes
a presença dos óxidos de níquel e o níquel metálico.
Enquanto no catalisador G aparecem os picos a
27,94°; 33,53° e 34,85° equivalentes aos diferentes
óxidos de platina (PtO e PtO2) presentes.
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Figura 1. (a) - Difratograma da zeólita NH4+MOR. (b) - Difratograma do catalisador A. (c) - Difratograma do catalisador B. (d) - Difratograma do catalisador C. (e) - Difratograma do catalisador D. (f) - Difratograma do catalisador E. (g) - Difratograma do catalisador F.
(h) - Difratograma do catalisador G.
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Figura 2. (a) - Ampliação do difratograma do catalisador A. (b) - Ampliação do difratograma do catalisador B. (c) - Ampliação do difratograma do catalisador C. (d) - Ampliação do difratograma do catalisador D. (e) - Ampliação do difratograma do catalisador E. (f) - Ampliação do difratograma do catalisador F. (g) - Ampliação do difratograma do catalisador G.
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Também é possível identificar a presença
dos picos 33,53° e 39,74°atribuídos aos óxidos
de platina (PtO e PtO2) e que se encontram no
catalisador B, enquanto os picos 27,95°, 27,92°
39,74°, 33,25° e 39,74° são atribuídos aos óxidos
de platina (PtO2) que são exibidos nos catalisadores
de C, D, E, F e G, respectivamente. Entretanto
verificou-se o aparecimento do pico a 37,25°
correspondente ao óxido de níquel para todos os
catalisadores bimetálicos.
A Tabela 2 apresenta os parâmetros cristalo
gráficos (parâmetros de rede e volume de célula
unitária) das diferentes amostras, obtidos via
difração de raios X.
Tabela 2. Resultados de parâmetros cristalográficos calculados
por Difração de Raios-X.
Catalisadores

Parâmetros de rede (nm)

Volume

a

b

c

NH4+MOR

1,81

2,053

0,753

2,7987

NaMOR

1,81

2,053

0,753

2,7988

A

1,80

2,053

0,753

2,7942

B

1,81

2,053

0,753

2,7967

C

1,81

2,042

0,753

2,7842

D

1,81

2,053

0,753

2,8000

E

1,81

2,041

0,753

2,7830

F

1,81

2,053

0,752

2,7970

G

1,81

2,053

0,753

2,7985

*da célula nitária (nm3)**IZA.

É possível verificar, a partir dos dados da Tabela 2
que os parâmetros cristalográficos das amostras
(NH4+MOR) e amostras após troca iônica e calcinação
não apresentaram modificações consideráveis.
Comparando as [29] referidas amostras com a
amostra padrão IZA não foram observadas alterações
dos parâmetros cristalográficos.
Tabela 3. Resultados de tamanhos médios de cristalitos.
Catalisadores

Tamanho médio dos cristalitos (nm)

NH4+MOR

27,55

A

44,90

B

38,85

C

39,03

D

51,86

E

53,64

F

57,86

G

49,49

Também é possível identificar a presença
dos picos 33,53° e 39,74°atribuídos aos óxidos
de platina (PtO e PtO2) e que se encontram no
catalisador B, enquanto os picos 27,95°, 27,92°
39,74°, 33,25° e 39,74° são atribuídos aos óxidos
de platina (PtO2) que são exibidos nos catalisadores
de C, D, E, F e G, respectivamente. Entretanto
verificou-se o aparecimento do pico a 37,25°
correspondente ao óxido de níquel para todos os
catalisadores bimetálicos.
A partir dos resultados da Tabela 3, observa
‑se que os tamanhos médios de cristalitos para
a amostra NH4+MOR foi de 27,55 nm, a amostra
contendo somente platina (catalisador G) 49,49 nm,
amostra contendo somente níquel (catalisador A)
44,90 nm, as amostras contendo (níquel + platina)
apresentaram valores de 38,85 nm, 39,03 nm, 51,86
nm, 53,64 nm e 57,86 nm para os catalisasores B,
C; D, E e F, respectivamente.
Ao comparar o tamanho médio dos cristalitos
da amostra NH4+MOR com as amostras contendo
níquel ou platina (monometálicos), observa-se
um aumento do tamanho dos cristalitos. Estes
resultados estão de acordo com a literatura [30].
Comparando o tamanho médio dos cristalitos
da amostra NH4+MOR com as amostras contendo
níquel + platina (bimetálicos), verifica-se que
ocorre um aumento do tamanho do cristalito.
À medida que o teor de platina aumenta o tamanho
médio dos cristalitos diminui, por exemplo, para
a amostra (F) o valor foi de 57,86 nm enquanto
para amostra (B), apresentou um menor tamanho
de cristalitos (38,85 nm), de acordo com a
literatura [30]. Este comportamento pode ser
justificado pela interação da platina com o níquel.

4. Conclusões
De acordo com os difratogramas da amostra
contendo níquel (catalisador A) observou-se o apare
cimento de dois picos a 37,25° referente ao óxido
de níquel e 44,51° equivalente ao níquel metálico.
Nos difratogramas do catalisador (G), o apare
cimento de picos a PtO = 33,53° e PtO2 = 27,94° e
34,85° foram observados.
Para os catalisadores bimetálicos (Ni + Pt),
observou-se o aparecimento dos picos referentes
aos óxidos NiO, PtO e PtO2.
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The Use of Aminopyrazolopyridines
in the synthesis of Novel Aminopyrido
[2,3:3’,4’] pyrazolo[5,1-c]triazines
M.A. Metwally1, H. A. Etman, H. E. Gafer and A. M. Khalil

Abstract
Pyrazolopyridinyl diazonium salt 2 was used as a key intermediate for the synthesis of novel aminopyrido
[2,3:3`,4`] pyrazolo [5,1-c] triazines 4,6,8 and 11 and pyrido [2,3:3`,4`] pyrazolo [5,1-c] triazines 13.
The structures of the hitherto unknown ring systems have been confirmed by IR, 1H-NMR, C13 NMR and mass
spectral data.
Key-words: Aminopyrazolopyridines. Synthesis. Ring systems.

In1 view of the reported biological activities
of triazines [1-5] as well as pyrazolopyridines [6],
we were interested in the synthesis of molecules
with the heterocyclic system pyrido[2,3:3`,4`]
pyrazolo[5,1-c]triazine. Such heterocyclic system
has been used as disperse dyes (for polyester,
polyamide, acrylic fibers) [7], as antibacterial
agents [8] and as fungicides [9].
The key starting material 3-aminopyrazolo[3,4-b]
pyridine (1) can be prepared by the reaction
of
2-chloro‑3,6-dimethylnicotinonitrile
with
hydrazine hydrate. Its versatility derives from the
easy access of 1 from acetyl acetone and cyano
acetamide [10, 11]. Diazotization of compound 1
gave the pyrazolopyridinyl diazonium salt 2.
Furthermore, compound 2 reacted with phenacyl
cyanide to give the corresponding 3-hydrazono
pyrazolopyridine derivative 3. The structure of
3(3`) was assigned on the basis of IR, 1H NMR
1. Prof.Dr. M.A. Metwally, Department of Chemistry,
Faculty of Science, University of Mansoura, P.O. Box
23, Mansoura, Egypt. E.mail: mamegs@mans.edu.eg.

and elemental analysis. Its IR spectrum showed
a characteristic absorption band at υ = 2215 cm-1
corresponding to the cyano group.
When the hydrazono compound 3 was
boiled in acetic acid, it was cyclized to the
aminopyrido[2,3:3`,4`]pyrazolo[5,1-c]triazine
derivative 4. The reaction proceeds through
tautomeric structure 3/ by nucleophilic attack of
ring nitrogen to the cyano group (Scheme 1). The
IR spectrum of 4 clearly indicated the lack of cyano
absorption band and revealed the characteristic NH2
absorption bands at 3376, 3192 cm-1 in addition to the
carbonyl absorption band at 1657 cm-1. The 1H NMR
spectrum showed two singlet signals at δ = 3.00 and
3.30 of two methyl group protons, singlet signal at
δ = 7.30 of the pyridine ring proton, and multiplet
signal at δ = 7.55-8.10 of the aromatic protons.
Further confirmation of the structure 4 could be
given through the mass spectrum which gave m/z =
319 (M+ + H, 100%) corresponding to the molecular
weight of the molecular formula [C17H14N6O + H]
of the assigned structure.
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The pyrazolopyridinyl diazonium salt 2 was
reacted with acetothioacetanilide to give a
product with m.p. 230-231°C. By considering the
spectroscopic data in addition to elemental analysis
data, this reaction product could be formulated as
the 3-hydrazonopyrazolo[3,4-b]-pyridine derivative
5 (Scheme 2). The IR spectrum showed stretching
frequencies of the OH group at 3403 cm-1, two NH
groups at 3234 and 3189 cm-1, CO group at 1681
cm-1and CS group at 1373 cm-1. The lower intensity
of the carbonyl group as well as the appearance of
OH absorption band indicates the presence of the
equilibrium between keto and enol forms (5 and 5’).
Its 1H NMR spectrum revealed three singlet signals
corresponding to three CH3 at δ = 2.40, 2.50, 2.55,
a singlet at δ = 7.20 due to pyridine C5-H proton, a
multiplet in the region δ = 7.50-7.90 due to aromatic
protons in addition two singlet signals at δ = 11.50
and 13.10 due to two NH protons.
Further confirmation of structure 5 was given
via its cyclization in boiling ethanol containing a
catalytic amount of triethylamine (TEA) to give
the corresponding pyrido[2,3:3`,4`]pyrazolo[5,1-c]
triazine derivative 6. The structure of 6 was
established based on the data of IR, 1H NMR, MS
and elemental analysis. The IR spectrum showed
the absence of carbonyl absorption frequency

near 1681 cm-1 which was taken as indication for
the loss of water. Its 1H NMR spectrum confirmed
the presence of three CH3 protons as three singlet
signals at δ = 3.00, 3.30 and 3.35, pyridine C5-H
proton as singlet signal at δ = 7.30 in addition to
the aromatic protons as multiplet signal at δ =
7.55‑7.90.
Moreover, the mass spectrum of 6 gave m/z =
349 (M+ + H, 40%)
[C18H16N6S + H] of the assigned structure, in
addition to other fragments at m/z = 333 (63), 319
(100), 296 (10), 221 (10).
The pyrazolopyridinyl diazonium salt 2 was
reacted with 2-benzothiazolyl acetonitrile to give
the corresponding hydrazone azo derivative 7&7/
(scheme 3). The IR spectrum of 7 showed the
absorption bands of NH (3158) and CN (2215).
Its 1H NMR spectrum revealed the signals of
two CH3 protons at δ = 3.00 and 3.25, pyridine
C-5 proton at = 7.30 in addition to the signals of
aromatic protons at δ = 7.55-7.70, 8.00 and 8.15.
The mass spectrum of 7 gave m/z = 348 (M+ +
H, 17%) corresponding to the molecular weight
of the molecular formula [C17H13N7S + H] of the
assigned structure. In addition, other fragments
were appeared at m/z (%) = 310 (15), 265 (100),
201 (90), 175 (50), 148 (25).
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Cyclization of the hydrazono derivative 7 into
the corresponding pyrido[2,3:3`,4`]pyrazolo[5,1-c]
triazine 8 was carried out by heating in acetic acid.
The structure of 8 was established based on the IR,
1
H NMR and MS spectral data. The IR spectrum
confirmed the lack of cyano group and showed the
characteristic absorption bands for NH2 at ν = 3340
and 3198 cm-1. The 1H NMR spectrum revealed
singlet signals at δ = 3.00, 3.25 and 7.30 due to
protons of two methyl groups and pyridine ring,
respectively. Also, the spectrum showed multiplet
signal at δ = 7.50-7.65 due the aromatic protons
and two doublet signals at δ = 8.00 and 8.15 of two
aromatic protons.
The mass spectrum of 8 gave m/z = 348 (M+ +
H, 100%) corresponding to the molecular formula
[C17H13N7S + H], in addition to two fragments at
m/z (%) = 268 (10), 163 (10).
Coupling of the diazotized amino-4,6-dimehtyl
‑pyrazolo[3,4-b]-pyridine 2 with cyanoacetamide
9a, cyanoacetic acid hydrazide 9b and 2-benzothiazolylcyanoacetamide 9c in ethanol and sodium acetate solution afforded the corresponding hydrazono derivatives 10a(10a`), 10b(10b`) and 10c(10c`)
respectively. The hydrazono derivatives 10a-c underwent cyclization in acetic acid to give the corre-

sponding pyrido[2,3:3`,4`]-pyrazolo[5,1‑c]‑triazine
derivatives 11a-c respectively (Scheme 3). The
structure of the products 10 and 11 was based on the
spectral data and their correct elemental analyses.
The IR spectrum of 10a (for example) showed
three bands at 3312, 3187 and 3245 cm-1 assigned
to the stretching frequencies of amidic NH2 and NH
groups in addition to bands 2209 and 1662 cm-1
corresponding to the conjugated nitrile and carbonyl
groups, respectively. While the IR spectrum of
corresponding cyclized derivative 11a showed the
absence of nitrile absorption band and appearance
of new absorption bands at 3405 and 3271 cm-1
assigned to the NH2 of the triazine ring.
The 1H NMR spectra of 10a-c and 11a-c
showed two singlet signals of two methyl groups
near δ = 3.00 and 3.25 and singlet signal due to the
pyridine proton near δ = 7.10.
The mass spectrum of 10b and 11b revealed the
molecular ion peak at m/z = 273 (M+ + H) corresponding
to the molecular weight of the molecular formula
[C11H12N8O + H], but at 55% intensity for compound
10b and 100% intensity for compound 11b.
The diazonium salt 2 reacted with phenacyl
bromide in pyridine to give the corresponding
3-hydrazonopyrazolopyridine derivative 12. The
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structure of 12 was assigned on the basis of IR,
1
H NMR and elemental analysis. Its IR spectrum
showed a characteristic absorption band at ν = 3346
cm-1 corresponding to NH in addition to the
characteristic absorption band for carbonyl group at
ν = 1674 cm-1 (Scheme5).
Refluxing of 12 in dimethylformamide led to
the formation of a product, which has the molecular
formula C16H13N5O indicating the loss of HBr
molecule to afford the product 13 instead of 14. The
structure of 13 was inferred from its spectral data
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13 showed absorption bands at 3191 and 1646 cm-1
corresponding to NH group and CO groups. The
1
H NMR spectrum revealed three singlet signals
at δ = 2.90, 3.00, and 7.15 due to protons of two
methyl groups and pyridine ring, respectively.
The mass spectrum of 13 exhibited the molecular
ion peak at m/z = 291 (M+, 50%) corresponding to
the molecular formula C16H13N5O in addition to
other peaks at m/z = 105 (100), 77 (60) as shown in
the fragmentation scheme (6).
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1. Experimental
Melting points oC (uncorrected) were taken on
a Fisher electric melting point apparatus. Elemental
analyses were carried out in the Microanalytical
Unit, Faculty of Science, Mansoura and Cairo
Universities. Infrared spectra were recorded on a
SP‑2000 Pye-Unicam Spectrometer. 1H-NMR
spectra were obtained with Varian-Gemini 200 MHz
and Brucker 250 MHz TMS (Internal standard,
d = 0 ppm). Mass spectra were recorded on a

GCMS QP1000EX Schimadzu mass spectrometer
at 70 eV. The purity of the synthesized compounds
were tested by thin layer chromatography (TLC),
and no by products were noticed in all cases.
Synthesis of 3-Amino-4,6-dimethyl-1H
‑pyrazolo[3,4-b]pyridine (1)
This compound was prepared according to
literature procedure [10,11]; m.p. = 276-277°C, lit.
m.p. = 272-273°C.
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IR (n/cm-1): 3388, 32387, 3188 (NH2, NH) and
1630 cm-1 (C=N).
1
H NMR (DMSO): d/ppm = 2.40 (s, 3H, CH3),
2.50 (s, 3H, CH3), 5.05 (s, 2H, NH2), 6.60 (s, 1H,
pyridine C-5), 11.65 (s, 1H, NH).
13
C NMR (DMSO): d/ppm = 18.27, 24.04,
104.16, 115.48, 142.21, 148.14, 152.85, 157.41.
Pyrazolopyridinyl diazonium chlorid (2)
Sodium nitrite solution (0.69 g, 0.01 mol) was
added dropwise with stirring during 15 min. to an
ice-cooled solution of compound 1 (1.62 g, 0.01
mol) at 0-5°C, dissolved in concentrated HCl (3 ml)
and water (2 ml). At the end of addition, the stirring
was continued for further 15 min.
Synthesis of pyridopyrazolotriazine dyes 3 and
5:(General Procedure)
To a cold solution of phenacyl cyanide or
acetothioacetanilide (0.01 mol of each) in ethanol
(50 ml), about 3 g of sodium acetate were added.
The solution was stirred and then the diazonium
salt solution 2 (0.01 mol) was added dropwise with
stirring. Stirring was continued for 2 h. The products
so formed were collected by filtration and washed
with water followed by cold ethanol. The isolated
compounds were recrystallized from ethanol to give
3 and 5 with (orange, brown) colours.
2-[2-(4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3yl)hydrazono]-3-oxo-3-phenylpropanenitrile (3)
m.p. = 260-261°C. Yield = 62%.
IR (n/cm-1): 3097 (NH), 2215 (CN) and 1678
cm-1 (CO).
1
H NMR (CDCl3): d/ppm = 2.40 (s, 3H, CH3),
2.50 (s, 3H, CH3), 7.30 (s, 1H, pyridine C-5),
7.55‑8.10 (m, 5H, Ar-H), 9.80 (s, 1H, NH), 14.20
(s, 1H, NH).
MS (M+H; CI iso-butane): m/z (%) = 349 (100),
310 (44), 274 (10), 189 (20).
Analysis:
C18H16N6S
(348.42)

Calcd. % :

C, 62.05;

H, 4.63;

N, 24.12

Found % :

C, 62.12;

H, 4.60;

N, 24.15

2-[2-(4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]
pyridin-3-yl)-hydrazono]-3-oxo-Nphenylbutanethioamide (5)
m.p. = 230-231°C. Yield = 75%.
IR (n/cm-1): 3403 cm-1 (OH), 3234, 3189 (2NH),
1681 cm-1 (CO) and 1373 cm-1 (CS).
1
H NMR (CDCl3): d/ppm = 2.40 (s, 3H, CH3),
2.50 (s, 3H, CH3), 2.55 (s, 3H, CH3), 7.20 (s, 1H,
pyridine C-5), 7.40 (s, 1H, NH), 7.50-7.90 (m, 5H,
Ar-H), 11.50 (s, 1H, NH), 13.10 (s, 1H, NH).
MS (M+H; CI iso-butane): m/z (%) = 367 (20),
349 (100), 333 (30), 315 (15).
Analysis:
C18H18N6OS Calcd. % :
(366.44)
Found % :

C, 59.00;

H, 4.95;

N, 22.93

C, 59.07;

H, 4.91;

N, 22.97

Aminopyrido[2,3:3`,4`]pyrazolo[5,1-c][1,2,4]
triazine derivative (4)
Compound 3 (1.59 g, 0.005 mol) in acetic acid
was heated under reflux for 1/2 h, and then allowed
to cool. The yellow solid product 4 was collected
by filtration, washed with cold ethanol, and recrys
tallized from ethanol/DMF mixture (1:1).
m.p. = > 300°C. Yield = 86%.
IR (n/cm-1): 3376, 3192 (NH2), 1657 (CO) and
1607 cm-1 (C=N).
1
H NMR (CDCl3/CF3COOD): d/ppm = 3.00 (s,
3H, CH3), 3.30 (s, 3H, CH3), 7.30 (s, 1H, pyridine
C-5), 7.55-8.10 (m, 5H, Ar-H).
MS (M+H; CI iso-butane): m/z (%) = 319 (25),
301 (100).
Analysis:
C17H14N6O
(318.33)

Calcd. % :

C, 64.14;

H, 4.43;

N, 26.40

Found % :

C, 64.22;

H, 4.48;

N, 26.31

Pyrido[2,3:3`,4`]pyrazolo[5,1-c]triazine
derivative (6)
A solution of 5 (1.83 g, 0.005 mol) in ethanol
and catalytic amounts of triethylamine was heated
under reflux for 1 h. The product formed on hea
ting was collected by filtration, washed with cold
ethanol, and recrystallized from ethanol/DMF mix
ture (1:1) to give brown crystals of 6.
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m.p. = > 300°C. Yield = 92%.
IR (n/cm-1): 3230 (NH) and 1590 cm-1 (C=N).
1
H NMR (CDCl3/CF3COOD): d/ppm = 3.00 (s,
3H, CH3), 3.30 (s, 3H, CH3), 3.35 (s, 3H, CH3), 7.30
(s, 1H, pyridine C-5), 7.55-7.90 (m, 5H, Ar-H).
MS (M+H; CI iso-butane): m/z (%) = 349 (40),
333 (63), 319 (100), 296 (10), 221 (10).

Analysis:

Analysis:
C18H16N6S
(348.42)

Calcd. % :

C, 62.05;

H, 4.63;

N, 24.12

Found % :

C, 62.12;

H, 4.60;

N, 24.15

Hydrazono azo derivatives (7)
To a cold solution of 2-benzothiazolylacetonitrile
(0.01 mol) in ethanol (50 ml), about 3 g of sodium
acetate were added. The solution was stirred and then
the diazonium salt solution 2 (0.01 mol) was added
dropwise with stirring. Stirring was continued for 2
h. The product so formed was collected by filtration
and washed with water followed by cold ethanol.
The isolated brown compound was recrystallized
from ethanol to give 7.
m.p. = 218-219°C. Yield = 78%.
IR (n/cm-1): 3158 (NH) and 2215 cm-1 (CN).
1
H NMR (CDCl3/CF3COOD): d/ppm = 3.00
(s, 3H, CH3), 3.25 (s, 3H, CH3), 7.30 (s, 1H, pyridine
C-5), 7.55-7.70 (m, 2H, Ar-H), 8.00 (d, 1H, Ar-H),
8.15 (d, 1H, Ar-H).
MS (M+H; CI iso-butane): m/z (%) = 348 (17),
310 (15), 265 (100), 201 (90), 175 (50), 148 (25).
Analysis:
C17H13N7S
(347.40)

H NMR (CDCl3/CF3COOD): d/ppm = 3.00 (s,
3H, CH3), 3.25 (s, 3H, CH3), 7.30 (s, 1H, pyridine
C-5), 7.50-7.65 (m, 2H, Ar-H), 8.00 (d, 1H, Ar-H),
8.15 (d, 1H, Ar-H).
MS (M+H; CI iso-butane): m/z (%) = 348 (100),
268 (10), 163 (10).
1

Calcd. % :

C, 58.77;

H, 3.77;

N, 28.22

Found % :

C, 58.68;

H, 3.66;

N, 28.18

Synthesis of pyrido[2,3:3`,4`]pyrazolo
[5,1-c]triazine derivative (8)
Compound 7 (0.005 mol) in acetic acid was
heated under reflux for 1/2 h., and then allowed to
cool. The solid product that obtained was collected
by filtration, washed with cold ethanol, and recrys
tallized from AcOH to give brown crystals of 8.
m.p. = > 300°C. Yield = 92%.
IR (n/cm-1): 3340, 3198 cm-1 (NH2).

C17H13N7S
(347.40)

Calcd. % :

C, 58.77;

H, 3.77;

N, 28.22

Found % :

C, 58.68;

H, 3.66;

N, 28.18

Synthesis of compounds (10a-c) (General
procedure)
To a cold solution of cyanoacetamide9a, cyanoa
cetic acid hydrazide 9b or N-benzothiazolyl‑2
‑cyanoacetamide 9c (0.01 mol of each) in ethanol
(50 ml), about 3 g of sodium acetate were added.
The solution was stirred and then the diazonium
salt solution 2 (0.01 mol) was added dropwise with
stirring. Stirring was continued for 2 h. The products
so formed were collected by filtration and washed
with water followed by cold ethanol. The isolated
compounds were recrystallized from ethanol to give
brown crystals of 10a, yellow crystals of 10b and
orange crystals of 10c respectively.
2-Cyano-2-[(4,6-dimethyl‑1H-pyrazolo [3,4-b]
pyridine-3-yl) hydrazono] -acetamide (10a)
m.p. = 227-228°C. Yield = 75%.
IR (n/cm-1): 3312, 3245, 3187 (NH2, NH), 2209
(CN) and 1662 cm-1 (CO).
1
H NMR (DMSO): d/ppm = 2.50 (s, 3H, CH3),
2.80 (s, 3H, CH3), 7.10 (s, 1H, pyridine C-5), 8.20
(s, 2H, NH2), 11.20 (s, 1H, NH), 12.10 (s, 1H, NH).
Analysis:
C11H11N7O
(257.25)

Calcd. % :

C, 51.36;

H, 4.31;

N, 38.11

Found % :

C, 51.17;

H, 4.61;

N, 38.01

2-[(4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3yl) hydrazono]-2-cyanoacetohydrazide (10b)
m.p. = 187-188°C. Yield = 62%.
IR (n/cm-1): 3412, 3311, 3277 (NH2, NH), 2211
(CN) and 1656 cm-1 (CO).
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H NMR (CDCl3/CF3COOD): d/ppm = 3.00 (s,
3H, CH3), 3.25 (s, 3H, CH3), 7.25 (s, 1H, pyridine C-5).
MS (M+H; CI iso-butane): m/z (%) = 273 (55),
230 (20), 163 (100), 184 (10).
1

Analysis:
C11H12N8O
(272.27)

Calcd. % :

C, 48.53;

H, 4.44;

N, 41.16

Found % :

C, 48.56;

H, 4.56;

N, 41.19

2-[(4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4‑b]
pyridine-3-yl)-hydrazono]-N‑benzothiazolyl-2cyanoacetamide (10c):
m.p. = 234-235°C. Yield = 68%.
IR (n/cm-1): 3385, 3276, 3179 (3NH), 2201
(CN) and 1668 cm-1 (CO).
1
H NMR (CDCl3/CF3COOD): d/ppm = 2.90 (s,
3H, CH3), 3.10 (s, 3H, CH3), 7.20 (s, 1H, pyridine
C-5), 7.50-7.70 (m, 4H, Ar-H).
Analysis:
Calcd. % :
C18H14N8OS
(390.42)
Found % :

C, 55.37;

H, 3.61;

N, 28.70

C, 55.21;

H, 3.48;

N, 28.61

Pyrido[2,3:3`,4`]pyrazolo[5,1-c]triazine
derivatives (11a-c):
Compound 10a, 10b or 10c (0.005 mol) in acetic
acid was heated under reflux for 1/2 h., and then
allowed to cool. The solid product was collected
by filtration, washed with cold ethanol, and recrys
tallized from ethanol/DMF mixture (1:1) to give
reddish brown crystals of 11a, yellow crystals of
11b and orange crystals of 11c respectively.
11a
m.p. = > 300°C. Yield = 90%.
IR (n/cm-1): 3405, 3316, 3271, 3163 (NH2, NH)
and 1666 cm-1 (CO).
1
H NMR (CDCl3/CF3COOD): d/ppm = 3.00 (s, 3H,
CH3), 3.25 (s, 3H, CH3), 7.25 (s, 1H, pyridine C-5).
Analysis:
C11H11N7O
(257.25)

Calcd. % :

C, 51.36;

H, 4.31;

N, 38.11

Found % :

C, 51.17;

H, 4.61;

N, 38.01

11b
m.p. = > 300°C. Yield = 86%.
IR (n/cm-1): 3412, 3320, 3247, 3110 (NH2, NH)
and 1658 cm-1 (CO).
1
H NMR (CDCl3/CF3COOD): d/ppm = 3.00 (s,
3H, CH3), 3.25 (s, 3H, CH3), 7.25 (s, 1H, pyridine C-5).
MS (M+H; CI iso-butane): m/z (%) = 273 (100),
230 (10), 163 (12).
Analysis:
C11H12N8O
(272.27)

Calcd. % :

C, 48.53;

H, 4.44;

N, 41.16

Found % :

C, 48.56;

H, 4.56;

N, 41.19

11c
m.p. = > 300 °C. Yield = 90%.
IR (n/cm-1): 3383, 3291, 3202 (NH2, NH) and
1679 cm-1 (CO).
1
H NMR (CDCl3/CF3COOD): d/ppm=3.00
(s, 3H, CH3), 3.20 (s, 3H, CH3), 7.30 (s, 1H, pyridine
C-5), 7.50-8.00 (m, 4H, Ar-H), 8.00 (d, 1H, Ar-H),
8.15 (d, 1H, Ar-H).
Analysis:
C18H14N8OS Calcd. % :
(390.42)
Found % :

C, 55.37;

H, 3.61;

N, 28.70

C, 55.53;

H, 3.47;

N, 28.84

2-Bromo-2-(4,6-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-ylazo)-1-phenylethanone (12):
To a cold solution of phenacyl bromide (1.99 g,
0.01 mol) in pyridine (50 ml), the diazonium salt
solution 2 (0.01 mol) was added dropwise with
stirring. Stirring was continued for 2 h. The product
so formed was collected by filtration and washed
with water followed by cold ethanol. The isolated
compound was recrystallized from ethanol to give
12 as yellow crystals.
m.p. = 260-261°C. Yield = 66%.
IR (n/cm-1): 3365, 3247 (NH) and 1674 cm-1
(CO).
1
H NMR (CDCl3/CF3COOD): d/ppm = 2.90 (s,
3H, CH3), 3.10 (s, 3H, CH3), 7.15 (s, 1H, pyridine
C-5), 7.50-7.90 (m, 5H, Ar-H).
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2. References

Analysis:
C16H14BrN5O Calcd. % :
(372.22)
Found % :

C, 51.63;

H, 3.79;

N, 18.82

C, 51.70;

H, 3.84;

N, 18.77

Pyrido[2,3:3`,4`]pyrazolo[5,1-c]triazole
derivative (13)
Compound 12 (1.86 g, 0.005 mol) in dimethyl
formamide was heated under reflux for 1/2 h.,
and then allowed to cool. The solid product was
collected by filtration, washed with cold ethanol,
and recrystallized from DMF to give 13 as yellow
crystals.
m.p. = >300°C. Yield = 90%.
IR (n/cm-1): 3191 (NH) and 1646 cm-1 (CO).
1
H NMR (CDCl3/CF3COOD): d/ppm = 2.90 (s,
3H, CH3), 3.00 (s, 3H, CH3), 7.15 (s, 1H, pyridine
C-5), 7.50-8.20 (m, 5H, Ar-H).
13
C NMR (CDCl3/CF3COOD): d/ppm = 20.79,
20.88, 101.46, 117.03, 129.116, 130.90, 133.65,
135.82, 138.03, 141.73, 153.55, 155.90, 158.11,
180.01.
MS (EI): m/z (%) = 291 (50), 105 (100), 77 (60).
Analysis:
C16H13N5O
(291.31)

Calcd. % :

C, 65.97;

H, 4.50;

N, 24.04

Found % :

C, 65.88;

H, 4.44;

N, 23.88
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in KSA via Production of early Flowering
and Salt Tolerant Wheat
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Abstract
This work was carried out in order to get an early flowering and salt tolerant wheat. We already have cloned the
natural early flowering time gene Cryptochrome 2 (CRY2) (El-Assal et al 2001 and 2003), and salt tolerance
gene Na+/H+ anti-porter (AtNHX1) (Soliman et al., 2009).
Eight wheat cultivars (Hmees & Al-Kaseem & Abo-Sakr & Dubai & Hegazi & Nagran & Australian and
American) have been collected from KSA west region. The varieties were cultivated under short day
conditions, and watered with four different concentrations of sodium chloride (Zero (control), 50, 150, and
250 mM). The most salt resistant cultivars (Al-Kaseem, Hegazi and American), and salt sensitive variety
(Dubai, Nagran and Australian), also the early flowering (Hegazi) and late flowering varieties (Nagran) have
been recognized. The early flowering and salt tolerance genes were separately transferred into mature embryos
of the salt sensitive and late flowering variety (Nagran) and the salt resistant and early flowering variety
(Hegazi) using Agrobacterium-mediated transformation system. We have selected T0 and T1 generations, and
tested for the presence of either CRY2 or AtNHX1 genes in different plant lines. Several parameters such as
plant fresh weight (FW), plant dry weight (DW), plant length and flowering time, have been used as tools to
assay the inheritance of transferred genes among T1 lines.
Key-words: Wheat. Mature embryo. Cryptochrome 2 (CRY2). Na+/H+ anti-porter (AtNHX1).

1. Introduction1234
Wheat (Triticum aestivum L.) is one of the
leading cereals in the world. About two thirds
of the world populations live on wheat grain.
Therefore, it is very important to improve wheat
by genetic engineering technologies even though
it belongs to the plants insensitive to genetic
transformation (Ye et al., 2002). Although the most
1. Department of Biotechnology, Faculty of Science,
Taif Univ., KSA.
2. E-mail: salahel_assal@hotmail.com.
3. Department of Genetics, Faculty of Agriculture,
Cairo Univ., ARE.
4. Center of research, Faculty of Medicine, Taif Univ.,
KSA.

common approach to wheat transformation is the
bombardment of tissue derived from immature
embryos, there are several significant advantages
to transferring DNA via Agrobacterium, including
a reduction in transgene copy number, the stable
integration with fewer rearrangements of long
molecules of DNA with defined ends and the ability
to generate lines free from selectable marker genes
(Jones, 2005, and Cheng et al, 2005). In addition
availability of immature embryo is limited by
wheat growing season or requires expensive and
sophisticated growth chambers. In contrast, mature
seeds of wheat are readily available throughout the
year, hence can be used for plant regeneration in any
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convenient time. Availability of a suitable protocol
for wheat plant regeneration and transformation
using mature embryogenic callus will be important
for carrying out wheat transformation throughout
the year. High frequency of callus induction is
reported through mature embryo culture in wheat
(Ozagen et al., 1999).
Agricultural productivity is severely affected by
soil salinity (Moemen et al., 2005). The problem of
soil salinity is further aggravated through the use
of poor quality water for irrigation and inadequate
drainage. Soil type and environmental factors, such
as vapor pressure deficit, radiation and temperature
may also alter salt tolerance (Town, Mahamed, 2008,
Shi, Zhu, 2002). Two major approaches being used
to improve stress tolerance are: (1) Exploitation
of natural genetic variations and (2) generation of
transgenic plants with novel genes or altered genes
expression levels.
There are several mechanisms of tolerance
to overcome salt stress, including the production
of compatible solutes to raise osmotic pressure
in the cytoplasm (Chaewan et al., 2007), There
are many approaches that have led to increased
salinity tolerance, with particular emphasis on
ion homeostasis, synthesis of compatible solutes
and oxidative stress management of glycophytes
(Al‑Nagger et al., 2008). The alteration of ion
ratios in plants could result from the influx of Na+
through pathways that also function in the uptake
of K+ (Soliman et al., 2009, Brini et al., 2007;
Lming et al., 2006).
The transport of Na+ into the vacuoles is media
ted by a Na+/H+ antiporter (AtNHX1) that is driven
by the electrochemical gradient of protons generated
by vacuolar H+-translocating enzymes, the H+ATPase and the H+-PPiase. The overexpression of
AtNHX1, resulted in the generation of transgenic
maize (Luming et al., 2006) that were not only able
to grow in significantly higher salt concentration
(200 mM NaCl) but could also flower and set fruit.
CRY2 clearly promotes flowering, became clear
when it was discovered that cry2 mutants are allelic
to the photoperiod-insensitive late-flowering fha
mutant. The cry2 alleles in the Col background had
a stronger phenotype than the fha alleles in the Ler
background, which flower late in LD but not in SD

(El-Assal et al., 2003; Weller et al., 2001). Transgenic
plants over-expressing CRY2 flowered early in SD
but not in LD conditions. Therefore, either a mutation
or an over-expression of the CRY2 gene resulted in
the reduced sensitivity to photoperiods.
In this work, we have collected eight wheat
varieties (Hmees & Al-Kaseem & Abo-Sakr &
Dubai & Hegazi & Nagran & Australian and
American) from different research centers of
KSA west region. The varieties were cultivated
under short-day conditions, and irrigated with four
different concentrations of NaCl (Zero (control),
50, 150, and 250 mM). We have selected Nagran
as most salt sensitive and late flowering, and
Hegazi as most salt tolerant and early flowering
varieties, in order to be used as templates for gene
transfer. The early flowering or salt tolerance genes
were separately transferred into mature embryos
of these two varieties, using Agrobacterium
‑mediated transformation system. We have selected
T0 and T1 generations, and tested for presence of
Cryptochrome 2 (CRY2) gene in some T0 plant
individuals or Na+/H+ anti-porter (AtNHX1) gene
in separate T0 individuals. Several parameters
such as plant fresh weight (FW), plant dry weight
(DW), plant length and flowering time, have been
used as tools to assay the inheritance of transferred
genes among T1 lines. This work will be conducted
toward selection of homozygous CRY2-T2 and
homozygous AtNHX1-T2 lines. Then cross both
selected T2 lines together in order to get a line that
have both genes in the same genetics background.

2. Materials and methods
Plant materials
We have collected eight wheat cultivars from
different research centers of west region of KSA
(Hmees & Al-Kaseem & Abo-Sakr & Dubai &
Hegazi & Nagran & Australian and American).
Salt treatment
All wheat varieties have been cultivated in two
different locations of the greenhouse, under 22 ºC
and Short-days conditions (8 hr’s light/16 hr’s dark).
The seeds of the eight collected wheat varieties were
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subjected to different concentrations of NaCl (zero,
50, 150 and 250 mM). The seeds were germinated
first and irrigated with tap water for two weeks.
The indicated salt concentrations were gradually
added to the irrigation water. After 45 days of salt
application, Fresh Weight (FW), Dry Weight (DW)
and length of wheat plants were measured as tools
to evaluate the level of plant salt tolerance.
Flowering time estimation
The eight different varieties were planted in
two different locations of the greenhouse. The
plants were cultivated in Short-days conditions
(8 hr’s light/16 hr’s dark), and irrigated with normal
tap water in order to avoid any effect of NaCl on
flowering time pathway genes.
Bacterium strain and
plant expression construct
The
Agrobaterium
tumefacien
strain
GV2260 harboring the either pBI121-AtNHX1 or
pCAMBIA2301-CRY2 binary vectors were used in
this study. The pBI-AtNHX1 construct that contains the
vacuolar Na+/H+ antiport or pCAMBIA2301‑CRY2
under control of 35S promoter and terminator and the
selective kanmycin resistance gene (NPTII), were
used for transforming wheat explants separately.
Callus induction from mature embryos
One hundred mature embryos were isolated from
each of wheat cultivars. The seeds were kept in 70%
(v/v) ethanol for 10 min for surface sterilization.
This was followed by treating of seeds with chlorox
(containing 5.25% Sodium hypochlorite) for 5 min
at room temperature, and rinsed with sterile water
three times. The sterile seeds then were imbibed in
sterile water overnight at room temperature. The
mature embryos were aseptically excised from the
caryopsis and placed on callus induction medium
(agar solidified MS media supplemented with 6.0
mg/L 2.4.D, 20 g L-1 maltose, 40 mg thiamine–
HCl, and 150 mg L-1 L-asparagine, pH 5.8.) in
sterile petri-dish. The culture was conducted in the
dark at 25° C, for 50 days. The percent of callus
induction was estimated on the basis of the number
of embryo.

Agrobacterium transformation,
regeneration and selection
of transgenic plants
Wheat transformation was applied to 50-day
old callus tissue that transferred to a highly osmotic
nutritive medium (contained induction medium
reagents enriched with 0.4 M sorbitol) for 7 days.
Embryogenic calli with suitable size were used
for Agrobacterium-mediated transformation. A.
tumefaciens GV2260 harbouring a binary plasmid,
pBI121-AtNHX1 or pCAMBIA2301-CRY2, were
used for transformation separately. Agrobacterium
cultures were grown in 5 ml of LB medium (1%
tryptone, 0.5% yeast extract, 1% NaCl) containing
50 mg l−1 rifampicin, 50 mg l−1 kanamycin and
50 μM actosyringone for 24 h at 28 °C. One ml of
the culture was transferred to 500 ml of LB medium
and grown to the mid-log phase (OD600 = 1.0)
at 28 °C with constant shaking (180 rpm). The
Agrobacterium cells were harvested by centrifu
gation for 15 min at 1800 × g and resuspended in 100
ml of MS1 medium (MS containing 2 mg l−1, 2,4-D
and 100 μM actosyringone). Embryogenic calli were
inoculated with Agrobacterium cells suspension.
After incubation for 30–45 min, the excess liquid
on the callus surface was drained on a sterile filter
paper and the calli were then placed on a solidified
MS1 medium. After co-cultivation with infected
agrobacterium at 25–28°C in the dark for 2–3 days,
the calli were rinsed three times with sterile water
and cultivated on a selection medium, MS2 (MS
containing 2 mg l−12,4-D, 300 mg l−1 calaforane,
50 mg l−1 kanamycin), for 2 weeks. After subculturing
for 4–6 weeks in MS3 medium (MS containing
2 mg l−12,4-D, 500 mg l−1 calaforane, 100 mg l−1
kanamycin) with a medium change weekly. The
resistant calli were transferred to a regeneration
medium (agar solidified MS media supplemented
with 1.0 mg/L of kinetin and 100 mg/l of kanamycine
for selection) and kept at 25±1°C under 3000 Lux
light intensity and 16 hours photoperiod. After 35
days small shoots where regenerated and kept in the
same medium for extra one month to get enough size
to extract DNA for PCR analysis. The regenerated
plantlets were transferred to rooting medium (half
strength of MS medium free of hormone) and
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maintained for 30 days till the root system established
firmly. Rooted plantlets were transferred to pots
containing a mixture soil and grown to maturity in
growth chambers at 21-18 ºC and 16/8 h light/dark
cycle. The T1 seeds were obtained by self-pollination
of T0 plants. The percent of transformation efficiency
was estimated on the basis of the number of infected
calli.
Genomic DNA isolation and PCR analysis
PCR was used to detect specific DNA sequences
of the two genes transferred: AtNHX1 and CRY2.
Genomic DNA from 0.5 to 1 g of plant leaves was
prepared by the simplified CTAB (cetyl trimethyl
ammonium bromide) methods of Doyle and
Doyle (1990). Specific primers for the AtNHX1
gene were designed based on the published
sequences of the gene (Gaxiola et al., 1992). The
sequences of the forward and reverse primers
were 5’-TTTTGGCTTAAATTATATTCAA-3´ and
5´-GGCTTAAAG TGTCCATG-3´, respectively,
amplifying a fragment of 489 bp. Also Specific
primers for the CRY2 gene were designed based
on the published sequences of CRY2 gene
(El‑Assal et al., 2001).
The sequences of CRY2 primers were CRY2-F5’
‑GCCGAGAAACCGAGCAATGC-3’ and CRY2-R
5’-CCCCATTTCCATGGAAGGAG-3’, amplifying
a fragment of 530 bp.
Polymerase chain reaction was carried out in
25 µl volume. A reaction tube contained 0.1 µg of
genomic DNA template, 2.0 µM each primer, 200
µM each of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, 50 mM
KCl, 10 mM Tris-HCl (pH 8.3), 1.5-2.5 mM MgCl2,
0.01 % gelatin and 2 units of Taq polymerase
(Promega). The PCR reaction was performed in a
Biometra T1 thermal cycler programmed as follows:
an initial strand separation at 94°C (5 min) followed
by 40 cycles of profile 94°C (1 min), 53ºC (1 min)
for AtNHX1 gene or 60ºC (1 min) for CRY2 gene,
72°C (2 min), and a final extension at 72°C (7 min).

Amplification products were analyzed by
electrophoresis in 1 % agarose gels stained with
ethidium bromide and photographed by Gel
Documentation system.

3. Results and discussion
In this study, eight wheat varieties have been
collected from different research centers of KSA
west region (Hmees & Al-Kaseem & Abo-Sakr
& Dubai & Hegazi & Nagran & Australian and
American), and cultivated under 22 ºC and short
‑day conditions (8 hr’s light/16 hr’s dark). Watering
treatment with four different concentrations of
Sodium Chloride (zero (control), 50, 150, and 250
mM), was started after two weeks of germination.
The most salt resistant and salt sensitive varieties,
also the early flowering and late flowering varieties
have been recognized. This experiment has repeated
twice in two different locations of the greenhouse,
in order to avoid any environmental effect on the
results.
Effect of different salt
concentrations on fresh and dry weight
The different eight wheat varieties have irrigated
with four different concentrations of Sodium
Chloride (zero (control), 50, 150, and 250 mM), for
100 days. We could not realize before salt treatment
any significant differences in fresh weight (FW)
and dry weight (DW). The FW has measured direct
after cut for eight different plants, while the DW
measured after 48 hours of drying on 80 ºC.
The average fresh weight (FW) for the eight
varieties (Hmees & Al-Kaseem & Abo-Sakr &
Dubai & Hegazi & Nagran & Australian and
American) were 0.33±0.18; 0.35±0.19; 0.34 ±0.06;
0.34 ±0.15; 0.35±.072; 0.36± 0.15; 0.36 ± 0.254
and 0.33± 0.06 respectively. While the average dry
weight (DW) for the eight varieties were 0.28±0.06;
0.29±0.04; 0.27 ±0.04; 0.37 ±0.06; 0.27±.05; 0.33±
0.05; 0.29 ± 0.05 and 0.27± 0.05 respectively.
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Figure 1. Effect of different Sodium Chloride concentrations on the fresh weight (FW), and dry weight (DW) of the eight wheat varieties.
(Hmees; Al-Kaseem; Abo-Sakr; Dubai; Hegazi; Nagran; Australian, and American). Black columns represent the fresh weight (FW) in different salt concentrations. Gray columns represent the dry weight (DW) in different salt concentrations. Y axis represents the plant weight
in grams. X axis represents irrigation with different NaCl concentrations.
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During the salt treatment, we recognized
differences in the fresh weight and dry weight
between the eight varieties. The effect was clear
after 45 days of watering with different salt
concentrations. Wheat varieties Nagran, Dubai
and Australian were the most sensitive cultivars to
the salt treatment, comparing to the control plants
(Figure 1). The FW and DW of Nagran variety has
affected hardly after treatment, and the difference
was significant between the control plants com
paring to the different salt concentrations, especially
the highest (250 mM). The averages of Nagran FW
were 15.6±3.51; 8.3± 3.43; 7.9 ± 3.01 and 2.8± 1.68
with treatments (zero (control), 50, 150, and 250
mg/L) respectively. The averages of Nagran DW
were 13.4±2.45; 5.6± 2.32; 5.1 ± 2.17 and 2.1± 1.13
with treatments (zero (control), 50, 150, and 250
mM) respectively.
Wheat varieties Hmees and Abo-Sakr have sho
wed moderated effect of salt treatments on (FW)
and (DW), while, Hegazi, Al-Kaseem and American
varieties were less sensitive to the salt treatments.
Al-Kaseem was the most salt resistant comparing
to the rest of wheat varieties. The averages of
Al‑Kaseem FW were 17.0±4.51; 16.1± 3.67; 14.3 ±
3.45 and 13.5± 1.13 with treatments (zero (control),
50, 150, and 250 mM) respectively. The averages of
Al-Kaseem DW were 14.9±3.12; 14.0± 2.56; 13.1 ±
2.43 and 13.0± 0.73 with treatments (zero (control),
50, 150, and 250 mM) respectively.
Effect of different salt
concentrations on plant length
We have measured the plant length for the
eight varieties twice. The first time was two weeks
after germination (before starting the salt treatment).
There were no significant difference in plant length
for the eight wheat varieties, and the averages of the
eight varieties (Hmees & Al‑Kaseem & Abo‑Sakr
& Dubai & Hegazi & Nagran & Australian and
American) were 15.4±2.3; 15.7±2.52; 15.1 ±0.97;
15.5 ±1.92; 15.2±2.55; 15.1± 1.78; 16.1 ± 3.53
and 15.4± 3.16 respectively.

The second measuring time was after 45 days
of salt application. The plant length of wheat
varieties Al-Kaseem, Hegazi, and American does
not respond to the salt treatment, especially Hegazi
was the most resistant variety. The averages of
Hegazi plants length are 65.8±3.76; 56.3± 2.96;
48.3 ± 5.06 and 43.8± 2.32 with treatments (zero
(control), 50, 150, and 250 mM) respectively.
The plant length of Nagran, Dubai and Australian
varieties was very sensitive to the salt treatment,
especially Nagran variety has been affected
hardly. The averages of Nagran plants length are
25.7±1.73; 20.2± 2.43; 19.0 ± 1.21 and 16.6± 1.78
with treatments (zero (control), 50, 150, and 250
mM) respectively (Figure 2).
The wheat varieties Hmees and Abo‑Sakr did
not show extreme response to the salt treatment
and the effect was moderated, comparing to the
rest of wheat varieties. The effect of salt treatments
on plant length has confirmed the effect of salt
treatments on FW and DW. These results have
supported the direct correlation between the plant
size or length with plant fresh weight and dry
weight.
Flowering time of eight wheat cultivars
Plants of eight different varieties were planted
in two different locations of the greenhouse, under
short day conditions (8 hr’s light/16 hr’s dark). To
avoid the effect of salt treatments on flowering
time genes behavior, we have used tap water for
irrigating the plants. Data were collected from 8
replicates of plants. As shown in Figure (3), Hegazi
was the earliest among the eight wheat cultivars
(flowering time 48.9±1.25 days), while Nagran
has flowered later than the other seven cultivars
(88.3±8.89). Nagran and Hegazi varieties are signi
ficantly different in flowering time. According to
previous parameters, we have selected Nagran as
most salt sensitive and late flowering and Hegazi as
most salt tolerant and early flowering varieties, as
templates for gene transfer.
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Callus induction from mature embryos
Although using mature embryos creates
a problem of low callus induction frequency,
Baser (2004) proved that a free embryo could be
cultured. Sarkar and Biswas (2002) reported that the
MS medium supplemented with 6.0 mg/L of 2, 4-D
showed the best response for callus induction from
mature wheat embryos. Tomar and Punia (2003)
showed that increase of 2, 4-D concentration in
culture media produced good callus from mature
embryo of wheat. In the present study, embryonic
callus was induced from mature embryos of the
two KSA wheat cultivars Nagran and Hegazi in
MS medium supplemented with 6.0 mg/L of 2, 4-D
(Figure 4). The callus induction ratio was 12.4%
and 5.1 for Nagran and Hegazi, respectively.

transformants were inoculated and co‑cultivation
with Agrobacterium (50 from Nagran and
50 from Hegazi), 19 of Nagran and 4 Hegazi
kanamycin-resistant organogenic calli were
selected on selection medium (MS1 and MS2).
Only 14 kanamycin-resistant rooted plants were
obtained from Nagran transformants, while we
could not obtain good shaped plants from Hegazi
variety. After acclimatization, and transferring the
transgenic plants to soil, 9 individuals (5 of CRY2
and 4 of AtNHX1 transformants) were recovered
and grown to maturity in the greenhouse.
However, the low transformation efficiency of
two used wheat cultivars, this method proved to be
easy to handle, required less space in the culture
vessel and it was simpler to identify embryo derived
embryogenic callus. Moreover, the availability of
wheat seeds throughout the year make facilitates the
application of this protocol in any convenient time.
PCR analysis of transformed
wheat plants

Figure 4. Steps of regeneration of and Agrobacterium- mediated
transformation of wheat plants. (A )is mature embryos placed in
callus induction medium. (B) is induced callus. (C and D) are
regeneration of wheat shoots after agrobacterium infection.

Agrobacterium-mediated
transformation, regeneration and
selection of transgenic wheat plants
Several transgenic wheat cultivars differing in
the introduced genes have been developed in the past
decade. Recently, Agrobacterium‑mediated trans
formation of wheat is becoming a viable alterna
tive to the more established biolistic protocols.
Out of 100 calli from both of CRY2 and AtNHX1

The PCR assay of the T0 plants revealed the
amplification of a 489 bp fragment corresponding
to the AtNHX1 gene from the genomic DNA of only
4 plantlets (Figure 5A). Also the PCR analysis of
the CRY2-T0 plants recorded the amplification of
a 530 bp genomic fragment corresponding to the
CRY2 gene of only 5 plantlets (Figure 5B). All
of the transgenic wheat plants showed the same
morphological characters comparing with the wild
‑type wheat plants. The obtained T0 plants were
fertile and developed T1 seeds after selfing.
Moreover, the PCR assay of the kanamycin
‑resistant AtNHX1-T1 seedlings showed the ampli
fication of 489 bp fragment of corresponding
AtNHX1 gene (Figure 5A), and the CRY2-T1
seedlings showed a fragment of 530 bp belongs
to the genomic DNA of CRY2 gene (Figure 5B).
However there was no amplification product
obtained from the kanamycin- sensitive wheat
seedling. These results confirmed the inheritance of
the transgene from T0 into T1 plants.
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A

500 bp

B

500 bp

Figure 5. PCR analysis of transformed wheat plants. (A): are
AtNHX1 transformants, Lane P is the positive control, Lane N is
the negative control (non-transformed Plant), Lanes 1-6 are T0
plants, Lanes 7-11 are T1 plants and MW is DNA size Marker
(100 bp ladder). (B): are CRY2 transformants, Lane P is the
positive control, Lane N is the negative control (non-transformed
Plant), Lanes 1-6 are T0 plants, Lanes 7-15 are T1 plants and
MW is DNA size Marker (100 bp ladder).

Inheritance of the transgenes
Seeds of different T1 plant lines were germinated in MS medium containing 100 mg/L kanamycin for selection of transgenic plants. After
two weeks, only transgenic T1 seeds were tolerant
to kanamycin, germinated and developed green
seedling with suitable root system. However,
seedlings developed from non-transgenic T1 seeds
were sensitive to kanamycine, turned to white
(due to losing of chlorophyll) and formed short
roots (Figure 6). These results can be explained
as a result of segregation of the transgene during
the selfing of T0 plants and its inheritance to the
seeds of T1 plants. We have only selected T1 lines
that showed seedlings segregation of three tolerant
to one sensitive (X2 value=0.01; P=0.95), in order
to be used in further T1 transgenic evaluation.
While we have excluded T1 lines that showed
seedlings segregation represent more than one gene
copy, to avoid genetics complications in selecting
homozygous T2 lines.

two weeks, then irrigated for 30 days with two
different NaCl concentrations (50 and 250 mM).
The used three different T1 lines have showed
segregation in FW, DW, and Plant length due to salt
stress, and these results confirmed the segregation
of one gene copy. The T1-2 line has showed the
most promising salt tolerance results, and there was
increase in FW, DW, and plant length comparing
with the negative control (non transformed Nagran
plants). The averages of T1-2 FW were 18.8±3.20 and
9.4±2.22 after irrigation with 50 and 250 mM NaCl
respectively, while the averages of T1-2 DW were
14.4±3.09 with 50 mM of NaCl and 7.7±1.53 with
250 mM of NaCl. Moreover, the averages of plant
length were 36.1±2.11 and 29.5±1.88 with irrigation
of 50 and 250 mM NaCl respectively (Table 1).
Estimation of flowering
time among CRY2-T1 lines
Seeds of Nagran CRY2-T1 lines were germinated
under short day conditions, and irrigated with
normal tap water, to avoid any interaction between
salt treatments and flowering time genes. The used
five different T1 lines have showed segregation
in flowering time, and these results confirmed the
segregation of one copy of CRY2 gene. The T1-4
line has showed the most promising results, and
there was reduction in flowering time comparing
with the negative control (non transformed Nagran
plants). The average of T1-4 flowering time is 46.6
± 7.16 days (Table 2).

Evaluation AtNHX1-T1
lines for salt tolerance
Three different parameters, fresh weight
(FW), dry weight (DW), and plant length were
carried out to evaluate the level of salt tolerance
among AtNHX1-T1 individuals. Seeds of Nagran
AtNHX1-T1 lines were germinated in soil for

Figure 6. Evaluation of T1 seeds for kanamycin-resistance.
(A) is germination of T1 seedling in Ms medium containg
100 mg/L kanamycin. (B) The differences between seedlings
developed from transgenic and non transgenic T1 seeds. Black
arrowheads represent the non-transgenics.
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Table 1. Effect of salt stress on fresh weight, dry weight and plant length.
Nagran- Na+/H+ anti-porter (AtNHX1) T1 transformants
Fresh weight (FW)
50 mM Nacl

250 mM Nacl

Negative control

T1-1

T1-2

T1-3

Negative control

T1-1

T1-2

T1-3

11.3±3.21

15.4±3.18

18.8±3.20

14.1±2.45

4.8±1.21

7.9±2.09

9.4±2.22

6.7±2.09

Dry weight (DW)
50 mM Nacl

250 mM Nacl

Negative control

T1-1

T1-2

T1-3

Negative control

T1-1

T1-2

T1-3

8.9±2.56

11.1±2.93

14.4±3.09

10.7±2.93

3.3±0.83

4.8±1.79

7. 7±1.53

4.1±2.01

Plant length
50 mM Nacl

250 mM Nacl

Negative control

T1-1

T1-2

T1-3

Negative control

T1-1

T1-2

T1-3

23.7±1.84

28.6±2.29

36.1±2.11

29.8±2.82

18±1.97

23.1±1.61

29.5±1.88

24.8±1.19

Table 2. Estimation of flowering time among CRY2-T1 transgenes.
Nagran-CRY2 T1 transformants
Plant No.

Flowering time
Negative control

T1-1

T1-2

T1-4

T1-5

1

80

45

51

86

36

39

2

88

60

54

36

53

35

3

82

86

54

50

33

80

4

93

36

43

32

35

68

5

78

50

43

69

42

40

6

97

87

49

45

86

50

7

93

69

85

55

36

44

8

98

70

43

53

50

41

9

87

40

34

65

32

90

10

97

38

37

37

69

67

Average

89.3

58.1

49.3

52.8

46.4

55.4

SD

7.42

4.29

6.08

7.16

5.48
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Questões de Física do ENEM/2009
José Maria Filardo Bassalo1

Neste1 artigo, vou fazer uma análise crítica
‑construtiva das Questões de Física (Caderno
Azul) da Prova de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias, do ENEM/2009, compreendendo seu
enunciado, alternativas propostas e a resposta dada
em seu Gabarito. Para essa análise, vou me colocar
na posição de um aluno que seja interessado em
saber mais do que os livros didáticos normalmente
apresentam, que navega na Internet sobre o contexto
histórico-conceitual da Física e da Tecnologia, e que
lê livros sobre a História da Ciência e sua relação
com a Tecnologia, uma vez que cada Questão
de Física das Provas do ENEM sempre procura
estabelecer aquela relação.
Questão 5: Na linha de uma tradição antiga, o
astrônomo grego Ptolomeu (100-170 d.C.) afirmou
a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra
seria o centro do Universo, sendo que o Sol, a Lua
e os planetas girariam em seu redor em órbitas
circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo
razoável os problemas astronômicos da sua época.
Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo
polonês Nicolau Copérnico (1473‑1543), ao
encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu,
formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a
qual o Sol deveria ser considerado o centro do
Universo, com a Terra, a Lua e os planetas girando
circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e
matemático alemão Johannes Kepler (1571-1630),
depois de estudar o planeta Marte por cerca de
trinta anos, verificou que sua órbita é elíptica. Esse
resultado generalizou-se para os demais planetas.
1. www.amazon.com.br

A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto
afirmar que
A) Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas,
por serem mais antigas e tradicionais.
B) Copérnico desenvolveu a teoria do heliocen
trismo inspirado no contexto político do Rei
Sol.
C) Copérnico viveu em uma época em que a
pesquisa científica era livre e amplamente
incentivada pelas autoridades.
D) Kepler estudou o planeta Marte para atender
as necessidades de expansão econômica e
científica da Alemanha.
E) Kepler apresentou uma teoria científica que,
graças aos métodos aplicados, pôde ser
testada e generalizada.
Para a escolha da alternativa certa, o aluno que
estou considerando começa a comparar a relação
que existe entre as alternativas propostas e o que
está escrito no enunciado da Questão. Assim, depois
de ler o enunciado, ele examina a alternativa A).
Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas, por
serem mais antigas e tradicionais. Para poder
aceitá-la ou descartá-la, ele volta ao enunciado para
ver o que é dito sobre Copérnico: – Na linha de
uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu
(100-170 d.C.) afirmou a tese do geocentrismo,
segundo a qual a Terra seria o centro do Universo,
sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam
em seu redor em órbitas circulares. A teoria de
Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas
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astronômicos da sua época. A tradição antiga,
pensou nosso personagem, deve se referir aos dois
principais modelos planetários geocêntricos da
Antiguidade. O primeiro deles, era o das esferas
homocêntricas, de Eudoxo (c.408-c.355 a.C.)
‑Calipo (c.370-c.300 a.C.) -Aristóteles (384-322
a.C.), segundo o qual o movimento dos planetas
(incluindo Sol e Lua) era resultante de um conjunto
de 27 esferas homeocêntricas à Terra. Contudo, esse
modelo não explicava as observações astronômicas
até então conhecidas, principalmente duas delas
bem intrigantes:
1. o movimento retrógrado de Marte, Júpiter
e Saturno [movimento pelo qual o planeta,
no céu das estrelas fixas, se move em
um determinado sentido até um “ponto
estacionário” e, depois, volta no sentido
oposto até um outro “ponto estacionário”,
retomando então o primeiro sentido, assim
por diante, formando laços (cúspides)];
2. as velocidades variáveis desses planetas em
cada órbita respectiva.
Considerando essas dificuldades, o matemático
grego Apolônio de Perga (c.261-c.190 a.C.) propôs
o modelo epiciclo-deferente em que o centro de um
círculo menor (epiciclo, no qual circula o planeta),
se desloca ao longo de um círculo maior (deferente),
em cujo centro situa-se o astro em torno do qual
orbita o planeta. Esse modelo, embora explicasse
o movimento retrógrado, não explicava a variação
das velocidades planetárias. Para contornar esta
dificuldade, Hiparco de Nicéia (c.190-c.120 a.C.)
introduziu o conceito de excentricidade no modelo
de Apolônio, conceito esse que foi melhor definido
por Ptolomeu e que lhe deu o nome de equante. Este
era um ponto que não correspondia nem ao centro da
Terra, nem ao centro do deferente e, de tal modo que
um objeto colocado nele veria o centro do epiciclo
se deslocar com velocidade angular uniforme.
Considerando esse raciocínio, o aluno pensou
escolher como certa a alternativa A: – Ptolomeu
apresentou as ideias mais valiosas, por serem mais
antigas e tradicionais –, pois se enquadravam no que
havia pensado e narrado acima. Porém, refletiu um
pouco mais sobre o objetivo principal do ENEM, que
é o de selecionar o mais apto (no conceito darwiniano

do termo) entres os alunos que fazem esse Exame,
achou que havia alguma “pegadinha” no enunciado.
Revendo seu raciocínio, percebeu qual era ela: o
enunciado fala em órbitas circulares e, no modelo de
Apolônio-Hiparco-Ptolomeu, a órbita é epicicloidal.
Está aí a “pegadinha”, pensou para si mesmo, então
concluiu que a alternativa A deveria, no primeiro
momento, ser deixada de lado, muito embora se
enquadrasse bem no seu conhecimento histórico
‑conceitual acima descrito, e que, no entanto, tal
conhecimento não estava claramente incluído
no enunciado da Questão em análise. Talvez o
tivesse, refletiu, porém disfarçadamente incluído na
afirmação: - A teoria de Ptolomeu resolvia de modo
razoável os problemas astronômicos da sua época, o
que é verdade. Por isso, deixou a alternativa A para
depois.
Em busca de uma provável segunda resposta,
releu as alternativas B e C, que se relacionam
com o trabalho de Copérnico, e foi ao enunciado
para ver o que este dizia sobre Copérnico.
Leu o seguinte: – Vários séculos mais tarde, o
clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico
(1473-1543), ao encontrar inexatidões na teoria
de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo,
segundo a qual o Sol deveria ser considerado o
centro do Universo, com a Terra, a Lua e os planetas
girando circularmente em torno dele. Em vista
disso, examinou primeiro a alternativa B: Copérnico
desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado
no contexto político do Rei Sol. Recorrendo ao que
aprendera sobre a história dos sistemas planetários,
lembrou-se que o heliocentrismo já havia sido
defendido por Aristarco de Samos (c.320-c.250 a.C.).
Além do mais, o intrigante movimento retrógrado
dos planetas era naturalmente explicado por esse
modelo, bastando para isso considerar as diferentes
velocidades (consideradas constantes e que
diminuíam a partir de Mercúrio), vistas da Terra, dos
planetas em torno do Sol. Portanto, não precisava
dos epiciclos para explicar o movimento retrógrado.
No entanto, ele não conseguiu saber a razão de os
planetas terem sua velocidade variável em suas
órbitas. Para explicar essa variação, Copérnico teve
de utilizar o artifício matemático dos epiciclos. De
posse dessas lembranças e recordando que o Rei Sol,
o Phra (RA ou RE) dos egípcios, já havia, há milhares
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de anos, perdido seu prestígio “político faraônico”, e
que o outro Rei Sol, Luís XIV (1638-1715), ainda
não havia nascido, descartou a alternativa B por ela
não apresentar nenhum sentido.
Em vista desse descarte, voltou-se para a
alternativa C: Copérnico viveu em uma época em
que a pesquisa científica era livre e amplamente
incentivada pelas autoridades. Ora, conhecedor da
vida de Copérnico por suas leituras complementares,
nosso aluno sabia que o clérigo polonês, além
de astrônomo, foi também médico (de várias
autoridades eclesiásticas polonesas, bem como,
também, da realeza polonesa) e economista de
grande prestígio em Warmia, na Polônia, quando
resolveu, com plena autoridade do governo de
Warmia, um problema sério de inflação que
aconteceu nas primeiras décadas do Século XVI
naquele país. Portanto, parece que essas diversas
atividades exercidas por Copérnico decorriam da
liberdade que existia da pesquisa científica, pelo
menos na Polônia, além de ser incentivada pelas
autoridades polonesas. Porém, com cautela, nosso
aluno examinou essa alternativa, embora correta, viu
que a mesma estava fora do enunciado da Questão,
pois o texto da mesma não falava nada sobre as
áreas da ciência atuadas por Copérnico (Medicina
e Economia), já que dizia apenas que Copérnico,
ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu,
formulou a teoria do heliocentrismo [...]. Desse
modo, pensando tratar-se de mais uma “pegadinha”
(a pesquisa científica era livre e amplamente
incentivada pelas autoridades) deixou a alternativa
C também de sobreaviso (por lhe parecer correta),
caso não encontrasse a alternativa certa.
Como as duas últimas alternativas (D, E) se
relacionavam com Kepler, nosso personagem
voltou ao enunciado para ver o que o mesmo
dizia sobre Kepler. Encontrou que: – Por fim, o
astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler
(1571-1630), depois de estudar o planeta Marte
por cerca de trinta anos, verificou que sua órbita
é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os
demais planetas. Terminada essa leitura, examinou,
então, a alternativa D: Kepler estudou o planeta
Marte para atender as necessidades de expansão
econômica e científica da Alemanha. De suas
leituras sobre o trabalho de Kepler, o nosso aluno

sabia que Kepler começou a estudar o modelo de
Copérnico, em 1595, tentando enquadrar suas órbitas
dentro dos cinco sólidos pitagóricos-platônicos
[tetraedro, hexaedro (cubo), octaedro, dodecadedro
e icosaedro]. Como não conseguiu, e sabendo que o
astrônomo dinamarquês Tycho Brahe (1546-1601),
em seu observatório Uraniborg, situado na ilha
de Hveen, tinha realizado observações confiáveis
sobre a órbita do planeta Marte, foi então para lá
em 1600, começando a examiná-las. Depois de usar
uma série de combinações de círculos para as órbitas
de Marte, percebeu que havia uma diferença de 8
minutos de arco. No entanto, como essa diferença
era inaceitável, devido ao esmero das observações
de Tycho, Kepler passou então a tentar órbitas
ovaladas, até chegar à elíptica [aliás, esta já havia
sido proposta pelo astrônomo islâmico Arzaquel
de Toledo (1029-1087)]. Desse modo, em 1609,
chegou a sua famosa lei das órbitas: – Os planetas
se deslocam em torno do Sol em órbitas elípticas,
tendo o Sol como um dos focos. Desse modo, ele
descartou imediatamente a alternativa D, por não
ter relação nenhuma com o enunciado, já que
Kepler estudou Marte por cerca de apenas 9 anos e
não de 30, como dizia o enunciado. O 30 era então
uma nova “pegadinha” fácil de ser desconsiderada.
Por fim, para poder decidir marcar a alternativa
certa, leu a alternativa E: Kepler apresentou uma
teoria científica que, graças aos métodos aplicados,
pôde ser testada e generalizada. O aluno também
sabia que, além da lei das órbitas, Kepler havia
encontrado, em 1602, a lei das áreas: – O raio vetor
ligando um planeta ao Sol, descreve áreas iguais
em tempos iguais e, em 1619, a lei dos períodos: – A
relação entre o quadrado do período de revolução
dos planetas e o cubo de sua distância média do Sol
é uma constante. Além disso, nosso personagem
conhecia ainda que o físico e matemático inglês Sir
Isaac Newton (1642-1727), em 1687, usara a lei dos
períodos para chegar a sua famosa lei da gravitação
universal. Além do mais, foi por intermédio dessa
lei gravitacional que foi desenvolvida a Mecânica
Celeste, no Século XVIII, desenvolvimento esse que
levou à previsão e descoberta dos planetas Urano,
em 1781, e Netuno, em 1846. Será que era isso que a
alternativa E queria dizer? Se ela fosse a verdadeira,
sua redação estava invertida, pois, primeiro ela foi
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generalizada (Gravitação Newtoniana e Mecânica
Celeste) e depois testada (descoberta de Urano e
Netuno), e não testada e generalizada. Além do
mais a redação do enunciado não fala nesse tipo de
generalização e nem nesse tipo de teste. Seria essa
inversão mais uma “pegadinha”?
Em vista disso, nosso aluno percebeu que,
para justificar a relação Ciência versus Tecnologia
(tema central das Provas do ENEM), o enunciado
ficou confuso, incompleto e sem relação com a
Tecnologia, perfeitamente cabível no tema dessa
Questão, bastando para isso incluir os trabalhos
do astrônomo, físico e matemático italiano Galileu
Galilei (1564-1642) sobre o modelo heliocêntrico
e o uso que fez do telescópio, como uma nova
Tecnologia. Foi essa confusão, no entendimento
de nosso aluno-personagem, que deu margem para
haver mais de uma alternativa correta (no caso: A, C,
E), duas delas (B, D), fora do contexto do enunciado
da Questão e, por isso, logo eliminadas. Ele decidiu,
então, em face dessa situação, escrever as letras A, C,
E, em pedaços de papel, dobrá-los, embaralhá-los,
e escolher uma delas. Não sei qual foi sua escolha,
porém, se não foi a E (a alternativa correta segundo
o Gabarito), ele foi prejudicado pela desatenção de
quem formulou a Questão e suas alternativas.
Questão 14. A eficiência de um processo de
conversão de energia é definida como a razão entre
a produção de energia ou trabalho útil e o total de
entrada de energia no processo. A figura mostra
um processo com diversas etapas. Nesse caso, a
eficiência geral será igual ao produto das eficiências
das etapas individuais. A entrada de energia que não
se transforma em trabalho útil é perdida sob formas
não utilizáveis (como resíduos de calor).

Eficiência geral
=1,6%
Usina de força
E1= 0,35

Linhas de transmissão
E2= 0,90

Luz
E3= 0,05

Eficiência geral
da conversão de energia =E1xE2xE3= 0,35 x 0,90 x 0,05= 0,016
química em energia luminosa

Fonte: HINRICHS, R. A. Energia e Meio Ambiente, São Paulo Pioneira.
Thomson Learning 2003 (adaptado).

Aumentar a eficiência dos processos de conversão de
energia implica economizar recursos e combustíveis.
Das propostas seguintes, qual resultará em maior
aumento da eficiência geral do processo?
A) Aumentar a quantidade de combustível para
queima na usina de força.
B) Utilizar lâmpadas incandescentes, que geram
pouco calor e muita luminosidade.
C) Manter o menor número possível de aparelhos
elétricos em funcionamento nas moradias.
D) Utilizar cabos com menor diâmetro nas
linhas de transmissão a fim de economizar
o material condutor.
E) Utilizar materiais com melhores propriedades
condutoras nas linhas de transmissão e
lâmpadas fluorescentes nas moradias.
Nosso personagem, tendo em vista o que acont
eceu na solução da Questão 5, em que teve de
decidir entre três alternativas que estavam corretas
(em sua opinião), em virtude de “pegadinhas” inse
ridas no texto da Questão 5, ficou mais cauteloso
em busca da resposta certa para a Questão 14
em exame. Assim, descartou de imediato a
alternativa A por estar em contradição com o texto
que diz: – Aumentar a eficiência dos processos de
conversão de energia implica economizar recursos
e combustíveis, enquanto a alternativa A afirma
que: Aumentar a quantidade de combustível para
queima na usina de força. Depois desse descarte,
passou para a alternativa B: Utilizar lâmpadas
incandescentes, que geram pouco calor e muita
luminosidade. Depois de lê-la, viu que a frase – que
geram pouco calor – indicava que sua eficiência era
alta e, portanto, se enquadraria como um aumento de
eficiência segundo o enunciado: A eficiência de um
processo de conversão de energia é definida como a
razão entre a produção de energia ou trabalho útil e o
total de entrada de energia no processo ... A entrada
de energia que não se transforma em trabalho útil é
perdida sob formas não utilizáveis (como resíduos
de calor). Porém, as duas palavras: incandescente
e luminosidade, seriam “pegadinhas?. Utilizando
seus conhecimentos de Física, lembrou‑se que na
lâmpada incandescente, inventada pelo norte
‑americano Thomas Alva Edison (1847-1931),
em 1879, sua luminosidade (efeito fisiológico
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no olho devido ao fluxo da onda eletromagnética
visível – luz) decorria da queima de um filamento
de carbono (C) (fio de algodão) no vácuo. Portanto,
muita luminosidade queria dizer muito fluxo
luminoso, que é a energia por unidade de área. Como
isso não se relaciona com eficiência, que é o tema
central da 14, nosso aluno descartou a alternativa
B, passando imediatamente para a C: Manter o
menor número possível de aparelhos elétricos em
funcionamento nas moradias. Ora, como a figura
mostra apenas uma lâmpada elétrica na casa e não
fala em outros aparelhos elétricos (certamente
o formulador da Questão talvez quisesse se
referir a outros aparelhos elétricos – geladeira, ar
condicionado etc. – diferente da lâmpada elétrica),
descartou a alternativa C.
Descartadas as alternativas A, B e C, nosso
aluno passou a analisar as alternativas D e E,
para responder a Questão 14. A D diz o seguinte:
Utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas
de transmissão a fim de economizar o material
condutor, e a E: Utilizar materiais com melhores
propriedades condutoras nas linhas de transmissão
e lâmpadas fluorescentes nas moradias. Para
escolher a alternativa certa, voltou ao enunciado
da Questão e destacou o seguinte: Aumentar a
eficiência dos processos de conversão de energia
implica economizar recursos e combustíveis
Assim, a resposta estava na interpretação do
significado de: economizar recursos. Como as duas
alternativas falavam nas linhas de transmissão,
nosso personagem lembrou‑se de que a perda de
energia elétrica (sob forma de calor) em uma linha
de transmissão é dada pelo efeito Joule: RI2t, onde
R é a resistência elétrica, I é a corrente elétrica
(fornecida pela usina de força) e t é o tempo. Desses
fatores, apenas o R é ligado à linha de transmissão,
pois é dada pela seguinte expressão: R = (1/η) L/A,
onde η é a condutividade do material usado na linha
de comprimento L e de área circular de diâmetro
d dada por: A = π d2/4. Pela expressão de R vista
acima, verifica-se que quanto maior for η e d,
menor será R. Muito embora as duas alternativas
restantes não estejam bem elaboradoras, já que não
é só d (mencionado na alternativa D) o parâmetro
importante para o cálculo de R, conforme vimos
acima, nosso personagem escolheu a alternativa

E por apresentar algo relacionado com η (Utilizar
materiais com melhores propriedades condutoras)
e de conter uma informação a mais, ou seja,
lâmpadas fluorescentes, que ele sabia serem mais
eficientes do que as incandescentes. Embora
acertando a resposta da Questão 14 (conforme ele
conferiu depois no Gabarito), nosso personagem
teve de usar muita informação que não estava
contida no enunciado da Questão 14 para encontrar
a resposta certa.
Questão 17. O Brasil pode se transformar no
primeiro país das Américas a entrar no seleto
grupo das nações que dispõem de trens-bala. O
Ministério dos Transportes prevê o lançamento do
edital de licitação internacional para a construção
da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A
viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central
do Brasil no Rio, e a Estação da Luz, no centro
da capital paulista em uma hora e 25 minutos.
(Disponível em: http://oglobo.globo.com – acesso
em 14 jul. 2009)
Devido à alta velocidade, um dos problemas
a ser enfrentado na escolha do trajeto que será
percorrido pelo trem é o dimensionamento das
curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral
confortável para os passageiros e segura para o trem
seja de 0,1 g, em que g é a aceleração da gravidade
(considerado igual a 10 m/s2), e que, a velocidade
do trem se mantenha constante em todo o percurso,
seria correto prever que as curvas existentes no
trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo de,
aproximadamente,
A) 80 m;
B) 430 m;
C) 800 m;
D) 1.600 m;
E) 6.400 m.
Nosso aluno ao acabar de ler o enunciado viu
que sua solução era simples, pois bastava considerar
que a aceleração (0,1 g) dada nada mais era do
que a aceleração centrípeta que vale o quadrado da
velocidade média (Vm2) dividido pelo raio (R) da curva.
Portanto: 0,1 g = 0,110 = 1 m/s2 = Vm2/R. Por sua vez
a velocidade média (não explicitada no enunciado) é
dada pelo espaço (E) percorrido dividido pelo tempo
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(t) gasto em percorrê-lo (uma hora e 25 minutos).
Assim, em unidades de m/s, a Vm será dada pelo
seguinte valor: Vm = 4031000/[(60+25)60] ≈ 80m/s.
Portanto, o raio procurado será: R = Vm2 ≈ 6.400 m,
e ele marcou a alternativa E, que correspondia ao
do Gabarito conforme ele viu depois. Nosso aluno,
que havia se preparado bem para essa prova do
ENEM (cujo tema central é o relacionamento entre
Ciência e Tecnologia), lamentou que o formulador
da Questão não houvesse escrito que a aceleração
que o trem fica sujeito quando descreve uma curva
decorre da superelevação da ferrovia, ou seja, o
trilho externo é um pouco mais elevado em relação
ao interno, foi uma conquista tecnológica, para
evitar o desgaste entre roda e trilho. Se não houver
essa superelevação (que fornece diretamente a força
centrípeta inclinando o trem), o trem tende a seguir
pela tangente da curva empurrando o trilho para
fora; e este, pela lei da ação e reação newtoniana,
reage como força centrípeta, necessária para a
descrição da curva.
Questão 18. O manual de instruções de um apa
relho de ar condicionado apresenta a seguinte
tabela, com dados técnicos para diversos modelos.
Nos dados da tabela abaixo, a primeira coluna
é a Capacidade de Refrigeração [kW/(BTU/h)]; a
segunda é a Potência (W); a terceira é a corrente
elétrica – ciclo frio (A); a quarta é a Eficiência
Energética [COP (W/W)]; a quinta é a Vazão de ar
(m3/h); e a sexta é a Frequência (Hz).
3,52/(12.000)

1.193

5,8

2,95

550

60

5,42/(18.000)

1.790

8,7

2,95

800

60

5,42/(18.000)

1.790

8,7

2,95

800

60

6,45/(22.000)

2.188

10,2

2,95

960

60

6,45/(22.000)

2.188

10,2

2,95

960

960

Fonte: Dados disponível em http://www.institucionalbrastemp.com.br.
Acesso em 13 jul. 2009 (adaptado).

Considere-se que um auditório possua capacidade
para 40 pessoas, cada uma produzindo uma
quantidade média de calor, e que praticamente todo
o calor que flui para fora do auditório o faz por meio
dos aparelhos de ar-condicionado. Nessa situação,
entre as informações listadas, aquelas essenciais
para se determinar quantos e/ou quais aparelhos
de ar-condicionado são precisos para manter, com

lotação máxima, a temperatura interna do auditório
agradável e constante, bem como determinar a
espessura da fiação do circuito elétrico para a
ligação desses aparelhos, são
A) vazão de ar e potência.
B) vazão de ar e corrente elétrica - ciclo frio.
C) eficiência energética e potência.
D) capacidade de refrigeração e frequência.
E) capacidade de refrigeração e corrente elétrica
– ciclo frio.
Nosso personagem-aluno, ao terminar de ler a
Questão com as alternativas propostas para a escolha
de uma delas, ficou confuso em ver que existe uma
repetição de dados técnicos de modelos de ar
‑condicionado: dois de CR = 5.42/(18.000) e dois
de CR = 6.45/(12.000). Apesar disso, ele continuou
em busca da alternativa certa. No entanto, sua
confusão aumentou quando comparou o que dizia o
enunciado: Considere-se que um auditório possua
capacidade para 40 pessoas, cada uma produzindo
uma quantidade média de calor, e que praticamente
todo o calor que flui para fora do auditório o faz
por meio dos aparelhos de ar‑condicionado. Nessa
situação, entre as informações listadas, aquelas
essenciais para se determinar quantos e/ou quais
aparelhos de ar-condicionado são precisos para
manter, com lotação máxima, a temperatura
interna do auditório agradável e constante, bem
como determinar a espessura da fiação do circuito
elétrico para a ligação desses aparelhos, com as
alternativas apresentadas para sua escolha, pois
nelas não aparece nenhum número relativo ao
que está sendo exigido: Nessa situação, entre as
informações listadas, aquelas essenciais para se
determinar quantos e/ou quais aparelhos de ar
‑condicionado e determinar a espessura da fiação
do circuito elétrico para a ligação desses aparelhos.
Para completar sua confusão, ele tentou relacionar
o significado do texto: ... para manter, com lotação
máxima, a temperatura interna do auditório
agradável e constante com a capacidade do auditório
(40 pessoas), uma vez que, em sua opinião, se espera
que qualquer auditório, para qualquer número de
pessoas, deve sempre manter a condição exigida
no texto: temperatura agradável e constante.
Em vista disso, deveria escolher uma das letras
(A, B, C, D, E), apelou para a mesma técnica usada
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por alunos que vão fazer essas Provas do ENEM
(ou outras semelhantes) com a “cara e coragem”:
– Mamãe mandou marcar aqui. Não sei qual foi
a alternativa que a mãe dele mandou marcar. Se,
no entanto, não foi a E (a considerada certa pelo
Gabarito), ele foi mais uma vez prejudicado pelo
descuido do formulador da Questão que, no seu
entendimento, deveria ser anulada.
Questão 19. A instalação elétrica de uma casa
envolve várias etapas, desde a alocação dos
dispositivos, instrumentos e aparelhos elétricos, até
a escolha de materiais que a compõem, passando
pelo dimensionamento da potência requerida, da
fiação necessária, dos eletrodutos (condutos por
onde passa a fiação de uma instalação elétrica,
com a finalidade de protegê-la), entre outras.
Para cada aparelho elétrico existe um valor da
potência associado. Valores típicos de potências em
watts (W) para alguns aparelhos elétricos apresen
tados são os seguintes: a) aparelho de som – 120;
b) chuveiro elétrico – 3.000; c) ferro elétrico – 500;
d) televisor – 200; e) geladeira – 200; rádio – 50.
A escolha das lâmpadas é essencial para obtenção
de uma boa iluminação. A potência da lâmpada
deverá estar de acordo com o tamanho do cômodo
a ser iluminado. A seguir mostra-se a relação entre
as áreas dos cômodos (em m2, excluindo as áreas
das paredes) e as potências (em W), e foi utilizado
como referência para o primeiro pavimento de uma
residência: a) sala/copa/cozinha; quarto/varanda/
corredor; banheiro com até 6 m2 - 60 W (cada);
b) sala/copa/cozinha; quarto/ varanda/corredor;
banheiro de 6 a 7,5 m2 - 100 W, 100 W, 60 W
(respectivamente); c) sala/copa/cozinha; quarto/
varanda/ corredor; banheiro de 7,5 a 10,5 m2 100 W (cada).
Considerando a planta baixa indicada a seguir, com
todos os aparelhos em funcionamento, a potência
total em W será de:
A) 4.070;
B) 4.270;
C) 4.320;
D) 4.390;
E) 4.470.

2,8 m

3m
s

geladeria
Chuveiro elétrico

lâmpada
Ferro elétrico
Rádio

s
1,5 m

Televisor
2,1 m

lâmpada
s

lâmpada

3m

Aparelho de som

lâmpada

Nosso aluno começou a fazer as contas de
acordo com os valores indicados. Porém, como a
planta dada não indica quais são os cômodos, ele
passou a fazer a seguinte suposição: a) o local
onde está a geladeira, seria a sala/copa/cozinha,
e sua área vale: 33 = 9 m2; b) o local onde está
o televisor e o espaço na frente do banheiro,
seria o quarto/varanda/corredor e sua área vale:
[2,83 + (3 - 2,1) 1,5] = 9,75 m2; c) banheiro: 2,1
1,5 = 3,15 m2. De posse desses valores, calculou
que a potência (W) das lâmpadas desses cômodos,
de acordo com os dados fornecidos, fornece o
seguinte valor: a) 100; b) 100, c) 60, com um total
de 260 W. Além do mais, como o desenho indica
a existência de um aparelho de som (120 W), um
chuveiro elétrico (3.000 W), um ferro elétrico (500
W), um televisor (200 W), uma geladeira (200
W) e um rádio (50 W), dando um total para esses
equipamentos elétricos de: 4.070 W. Acrescentando
esse valor ao 260 W das lâmpadas, o total seria
de: 4.330 W. Portanto, nenhuma alternativa está
correta. Olhando mais uma vez para a planta dada,
viu que existe na sala/copa/cozinha o desenho de
um fogão. Se a intenção do formulador da Questão
fosse a de considerar também o fogão supostamente
elétrico, porém sem nenhuma indicação de sua
potência, nosso aluno, que teria de escolher alguma
alternativa, lembrou‑se que um fogão elétrico
comum tem a potência de 60 W. Assim, somado
ao cálculo anterior, encontrou 4.390 W, marcando
então a alternativa D. Ao conferir com o Gabarito
viu que havia acertado, muito embora, em sua
opinião, essa Questão deveria ser anulada por não
haver incluído a potência do fogão elétrico.
Questão 20. O esquema mostra um diagrama de
bloco de uma estação geradora de eletricidade
abastecida por combustível fóssil.
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Se fosse necessário melhorar o rendimento dessa
usina, que forneceria eletricidade para abastecer
uma cidade, qual das seguintes ações poderia
resultar em alguma economia de energia, sem afetar
a capacidade de geração da usina?
A) Reduzir a quantidade de combustível fornecido
à usina para ser queimado.
B) Reduzir o volume de água do lago que circula
no condensador de vapor.
C) Reduzir o tamanho da bomba usada para
devolver a água líquida à caldeira.
D) Melhorar a capacidade dos dutos com vapor
(para?) conduzirem calor para o ambiente.
E) Usar o calor liberado com os gases pela
chaminé para mover um outro gerador.

Era tentadora essa alternativa para a escolha de
sua resposta. Porém, nosso aluno, para manter a
sua coerência com relação ao que havia estudado,
observou que a mesma não se relaciona com o
cerne da Questão: ... resultar em alguma economia
de energia, sem afetar a capacidade de geração
da usina, uma vez que os gases devem apenas ser
filtrados para evitar a poluição atmosférica (aliás, o
que deve ser exigido para qualquer usina mundial!),
mesmo que, nessa filtragem, o calor resultante
pudesse mover algum gerador e, portanto, sem
resultar em alguma economia de energia, pelo
contrário, aumentaria o consumo de energia para a
filtragem desejada. Desse modo, nosso aluno teve
de apelar, de novo, para a sua mãe para ajudá-lo
a marcar a alternativa certa. Se não foi a E (como
indica o Gabarito), mais uma vez ele foi prejudicado
pela formulação da questão.

Fonte: HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M. Energia e Meio Ambiente,
São Paulo Pioneira. Thomson Learning 2003 (adaptado).

Mais uma vez nosso personagem se depara
com uma Questão completamente confusa. As três
primeiras alternativas (A, B, C), que iniciam com a
palavra Reduzir (“pegadinha”?), são imediatamente
descartadas, já que, quem projetou essa usina,
dimensionou o combustível, o volume de água e a
potência (e não o tamanho!) da bomba para gerar
certa quantidade de energia elétrica para abastecer a
cidade. A D também é descartável, pois a melhoria
da capacidade dos dutos com vapor que conduzem
calor para o ambiente, só servirá para melhorar o
ambiente de quem trabalha no mesmo. Por fim, só
resta ao nosso personagem a alternativa E: Usar
o calor liberado com os gases pela chaminé para
mover um outro gerador, para decidir a sua resposta.
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Questão 24. Umidade relativa do ar é o termo
usado para descrever a quantidade de vapor de
água contido na atmosfera. Ela é definida pela
razão entre o conteúdo real da umidade de uma
parcela de ar e a quantidade de umidade que a
mesma parcela de ar pode armazenar na mesma
temperatura e pressão quando está saturada de
vapor, isto é, com 100% de umidade relativa. O
gráfico representa a relação entre umidade relativa
do ar e sua temperatura ao longo de um período de
24 horas em um determinado local.

Umidade Relativa
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Considerando-se as informações do texto e do
gráfico, conclui-se que
A) a insolação é um fator que provoca variação
da umidade relativa do ar.
B) o ar vai adquirindo maior quantidade de
vapor de água à medida que se aquece.
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C) a presença da umidade relativa do ar é direta
mente proporcional à temperatura do ar.
D) a umidade relativa do ar indica, em termos
absolutos, a quantidade de vapor de água
existente na atmosfera.
E) a variação da umidade do ar se verifica
no verão, e não no inverno, quando as
temperaturas permanecem baixas.
Como a palavra insolação não está no enunciado
da questão (“pegadinha”?), nosso aluno deixou para
depois o exame da alternativa A: a insolação é um
fator que provoca variação da umidade relativa
do ar. Passou então ao exame da alternativa B: o
ar vai adquirindo maior quantidade de vapor de
água à medida que se aquece. Ora, como o próprio
ar se expande na medida em que se aquece, essa
alternativa foi logo descartada, por lhe parecer
incompleta. Por sua vez, ele descartou de imediato
a alternativa C: a presença da umidade relativa do
ar é diretamente proporcional à temperatura do
ar, pois ela contradiz o gráfico (variação inversa
da umidade com a temperatura). As palavras
termos absolutos (“pegadinha”?) que aparecem na
alternativa D: a umidade relativa do ar indica, em
termos absolutos, a quantidade de vapor de água
existente na atmosfera, não aparecem na definição de
umidade relativa contida no enunciado: - Umidade
relativa do ar é o termo usado para descrever a
quantidade de vapor de água contido na atmosfera.
Ela é definida pela razão entre o conteúdo real
(absoluto?) da umidade de uma parcela de ar e a
quantidade de umidade que a mesma parcela de ar
pode armazenar na mesma temperatura e pressão
quando está saturada de vapor, isto é, com 100% de
umidade relativa. Desse modo, a D também não é
verdadeira. A alternativa E: a variação da umidade
do ar se verifica no verão, e não no inverno,
quando as temperaturas permanecem baixas, foi
também imediatamente não considerada por ser de
conhecimento mundial que no verão as temperaturas
são mais quentes do que no inverno. Assim, nosso
personagem-aluno passou a examinar como mais
detalhe o que o formulador da Questão queria dizer
com o termo insolação. Lembrou-se, então, que
em Física ela significa: - Quantidade de radiação
eletromagnética proveniente do Sol que incide

sobre uma superfície. Como essa radiação solar
contém também a radiação infravermelha (calor),
e olhando para o gráfico que mostra uma relação
inversa entre umidade relativa e temperatura,
percebeu então que a alternativa A - a insolação é
um fator que provoca variação da umidade relativa
do ar, poderia ser a certa. Mas, ao reler o texto do
enunciado: - Considerando-se as informações do
texto e do gráfico, conclui-se que..., observou que
o texto não falava em insolação. Mas, cansado de
apelar para a sua mãe, marcou mesmo A. Acertou,
conforme conferiu depois no Gabarito.
Questão 27. O ônibus espacial Atlantis foi
lançado ao espaço com cinco astronautas a bordo
e uma câmara nova, que iria substituir uma outra
danificada por um curto-circuito no telescópio
Hubble. Depois de entrarem em órbita a 560 km de
altura, os astronautas se aproximaram do Hubble.
Dois astronautas saíram do Atlantis e se dirigiram
ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles
exclamou:- “Esse telescópio tem a massa grande,
mas o peso é pequeno”.

Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se
afirmar que a frase dita pelo astronauta
A) se justifica porque o tamanho do telescópio
determina a sua massa, enquanto seu pequeno
peso decorre da falta de ação da aceleração
da gravidade.
B) se justifica ao verificar que a inércia do
telescópio é grande comparada à dele
próprio, e que o peso do telescópio é pequeno
porque a atração gravitacional criada por
sua massa era pequena.
C) não se justifica porque a avaliação da massa
e do peso de objetos em órbita tem por base
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as leis de Kepler, que não se aplicam a
satélites artificiais.
D) não se justifica porque a força-peso é a força
exercida pela gravidade terrestre, neste
caso, sobre o telescópio e é a responsável
por manter o próprio telescópio em órbita.
E) não se justifica, pois a ação da força-peso
implica a ação de uma força de reação
contrária, que não existe naquele ambiente.
A massa do telescópio poderia ser avaliada
simplesmente pelo seu volume.
Nosso personagem-aluno começou a examinar
as alternativas para encontrar a certa, tomando como
base a frase do astronauta: - “Esse telescópio tem
a massa grande, mas o peso é pequeno”. Ao ler
a alternativa A (... a frase): - se justifica porque
o tamanho do telescópio determina a sua massa,
enquanto seu pequeno peso decorre da falta de
ação da aceleração da gravidade, ele observou
que, embora seja certo que o tamanho (volume - V)
do telescópio ajude na determinação de sua massa
(M = V d, onde d é a densidade), mas o seu pequeno
peso decorre da ação da aceleração da gravidade
terrestre, pois é ele (pequeno peso) que o mantém
em órbita a 560 km de altura. Portanto, a alternativa
A está descartada. Depois de fazer a leitura da
alternativa B (... a frase): - se justifica ao verificar
que a inércia do telescópio é grande comparada à
dele próprio, e que o peso do telescópio é pequeno
porque a atração gravitacional criada por sua
massa era pequena, nosso personagem ficou confuso
por não entender a sua redação. Por exemplo: - ...
ao verificar que a inércia do telescópio é grande
comparada à dele próprio, lhe pareceu sem nexo,
pois há a afirmação de que uma coisa (inércia) é
grande comparada com ela própria. O resto da
redação dessa alternativa: - ... e que o peso do
telescópio é pequeno porque a atração gravitacional
criada por sua massa era pequena, também continua
sem nexo, pois o peso (P) do telescópio é decorrência
da ação do campo gravitacional terrestre (g) em sua
massa M, isto é: P = M g. Por outro lado, é certo que
a massa do telescópio cria ao seu redor uma atração
gravitacional, extremamente pequena [mas possível
de medir com uma balança de torção de alta precisão,
conforme fizera o físico e químico inglês Henry

Cavendish (1731-1810), em 1798, para determinar a
constante de gravitação universal G] e que nada tem
a ver com o seu peso. Em vista da desconexidade
da redação da alternativa B, conforme foi descrita
acima, ela foi descartada por nosso ator. Ele, então,
passou a examinar a alternativa C (... a frase): não se justifica porque a avaliação da massa e do
peso de objetos em órbita tem por base as leis de
Kepler, que não se aplicam a satélites artificiais.
De imediato ele descartou essa alternativa, pois os
satélites artificiais têm as leis de Kepler como seu
fundamento.
Restava, portanto, o exame das alternativas D
e E para ele responder ao pedido na Questão 27.
Considerou primeiro a alternativa D (... a frase):
- não se justifica porque a força-peso é a força
exercida pela gravidade terrestre, neste caso, sobre
o telescópio e é a responsável por manter o próprio
telescópio em órbita. Esta alternativa também não
tem nexo, pois tem um não que nega a resposta certa
que seria: (... a frase) - se justifica porque a força
‑peso é a força exercida pela gravidade terrestre,
neste caso, sobre o telescópio e é a responsável por
manter o próprio telescópio em órbita. Ele, por
fim, leu a alternativa E (.. a frase) - não se justifica,
pois a ação da força-peso implica a ação de uma
força de reação contrária, que não existe naquele
ambiente. A massa do telescópio poderia ser
avaliada simplesmente pelo seu volume. Como no
caso anterior, essa resposta também não tem nexo,
pois, como no caso anterior, tem um não que nega
a uma parte certa da resposta e que seria (.. a frase)
- se justifica, pois a ação da força-peso implica a
ação de uma força de reação contrária, que não
existe naquele ambiente, uma vez que essa reação
ocorre no centro da Terra. Porém, o complemento da
frase: - A massa do telescópio poderia ser avaliada
simplesmente pelo seu volume, está incompleta, por
causa do simplesmente, já que, conforme vimos
na resposta da alternativa A, a massa do telescópio
depende de seu volume e de sua densidade. Assim, a
alternativa E, também está errada. Como não existe
nenhuma alternativa certa, nosso sofrido aluno, que
deveria marcar alguma delas, apelou para a mesma
técnica que usou na Questão 18, ou seja: - Mamãe
mandou marcar aqui. Não sei qual foi a alternativa
que a mãe dele mandou marcar. Se, no entanto,
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não foi a D (a considerada certa pelo Gabarito),
ele foi mais uma vez prejudicado pelo descuido do
formulador da Questão. Mais uma vez, ele achou
que essa Questão deveria ser anulada.
Em casa, refletindo sobre essa Questão, nosso
personagem viu que a própria frase do astronauta
está intrinsecamente correta, pois a massa do
telescópio é grande, pelo menos comparada com
as massas dos astronautas, e seu peso é pequeno
por se encontrar a uma altitude de 560 km, uma vez
que a força de gravitação varia com o inverso do
quadrado da distância. Bastaria, portanto, apenas
duas alternativas: A - a frase está certa; B - a frase
está errada.

Número de nêutrons (N)

Questão 29. Os núcleos dos átomos são constituídos
de prótons e nêutrons, sendo ambos os principais
responsáveis pela sua massa. Nota-se que, na
maioria dos núcleos, essas partículas não estão
presentes na mesma proporção. O gráfico mostra q
quantidade de nêutrons (N) em função da quantidade
de prótons (Z) para os núcleos estáveis conhecidos.
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Fonte: KAPLAN, I. Física Nuclear. Rio de Janeiro: Guanabara Dois
1978 (adaptado).

O antimônio é um elemento químico que possui 50
prótons e possui vários isótopos – átomos que só se
diferem pelo número de nêutrons. De acordo com o
gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem
A) entre 12 e 24 nêutrons a menos que o número
de prótons.
B) exatamente o mesmo número de prótons e
nêutrons.
C) entre 0 e 12 nêutrons a mais que o número
de prótons.

D) entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número
de prótons.
E) entre 0 e 12 nêutrons a menos que o número
de prótons.
Acostumado com o descuido do formulador (ou
seriam formuladores?) das Questões do ENEM,
nosso personagem olhou para o gráfico e percebeu
uma informação descuidada – Núcleos estáveis
– colocada entre as horizontais 140 (N) e 150 (N)
(seria mais uma “pegadinha”?). Lembrando-se do
que havia aprendido ao estudar Física Moderna,
isto é, os núcleos estáveis são os representados pela
parte densa do gráfico, formada de linhas verticais,
horizontais e pontos, e situada um pouco acima da
diagonal (Z = N). Ora, como o antimônio (Sn) tem
Z = 50, ele percebeu que a vertical tirada de 50 corta
a linha densa entre um pouco mais de 60 N (62 N?) e,
também, um pouco mais de 70 N (74 N?). Portanto,
a única alternativa que se enquadrava nesses valores
era a D; marcou então D e acertou conforme
confirmou no Gabarito. Mais uma vez, ele achou
que a Questão deveria ser anulada por não haver
informações completas em seu enunciado e gráfico.
Questão 30. É possível com 1 litro de gasolina,
usando todo o calor produzido por sua combustão
direta, aquecer 200 litros de água de 20° C a 55°C.
Pode-se efetuar esse mesmo aquecimento por um
gerador de eletricidade, que consome 1 litro de
gasolina por hora e fornece 110 V a um resistor de
11 Ω, imerso na água, durante um certo intervalo
de tempo. Todo o calor liberado pelo resistor é
transferido à água.
Considerando que o calor específico da água é igual
a 4,19 J g-1 0C-1, aproximadamente qual a quantidade
de gasolina consumida para o aquecimento de água
obtido pelo gerador, quando comparado ao obtido a
partir da combustão?
A) A quantidade de gasolina consumida é igual
para os dois casos.
B) A quantidade de gasolina consumida pelo
gerador é duas vezes maior que a consumida
na combustão.
C) A quantidade de gasolina consumida pelo
gerador é duas vezes menor que a consumida
na combustão.
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D) A quantidade de gasolina consumida pelo
gerador é sete vezes maior que a consumida
na combustão.
E) A quantidade de gasolina consumida pelo
gerador é sete vezes menor que a consumida
na combustão.
Para resolver essa questão, nosso aluno começou
a calcular a energia térmica da combustão direta do
litro de gasolina para aquecer 200 litros de água
20°C a 55°C, usando a expressão: ET = m c Δt = V
d c ΔT, onde m, V e d valem, respectivamente, a
massa, o volume e a densidade da água. Sendo 1
litro = 103 cm3 e a densidade da água d = 1 g/cm3,
usando os dados de c e ΔT, ele encontrou o seguinte
resultado: ET = 200 103 1 4,19 (55 - 20) = 2.933 104 J.
Por sua vez, sendo a energia elétrica do gerador:
EE = R I2 t = R (V/R)2 t = V2 t/R, ele usou os dados de
V, R e t, e encontrou: EE = (110)26060/11=396 104 J.
Dividindo as duas energias, teremos: EE/
ET = 396/2.933 ≈ 1/7,4. Como as alternativas falam
em é duas (sete) vezes maior (menor), a rigor, não
existe nenhuma resposta certa. Porém, contando
mais uma vez com o descuido do formulador da
Questão (que deveria escrever é aproximadamente)
e deixando sua mãe mais uma vez em paz, marcou a
alternativa E. Ao ler o Gabarito, ficou satisfeito em
saber que havia acertado.
Questão 31. O progresso da tecnologia introduziu
diversos artefatos geradores de campos
eletromagnéticos. Uma das mais empregadas
invenções nessa área são os telefones celulares e
smartphones. As tecnologias de transmissão de
celular atualmente em uso no Brasil contemplam
dois sistemas. O primeiro deles é operado entre as
frequências de 800 MHz e 900 MHz e constitui os
chamados sistemas TDMA/CDMA. Já a tecnologia
GSM ocupa a frequência de 1.800 MHz.
Considerando que a intensidade de transmissão
e o nível de recepção “celular” sejam os mesmos
para as tecnologias de transmissão TDMA/CDMA
ou GSM, se um engenheiro tiver de escolher entre
as duas tecnologias para obter a mesma cobertura,
levando em consideração apenas o número de
antenas em uma região, ele deveria escolher:
A) a tecnologia GSM, pois é a que opera com
ondas de maior comprimento de onda.

B) a tecnologia TDMA/CDMA, pois é a que
apresenta Efeito Doppler mais pronunciado.
C) a tecnologia GSM, pois é a que utiliza ondas
que se propagam com maior velocidade.
D) qualquer uma das duas, pois as diferenças
nas frequências são compensadas pelas
diferenças nos comprimentos de onda.
E) qualquer uma das duas, pois nesse caso as
intensidades decaem igualmente da mesma
forma, independentemente da frequência.
Depois de fazer uma leitura da Questão, nosso
aluno passou a calcular alguns valores de grandezas
físicas referidas na mesma. Começou com o cálculo
dos comprimentos de onda (λ) correspondentes às
frequências (ν) dadas, considerando que as ondas
eletromagnéticas se propagam na atmosfera
terrestre como se propagasse no vácuo, ou seja:
c ≈ 300.000.000 = 3 108 m/s. Para isso, ele usou
a seguinte expressão: c = λ ν → λ = c/ ν. Para ν
= 800 MHz = 8108 Hz (TMDA), tem-se que: λ =
3108/8108 = 0,375 m; para ν = 900 MHz = 9108 Hz
(CMDA), virá: λ = 3108/9108 ≈ 0,333 m; e para
ν = 1.800 MHz = 18108 Hz (GSM), resulta: λ =
3108/18108 ≈ 0,166 m. Examinando as alternativas,
nosso personagem descartou logo a alternativa A - a
tecnologia GSM, pois é a que opera com ondas de
maior comprimento de onda, já que ela apresenta
o menor comprimento de onda (λ ≈ 0,166 m).
Por sua vez, a alternativa C - a tecnologia GSM,
pois é a que utiliza ondas que se propagam com
maior velocidade, foi desconsiderada por não
apresentar nexo, uma vez que todas as tecnologias
citadas consideram o mesmo valor da velocidade
de propagação da onda eletromagnética: c ≈ 3 108
m/s. A alternativa D - qualquer uma das duas, pois
as diferenças nas frequências são compensadas
pelas diferenças nos comprimentos de onda.
Considerando que a frequência (ν) e o comprimento
de onda (λ) são ligados pela relação: c = λ ν, sendo c
uma constante, então, quando λ aumenta, ν diminui.
Assim, não há sentido nenhum em dizer que as
diferenças nas frequências são compensadas pelas
diferenças nos comprimentos de onda. Portanto,
nosso aluno descartou mais uma alternativa. Desse
modo, falta ele examinar as alternativas B e E.
Começou pela B - a tecnologia TDMA/CDMA, pois
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é a que apresenta Efeito Doppler mais pronunciado.
Como essa alternativa se refere ao Efeito Doppler,
nosso personagem lembrou-se que o físico austríaco
Christian Johann Doppler (1803‑1853), propôs seu
efeito, em 1842, inicialmente para o som. Contudo,
em 1846, Doppler mencionou que sua descoberta
poderia explicar, por exemplo, a cor aparente das
estrelas duplas, e as flutuações das estrelas variáveis
e das estrelas novas. Assim, seu efeito também
poderia ser aplicado ao fenômeno luminoso. Neste
caso, o Efeito Doppler é representado por: ν = ν0
(1 vobs/vluz) / (1 vfonte/vluz), onde ν e ν0 representam,
respectivamente, as frequências aparente e
verdadeira, vluz, vobs e vfonte indicam, respectivamente,
as velocidades da luz, do observador e da fonte
e os sinais superiores (inferiores) indicam
aproximação (afastamento). A expressão acima
mostra que, mesmo considerando que a fonte ou
o observador se desloquem com velocidade do
som (≈ 340 m/s), a relação vobs/vluz ou vfonte/vluz:
340/3 108 ≈ 10-6 → ν ≈ ν0, portanto, as tecnologias
TDMA/CDMA e GSM são equivalentes. Assim,
a alternativa B é falsa. Desse modo, só restou ao
nosso personagem-aluno examinar a alternativa
E - qualquer uma das duas, pois nesse caso as
intensidades decaem igualmente da mesma forma,
independentemente da frequência. Como essa
alternativa praticamente repete o segundo parágrafo
do enunciado da Questão: Considerando que a
intensidade de transmissão e o nível de recepção
“celular” sejam os mesmos para as tecnologias de
transmissão TDMA/CDMA ou GSM.. , ele escolheu
essa alternativa como a certa, apesar de as palavras
... independentemente da frequência .. não
estarem corretas, conforme indica o efeito Doppler,
acrescido do fato de que a atenuação (decaimento?)
da radiação eletromagnética depender de sua
frequência, de acordo com o espalhamento Rayleigh,
demonstrado pelo físico inglês John William Strutt,
Lord Rayleigh (1842‑1919; PNF, 1904), em 1871.
Mais uma vez, embora tenha acertado a alternativa,
conforme conferiu no Gabarito, nosso personagem
achou que a mesma deveria ser anulada, por estar
mal redigida e confusa.

Questão 35. O Sol representa uma fonte limpa
e inesgotável de energia para o nosso planeta.
Essa energia pode ser captada por aquecedores
solares, armazenada e convertida posteriormente
em trabalho útil. Considere determinada região
cuja insolação – potência solar incidente na
superfície da Terra – seja de 800 watts/m2. Uma
usina termossolar utiliza concentradores solares
parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros
de extensão. Nesses coletores solares parabólicos,
a luz refletida pela superfície parabólica espelhada
é focalizada em um receptor em forma de cano
e aquece o óleo contido em seu interior a 400
0
C. O calor desse óleo é transferido para água
vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta
pressão movimenta uma turbina acoplada a um
gerador de energia elétrica.

Considerando que a distância entre a borda inferior
e a borda superior da superfície refletora tenha
6 m de largura e que focaliza no receptor os 800
watts/m2 de radiação provenientes do Sol, e que o
calor específico da água é 1 cal g-1 0C-1 = 4.200 J
kg-1 0C-1, então o comprimento linear do refletor
parabólico necessário para elevar a temperatura de
1 m3 (equivalente a 1 t) de água de 20 0C a 100 0C,
em uma hora, estará entre
A) 15 m e 21 m;
B) 22m e 30 m;
C) 105 m e 125 m;
D) 680 m e 710 m;
E) 6.700 m e 7.150 m
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Usando os cálculos que havia realizado na
resolução da Questão 30 e os dados da Questão
proposta, nosso aluno calculou a energia térmica
solar que vaporiza uma tonelada (103 kg) de água:
ET = m c Δt = 103 4.200 (100-20) = 33.600 104 J.
Por outro lado, considerando o fluxo solar (energia
por unidade de área) de 800 watts/m2, ele calculou
qual a energia solar por unidade de área no tempo de
uma hora: FS = 800 60 60 = 288 104 J/m2. Por fim,
considerou que, em primeira aproximação, a área da
superfície espelhante era da forma retangular (L C),
escreveu que: 288 104/(L C) = 33.600 104. Ora,
como foi dado que a largura L = 6 m, a expressão
acima lhe permitiu calcular que: C ≈ 19,4 m. Assim,
de posse desse resultado, ele escolheu a alternativa
A, que era a correta de acordo com o Gabarito.
Muito embora os dados no enunciado fossem quase
todos utilizados, nosso ator achou que a temperatura
de 400 ºC (sem utilidade), poderia significar uma
“pegadinha”, uma vez que existiam outros valores
de temperatura no texto.
Questão 38. Durante uma ação de fiscalização
em postos de combustíveis, foi encontrado um
mecanismo inusitado para enganar o consumidor.
Durante o inverno, o responsável por um posto de
gasolina compra álcool por R$0,50/litro, a uma
temperatura de 5° C. Para revender o líquido aos
motoristas, instalou um mecanismo na bomba
de combustível para aquecê-lo, para que atinja
a temperatura de 35° C, sendo o litro do álcool
revendido a R$1,60. Diariamente o posto compra
20 mil litros de álcool a 5° C e os revende.
Com relação à situação hipotética descrita no texto
e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica
do álcool é de 1 10-30° C-1, desprezando-se o custo
da energia gasta no aquecimento do combustível, o
ganho financeiro que o dono do posto teria obtido
devido ao aquecimento do álcool após uma semana
de vendas estaria entre
A) R$ 500,00 e R$ 1.000,00;
B) R$ 1.050,00 e R$ 1.250,00;
C) 4.000,00 e R$ 5.000,00;
D) R$ 6.000,00 e R$ 6.900,00;
E) R$ 7.000,00 e R$ 7.950,00

De seu estudo de Termologia, nosso personagem
sabia que o aumento do volume térmico de um
líquido é dado por: ΔV = V k ΔT, onde k é o seu
coeficiente de dilatação volumétrica. Assim,
no caso da gasolina, temos: ΔV = 1 10-3 (35 - 5)
V = 0,03 V. Como o posto compra, diariamente,
20.000 mil litros de gasolina, então, devido ao
processo fraudulento [hipotético (sic!)] usado pelo
dono do posto, ele vende desonestamente 600 litros.
Como ele compra por R$0,50 o litro e vende por
R$1,60, ele teria um lucro desonesto diário de
600 (1,60‑0,5) = R$ 660,00. Em sete dias, sua
desonestidade lhe renderia 7660,00 = R$ 4.620,00.
Portanto, a resposta certa seria C. Quando ele foi
conferir com o Gabarito, viu a letra D. O que teria
acontecido? Certamente, ele pensou: o formulador
da Questão esqueceu de dizer, em seu enunciado,
que na dilatação dos líquidos, há também uma
dilatação do recipiente. Porém, como ele esqueceu
de fornecer o valor do coeficiente de dilatação
volumétrica do material de que é feito o recipiente,
daí o resultado diferente encontrado pelo nosso
personagem que, mais uma vez, foi prejudicado
pela desatenção de quem formulou a Questão.
É interessante destacar que, em casa, nosso
personagem foi verificar a possível razão do erro do
formulador da Questão. Assumindo que o recipiente
do posto era de ferro, cujo k = 34 x 10-6°C-1, ele
calculou o aumento de volume do recipiente em
consequência do aumento de temperatura (30° C),
encontrando o seguinte resultado: ΔV = 34 10-6
(35 - 5)V = 1, 020 10-6 V. Para essa situação, o lucro
desonesto do dono do posto seria: 1, 020 10-6 20 103
7 1,1 ≈ R$ 0.6, que é um valor irrisório. Concluiu,
então, que houve mesmo desatenção do formulador
da Questão ao escolher a alternativa certa para
colocar no Gabarito, pois sua atenção estava
voltada para o caráter do hipotético dono do posto
que, apesar de um bom lucro bruto (2.200%), ainda
fraudava.
Questão 39. A invenção da geladeira proporcionou
uma revolução no aproveitamento dos alimentos, ao
permitir que fossem armazenados e transportados
por longos períodos. A figura apresentada ilustra o
processo cíclico de funcionamento de uma geladeira,
em que um gás no interior de uma tubulação é
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forçado a circular entre o congelador e a parte
externa da geladeira. É por meio dos processos
de compressão, que ocorre na parte externa, e de
expansão, que ocorre na parte interna, que o gás
proporciona a troca de calor entre o interior e o
exterior da geladeira.

Fonte: Disponível em: http://home.howstuffworks.com. Acesso em 19
out. 2008 (adaptado).

Nos processos de transformação de energia
envolvidos no funcionamento da geladeira,
A) a expansão do gás é um processo que cede a
energia necessária ao resfriamento da parte
interna da geladeira.
B) o calor flui de forma não-espontânea da
parte mais fria, no interior, para a parte
mais quente, no exterior da geladeira.
C) a quantidade de calor cedida ao meio externo
é igual ao calor retirado da geladeira.
D) a eficiência é tanto maior quanto menos
isolado termicamente do ambiente externo
for o seu compartimento interno.
E) a energia retirada do interior pode ser
devolvida à geladeira abrindo-se a sua
porta, o que reduz seu consumo de energia.
Para resolver a Questão acima, mais uma
vez nosso aluno usou seus conhecimentos sobre
Termodinâmica, principalmente as transformações
dos gases e suas duas Leis da Termodinâmica. A
Primeira diz que, em um processo de refrigeração,

o calor externo é a soma do calor interno mais
a energia (trabalho) externa(o). A Segunda diz
que o calor não pode fluir, espontaneamente, de
uma fonte fria para uma fonte quente. De posse
desses conhecimentos, e levando em consideração
que os formuladores das Questões do ENEM usam
bastante “pegadinhas”, nosso personagem começou
a examinar, com cautela, as alternativas. Começou
com a A: - a expansão do gás é um processo que
cede a energia necessária ao resfriamento da
parte interna da geladeira. A geladeira envolve um
processo de transferência de calor entre duas fontes
de temperatura constante: fria (TF) (parte interna)
e quente (TQ) (parte externa). Na parte externa
(compressor) o gás é comprimido até liquefazer
‑se, processo no qual há desprendimento de calor
(energia térmica) para a parte interna da geladeira.
Portanto, é a compressão e não a expansão do gás que
cede energia (térmica) para o interior da geladeira.
Desse modo, a alternativa A está descartada. Agora,
ele examinou a alternativa B: - o calor flui de forma
não-espontânea da parte mais fria, no interior, para
a parte mais quente, no exterior da geladeira. Tendo
em vista a Segunda Lei da Termodinâmica (o calor
não pode fluir, espontaneamente, de uma fonte fria
para uma fonte quente), nosso aluno considerou-a
como uma possível resposta, em virtude da
expressão ... o calor flui de forma não-espontânea
.... Contudo, pensando que a expressão não
‑espontânea pudesse ser uma “pegadinha”, passou
a examinar as outras três alternativas. Examinou a
C: - a quantidade de calor cedida ao meio externo
é igual ao calor retirado da geladeira. Ela foi
imediatamente rejeitada por negar a Primeira Lei da
Termodinâmica. Passou, então, a D: - a eficiência é
tanto maior quanto menos isolado termicamente do
ambiente externo for o seu compartimento interno.
Segundo aprendera em Termodinâmica, nosso
personagem sabia que a Máquina Térmica Ideal era
a Máquina de Carnot (MC), idealizada pelo físico
francês Nicolau Léonard Sadi Carnot (1796‑1832),
em 1824, e cuja eficiência (rendimento – ηI), é
dada pela expressão: ηI = (TQ – TF)/TQ. Estudos
posteriores sobre a MC mostraram que para a
Máquina Térmica Real, deveríamos ter: ηR < ηI.
Portanto, a alternativa D também estava descartada.
Por fim, ele examinou a E: - a energia retirada do
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interior pode ser devolvida à geladeira abrindo-se
a sua porta, o que reduz seu consumo de energia.
Essa alternativa também nega a Primeira Lei da
Termodinâmica e, portanto, não está certa. Assim,
nosso personagem escolheu a alternativa B para
marcar (o que estava certo, conforme conferiu no
Gabarito), ao entender o que o seu formulador
queria dizer com: não-espontânea. Ele queria se
referir ao trabalho externo referido na Primeira Lei
da Termodinâmica.
Questão 45. Considere a seguinte situação
hipotética: ao preparar o palco para a apresentação
de uma peça de teatro, o iluminador deveria colocar
três atores sob luzes que tinham igual brilho e os
demais, sob luzes de menor brilho. O iluminador
determinou, então, aos técnicos, que instalassem no
palco oito lâmpadas incandescentes com a mesma
especificação (L1 a L8), interligadas em um circuito
com uma bateria, conforme mostra a figura.
L1
E

L4

L7

L2

L5

L3

L6

L8

Nessa situação, quais são as três lâmpadas que
acendem ao mesmo tempo com o mesmo brilho por
apresentarem igual valor de corrente fluindo nelas,
sob as quais devem se posicionar os três atores?
A) L1, L2 e L3;
B) L2, L3 e L4;
C) L2, L5 e L7;
D) L4, L5 e L6;
E) L4, L7 e L8.
Como se trata de um circuito elétrico constituído
de três malhas, nosso aluno começou a resolver
a Questão usando as leis dos circuitos elétricos
propostas pelo físico alemão Gustav Robert
Kirchhoff (1824-1887), entre 1845 e 1847. Lei dos
Nós (LN): - Em um nó (intersecção de dois ou
mais condutores), a soma das correntes elétricas
que chegam até ele é igual à soma das correntes
que dele saem; Lei das Malhas (LM): - Em uma
malha (conjunto de baterias e resistências) a
soma das forças eletromotrizes das baterias é
igual à soma das quedas de potencial ou voltagens

nas resistências. De posse dessas Leis, nosso
personagem começou a resolver a Questão. Assim,
chamou de A, o nó entre L1, L2 e L4; de B, o nó
entre L4, L5 e L7; e de C, o nó entre L3, L6, L8 e
o borne menor (-) da bateria E, uma vez que não
existe nenhuma lâmpada no trecho de baixo do
circuito. Para escolher a alternativa certa, deverá
calcular a corrente elétrica (I) que passa em cada
lâmpada. Para realizar esse cálculo, de início, nosso
ator começou a distribuir as correntes: I1 será a
corrente que sai do borne maior (+) da bateria E e
passa por L1. Em A, essa corrente se divide em I2 e
I4. Como L2 e L3 estão em série, a mesma corrente
que passa em L2 passa em L3, portanto: I2 = I3 (a).
Em B, a corrente I4 se divide em I5 e I7. Como L5
e L6 estão em série, então a mesma corrente que
passa em L5 passa em L6, portanto: I5 = I6 (b). Do
mesmo modo, como L7 e L8 estão em série, então:
I7 = I8 (c). Agora, passou a usar a LN. Então, no
nó A, tem-se: I1 = I2 + I4 (d); no nó B: I4 = I5 +
I7 (e); e no nó C: I7 + I5 + I2 = I1 (f). Para usar a
LM, ele primeiro escolheu o sentido horário para
seguir as correntes nas malhas ABC e BC; depois
lembrou que a queda de potencial (IR) é positiva no
sentido da corrente, e negativa no sentido contrário,
segundo a Lei de Ohm, proposta pelo físico alemão
Georg Simon Ohm (1787-1854), em 1825. Como
as lâmpadas têm a mesma especificação, elas têm
a mesma resistência R. Como não existe nenhuma
bateria nas malhas ABC e BC, então, segundo a
LM, ele encontrou que para a malha ABC, pode-se
escrever a seguinte expressão: 0 = R (I4 + I5 + I6)
– R (I2 + I3) (g); e para a malha BC, a expressão
correspondente será: 0 = R (I7 + I8) – R (I5 + I6)
(h). Lançando mão das expressões (a, b, c), ele
encontrou que (g) se transforma na expressão:
0 = R (I4 + 2 I5 – 2 I2) → I4 = 2 (I2 – I5) (i), e (h) se
transforma em: 0 = 2I7– 2I5 → I7 = I5 (j). Levando
(j) em (e), obteve: I4 = 2 I5 (k). De (k) e (i), escreveu
que: 2 I5 + 2 I5 = 2 I2 → I2 = 2 I5 (l). Comparando
as expressões (k) e (l), ele viu que: I2 = I4 (m). Em
resumo, nosso personagem escreveu: I2 = I3 = I4
(n); I5 = I6 = I7 = I8 (o). Faltava apenas determinar
o I1. Primeiro, ao levar (o) e (k) em (f) ele viu
que reproduziu a (d): I4 + I2 = I1. Portanto, para
encontrar o valor de I1 teve de aplicar a LM na
malha EAC, com o mesmo sentido de percurso
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das correntes que havia escolhido anteriormente,
encontrou que [usando (a)]: E = R (I1 + I2 + I3) = R
(I1 + 2 I2) → I1 = E/R – 2 I2 (p). Comparando as
expressões (n), (o) e (p) com as respostas propostas,
ele viu que (m) corresponde à alternativa B. Depois
de conferir sua escolha B com o Gabarito, nosso
personagem viu que acertou a Questão 45.
Na conclusão deste artigo, é oportuno fazermos
alguns comentários sobre as 15 Questões de Física
do ENEM/2009 (Caderno Azul) que acabamos
de examinar. Antes, é oportuno ressaltar que não
examinamos a Questão 37 por se tratar da fisiologia
da óptica da visão, e não um problema apenas
de óptica e sua relação com a Tecnologia, como,
por exemplo, uma Questão sobre Telescópio,
Espectroscópio ou Microscópio. Feito essa ressalva,
vamos ao resultado da análise crítica-construtiva
sobre as referidas Questões. Quase a totalidade das
Questões apresenta um enunciado desatencioso (com
“pegadinhas”), com informações desnecessárias em
detrimento de informações obrigatórias a serem
fornecidas aos alunos destinatários. Em vista disso, as
alternativas apresentam mais de uma resposta certa,
como na Questão 5; nenhuma alternativa certa, como
nas Questões 18, 19, 20, 27 e 31; a alternativa certa

da Questão 38 está trocada (C por D); e as Questões
14, 24, 29 e 39 faltam informações adicionais no
enunciado para encontrar a alternativa correta. Em
resumo, das 15 Questões examinadas, apenas 4 (17,
30, 35 e 45) estavam com a resposta certa.
Em minha opinião, se o ENEM continuar com
esses tipos de Questões, seus formuladores devem
fornecer informações objetivas, assim como devem
evitar enunciados longos (com “pegadinhas”), às
vezes confusos (por desatenção do formulador), que
desviam a atenção do aluno (que já está estressado,
por inúmeras razões que não cabe examinar neste
artigo) do objetivo da Questão, que é o de encontrar
a sua solução. Ainda em minha opinião, é a relação
entre Ciência e Tecnologia tomada como mote
fundamental das Provas do ENEM, que está
provocando as desatenções apontadas neste artigo.
Por fim, creio que uma possível solução para
o que acabamos de comentar acima, seria usar a
proposta do físico cearense José Evangelista de
Carvalho Moreira (www.seradaciencia.ufc.br),
qual seja, a de reduzir (talvez a um terço) o número
de Questões, e solicitar que o aluno justifique a
escolha que fez da alternativa considerada por ele
como correta.
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Outra Amazônia:
os santos e o catolicismo popular
Raymundo Heraldo Maués1

Há1 diversos estereótipos em voga sobre a
Amazônia, região periférica em relação ao Brasil
e ao mundo. Uma dessas versões estereotipadas
tem características mais ou menos eruditas. Nela,
a Amazônia é pensada, basicamente, no que diz
respeito a seus aspectos humanos e sociais, como
área essencialmente indígena e habitada, também,
por populações neobrasileiras hostis a esses índios,
assim como por ocupantes motivados por interesses
alienígenas, muitos deles vinculados a “grandes
projetos”, perniciosos à natureza e ameaçadores do
equilíbrio ecológico na grande região, mas cujos
efeitos poderão se espalhar pelo mundo todo, com
consequências calamitosas para a humanidade2.
Como acontece com todos os estereótipos, não deixa
de haver verdade nisso, mas trata-se de verdade
parcial e distorcida, que esconde outros aspectos
importantes sobre esse grande território, cuja
riqueza não se reduz à tão decantada biodiversidade,
mas que comporta, também, grande diversidade
étnica, social e cultural, o que constitui, aliás,
patrimônio digno de ser conhecido e preservado
(não evidentemente como algo intocável, pois os
processos culturais e sociais incluem, na sua riqueza
e complexidade, aspectos dinâmicos de constante
mudança e atualização)3.
1. Professor do Programa de Pós-graduação em Ciências
Sociais.
2. Ver a propósito o livro organizado (2004) por
Nugent e Harris (s/d), que faz crítica semelhante aos
estudos sobre a Amazônia e é, sintomaticamente,
intitulado “Some Other Amazonians” (Alguns Outros
Amazônidas), por tratar de aspectos e populações
amazônicas normalmente desprezados pela literatura
corrente.
3. Não é por acaso que a primeira celebração religiosa

Como antropólogo, embora já tenha escrito
ensaios mais gerais sobre a Amazônia (Maués
1999), desejo, neste trabalho, abordar um tema de
caráter mais restrito, de que já tratei em trabalho
anterior (Maués, 1995), mas para o qual pretendo,
aqui, chamar atenção: um aspecto do catolicismo
popular de populações amazônicas tradicionais, não
indígenas (muitas vezes chamadas “caboclas”, com
todo o preconceito que essa expressão comporta).
Quem primeiro estudou esse tema, do ponto de
vista antropológico, foi Eduardo Galvão, em seu
belo livro Santos e Visagens (1955), que persiste
sendo uma das monografias mais importantes para
se entender aspectos fundamentais da Amazônia
de ontem e de hoje. Galvão tratou do tema numa
área distinta daquela em que trabalhei. Ele estudou
o catolicismo popular de populações tradicionais
amazônicas no Baixo Amazonas, enquanto meu
estudo (parcialmente inspirado no dele) foi feito
numa área litorânea do estado do Pará, a chamada
região do Salgado e, mais particularmente, no
interior do município de Vigia, especialmente
numa povoação de pescadores chamada Itapuá
(na ilha do mesmo nome), onde residi, juntamente
com Maria Angelica Motta Maués (minha mulher
e antropóloga), durante quatro meses seguidos
(dezembro de 1975 a março de 1976). Apesar de
ter iniciado a pesquisa de campo vinte anos depois
da publicação do livro de Galvão (continuei
trabalhando no Salgado até 1985 e alunos meus
trabalharam ali mais recentemente), encontrei
do catolicismo popular brasileiro a ser reconhecida,
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), como bem de cultura “imaterial”,
foi o Círio de Nazaré, realizado todos os anos no mês
de outubro, em Belém, fato ocorrido no ano de 2004.
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semelhanças muito grandes quanto às concepções
e práticas das populações do Baixo Amazonas, no
que diz respeito ao catolicismo e à pajelança rural.
Algumas especificidades locais representam dife
renças que podem ser consideradas como resultado
não só das diferenças de tempo como do afastamento
no espaço. Nada, porém, que não permita certa
generalização, em termos culturais e sociais4.
O que se vai ler a seguir é, basicamente, uma
etnografia sobre os santos do catolicismo popular
na região do Salgado e, mais especificamente,
como foi dito, no interior do município de Vigia.
Concluirei o trabalho com algumas considerações
de caráter geral e teórico, que – assim espero –
permitam reflexão mais aprofundada sobre a cultura
popular (não indígena) da Amazônia. Reflexão essa
que, sustento, não pode ser minimizada e, muito
menos, esquecida, quando se trata de questões
que dizem respeito à necessária preservação do
meio ambiente (que significa, de fato, na feliz
expressão do notável antropólogo americano
Marshall Sahlins, “o controle pela sociedade do
controle da sociedade sobre a natureza” [Sahlins,
1978, p. 218]). E muito menos quando, como na
maioria dos casos se tenta fazer, propondo, de modo
fácil e superficial, a implantação, sem críticas, do
assim chamado “desenvolvimento sustentável”, ao
invés de se pensar, por exemplo, em “sociedades
sustentáveis”, como nos propõe o também notável
antropólogo brasileiro Antonio Carlos S. Diegues.
Para esse antropólogo,
O desenvolvimento sustentável – única forma racional
de organização social e de garantia de sobrevivência
da espécie humana – não poderá ser alcançado por
abordagens e conquistas isoladas nos diversos campos
de ciência e tecnologia (astrofísica, engenharia genética,
química etc.), mas exige esforços interdisciplinares
dentro de uma visão sistêmica e integrada.
Sob esse prisma, as prioridades de investimentos
e programas devem incidir em tecnologias comu
nitárias e projetos que despertem identificação com
o grupo, solidariedade e mobilização em prol de
objetivos comuns. Esforços coletivos, quando devi
4. Estudos mais recentes, abordando o tema da religião
do chamado “caboclo” amazônico, no estado do
Amazonas (Médio Solimões) e na região de Óbidos
(PA), apresentam características muito semelhantes
às encontradas por Galvão e por mim (Cravalho 1993,
Harris 2000 e Lima Ayres 1992).

damente motivados, conseguem “mover montanhas”,
enaltecendo e potencializando a fé e a confiança dos
homens em sua capacidade e poder de se constituírem
em sujeitos ativos e conscientes do desenvol
vimento que, assim, transformam esses processos
em algo efetivamente sustentável e permanente
(Diegues, 1992, p. 30, grifos do orginal).

1. Os santos e o catolicismo popular
Uma festa de santo modesta
Para entender as concepções populares sobre
os santos, entre os praticantes do catolicismo e da
pajelança cabocla das populações rurais (ou urbanas
de origem rural) da região do Salgado, devo partir
da descrição de um ritual. Trata-se de festa de santo
que pude presenciar no interior do município de
Vigia. Escolho, propositalmente, uma festa modesta
em suas proporções, mas cujas implicações
permitem colocar os aspectos essenciais das crenças
e representações sobre os santos católicos. Depois
de três anos sem que se realizasse a festa, em junho
de 1984 procedeu-se ao levantamento do mastro de
Santo Antônio, na povoação de São Benedito da
Barreta. Contam os moradores que, antigamente, o
único santo festejado era São Benedito, o padroeiro
que deu nome à povoação. Mas um comerciante
influente do lugar, devoto de Santo Antônio, levou
para lá uma imagem deste santo, conseguindo
motivar o povo a trocar de padroeiro, erguendo
‑se capela para abrigar o novo santo, enquanto São
Benedito continuava sendo guardado e cultuado na
casa de sua “dona”5. Durante certo tempo a festa do
novo padroeiro realizou-se sem interrupção, embora
ninguém esquecesse o antigo, cujo nome continuou
a designar a povoação e para quem, anualmente,
se mandava celebrar missa no seu dia. Passados
alguns anos, a povoação começou a mostrar
sinais de decadência. Muitos de seus habitantes
começaram a deixar o lugar, transferindo-se para
uma povoação vizinha, Itapuá e, na maioria, para a

5. Os “donos de santos” são personagens comuns em
Vigia e no Salgado, como em várias outras parte do
Brasil. As casas costumam abrigar santuários, com
uma ou várias imagens e estampas. Em algumas
povoações, certos santos pertencentes a donos
são cultuados pela comunidade, mas continuam
pertencentes a seus donos. Sobre o assunto, consultar
Galvão (1955, p. 30), que os descreve em Itá (Gurupá).
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cidade de Vigia. O êxodo se intensificou, ainda de
acordo com os moradores, depois que a dona do São
Benedito passou a morar em Vigia, levando consigo
o santo. Em 1984 só restavam na povoação duas
casas habitadas, muitas tinham sido demolidas,
outras permaneciam de pé, mas abandonadas, e
a casa do comerciante que promoveu a troca do
padroeiro incendiou-se e foi destruída, juntamente
com as mercadorias depositadas em seu interior. A
voz corrente na Barreta, em Itapuá e na Vigia era
que isso aconteceu por causa de um castigo de São
Benedito, um santo “muito perigoso”, que “anda
com uma caixa de fósforos no bolso” e com quem
não se pode brincar6.
No dia do levantamento do mastro, véspera de
Santo Antônio, grande número de pessoas de Vigia,
Itapuá e Caratateua convergiu para a povoação
de Anauerá. A programação era simples: à tarde,
torneio de futebol, após o que o mastro do santo
seria conduzido em procissão de Anauerá até a
frente da capela de São Benedito da Barreta; à noite,
ladainha na capela e festa dançante na “sede” (salão
de danças); no dia seguinte, pela manhã, o mastro
seria derrubado, encerrando-se a festividade.
Havia grande expectativa em torno dessa festa,
especialmente da parte dos moradores da Barreta,
pois se dizia, na ocasião, que ela podia fazer reviver
a tradição local do culto de Santo Antônio e permitir
a volta da prosperidade antiga da povoação de
São Benedito. Após o torneio de futebol, vencido
pela equipe local, iniciaram-se os preparativos
para a condução do mastro de Santo Antônio. O
mastro, um tronco de marupá com cerca de 10 m
6. A Barreta é uma extensa área do município de Vigia,
vizinha do município de São Caetano de Odivelas,
do qual se separa pelo rio da Barreta. Nela existem
várias povoações, além de São Benedito, quase
todas ostentando nomes de santos: Livramento,
Santo Antônio, Santa Luzia, Santa Maria e Jardim
da Barreta. São Benedito, como acontece com outras
povoações do município, está dividida em três partes,
que constituem pequenos núcleos de residências com
seus moradores: Caratateua, Anauerá e São Benedito.
De fato, a parte abandonada e decadente da povoação
é seu núcleo principal, isto é, São Benedito, onde se
localiza a capela de Santo Antônio e a “sede”, ampla
construção de alvenaria, destinada às festas dançantes.
Caratateua, vizinha da ilha e povoação de Itapuá, da
qual se separa pelo rio Caratateua, dista acerca de 3
km de São Benedito, enquanto Anauerá, hoje o mais
importante núcleo da povoação, dista somente 1 km.

de comprimento, derrubado na véspera, estava todo
enfeitado com folhas de cróton e flores, em frente à
casa onde se guardava a imagem de Santo Antônio,
que fora trazida da capela da povoação de São
Benedito para Anauerá; em frente à mesma casa, a
bandeira do santo, com sua figura pintada por um
artista da cidade de Vigia. O cortejo se formou na
seguinte ordem: na frente, ao lado um do outro, o juiz
da festa, conduzindo nas mãos a imagem de Santo
Antônio, e a juíza, conduzindo a bandeira do santo;
em seguida, vinham os músicos, tocando músicas
típicas da quadra junina; o mastro, conduzido por
vários homens jovens e vigorosos, sem camisa;
e, fechando o cortejo, o acompanhamento de
homens, mulheres e crianças. O clima era de muita
jocosidade e animação. Enquanto os músicos
tocavam, espocavam fogos de artifício e os carre
gadores do mastro, sempre bebendo da mesma
garrafa de aguardente, caminhavam com ele nos
ombros, executando uma espécie de dança, indo
para a frente, para trás e para os lados, durante
todo o percurso de 1 km, gritando, ora de forma
ritmada, ora de forma desordenada, e soltando
muitos vivas: “Viva Santo Antônio!”, “Viva o pau
do santo!” (referindo-se ao mastro). O povo que
acompanhava o cortejo conversava animadamente,
rindo muito das brincadeiras que eram feitas pelos
que carregavam o mastro. As únicas pessoas sérias,
em todo o percurso, eram o juiz e a juíza da festa.
Num dado momento, a música deixou de tocar e o
cortejo foi momentaneamente interrompido, porque
os músicos pararam para comer fruta de cedro que
havia pelo caminho. A música só voltou depois de
muitos impropérios dirigidos aos músicos pelos
carregadores do mastro.
Quando o cortejo chegou à povoação de São
Benedito, em frente à capela já se encontravam
várias pessoas, que tinham vindo de outras povoa
ções da Barreta, a fim de participar da festa. Após
alguma demora, porque faltavam cordas, a bandeira
do santo foi amarrada na ponta do mastro e o mesmo
foi erguido em meio a muitos vivas, alarido, espocar
de fogos e ao som da música da pequena banda que
acompanhava o cortejo. Durante toda a cerimônia,
o juiz da festa permaneceu de pé, com a imagem
do Santo Antônio nas mãos, ao lado da juíza, de
costas para a capela, assistindo ao levantamento do
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mastro. Em seguida, entrou na capela com a imagem
do santo, que foi colocada ao lado direito do altar,
sendo erguida pelo povo que participava da festa.
Começou então a ladainha em homenagem a Santo
Antônio, que foi dirigida por uma catequista ligada
à paróquia de Vigia. Enquanto isso, prosseguiam
os preparativos para a festa dançante, que começou
pouco depois do término da ladainha, animada
por um aparelho de som contratado em Itapuá,
terminando apenas na manhã seguinte. Os músicos,
também de Itapuá, haviam sido dispensados, durante
a noite, e convidados a voltar às 7:00 h da manhã,
para a “derruba” do mastro. Normalmente, numa
festa de santo, o mastro deveria ficar de pé durante
uma ou duas semanas, enquanto se desenrolasse a
festa de arraial e as ladainhas, todas as noites. Mas,
devido à decadência da povoação, o mastro foi
derrubado logo nos primeiros minutos da manhã,
assim que terminou a festa dançante; nem sequer
se esperou pela vinda dos músicos. A “derruba”
ocorreu a golpes de machado, com a participação de
várias pessoas entre os assistentes; cada pessoa que
dava um golpe contribuía com pequena importância
em dinheiro para o “tesouro” do santo. Finalmente,
quando o mastro estava prestes a cair, o juiz da
festa do ano seguinte, já previamente escolhido,
empunhou o machado para dar os últimos golpes; ao
tombar o mastro, a nova juíza, também já escolhida,
apanhou a bandeira que caíra junto com ele, a fim
de guardá-la para a festa do próximo ano.
Catolicismo na concepção popular
A forma mais comum que o vigiense encontra
para definir o catolicismo que pratica é por oposição
à religião dos “crentes” (ou evangélicos). Nesta
comparação, o crente surge, muitas vezes, como
o modelo de procedimento correto e adequado,
enquanto o católico não se comporta com o respeito
devido, preocupando-se mais com a diversão e
a bebida alcoólica do que com atos de culto e
devoção. Para um morador de Itapuá:
“O catolicismo é uma parte de ideia que, pela liberdade
que tem, nós não cumprimo a lei da religião [...]. O
crente não, porque você chega, o crente diz: ‘Olha,
tu não bebe, porque se tu bebê tu não entras aqui
mais, tu não fumas, se tu fumares tu não entras aqui
mais’. E assim ele vai insistindo. E a nossa religião,

do católico, num insiste parte nenhuma, né? O padre
num vai insisti [...]. Ele fala, mas num insiste que o
camarada deixe, né? Então, nós que semo os católico,
num cumprimo, porque a nossa religião é a mesma
do crente, a nossa religião não manda que nós beba,
que nós brigue, nós faça, aconteça, não é justo? [...].
Já os crentes têm que fazê aquilo que eles querem.
Então é uma religião nessa parte privada, porque eles
querem que siga o caminho direto. E a nossa não, é
uma religião liberta. O camarada tá fazendo errado
mas ele diz que tá direito [...]. Então, o camarada
pensando, não, a religião não tá mandando que se
beba, que se fume, que se brigue, que se dance. Não,
não tá mandando” (Carpinteiro aposentado, dono do
aparelho de som que tocou na festa de São Benedito,
10/07/1984; meus grifos, RHM).

As categorias “privada” e “liberta” expressam
bem a concepção dos informantes católicos a
respeito das duas religiões. O catolicismo não
tem peias, restrições, privações. Isso permite o
comportamento folgazão das pessoas que festejam
Santo Antônio, carregando seu mastro e bebendo
cachaça, soltando impropérios e dando vivas ao
santo, ao mesmo tempo em que realizam uma
espécie de dança que simula, nos movimentos
executados com o mastro (“pau” do santo), um ato
sexual. Isso permite também que, na festa religiosa
maior dos vigienses, o Círio de Nossa Senhora de
Nazaré, os pescadores que se salvaram de naufrágios
paguem suas promessas acompanhando a procissão
molhados, com vestes sumárias, carregando as
bóias com que se mantiveram até serem recolhidos
por embarcações – numa alusão simbólica muito
clara ao “milagre” –, mas, ao mesmo tempo,
divertindo-se alegremente, e bebendo a ponto de
terminarem o cortejo embriagados. Essas atitudes
são condenadas por muitos, mas na verdade são
também esperadas como parte dos festejos do santo,
assim como as rezas, as ladainhas, as missas, as
procissões, o arraial, a festa dançante, as brigas, os
namoros e tudo o mais que compõe uma verdadeira
festa de santo. O catolicismo popular apresenta,
assim, um componente lúdico que lhe é inseparável
e que, a despeito das tensões que provoca na sua
manifestação, permanece sempre presente. O que
confere à categoria festa uma importância toda
especial. É mesmo, no discurso do informante acima
transcrito, a marca distintiva do catolicismo, por
oposição ao pentecostalismo e ao protestantismo em
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geral; pois, para esse informante, “a nossa religião
é a mesma do crente”, mas dela difere pelo grau de
liberdade que confere a seus praticantes.
Para dois pescadores de Itapuá que entrevistei a
diversão dos pescadores promesseiros do Círio de
Nossa Senhora de Nazaré não é de fato condenada,
contanto que cumpram sua promessa de devoção7.
Condenam-se, evidentemente, os excessos e a
bebedeira durante a procissão e aprova-se a atitude
do padre que “debate” (combate) esses excessos;
mas contanto que a obrigação (devoção) venha
antes da diversão, o divertimento do devoto fica
justificado. Assim, contrariamente a uma tendência
que se pode observar nas atitudes do sacerdote
e de seus auxiliares mais próximos no trabalho
da paróquia, a devoção do santo, que se expressa
de maneira mais enfática no momento da festa,
não pode limitar-se aos atos rituais “sagrados”:
missas, novenas, orações contritas, sacramentos.
O “sagrado” e o “profano”, se bem que separados
na mentalidade popular, não estão em oposição,
durante a festa religiosa, mas são complementares,
embora entre eles possa haver uma hierarquia que
valorize o primeiro. Não obstante, elementos que
seriam vistos como profanos guardam também
alguma coisa de “sagrado” no momento em que se
integram no contexto da festa de santo. Um jogo de
futebol como parte das comemorações da festa de
Santo Antônio não é, certamente, um jogo comum.
E o mesmo se pode dizer das brincadeiras de arraial,
7. Pl - “O que adianta o pescador acompanhá o Círio da
Santa porre? Cumpri a promessa dele, que num tá nem
com sentido no que aconteceu com ele, né? Pensando
nada, agora se lembrando que lá na frente tem um
boteco, ele vai entrá, vai tomá mais uma. Então por
isso o padre vem debatendo isso, o padre está certo”.
P2 - “Então, se ele faz uma promessa, ele vai até na
igreja, termina a missa: ‘Agora eu vô me divertí’.
Mas não, se joga na água, se molha ...”.
Pl - “Tem um igarapé lá na frente, ele vai passando
na água, tchepêi! no igarapé (referência ao costume
dos pescadores de se molharem ao longo do trajeto da
procissão). Aí, tá pronchado (embriagado), chega lá na
frente, um boteco. Chegô lá, encostô, lá vai com a bóia,
né? Encosta a bóia lá e vem ... Olha, não sabe a hora
que começô a missa, nem quando terminô. Adiantô?”.
P2 - “Pois é, se ele vai fazê uma promessa, tinha de
í do começo ao fim, né? Vai no Círio, vai na missa,
termina a missa, agora vai se divertí”.
Pl - “Eu também não sô contra, não sô contra que ele
se molhe, mas que ele vá terminá a promessa dele
primeiro” (Entrevista realizada em 20/09/1984).

das comidas, dos leilões, da bebida e da própria
festa dançante.
Por outro lado, a diferença de caráter entre os
santos permite que seu culto seja praticado com
maior ou menor liberdade, com maior ou menor
diversão. Um interlocutor/informante, dono de uma
das lanchas que fazem o transporte entre Vigia e
Itapuá, ao responder à pergunta sobre a razão de
terem mudado o padroeiro da povoação de São
Benedito, retrucou de forma jocosa:
“Porque eles gostam de fazê festa dançante, e o São
Benedito é sempre uma parte dum santo que parece
Deus. Menino Deus [padroeiro de Itapuá] aqui, nós num
gostamos de fazê festa [dançante], nem o padre deixa,
porque é santo de respeito. São Benedito, Menino Deus,
Divino Espírito Santo... Divino Espírito Santo ainda é
farrista [risos] [...]. [Mas pra Santo Antônio] levantam
o pau [mastro] do santo deles, fazem aquela festa! O
Santo é casamenteiro, o pessoal fazem essa festa pra
casamento, essas coisas assim. Então eles aproveitaram
que queriam ganhá dinheiro pro bolso deles, pra levantá
o comércio, eles acharam que deviam fazê aquele santo
só ajudá o comércio deles. E aí o São Benedito disse:
‘Agora lá vai saúba pra vocês!’. Aí jogô saúba., mas
olhe, tempestade! Você pode ir em São Benedito que
você vê torrões de saúba. Não se aproveita nem uma
roça” (entrevista realizada em 11/07/1984).

Os santos têm seus atributos – Santo Antônio
casamenteiro, São Pedro pescador e dono das chaves
do céu – mas também seu caráter próprio – santo
de respeito ou santo farrista – e pela diversidade
de atributos e caráter as festas respectivas dos
santos assumem formas diversas. Mas os santos
também possuem poderes diferentes, alguns são
mais milagrosos que outros, com alguns se pode e
com outros não se pode brincar. E isso me leva a
considerar outra questão. Não há nenhuma dúvida,
pelo que dizem os informantes, que São Benedito
é santo muito poderoso e, por isso, se encara com
muita naturalidade o “fato” de ele ter castigado a
povoação da Barreta, cujos moradores resolveram
trocar de padroeiro, passando a adotar Santo
Antônio no seu lugar8. A decadência da povoação
8. “São Benedito é um bocadinho pretinho, mas ele
também é perigoso” (Agricultor de Anauerá). “São
Benedito é um santo de cabeça quente, que anda com
uma caixa de fósforos no bolso” (Comerciante de
Itapuá). “Meu avô dizia que o São Benedito é um santo
que faz milagre sem rogar a Deus” (Mulher de pescador
de Itapuá; entrevistas realizadas em 13/06/1984).
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de São Benedito começou com uma praga de saúva
que destruiu as plantações de árvores frutíferas e as
roças, impedindo novos cultivos. As saúvas teriam
sido mandadas pelo santo desgostoso e ofendido.
Mais tarde, quando sua dona se transferiu para a
cidade de Vigia, levando consigo a imagem do
santo, a povoação ficou praticamente abandonada,
pois quase todos os seus habitantes acabaram por
“acompanhar o santo”, indo morar em Vigia. E
o santo, não contente com isso, teria incendiado
a casa do comerciante que promoveu a troca do
padroeiro. Mas a história do desrespeito a São
Benedito não ficou por aí. Pouco antes de ocorrer o
levantamento do mastro de Santo Antônio, circulou
em Vigia, Itapuá e Barreta e notícia de que a dona
do São Benedito o havia “trocado” (vendido) por
um saco de farinha de mandioca; quando o novo
dono do santo foi fazer mais farinha para vender,
irrompeu um incêndio em sua casa de forno, que a
destruiu totalmente, inclusive seu forno de cobre.
Ele, apavorado, devolveu o santo a sua antiga dona,
sem mesmo querer de volta a farinha que dera em
troca de São Benedito9.
Muitas histórias locais atestam os poderes dos
santos, especialmente o de São Benedito. “Contar
uma história para exemplo”, expressão que escutei
várias vezes durante a pesquisa, ilustra a maneira
pela qual a população procura expor as suas ideias
e concepções através de narrativas. São histórias
que envolvem casos particulares, com frequência
referentes a castigos impostos pelo santo, ou
narrativas atestando milagres, de interesse coletivo,
que se lhe atribui. Apesar do temor que se tem
dos poderes de São Benedito, o santo é sempre
tratado com certa jocosidade e familiaridade que
não exclui, porém, o respeito. O santo é também
tratado frequentemente como uma pessoa viva.
Uma mulher, proprietária de pequena casa de
comércio em Vigia, conta que sua mãe possui uma
imagem de São Benedito e, quando o santo está
zangado, ele se põe de lado no oratório10.
9. Depois de ouvir essas histórias, entrevistei a dona do
santo, que as negou veementemente, mostrando-me
a imagem do São Benedito, que ainda hoje conserva
em sua residência, em Vigia (entrevista realizada em
19/09/1984).
10. Quando a mãe estava grávida há vários anos, sofreu
muitas complicações e esteve em risco de vida. O pai

Uma história de conhecimento geral refere-se a
São Benedito Achado, da cidade de Curuçá, também
na região do Salgado. Na época em que não havia
estrada ligando Belém a Curuçá, a viagem entre as
duas cidades se fazia por mar, em embarcações a
vela que levavam dois dias viajando. Aproximava
‑se a festa do padroeiro de Curuçá e os encarregados
da festividade resolveram mandar a imagem do
santo para ser “encarnada” (pintada de novo) em
Belém. Não houve meios, porém, de mandar buscar
a imagem a tempo para o dia da festa, que caía num
domingo. No sábado à noite, véspera da festa, um
homem “escuro” pediu passagem numa canoa a
vela que se dirigia de Belém a Curuçá. Durante a
viagem o passageiro conversou com os tripulantes,
mas não aceitou o café que lhe ofereceram,
ficava somente pitando seu cachimbo. Recusou
também recolher-se, alegando que desejava
ficar “apreciando a viagem”. De madrugada, o
encarregado da embarcação perguntou aos demais
tripulantes se eles não estavam notando algo
estranho: é que ele percebia a rapidez da viagem
e que iam chegar a Curuçá antes do amanhecer.
Efetivamente chegaram, o passageiro agradeceu,
despediu-se e disse que logo eles se encontrariam
de novo. Os tripulantes aproveitaram para assistir
às comemorações da festa de São Benedito, já que
tinham chegado no domingo. Quando entraram na
igreja, para sua surpresa, reconheceram na imagem
do santo a figura do homem “escuro” que viajara
com eles.
Outros santos, como São Pedro e Santo
Antônio, não são tratados com o mesmo respeito
fez então a promessa de oferecer ao santo uma caixa
grande de velas, contendo vários pacotes de uma libra
cada. Sem saber dessa promessa, uma amiga fez outra
a Nossa Senhora do Bom Parto. Decorrida a gravidez
sem maiores problemas, depois que nasceu a filha,
o pai comprou a caixa grande de velas e a colocou
junto ao oratório de São Benedito. A amiga da mãe
foi visitá-la e contou-lhe da promessa que fizera,
tendo a parturiente aberto a caixa de velas do santo,
entregando-lhe um pacote de libra, dizendo: “Pra quê
São Benedito precisa de tanta cera? Toma esta caixinha
e dá pra santa”. Mais tarde, quando todos estavam num
outro compartimento da casa, foram alertados para um
princípio de incêndio no quarto do casal. Depois que
o fogo foi denominado, perceberam que só as roupas
da mãe haviam sido destruídas. A partir daí, a mulher
castigada passou a ter o maior respeito pelo santo
(entrevista realizada em 11/09/1984).
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que é demonstrado para com São Benedito, nem
as manifestações de desrespeito são seguidas
de castigo imediato, como no caso deste último
santo. Santo Antônio é folgazão, santo “farrista”
dos festejos juninos, além de “casamenteiro”. São
Pedro, padroeiro dos pescadores, é certamente
menos considerado ou respeitado do que São
Benedito ou Nossa Senhora de Nazaré. Os
pescadores costumam invocar São Pedro para
conseguir uma boa pescaria, mas São Benedito é
visto como “camarada de trabalho” dos pescadores,
sendo mais constantemente invocado por eles11.
Em quase todas as casas que visitei em Itapuá pude
observar a existência de oratórios com imagens
e estampas de santos. Em muitas dessas casas o
oratório se encontrava bem à mostra, na sala de
visitas; em outras, ele era guardado no quarto do
casal, de forma que só pude notar sua presença
quando adquiri maior intimidade. Posso supor que
mesmo nas casas onde não observei a existência
de oratório, ele estivesse guardado na parte mais
íntima da residência12. Os donos desses santos
11. Um pescador de Itapuá contou o seguinte episódio,
que ilustra o desprezo que pode às vezes ser
manifestado para com São Pedro: “Eu tinha um tio,
que ele era muito assim desastrado, mas tinha curral
muito. E então nesse dia nós fumo despescá curral,
nesse tempo dava muito peixe. E no meu deu nove
pacote de tainha e no dele não deu nada. Aí ele
agarrô, deu um pacamom (peixe pouco valorizado),
ele agarrô, cortô todinho o peixe: ‘Taí, São Pedro,
coloque na bunda’. Nós fiquemo com medo dele
dizê aquela palavra, mas num aconteceu nada. Então
a gente tem mais fé assim nesses otros santos”
(entrevista realizada em 25/09/1984).
12. Na casa de um pajé, velho pescador aposentado, o
oratório na sala ocupa posição de destaque, contendo
várias imagens de “santos”: São Pedro, Nossa
Senhora das Dores, São Raimundo, São Jorge e uma
reprodução em gesso do Cristo Redentor do Rio de
Janeiro. Há também várias estampas de “santos”,
emolduradas, na parede ao lado do oratório: Nossa
Senhora do Bom Remédio, Sagrado Coração de
Jesus, Nossa Senhora de Nazaré e Cristo Crucificado.
Além dessas, no quarto do casal, há duas estampas
emolduradas, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e
do Sagrado Coração de Jesus. Na casa do dono de uma
das lanchas que transportam passageiros entre Vigia
e Itapuá, o oratório está guardado no quarto do casal,
contendo as imagens de São Sebastião, Nossa Senhora
das Graças, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro e do Menino Deus; há também
um quadro de Nossa Senhora do Bom Remédio
pendurado na parede por sobre o oratório e, no interior
deste, junto com as imagens, uma estampa de Jesus

costumam rezar diante deles, oferecendo-lhes
velas, flores e fitas coloridas. Esses santos são
para uso privado e seus donos se mostram muito
orgulhosos da quantidade de santos que possuem
em suas casas, desejando frequentemente aumentar
seu número. Mas há também determinados santos
que, embora pertencendo a donos particulares,
assumem importância especial, por se tornarem
mais “milagrosos”, ou por serem usados em festas
comunitárias. Assim o caso do São Benedito da
dona Fuluca, na povoação da Barreta que tem seu
nome, pois, apesar de pertencer a uma moradora do
lugar, era no passado cultuado como padroeiro da
localidade. Outro exemplo é o São Pedro do finado
Palheta, em Itapuá, que mesmo depois da morte de
seu dono continuou a ser festejado pela “classe”
dos pescadores. Ainda em Itapuá, o santo mais
milagroso do lugar não é o Menino Deus, padroeiro
da povoação, e sim o São Benedito de seu Zizi, que
até alguns anos atrás era exibido num oratório na
sala da casa de seu dono, permanecendo essa casa
sempre com as janelas abertas, para que o santo
pudesse ser visto por todos, da rua13.
Os santos mais populares em Itapuá, não apenas
entre os pescadores, são Nossa Senhora de Nazaré,
São Benedito, São Pedro e o Menino Deus. Nossa
Senhora de Nazaré, padroeira do município de Vigia,
tem sua imagem cultuada na sede do município, não
havendo, na povoação, nenhuma imagem da santa
que seja objeto de um culto especial. Os outros
três santos têm imagens que são objeto de culto em
Itapuá, sendo que o Menino Deus é venerado em sua
capela, a mais importante das duas que existem na
povoação. Tomemos como parâmetro, para avaliar
a importância desses quatro santos para a população
local, a realização de promessas e de festejos:

e um retrato do papa João Paulo II (observação feita
pela última vez em setembro de 1985).
13. Na época da pesquisa, Zizi era um carpinteiro
aposentado, viúvo, cujos filhos estavam todos casados.
Morava, nos últimos anos de vida, num quarto da casa
de um de seus filhos, para onde foi transportado o
santo, que continuava sendo visitado pelos moradores
da povoação. A ele, os pescadores levavam grande
quantidade de velas e fitas como promessa.
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2. Santos, promessas e festejos
Santos

Promessas

Festejos

Menino Deus

+

+

São Pedro

-

+

São Benedito

+

-

Nossa Senhora de Nazaré

+

+

Os dois santos padroeiros, Menino Deus (de
Itapuá) e Nossa Senhora de Nazaré (de Vigia), são
os únicos que apresentam situação equilibrada entre
a realização de promessas e de festejos, enquanto
que, no caso de São Pedro, os festejos em sua
homenagem suplantam a realização de promessas
e, no de São Benedito, as promessas são mais
relevantes do que os festejos. Como padroeiro
de Itapuá, o Menino Deus é muito invocado na
povoação, especialmente em casos de doenças
e dificuldades financeiras; sua festa anual, que
se realiza nos primeiros dias de janeiro, segue o
padrão comum das festas de santos do município,
com a população dividida em “classes” que se
responsabilizam, a cada noite, pelo “brilho” da
festividade, sendo a classe dos pescadores a que
mais se movimenta todos os anos, conseguindo
geralmente superar as demais. Com relação a São
Pedro, nunca pude anotar a realização de uma
promessa dirigida a esse santo, mesmo entre os
pescadores, embora se diga vagamente que algumas
promessas são feitas; os pescadores esperam a
ajuda de seu santo no mar e, frequentemente,
antes de lançar as redes, dirigem-lhe preces, com
a seguinte fórmula: “Ó meu São Pedro, me ajuda
nesta redada!”. No entanto, quando se aproxima o
dia de São Pedro, toda a população se movimenta,
sob a liderança do tesoureiro (responsável
principal) da classe dos pescadores, para promover
a festa local, que é parte do grande festejo anual
organizado no município pela diretoria da Colônia
de Pescadores sediada na cidade de Vigia14. Dos
quatro santos considerados, aqueles que recebem
maior número de promessas são Nossa Senhora
de Nazaré e São Benedito, sendo muito invocados
14. Essas observações sobre São Pedro referem-se
a Itapuá e Vigia. Não foi possível investigar as
concepções dos moradores de algumas pequenas
povoações onde esse santo é padroeiro, o que
possivelmente mudaria o quadro acima apresentado.

pelos pescadores em situações difíceis e riscos a que
os expõe o trabalho do mar. São Benedito (e mais
particularmente o São Benedito do seu Zizi) recebe
promessas pelos motivos mais variados (inclusive
em casos de doenças e dificuldades financeiras,
como acontece com o Menino Deus), mas os
pescadores costumam sempre pedir o auxílio do
seu “camarada de trabalho” (São Benedito) para
conseguir boas pescarias e, principalmente, para
que ele os ajude quando seus apetrechos de pesca
(linhas, redes, ferros de âncora) ficam presos no
fundo ou se perdem no mar15.
São Benedito é também invocado em casos de
naufrágios, mas, nessas situações, é mais comum
que os pescadores apelem para Nossa Senhora de
Nazaré. Não obstante, nenhuma comemoração de
porte é feita no seu dia, em Itapuá; apenas uma
ladainha é rezada em sua homenagem. A maior
festa de São Benedito, na zona do Salgado, é feita
em Curuçá. Os habitantes de Itapuá não costumam
participar dela. Mas participam, intensamente, da
festa de Nossa Senhora de Nazaré, na Vigia, alguns
cumprindo promessas por ocasião da procissão do
Círio, agradecendo o milagre de terem se salvado de
naufrágios, graças aos poderes da Virgem. A festa
de Nazaré, em Vigia, é a maior festa religiosa do
município, atraindo devotos de outros municípios
e, mesmo, de Belém. Nossa Senhora de Nazaré
15. Alguns depoimentos ilustram as concepções sobre esse
santo: “Olhe, este São Benedito daqui, de pau, ele é de
pau. Eu não sei se é um milagre, uma fé que a gente
tem, mas o pessoal tem alcançado vários milagres, pelo
menos eu já alcancei um deles. Uma vez eu fundiei
minha canoa em baixo do Mosqueiro, tem um lugar
que chamam Guariba [...]. Então uma noite eu cheguei
lá cansado e bati o ferro. Quando foi seis horas da
manhã eu me acordei, disse pro rapaz: ‘Vamo puxá o
ferro’. Vento bom, puxemo o ferro, nada, nada, eu já
tava cansado. Pra cortá, a amarra nova, o ferro novo ...
‘Ô São Benedito, eu lhe dô uma libra de cera se você
fizé que saia esse ferro’. Aí, quando vimo, o pretinho,
fio! pro fundo. Mergulhô. Aí, daqui a pôco, a canoa
deu uma rodada assim, embambeceu a amarra, aí
puxemo, lá veio o ferro. O pretinho foi mergulhá, foi
buscá meu ferro, não foi? Aí eu cheguei, dei uma libra
de cera pro santo. E assim ele tem feito milagre. Eu
tenho uma fé nesse santo”. (Dono de canoa grande, em
Itapuá, 12/03/1985). “O dia que ele não tem cera pra
acendê é muita coisa. Tem montes de cera. Só agora
um camarado deu 10 dúzias. Porque perdeu uma rede,
e achô a rede, se pegô com São Benedito, e achô a
rede”. (Pescador de Itapuá, 30/06/1984).

Outra Amazônia: os santos e o catolicismo popular

é também a santa que recebe o maior número de
promessas, não só da parte dos pescadores, mas de
toda a população católica de Vigia. A mais antiga
referência ao culto de Nossa Senhora de Nazaré
em Vigia é de um cronista do século XVIII, que
relata a passagem de um jesuíta pelo lugar, no
final do século anterior, ali encontrando a imagem
“milagrosa” da santa16. Tendo os jesuítas se
estabelecido no território de Vigia, ali ergueram
a igreja da Mãe de Deus, fundaram um Colégio e
uma biblioteca e mantiveram o culto à Virgem de
Nazaré. Os vigienses reivindicam a prioridade do
Círio de Nossa Senhora de Nazaré para sua cidade,
que seria mais antigo do que o Círio e a Festa da
mesma santa na capital do estado do Pará17.
Há muitas histórias populares sobre a santa
em Vigia, desde a que explica a localização atual
da igreja, no mesmo local onde a imagem foi
“achada”, um “marajazal” (lugar alagadiço e cheio
de espinheiros); levada para outro lugar, à noite a
santa voltava por seus próprios meios para onde
fora encontrada, repetindo-se o “milagre” por
várias vezes, até que se entendeu que ela queria
permanecer sempre ali. Mesmo depois de construída
a igreja, porém, a santa continuou saindo, de noite,
passeando pela cidade, mas voltando sempre para
seu lugar; “prova” disso era seu manto que ficava
todo sujo de mato e as marcas de seus “pezinhos”
que ainda hoje estão “impressas” na pedra de
mármore do batente de uma das portas da igreja.
A santa é “viva”, eis a voz corrente em Vigia. Uma
mulher que era cega fez a promessa de preparar
um manto novo para ela, caso recuperasse a visão.
Conseguindo sua graça, preparou o manto mais
belo e mais rico que pôde confeccionar, pedindo
16. Em 1697, quatro anos depois da elevação de Vigia
à condição de vila, o jesuíta José Ferreira refere que
lá encontrou estabelecida a devoção à “milagrosa
imagem da Virgem Nossa Senhora de Nazaré”
(Betendorf, 1910, p. 630). Essa é a primeira notícia
histórica a respeito do culto de Nazaré no Pará. Pouco
depois, em 1700, iniciou-se o culto à mesma santa em
Belém, havendo indícios de que se tenha propagado
à capital do Pará a partir da influência do culto em
Vigia (cf. Rocque, 1981, p. 30).
17. Essa reivindicação está baseada na obra do Jesuíta
Serafim Leite (1945), mas de fato não se sustenta.
Serafim Leite, seguindo Betendorf (1910), apenas
demonstra que a devoção a Nossa Senhora de Nazaré
é mais antiga em Vigia do que em Belém.

permissão ao padre para ir vestir a santa. Mas,
quando a vestia, teve a curiosidade de ver se ela era
“perfeita igual a uma quarqué mulhé. Ela ficô cega
no ato, saiu pelas mãos de otra e ela não conseguiu,
não terminô de vestir a santa. Aí ela veio e quando
chegô fora é que ela revelô o que ela desejava, o que
ela pensava. E que ela num jurgava que ela fosse se
torná novamente cega. Num chegô a vestí a santa,
só viu, mas num valeu nada mais pra ela o claro do
dia” (Mulher de “marreteiro” de peixe, em Vigia,
15/09/1985).

A santa, como São Benedito, é capaz de castigar
os abusos e desrespeitos, mas também protege seus
fiéis, concedendo-lhes graças pessoais ou livrando
do mal a comunidade inteira. Foi o que aconteceu,
segundo a mulher de um pescador de Itapuá, na
ocasião em que havia uma epidemia de varíola
no estado do Pará. Uma canoa com um doente se
aproximou de Vigia e os tripulantes, sem água,
“encostaram” em Itapuá de Fora (uma parte da ilha
onde só existe a casa de um morador, bem afastada
das demais). Ali encontraram uma “menina” que
lhes disse que não precisavam ir até Vigia, pois
podiam obter água potável num rio corrente que
ficava próximo. Os viajantes se abasteceram do
líquido e seguiram seu caminho.
“Quando de passado uns anos, veio um dos dito que
escapô da viagem, que tive a doença mas ficô bom
[...]. Quando chegô no Itapuá de Fora tava o meu tio,
já é falecido, o tio Palheta (dono da imagem de São
Pedro que é cultuada pelos pescadores). Aí ele pegô,
perguntô pra ele se ele sabia informá onde era o rio
corrente lá dessa beira [...]. Aí meu tio conversô com
ele: rio corrente ali não existia. Ele disse: ‘Existe, se
nós tiremo água, eu foi um que saltei, tirei água, enchi
todas vasilha’[...]. Aí ele contô tudo mais ou meno, o
ano que tinha sido. Meu tio disse que não, que esse
ano constô que deu muito essa doença, mas na Vigia,
no Itapuá tudo, num deu. Eles carcularam que aquilo
só podia sê a Nossa Senhora que estava livrando os
inocentes ali daquela passagem” (entrevista realizada
em 21/09/1985).

Em 1976 as imagens de Nossa Senhora de
Nazaré e São Luis de Gonzaga foram roubadas da
igreja da Mãe de Deus, em Vigia. O acontecimento
causou grande abalo na população, os jornais de
Belém deram grande destaque ao fato e a polícia
mobilizou-se para encontrar o culpado. Conta
‑se em Vigia que quando o ladrão se viu prestes a
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ser apanhado, resolveu queimar as imagens. A de
São Luís ficou destruída, mas a de Nossa Senhora
de Nazaré nada sofreu de grave, só o seu manto
ficou “chamuscado”. Este foi mais um “milagre”
da santa, escapando do incêndio criminoso18. Para
algumas pessoas, porém, a santa viva, isto é, a
imagem original (“verdadeira”) de Nossa Senhora
de Nazaré, não se encontra mais na Vigia. Segundo
elas, há vários anos que o arcebispo de Belém
mandou buscá-la para ser guardada na capital do
Estado, enquanto alguns chegam a afirmar que foi
mandada para Roma, a pedido do Papa.
Quando se procura saber o que são os santos na
concepção dos praticantes do catolicismo popular, a
primeira ideia que se tem é de que eles se reduzem às
suas imagens ou figuras materiais. Mesmos santos
que possuam uma só denominação diferem entre
si, como por exemplo, em Itapuá, onde existem
duas imagens de São Benedito, mas só uma, o
santo do seu Zizi, é considerada como milagrosa.
Conversando-se um pouco mais sobre o assunto,
percebe-se logo que as pessoas não confundem
os santos com suas imagens ou representações
materiais, e que os “verdadeiros” santos estão
no céu, sendo que suas imagens foram “deixadas
por Deus na terra” como suas “semelhanças”.
Entretanto, para elas, as próprias imagens têm
poderes de origem divina. Muito frequentemente, a
referência aos santos católicos surge no contexto da
oposição entre catolicismo e protestantismo:
“Os que estão nessa otra religião não têm a fé [...].
Eles dizem que têm, eles dizem que já estão salvo,
mas eles não têm [...] esta certeza. Quem tem é
Nosso Salvador Divino, Nossa Virgem Mãe, viu?
[...]. Agora nós que somos católico, temos fé, o
senhor sabe por quê? Pela sabedoria dos homens [...]
que prepara uma imagem dessa duma massa, dum
pedaço de pau que seja [...]. Depois de pronto, não
fica assim, vai à igreja, o padre celebra missa e benze
aquela imagem [...]. Por meios daquela benzeção,
por meios daquela fé e daquela sabedoria dos homens
é que nós emprega esta fé” (Pajé de Itapuá, pescador
aposentado, 15/10/1984).
18. Também em Itapuá se conta a história do incêndio
que ocorreu no oratório de São Benedito do seu Zizi,
há vários anos, tendo sido destruída a imagem de
Santo Antônio, que estava no mesmo oratório, mas o
São Benedito escapou do incêndio por “milagre”.

Na tentativa de definir os santos, diz um pajé de
Itapuá, agricultor aposentado:
“Os santos são, diz assim, os santos são da corte do
céu, mas estes nossos, estes daqui, são feitos pela
mão do homem. Mas tem os santos da corte do céu
[...]. Olhe, a gente diz assim, este santo não vale
nada [...]. Mas olhe, este santo, este santo, a pessoa
tendo uma certa devoção, uma fé, a fé é redobrada
de todo [...]. Bom, então, se diz assim, este santo, por
exemplo, este Santo Antônio não vale nada. Não, ele
vale muito, ele vale sim. Não vamo dizê que ele num
vale. Porque tem o Santo Antônio da corte [do céu]
[...]. Bem, agora o crente tem um erro, porque ele
num começô na crença, ele num era crente, ele era
católico, louvava os santos, até que esmolô com os
santos [...]. E agora, ele foi crente, ele enxotô o santo
com os pés” (entrevista realizada em 16/10/1984).

Para alguns informantes, os santos mais
importantes, aqueles em quem o povo tem mais fé,
foram os que viveram no tempo de Cristo, os
apóstolos de Jesus; os santos “feitos pelo papa” são
menos considerados. Os santos, pois, foram pessoas
que viveram na terra e se santificaram. A ideia de
uma santificação pessoal no presente também existe:
“O que fazem nós tudo nos tornar santo, eu ou
você, otro quarqué, é o reforme de vida. Que o
arrependimento, por São Pedro, nós só tinha sete
vezes perdão. Aí ele perguntô: ‘Mestre, quantas
vezes nós devemos perdoar o irmão que pecar contra
nós?’. Aí o São Pedro mesmo disse: ‘Até sete vezes,
não?’. Jesus disse: ‘Não, Pedro, até sete vezes eu não
te digo, até setenta vezes sete’. É que nós temos o
perdão” (Mulher pajé de Itapuá, 16/10/1984).

A santificação está ligada, por outro lado, à ideia
de “corpos santos”, isto é, cadáveres de pessoas que
não se decompuseram e foram encontrados intactos
no cemitério após vários anos. Um caso especial,
narrado pela mulher de um comerciante de Itapuá,
é o de Verônica, menina que morreu com a idade de
15 anos. Em vida, sua alimentação era muito frugal:
“ela só comia ovo”, segundo a narradora. Quando
foram exumar o cadáver, encontraram-no perfeito,
inclusive as flores com que tinha sido enterrada,
que exalavam seu perfume antes de aparecer o
corpo. O Padre Alcides, antigo vigário de Vigia,
mandou o “corpo santo” para Roma, escondendo
o fato da família: “Bico calado, pra família não
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se orgulhá, não se perdê”19. Não obstante, a
concepção dos santos permanece fortemente ligada
a sua representação material, especialmente às
imagens. Essa mesma informante também narra a
fantástica história sobre a origem de São Francisco
de Canindé, um santo “nordestino” cujos ecos da
devoção chegaram à Amazônia. Havia um chefe de
família, com vários filhos, bom pai e bom esposo,
que todo dia saía para trabalhar no campo com um
machado e um terçado (facão). Um dia, não voltou
para casa. Depois de algum tempo, a família já
passava necessidades, quando dois caçadores foram
ao campo e encontraram uma imagem em tamanho
natural: era o corpo do homem transformado em
santo. Levaram-na para o padre e este resolveu
rezar uma missa, convidando a mulher, que já se
cobrira de luto. Apesar de relutante, ela concordou
em ir à Igreja e, lá chegando, ao ver o santo, disse:
“Mas ô imagem parecida com meu esposo!”. O
padre, durante a cerimônia, determinou que todas as
esmolas dadas àquele santo deveriam ser repartidas:
metade para a igreja e metade para a viúva.
O que são os santos no
catolicismo popular amazônico
As verbalizações dos informantes sobre os
santos incluem vários elementos, que devem ser
agora destacados. Em primeiro lugar, eles são
pensados como pessoas iguais a todos nós, que
viveram na terra, mas se distinguiram dos outros
seres humanos por terem passado pelo processo
de santificação. Esse processo inclui, entre outros
aspectos, o “reforme de vida”, significando que
foram pessoas desprendidas das preocupações
materiais (comida, bebida etc.) e da maldade. Um
importante sinal de santidade está ligado à não
19. Na origem do culto dos santos, no Baixo Império
Romano e na Alta Idade Média, os túmulos dos
mártires, seus corpos mumificados e as relíquias,
com partes de seus corpos ou objetos que os tinham
tocado, possuíam uma importância especial para os
cristãos (cf. Brown 1984, p. 99, 105, 116 e passim).
A noção popular de “corpos santos”, que escaparam
à corrupção da morte, pode estar associada a essa
antiga tradição, ainda viva na Europa e em algumas
partes do Brasil (aqui, somente em relação a “santos
populares” não reconhecidos pela Igreja oficial).
Em relação ao final da Idade Média e a uma região
diferente da estudada por Brown, cf., sobre o culto
dos santos, Toussaert (1963: esp. 279-294).

decomposição do corpo após a morte, o que remete
a crença européia, remontando desde o Baixo
Império Romano e à Alta Idade Média. Isto se
relaciona a dois aspectos relevantes: de um lado, a
ideia expressa, por alguns informantes, de que certos
santos subiram ao céu “com corpo e alma” (uma
extensão da crença “oficial” cristã sobre a ascensão
do Senhor e católica sobre a assunção de Maria); e,
de outro, à representação material dos santos (suas
imagens). A história fantástica de São Francisco
de Canindé, acima reproduzida, parece indicar, em
termos simbólicos, a estreita ligação entre o corpo
do santo e a sua imagem, como “semelhança”.
Muitos outros elementos se encontram
envolvidos nessa crença popular. A distinção
entre os santos “do tempo do Cristo” e os “feitos
pelo papa” coloca uma hierarquia entre eles,
indicando que os mais antigos devem ser mais
considerados; consequentemente, o processo de
santificação, no presente, implica numa menor
valorização do santo. Não obstante, se se trata de
santos particulares – São Benedito, São Pedro,
São Luís de Gonzaga, Nossa Senhora de Nazaré
etc. – há também uma hierarquia entre eles, sendo
alguns mais poderosos e milagrosos do que outros.
O mesmo se coloca no tocante às suas imagens,
desde que, entre duas imagens do mesmo santo
“do céu”, uma pode ser mais milagrosa que outra.
Acrescente-se a isso o processo de santificação da
própria divindade, quando o Menino Deus surge
como o “santo” padroeiro de Itapuá, o Espírito
Santo como padroeiro de Juçarateua do Pereira, a
Santíssima Trindade como “santo” festejado em
Meraponga etc. Ora, quais os processos simbólicos
que operam nas representações populares que dão
suporte a essas crenças? A partir de uma linha de
interpretação que vem pelo menos desde Frazer,
passando por Lévy-Bruhl, Paul Radin e Lévi‑Strauss
– para citar somente os autores mais destacados –,
pode-se claramente identificar em operação, nesse
pensamento, os processos metafórico e metonímico.
Até mesmo o indica a expressão local “semelhança”,
aplicada às imagens dos santos, concebidas como
possuindo um poder místico de origem divina, que
guarda relação com o “verdadeiro” santo que está na
“corte do céu”. Mas isso não explica a variabilidade
na concepção a respeito dos poderes dos santos e
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de suas imagens, nem a importância que assumem
os chamados “santos vivos”, ideia muito presente
em relação a determinados santos, justamente
aqueles que são reputados como os mais poderosos.
A ideia do santo vivo aparece frequentemente
ligada aos santos “achados”: Nossa Senhora de
Nazaré de Vigia (e de Belém), Nossa Senhora do
Tempo de Barcarena, São Benedito Achado de
Curuçá, entre outros20. Esses santos, que surgem
na crença popular fortemente identificados às suas
representações materiais, são vistos nas igrejas
ou capelas que os abrigam, como imagens, mas
também são “vistos” andando nas próprias igrejas
ou fora delas, manifestando-se como pessoas vivas
a fiéis privilegiados que com eles mantém contato21.
Se abandonarmos, por um momento, a análise
desses santos – todos eles populares, mas de alguma
forma reconhecidos também pela Igreja oficial – e
nos concentrarmos numa outra categoria de santos
populares – aqueles santificados pelo próprio povo,
sem reconhecimento por parte da hierarquia católica
– poderemos entender melhor a questão que se
coloca a respeito do processo de santificação e dos
poderes dos santos na lógica (simbólica) popular.
Tomo, no caso, o exemplo da cidade de Belém, onde
se cultua, nos cemitérios, vários desses “santos”:

Sua sepultura, no cemitério de Santa Isabel – o mais
antigo da cidade que ainda recebe sepultamentos –,
apresenta particularidade curiosa, isto é, o retrato de
Josephina, com um broche no peito, representando
um automóvel. Sobre ela se conta história muito
conhecida em Belém: costumava, à noite, aparecer
como visão a motoristas de táxi, passeando pela cidade
e depois mandando cobrar a conta na casa de seus
pais (só no momento de cobrá-la é que o motorista
vinha a saber que transportara uma “visagem”). Hoje
se diz que já terminou sua “penitência” e, de alguns
anos para cá, seu túmulo passou a ser cultuado, nele
existindo várias placas de agradecimento por “graças
alcançadas”. Nem todos concordam que seja santa,
mas muitos afirmam que “faz milagre”.

Dienne Ellen: uma menina foi morta pelo próprio pai,
tendo sido seu corpo cortado em pedaços e colocado
numa mala, na tentativa de escondê‑lo. O “crime
da mala”, como ficou conhecido, foi amplamente
divulgado pelos jornais de Belém há alguns anos. Seu
culto se faz no cemitério de São Jorge, o mais novo
da cidade.

Severa Romana: filha de imigrantes italianos, era
casada há dois anos com um soldado e estava grávida,

Josephina Conte: uma jovem, falecida em 1931,
com 16 anos de idade, num desastre de automóvel.

os santos populares de Belém é a que possui maior

20. As histórias populares a respeito de santos são muito
comuns em toda a Amazônia. Alguns desses relatos
recolhidos em Itá (Gurupá), no Baixo Amazonas,
podem ser encontrados em Galvão (1955, p. 33-35).
Essas histórias aparecem também com frequência na
literatura regional. Dalcídio Jurandir, por exemplo,
refere a história da menina que morreu louca por
“espiar” a mãe, roupeira da santa na igreja, mudando
a roupa de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de
Cachoeira, na ilha do Marajó (Jurandir 1967, p. 33‑35);
e Benedito Monteiro narra a história de Santo Antônio,
padroeiro de Alenquer, no Médio Amazonas, que, por
seus poderes, fez mudar a primitiva localização da
cidade (Monteiro, 1977, p. 59-69).
21. A concepção a respeito de santos vivos também existe
no interior do Maranhão (Mourão Sá, 1974, p. 18-19).

um processo, na Arquidiocese, visando promover a

Nergescila “Lucy”: jovem morta por engano, com um
tiro de revólver, pelo próprio pai, capitão do exército,
que pensava estar sua casa sendo invadida por
ladrões. O culto é feito também no cemitério de Santa
Izabel, sob o patrocínio do “Grêmio Beneficente
Rosa Vermelha” que, no dia de finados, distribui
folheto contendo sua foto de colação de grau como
professora primária e uma “oração para ser dita em
grandes aflições”.
Preta Domingas: escrava morta em 1871, por maustratos, cuja sepultura se encontra no cemitério da
Soledade, o mais antigo de Belém, que não mais
recebe sepultamentos.

quando foi assassinada, em 1900, a navalhadas, pelo
cabo Antônio Ferreira dos Santos, por ter se recusado
a manter relações sexuais com o assassino. É
considerada como mártir da fidelidade conjugal, sendo
feito seu culto no cemitério de Santa Izabel. De todos
número de devotos, tendo recentemente se formado
sua canonização, o qual acabou não prosperando.
Zezinho: menino falecido em 1881, por maus‑tratos.
Seu culto se faz no cemitério da Soledade, onde uma
devota declarava, no dia de finados de 1985, que ali
rezava “por todas as crianças que hoje são espancadas
e assassinadas inocentemente”22.
22. As histórias foram recolhidas no dia de finados de
1985, nos cemitérios, e nos jornais de Belém do dia
seguinte, havendo versões discordantes em alguns
detalhes. Uma parte destas histórias se encontra no
trabalho de Monteiro (1985).
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Em todos os casos examinados acima há um
elemento comum que, provavelmente, é responsável
pelo processo de santificação: a morte em
circunstâncias trágicas, implicando no sofrimento.
Não pode ser deixado de lado o fato de que, quando
se narra a vida desses santos populares, costumase também exaltar as suas virtudes. Entretanto, o
elemento decisivo se expressa na constatação de
que, nas representações populares, é o sofrimento
que santifica, ou, mesmo, que confere poder especial
àquele santo que sofreu23. Não seria, pois, a mesma
noção que se encontra presente no processo de
santificação dos chamados “corpos santos”?24 Aqui,
certamente, acha-se implícita a ideia do “milagre” da
incorruptibilidade do corpo. Esse corpo, entretanto,
prisioneiro de um túmulo, evoca também a ideia de
sofrimento que, metaforicamente, é a mesma noção
a respeito do “sofrimento” da imagem (semelhança)
do santo que se encontra perdido e, depois de muito
tempo, é “achado”, por acaso, por um devoto ou
grupo de devotos. O santo (ou santa) achado, isto é,
sua imagem, passa, portanto, também, por um período
de “sofrimento”, além do eventual sofrimento pelo
qual já passou em sua condição humana, antes de se
tornar um “santo do céu”. Dessa forma, poder-se-ia
compreender, no plano das representações coletivas
(inconscientes), os poderes excepcionais atribuídos
aos santos achados.
Não obstante, os santos achados são também
os santos “vivos”. Se as verbalizações das crenças
(conscientes), fundadas nas representações
coletivas, nos falam em aparições de Nossa Senhora
de Nazaré como uma “menina”, em São Benedito
como um homem “escuro”, isso não está totalmente
em contradição com a crença católica oficial. Há

uma ligação das crenças populares com aquelas
reconhecidas pela hierarquia católica, quando se
fala nos “corpos santos” e, mesmo, na ideia de
que os santos “subiram ao céu com corpo e alma”,
como disse uma mulher, em Itapuá. Surge, no caso,
aparentemente, um processo de “popularização” da
crença oficial que, sendo a fonte de onde provém
este aspecto do saber popular, é transformada no
imaginário mítico das populações católicas que
recebem um ensinamento de caráter erudito25.
Pode-se então dizer, com base nas verbalizações das
crenças dos informantes sobre os santos que, em nível
das representações, no caso daqueles concebidos
como mais poderosos (os santos “achados”), eles, ao
contrário do comum dos mortais, não foram sujeitos
à morte como nós e, por isso, podem ser concebidos
como pessoas vivas. Esta noção, por outro lado, se
está ligada à ideia do “santo do céu”, não se desliga
da de sua “semelhança” ou imagem – combinando
‑se aí processos simbólicos de metáfora, metonímia
e sinédoque – desde que esta é pensada, de fato,
não apenas como uma representação material, mas
como uma parte privilegiada do santo, uma imagem
muito antiga que se perdeu, passando por um
longo período de “sofrimento”, até ser novamente
encontrada e cultuada pelos fiéis.

23. Exemplo muito interessante de santos populares é
relatado no trabalho de Freitas (2000), que estuda a
ocorrência de dois santos populares no Rio Grande
do Norte os quais, em vida, foram criminosos, mas
morreram passando por grandes sofrimentos.
24. Vale lembrar que uma das mais famosas santas
populares do Rio de Janeiro, Odetinha, passou a ser
considerada santa só no momento em que, vários anos
após sua morte, ao abrirem a sepultura para enterrar
seu pai, o corpo da menina foi encontrado “intacto”
(cf. Frade 1985). Não obstante, entrevistando coveiros
e outros funcionários do Cemitério São João Batista,
em novembro de 1986, tive a informação unânime de
que o túmulo de Odete nunca foi aberto, o que porém
não invalida o argumento, pois a história continua
sendo repetida pelos devotos.

25. Sobre o conceito de “popularização”, cf. Brandão
(1980, p. 204): “A transformação de um sistema
religioso erudito, doutrinário e sacramental, em
outro, comunitário e devocional, é o resultado de um
exercício coletivo da população, dentro de um setor
de cultura e entre um domínio político e o outro. Não
é o efeito de uma má aprendizagem, uma espécie
de caipirização ingênua ou depravada. Por outro
lado, o repertório de crenças e práticas populares
não constitui um sistema ‘tradicional’ e estático,
‘coisa dos antigos’, como alguns agentes dizem,
eles próprios. Ao contrário, embora perca frações da
ciência de trabalho religioso, trata-se de um sistema
que se atualiza como um dos setores do saber popular
que retraduz dialeticamente, para os seus sujeitos, o
modo de vida de suas classes e as suas variações”.

3. Em conclusão: onde se
encontram as especificidades
ou exotismos da Amazônia?
Uma observação inicial, antes de concluir. Grande
parte dos temas acima discutidos resulta de pesquisa
realizada por mim em meados dos anos 1980,
portanto, há cerca de 25 anos atrás. Os dados, porém,
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não perderam sua validade, se comparados com
resultados alcançados por pesquisas mais recentes,
de alunos meus e de pesquisadores independentes.
Remeto o leitor a algumas referências mais atuais,
que indicam isso (Cavalcante 2008; Harris, 2000;
Rabelo 2010; Trindade 2007; Vieira, D. 2008; Vieira,
S. 2008; Villacorta 2000).
Chegamos, ao final da pesquisa, a resultado
aparentemente paradoxal. As concepções populares
do catolicismo popular amazônico não parecem
diferir fundamentalmente de outros catolicismos
populares. Mas têm, também, suas especificidades.
Crenças em “santos vivos”, “santos achados”,
“cobras grandes” (ou dragões), animais e pessoas
“encantadas”, para ficar só nesses exemplos,
existem em muitas partes do mundo (inclusive na
Europa, de onde em parte nos vieram). Mas é só na
Amazônia, em Belém, em Vigia e em várias partes
do interior paraense, que existe o culto a Nossa
Senhora de Nazaré com as características próprias
que aparecem na Amazônia, com a procissão espe
cial do Círio e com as lendas relacionadas a abismos
e naufrágios e figuras mitológicas (inclusive a
“cobra grande” ou serpente “encantada”) tal como
se crê em sua existência na Amazônia brasileira. O
que acontece, então?
Sem querer dizer a última palavra, finalizo lem
brando algo que é bem conhecido dos antropólogos.
Há várias manifestações culturais no plano dos
costumes, das crenças, dos símbolos e em diversos
outros domínios, que podem ser pensadas como
universais. No entanto, elas nunca se mostram em
diferentes povos e em diferentes localidades e cultu
ras com absolutamente as mesmas características,
pois é próprio da cultura e da sociedade humana,
a partir de seu saber local, da maneira singular
como constrói sua cultura e sociedade, mostrar
especificidades, mesmo quando institui regras de
casamento como todo mundo (sejam elas de que
natureza for), quando se diverte como todo mundo,
quando sofre como sofrem os seres humanos em
diferentes situações e como cultuam seus deuses e
seus santos – sejam eles pensados como imaginários
ou reais pelos observadores estranhos – e como
acontece com os santos do catolicismo popular de
uma área específica ou de muitas outras áreas de
uma região que, ora podemos chamar de Amazônia,

se queremos enfatizar sua unidade, ora devemos, ao
contrário, chamar de Amazônias, no plural, devido
a sua grande diversidade física, biológica, cultural,
étnica e social.
Nada disto deve nos fazer esquecer a pobreza
e o sofrimento da grande maioria da população
regional, nem as ameaças existentes numa forma
incontrolada e predatória de exploração das
riquezas dessa mesma região. Mas também não nos
permite olhá-la por um só ângulo, ou ficar nos seus
exotismos, sem buscar o aprofundamento necessário
para pesquisar e buscar encontrar a compreensão
a respeito de como as populações amazônicas
realmente constroem sua vida e sua cultura.
Se quisermos, na Amazônia, ou nas várias
Amazônias, implantar política de desenvolvimento
sustentável, promovendo sua sociedade ou suas
diversas sociedades de forma também sustentável,
precisamos conhecer, efetivamente, as maneiras
pelas quais essa sociedade e suas diversas
formas de organização constroem suas múltiplas
manifestações culturais, a fim de sermos aptos
a propor políticas efetivamente adequadas, que
contem com a real participação das populações
envolvidas. Devemos ter em mente que, como nos
ensina Marshall Sahlins:
O que, finalmente, distingue a civilização ocidental
é o modo de produção simbólica, esse disfarce na
forma de um crescente PNB do processo pelo qual o
valor simbólico é criado. Mas essa institucionalização
do processo simbólico só o faz mais elaborado assim
como menos sujeito a controle e mais perigoso. Mais
elaborado porque encoraja todas as capacidades
humanas de manipulação simbólica dentro de
uma mesma ordem social, gerando daí um enorme
crescimento cultural. E mais perigoso porque, no
interesse desse mesmo crescimento, não hesita em
destruir qualquer outra forma de humanidade cuja
diferença consista em haver descoberto não somente
outros códigos de existência, mas meios de chegar
a um fim que ainda nos escapa: o controle pela
sociedade do controle da sociedade sobre a natureza
(Sahlins 1979, p. 218; meu grifo, R. H. M.)

O exemplo colocado acima, neste artigo, é
apenas parcial. Muitos outros aspectos da cultura
amazônica necessitam ser considerados, para que
se possa ter uma política a mais aproximada do
necessário para a promoção de ações de preservação
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e desenvolvimento. E, lembrando o mesmo Marshall
Sahlins que, num artigo famoso (Sahlins, 1988)
faz também a distinção entre development
(desenvolvimento) e develop‑man (desenvolvimento
humano), é de fato o desenvolvimento humano que
se busca, numa política em que se procura promover
sociedades sustentáveis e não uma forma de
desenvolvimento que não leve em conta – e ao invés
disso destrói e coloca na miséria – as sociedades
humanas às quais se aplica.
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Potabilização de Águas Subterrâneas
Mário Therezo Lopes1

1. Considerações iniciais1
Sem água não haveria vida, como a conhecemos,
na face da terra. Qualquer que seja o tipo de ser vivo
considerado, ele depende da água para continuar
existindo.
Entretanto, não é qualquer tipo de água que
satisfaz a todos os seres. Os seres humanos, por
exemplo, racionais e inteligentes que são, deman
dam água que atenda a padrões de referência
adequados à sua utilização, tanto do ponto de vista
estético, como sanitário.
Diferentemente do que se imagina, o suprimento
de água doce na natureza apesar de renovável
através do ciclo hidrológico, é finito. Não se deve
raciocinar em aumentar simplesmente a produção
para atender à demanda crescente e os desperdícios:
o preço a pagar pode ser a própria vida do sistema.
O desmatamento irresponsável, a exploração
descontrolada das fontes de suprimento e as
alterações climáticas decorrentes do “efeito estufa”,
afetam diretamente o suprimento de água doce.
Como se isso não bastasse, há ainda a poluição
e a contaminação, tanto do solo como do subsolo,
decorrentes do lançamento de produtos químicos
como adubos e pesticidas, por exemplo, e de
restos da atividade humana, inclusive, diretamente
em cursos de água, ainda que estas constituam
importantes fontes de suprimento. Isto agrava o
problema da sua potabilização.

1. Engenheiro Civil (UFPA, 1958), Geólogo (UFBA, 1962)
e Engenheiro Sanitarista (USP, 1974). Membro
Correspondente da Academia Paraense de Ciências.

A menos que cada país e a comunidade de
nações como um todo, se conscientizem que o
problema é da responsabilidade de todos e de
cada um individualmente, a guerra da água, hoje
ainda limitada a uns poucos países, se alastrará
inexoravelmente e, não tenhamos dúvida, prevalecerá
a “lei do mais forte”, este último procurando
dominar as reservas, a produção e o comércio da
água em nosso planeta, a qualquer preço.

2. Qualidade da água
quanto à sua destinação
Dependendo do fim a que se destina, a
água deverá apresentar determinados padrões
característicos, sem o que, em vez de auxiliar,
prejudicará o usuário.
Assim é que, enquanto para algumas atividades
industriais, por exemplo, a água deve ser isenta
de sais minerais, para o consumo humano, esses
sais tornam-se imprescindíveis para auxiliar no
equilíbrio do metabolismo orgânico.
Por outro lado, independente do tipo de uso
final, a água “in natura”, seja de superfície, seja
subterrânea, pode apresentar características tais
que danificam os equipamentos nela utilizados,
diminuindo sua vida útil. Daí a necessidade de
um estudo criterioso para especificar os tipos de
equipamentos mais indicados para utilização em tais
águas, ou, até mesmo para o pré-condicionamento
dessas águas, visando minimizar os malefícios que
provocariam se captadas em seu estado natural.
A conclusão lógica de tais colocações é a neces
sidade de, na grande maioria dos casos, a água
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demandar um certo tipo de acondicionamento ou
de tratamento para atender adequadamente ao fim
a que se destina.
No caso específico das águas subterrâneas, nas
quais, via de regra, são mais frequentes a presença
de significativos teores de sais minerais e gases
indesejáveis, faz-se necessária a sua adequação para
poderem ser utilizadas com segurança.
Mesmo considerando que os mananciais subter
râneos são razoavelmente bem protegidos contra
a poluição e a contaminação, isto não significa
segurança absoluta. Um poço mal locado ou
mal construído, por exemplo, pode propiciar a
contaminação do aquífero.
Portanto, independentemente do manancial,
através de poços tecnicamente projetados e
construídos, podemos genericamente afirmar que a
água a ser utilizada carece de dois tipos básicos de
tratamento:
• Tratamento preventivo, caracterizado pela
seleção, locação e proteção adequadas do
manancial; e,
• Tratamento corretivo, através do qual são
alterados os padrões da água “in natura”
para torná-la potável, ou, para atender as
outras finalidades a que se destine.
Ressalte-se que não basta que a qualidade da
água seja adequada apenas na fase imediatamente
após o tratamento. Sua condição deve ser tal que
o padrão se mantenha ao longo do processo de
distribuição, até atingir seu objetivo final.
Embora tal recomendação pareça por demais
óbvia, é comum a sua inobservância, especialmente
nos sistemas coletivos de abastecimento de água
potável, por exemplo, nos quais, via de regra, as
redes de distribuição, por mal construídas ou mal
operadas, apresentam freqüentes pontos de poluição
e de contaminação.

3. Características das
águas subterrâneas
Em uma avaliação sucinta quanto à qualidade
natural das águas subterrâneas, podemos dizer que,
o maior ou menor teor de sais minerais, metais
dissolvidos, gases e substâncias voláteis (estas na

maioria das vezes, responsáveis pelo sabor e odor
em muitas águas), depende fundamentalmente,
dentre outros, dos seguintes fatores:
• Qualidade mineralógica da rocha ou rochas
da formação aqüífera e, até mesmo, das
camadas percoladas pela água antes de
atingir a zona do aquífero;
• Localização do aquífero em sedimentos deposi
tados no fundo de antigas áreas inundadas,
ricas em matéria orgânica, por exemplo; e,
• Poços locados em zonas de influência de
línguas salinas.
É evidente que o enfoque acima refere-se às
condições naturais ambientais. Infelizmente, nem
sempre os problemas com as águas subterrâneas,
da mesma forma como acontece com as águas de
superfície, são de origem natural.
A poluição e a contaminação das águas
por resíduos das atividades humanas – esgotos
sanitários, defensivos agrícolas, pesticidas,
herbicidas e outros rejeitos tóxicos ou radioativos
– constituem problemas mais graves e muito mais
onerosos quando se necessita colocar tais águas
dentro dos padrões de potabilidade.
São inúmeras as constatações de agressões aos
mananciais subterrâneos, especialmente próximos
a núcleos populacionais e, especialmente, nas
cercanias de áreas industriais, onde existe o manejo
de produtos químicos, tóxicos ou radioativos.
A prevenção contra as agressões ao meio
ambiente constitui o método mais sensato e correto
para garantir nossos mananciais e a própria vida.

4. Potabilização das águas subterrâneas
A adequação da qualidade das águas subterrâneas
para atender aos padrões de potabilidade, visando
adequá-las ao consumo humano, inclusive em seu
aspecto estético, constitui o que denominamos de
potabilização da água.
Dependendo das características naturais das
águas subterrâneas, há aquelas que prescindem de
qualquer tratamento prévio para seu uso, pois, aten
dem aos padrões de potabilidade.
Neste primeiro caso, tudo o que se necessita são
os seguintes cuidados:
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•

•

Locação, projeto e construção tecnicamente
corretos de poços, tanto do ponto de vista
hidrogeológico, como sanitário; e,
Para manter a potabilidade da água, o
sistema através do qual ela será acumulada
ou distribuída deve ser sanitariamente bem
protegido, inclusive através da desinfecção
preventiva do sistema.

Todavia, é bastante comum as águas subterrâ
neas apresentarem odor e sabor indesejáveis e,
elevados teores de dureza, de alcalinidade, de ferro,
de manganês, de cloretos, etc.
Nesses casos, para torná-las potáveis, essas
águas devem ser submetidas a processos adequados
de tratamento.
Exceto pela redução do teor de cloretos, que
requer processo específico e bastante dispendioso,
a redução da maioria dos demais elementos naturais
comumente presentes na água pode ser efetuada
através de processos convencionais bastante
difundidos e de operação simples e econômica.
O processo da aeração permite, ao introduzir
o oxigênio do ar na água a tratar, fazer com que
escapem para a atmosfera os gases dissolvidos,
como o dióxido de carbono, o gás sulfídrico e outras
substâncias voláteis responsáveis pelo odor e sabor
presentes nessa água; além disso, a aeração propicia
a oxidação dos elementos suscetíveis ao processo,
tais como o ferro e o manganês, por exemplo,
facilitando sua remoção.
A aeração pode ser efetuada de diversas maneiras,
tais como: pelo emprego de aspersores, cascatas,
bandejas superpostas e injeção de ar comprimido.
Como efeito da aeração, alguns elementos
passam a formar flocos, os quais são removidos, em
boa parte, através do processo de decantação; os
demais flocos são removidos pela filtração.
A grande inconveniência de se passar diretamente
da aeração para a filtração, consiste no fato de que,
em assim procedendo - isto é mais frequente do que
se poderia esperar na prática – o grande volume de
partículas retidas no filtro determina retrolavagens
mais freqüentes, portanto, um desperdício evitável
de água, de energia e de mão de obra.
A decantação, via de regra, ou é feita pelo fluxo
gravitacional normal da água, ou, contracorrente. A

escolha do método depende das características da
estação de tratamento.
Em um sistema bem dimensionado, somente os
flocos com densidade bastante pequena – passam
para o filtro, onde ficam retidos até serem removidos
através do processo de retrolavagem.
As estações comuns de tratamento de água,
via de regra, que envolvem esses três processos
combinados, têm seu porte definido pela vazão
de água a tratar e, via de regra, apresentam
dimensões bastante significativas, fato que pode
inviabilizá-Ias, especialmente em situações onde
os espaços disponíveis sejam reduzidos. Por outro
lado, a presença permanente de operadores pode
inviabilizar financeiramente seu emprego.
Estudos e ensaios desenvolvidos pelo autor
ao longo de cerca de uma década, permitiram
a concepção de uma ETA compacta, que tanto
pode ser construída no local, como pode ser
produzida industrialmente e que, a par de resolver
adequadamente o problema de espaço, opera de
maneira extremamente simples e econômica;
além disso, dispensa a permanência constante de
operadores junto à ETA.
Torre de Aeração
Fluxo da
Água

Bacia da Torre
Decantador

Poço

Filtro
Cavalete
P/ Cisterna

Figura 1. Corte esquemático de uma ETA compacta, com fluxograma da água.

Tal simplificação foi possível através da inter
ferência em determinadas fases do processo, para
as quais já foi expedida a respectiva Carta Patente
de Invenção (PI: 9.805.541-0/INPI/24/12/1998),
inclusive para o arranjo do conjunto.
Cabe alertar para o fato de que não se deve
considerar
tal
método
como
panacéia.
Exemplificando: águas contendo ferro coloidal, ou
ainda, manganês dissolvido, demandam um pré
‑condicionamento, o qual também pode ser bastante
simples do ponto de vista de instalação e de
operação, dependendo da capacidade e experiência
técnica do seu projetista.
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Daí a necessidade de se procurar sempre profis
sionais efetivamente capacitados e credenciados
para gerir as diversas etapas do processo, inclusive
quanto à especificação e à execução das análises da
água a tratar.

5. Exemplos de casos reais
Para que se tenha uma idéia do que efetivamente
se pode esperar em termos de qualidade das águas
subterrâneas em função da litologia local e das
condições de sua acumulação, visando a sua
potabilização, apresentaremos a seguir alguns casos
reais por nós constatados.
Condomínios em Niterói
Condomínio “A” (Região Oceânica)
A denominação simbólica do condomínio deve
‑se ao fato de não termos solicitado autorização
para nominá-lo diretamente.

a água não apresenta a presença de ferro
e, dependendo da amostra (em função da
época da coleta), também não apresenta
bicarbonatos; as águas destes poços não
produzem incrustações e nem sofrem varia
ções em seus aspectos estéticos quando utili
zadas em piscinas, por exemplo.
Nota: as águas dos três primeiros poços são
bastante agressivas.
Condomínio “B” (Região Oceânica)
Dos poços ali implantados, cabe destaque àquele
construído junto à área de lazer do condomínio, o
qual já foi seu principal produtor de água.
A representação esquemática a seguir, serve
para ilustrar o histórico de tal poço, em relação à
qualidade da água por ele produzida.
Corte esquemático
s/escala

Superfície

Poço

Canal

2,5
5,5
7,5

Aterro
Turfa
Argila
Arenito

12,0
16,0
17,0

Arenito arigiloso
Arenito limpo
Arenito arigiloso

Figura 3. Seção geológica esquemática do condomínio “B”
(Região Oceânica).
Figura 2. Planta plani-altimétrica do condomínio “A” (Região
Oceânica) indicando a locação dos poços e litologia.

Os 5 (cinco) poços tubulares profundos ali cons
truídos apresentam, basicamente, águas com duas
características distintas:
• Os 3(três) poços onde a litologia indica
a presença de metabasitos subjacentes ao
gnaisse produzem águas com significativos
teores de bicarbonatos (de cálcio, de
magnésio e de ferro) e de ferro; em um dos
poços, onde prevalece o metabasito, isto é,
onde a cobertura de gnaisse é insignificante
(localmente), o teor de ferro é maior; o pH
dessas águas está em torno de 6,0; e,
• Os 2(dois) poços restantes, construídos no
quartzito, o pH situa-se em torno de 7,0 e

Este exemplo serve para demonstrar como
a potabilização da água de um determinado
aqüífero pode ser comprometida em decorrência
de fatores físicos externos, os quais provocaram
a intercomunicação da camada de turfa (mangue)
com a zona do aquífero, este, constituído por arenito
argiloso em seu topo e em sua base e, arenito limpo,
bem selecionado, na principal zona produtora.
A água produzida por tal poço, inicialmente
carecia apenas de tratamento para remover sabor,
odor e ferro. Este último, apenas com a incipiente
aeração gerada na queda da água da adutora na caixa
de passagem provisória, era oxidado, formando
flocos densos o suficiente para decantarem.
Dado o grande número de perfurações efetuadas
na área de influência do poço, para implantação de
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benfeitorias, certamente a camada selante de argila
foi penetrada e, provavelmente, por este motivo,
houve a intercomunicação direta entre a turfa e o
arenito.
Após cerca de 15 dias de bombeamento siste
mático do poço, o que certamente provocou a
queda da pressão hidrostática no aquífero, a água
produzida mudou seu aspecto estético, passando a
apresentar intensa turbidez acinzentada.
Com esses novos elementos em suspensão, a ETA
não operou corretamente, uma vez que os sólidos em
suspensão, além de não decantarem o suficiente,
grande parte não era retida sequer pelo leito filtrante.
Foram então efetuadas novas análises físicas e
químicas da água bruta e constatada a presença de
ferro coloidal, certamente proveniente da turfa.
Após novo teste de jarro, foi projetado, sem
alterar a ETA existente, um sistema de pré
‑condicionamento da água para permitir a
coagulação do ferro coloidal, sistema esse que não
chegou a ser implantado.
Um novo fator físico externo agravou a situa
ção quanto à qualidade da água. Ao ser refeita
a dragagem do canal existente nos limites do
condomínio, é muito provável que o argilito selante
tenha sido irremediavelmente rompido no fundo do
canal por onde circula água salgada, provocando,
com isso, a salinização do aqüífero, daí haver sido
interrompido o aproveitamento de tal poço.
Icoaraci (Belém-PA)
Este exemplo, do mesmo modo que veremos
a seguir para o caso de Correnteza (Campos-RJ),
serve para ressaltar a importância do “tratamento
preventivo” mencionado anteriormente, no item
Qualidade da água quanto à sua destinação e
indicar, nas circunstâncias, o grau de tratamento
mais apropriado para torná-la potável.
Em Icoaraci, certamente por não haver sido
efetuado um estudo hidrogeológico mais abrangente
antes das construções dos primeiros poços e, dada
a preocupação com o volume a produzir, decidiu
‑se pela captação dos horizontes situados até 100
metros de profundidade, mesmo apresentando odor
e sabor indesejáveis e elevados teores de ferro (até
8ppm) e de manganês (até 5,5ppm) uma vez que
as análises físicas e químicas e os ensaios então

efetuados, indicavam a viabilidade da adequação
desses teores através da implantação de uma estação
de desferrização.
Estudos posteriores, seguidos de pesquisa hidro
geológica mais completa, permitiram identificar o
seguinte:
• Os poços anteriormente construídos, com
profundidades da ordem de até cerca de
100 metros, captavam água de sedimentos
quaternários, com os elevados teores de ferro
e de manganês e pH em torno de 6;
• Abaixo da camada selante subjacente ao
quaternário, constituída por argila plástica,
esverdeada (leitura efetuada no instante
da coleta da amostra), característica do
topo do terciário, os aquíferos penetrados
apresentavam água dentro dos padrões de
potabilidade “in natura” e com um pH em
torno de 8; e,
• Ao entrarem em produção os novos poços,
cada um com vazão superior à soma dos
anteriores, estes foram desativados e, com
eles, a ETA existente.
Como se vê, o “tratamento” dado através de
poços corretamente projetados e construídos
dispensou o tratamento corretivo então existente
(ETA) e, com isso, os custos permanentes de sua
operação e manutenção, compensando e muito,
quer pela vazão, quer pela qualidade das águas, o
investimento maior nos novos poços.
Correnteza (Campos-RJ)
Neste caso, a má condução do processo cons
trutivo do poço, determinou a necessidade da
implantação de uma estação de tratamento para
tornar potável a água produzida.
Em Correnteza, a perfuração, de cerca de 100
metros, ultrapassou a camada selante (idêntica à de
Icoaraci) situada a cerca de 50m de profundidade.
Os horizontes aquíferos sobrejacentes a
essa camada selante contém água que demanda
tratamento, inclusive em uma situação que requer
cuidado especial, devido à presença de teores
elevados de manganês dissolvido.
Por deficiência da construtora do poço, ocorreu
desabamento em profundidade, inclusive da camada
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selante, daí a necessidade da implantação de uma
ETA, a qual ainda deverá sofrer alterações para
atender, especificamente, à remoção do manganês
dissolvido, existente na água.
O tratamento inicialmente implantado cons
tando de coagulação com auxílio do sulfato de
alumínio, decantação e filtração não vem dando
a resposta adequada quanto ao teor de manganês
na água tratada, daí a necessidade da alteração da
ETA para tornar eficiente a remoção do manganês
e, desta forma, colocar a água efetivamente dentro
dos padrões de potabilidade.
Palestra proferida no Clube de Engenharia do Rio de
Janeiro, no dia 18 de outubro de 2002.
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A Evolução do Conceito de Massa
José Maria Filardo Bassalo1

Desde1 a Antiguidade, massa (moles) e peso
(pondus) de um corpo eram tomados quase como
sinônimos, pois ainda não existia uma teoria de
gravitação bem estabelecida, que permitisse fazer
essa distinção. Havia, é claro, por parte de alguns
cientistas, uma desconfiança de que existiria alguma
diferença entre eles. Uma das primeiras distinções
foi apresentada pelo físico italiano Giovanni Battista
Baliani (1582-1666) no prefácio de seu livro De
Motu Gravium (“Sobre o Movimento dos Graves”),
publicado em 1638, no qual falava de peso como
agente (agens) ou como paciente (patiens). Hoje,
o agens é a força de gravitação (portanto, peso), e
o patiens é a massa. [Ernst Mach, The Science of
Mechanics. A Critical and Historical Account
of Its Development (The Open Court Publishing
Company, 1974)].
Ainda na primeira metade do Século XVII, o
conceito de massa aparece em uma outra situação
física, agora decorrente da ação de uma força sobre
um corpo. Assim, para o matemático e filósofo
francês René du Perron Descartes (1596-1650) em
seu livro Principia Philosophiae (“Princípios de
Filosofia”), publicado em 1644, a medida daquela
ação é calculada pela “quantidade de movimento”
que um corpo adquire em decorrência dessa mesma
ação. Em notação atual, essa quantidade é obtida
multiplicando-se a sua massa (m) por sua velocidade
(v), isto é: mv. O criador da Geometria Analítica
dizia ainda que, na ação mútua entre corpos, essa
quantidade de movimento, hoje denominada de
momento linear (p), é apenas transferida de um
1. www.bassalo.com.br

corpo para outro, pois o momento total do Universo
é conservado, já que ele fora criado por DEUS.
O conceito de massa e de quantidade de
movimento foi apresentado pelo físico inglês
Sir Isaac Newton (1642-1727) em seu célebre
tratado intitulado Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica (“Princípios Matemáticos da Filosofia
Natural”) [tradução em português: Nova Stella/
EDUSP, 1990; Great Books of the Western World
32 (Encyclopaedia Britannica, Inc., 1993)], publicado
em 1687 e composto de três livros. Ele inicia seu
tratado com suas duas primeiras definições:
1. Quantidade de Matéria: - É a medida da
mesma, obtida de sua densidade e volume
conjuntamente;
2. Quantidade de Movimento: - É a medida
do mesmo, obtida conjuntamente a partir da
velocidade (v) e da quantidade de matéria
(m): mv.
Depois de apresentar suas definições (oito, ao
todo), Newton apresenta então os Axiomas ou Leis
do Movimento (três, ao todo). Destas, destacamos
a segunda, na qual ele define força relacionando-a
com a quantidade de movimento, ou seja:
A mudança de movimento é proporcional à
força motora imprimida, e é produzida na direção
da linha reta na qual aquela força é impressa (hoje:
F ∞ variação de mv).
Por outro lado, o conceito de quantidade
de movimento também aparece no trabalho do
matemático e filósofo alemão Gottfried Wilhelm
Leibniz (1646-1716), em 1686 (Acta Eruditorum
Lipsiensium), quando afirmou que a mesma era
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calculada pelo produto de sua massa pelo quadrado
de sua velocidade (mv2), a qual denominou de vis
viva (“força-viva”) (hoje se sabe que ele errou,
pois a “força-viva” nada mais é do que o dobro
da energia cinética). Destaque-se, também, que o
físico holandês Christian Huygens (1629‑1695)
tratara da massa, denominada por ele de quantitates
solidas (“quantidades sólidas”), por ocasião em
que definiu a força centrífuga (mv2/r), conforme
aparece em seu livro póstumo Opuscula Posthuma
(“Opúsculo Póstumo”), publicado em 1703.
Os conceitos de massa e de quantidade de
movimento clássicos foram retomados pelo
matemático suíço Leonhard Euler (1707-1783),
em 1736, em seu livro intitulado Mechanica, sive
Motus Scientia Analytice Exposita (“Mecânica, ou
Ciência do Movimento Estudada Analiticamente”)
em que as leis do movimento de Newton (Mecânica
Newtoniana) são desenvolvidas pela primeira vez
na forma analítica. Por exemplo, Euler apresentou
de maneira clara e precisa os conceitos de ponto
material e de aceleração (variação temporal da
velocidade). Mais tarde, em 1750, Euler preparou
um trabalho no qual enunciou o Princípio do
Balanço do Momento Linear (hoje, Conservação
do Momento Linear: p = mv) como uma extensão
da Segunda Lei de Newton, e segundo o qual a
aceleração de cada parte infinitesimal de qualquer
corpo é igual à força por unidade de massa que
atua no mesmo. Tal princípio, ainda segundo Euler,
deve aplicar-se a sistemas mecânicos contínuos e
discretos, uma vez que sua formulação em termos de
equações diferenciais em coordenadas cartesianas
retangulares permite sua aplicação a qualquer
configuração de corpos no espaço tridimensional.
Em vista disso, Euler publicou, em 1752 (Histoire
de l´Académie Royale des Sciences et de Belles
‑Lettres de Berlin pour l´année 1750 6, p. 520)
[ver: Clifford Ambrose Truesdell III, Essays in the
History of Mechanics (Springer-Verlag, 1968)], um
artigo sobre a “descoberta de um novo princípio da
mecânica”, no qual apresentou a forma analítica
daquela lei da seguinte forma (em notação de hoje):
f = ma = mdv dt = d (mv ) /dt = dp /dt +
Fx = m d2 x/dt2, Fy = m d2 y/dt2, Fz = m d2 z/dt2

No Século XIX, novos aspectos dos conceitos de
massa e quantidade de movimento, também sob o
aspecto clássico, foram analisados. Por exemplo, em
1847, o físico francês Jean-Baptiste‑Charles-Joseph
Bélanger (1790-1874) publicou o livro intitulado
Cours de Mecanique (“Curso de Mecânica”), no
qual denominou de impulso (I) o produto da força
aplicada (F) em um corpo pelo tempo (t) decorrido
ao se deslocar de um espaço (s), ou seja: I = F t.
Ainda nesse livro, ele conservou o nome força‑viva
leibniziana (vis viva) para m v2, porém à metade
dessa expressão (m v2/2), deu o nome de potência
‑viva (hoje: energia cinética). Desse modo, o
impulso, como efeito de uma força no tempo (F t),
representa a quantidade de movimento (mv),
conforme afirmara o físico e matemático francês
Jean le Rond d´Alembert (1717-1783), em 1743.
Com efeito, usando as expressões acima para força
e velocidade, podemos escrever:
Ft=mat=mv
Por fim, a definição de massa clássica apre
sentada por Newton e vista acima, foi criticada pelo
físico e filósofo austríaco Ernst Mach (1838‑1916)
em seu livro intitulado Die Mechanik in Ihrer
Entwicklung Historisch-Kritisch Dargestellt (“A
Mecânica e uma Consideração Crítico-Histórica
de seu Desenvolvimento”), publicado em 1883.
Assim, examinando a definição newtoniana de
quantidade de matéria (massa): – É a medida
da mesma, obtida de sua densidade e volume
conjuntamente –, ele percebeu que essa definição
era circular, já que não havia maneira de definir
a densidade de um corpo independentemente de
sua massa. Assim, propôs uma outra definição de
massa, mais operacional e deduzida das relações
dinâmicas dadas pela segunda e terceira (A toda
ação há sempre oposta uma reação igual, ou, as
ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são
sempre iguais e dirigidas a partes opostas) leis
de Newton, conforme segue. Estando dois corpos
A e B em contato mútuo, o corpo A exerce uma
aceleração a sobre B, e este, exerce uma aceleração
a´ sobre A, porém de sentido contrário à aceleração
a. Considerando a massa de um desses corpos
como padrão, a do corpo A (mA), por exemplo,
aquelas leis de Newton mostram que essas massas
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se relacionam como: mB = mA (a/a´). Desta maneira,
concluiu Mach, sua definição de massa não precisa
da “quantidade de matéria” envolvida na mesma.
[Keith R. Symon, Mechanics (Addison-Wesley
Publishing Company, Inc., 1961); Mach, op. cit.].
A questão da dependência da massa (m) de um
corpo com a sua velocidade (v) tem sido objeto de
investigação desde o Século XIX. Por exemplo,
em 1842, o físico e matemático escocês Sir George
Gabriel Stokes (1819-1903) mostrou que uma esfera
lisa de massa m0 movendo-se com velocidade (v)
em um fluido ideal, infinito e incompressível,
sua energia cinética (E) e seu momento linear (p)
são dados, respectivamente, pelas expressões:
E = mv2/2 e p = mv, sendo m = m0 + µ. Para
Stokes o parâmetro é uma massa hidrodinâmica
que depende do raio da esfera e da densidade
do meio. Mais tarde, em 1881 (Philosophical
Magazine 11, p. 229), o físico inglês Sir Joseph
John Thomson (1856-1940; PNF, 1906) chegou ao
mesmo resultado, porém, desta vez, ao analisar o
movimento de uma esfera carregada através de um
espaço ilimitado cheio de um meio de capacidade
indutiva K. Contudo, para o descobridor do elétron,
µ representava agora uma massa eletromagnética
que aumentava indefinidamente na medida em que
a velocidade da esfera se aproximava da velocidade
da luz no vácuo (c). O caráter eletromagnético de
µ também foi considerado pelo físico holandês
Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928; PNF,
1902), inicialmente em 1896, com o nome de
massa renormalizada, e em 1899 (Physikalische
Zeitschrift 1, p. 39), ao usar sua Teoria dos Elétrons,
formulada em 1892, sendo esta fundamentada teori
camente no eletromagnetismo maxwelliano; este
havia sido o tema de sua Tese de Doutorado,
defendida na Universidade de Leiden, em 1875.
[Sir Edmund Taylor Whittaker, A History of the
Theories of Aether and Electricity: The Classical
Theories (Thomas Nelson and Sons, Ltd., 1951);
Lev Borosovich Okun, Physics Today (p. 11, June,
1979); Abraham Pais, ‘Subtle is the Lord…’. The
Science and the Life of Albert Einstein (Oxford
University Press, 1982)].
Contudo, a questão atual da dependência de
m(v) só começou a ser observada logo no início
do Século 20. Assim, em 1901 (Nachrichten von

der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,
p. 143), 1902 (Physikalische Zeitschrift 4, p. 54)
e 1903 (Nachrichten von der Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen, p. 90), o físico
alemão Walther Kaufmann (1871-1947), em suas
experiências no sentido de medir a massa do elétron
(me), usando o desvio de raios beta (β) (elétrons) ao
atravessar uma região de campo elétrico (produzido
por um condensador) e um campo magnético
(gerado por uma bobina), observou que aqueles
“raios” apresentavam uma massa aparente maior
de a sua massa real, de pelo menos três para um.
Nessas experiências, Kaufmann percebeu que a
massa eletromagnética do elétron dependia de sua
velocidade.
Ainda em 1903 (Annalen der Physik 10,
p. 105), o físico alemão Max Abraham (1875-1922)
desenvolveu um modelo eletromagnético do elétron,
considerando-o como uma esfera rígida (de raio a)
e com carga elétrica (e) distribuída uniformemente
em sua superfície (ideia que tivera em 1902). Desse
modo, demonstrou que a “energia eletromagnética”
(Eem) e o “momento eletromagnético” (pem) do
elétron (deslocando-se com velocidade v) valiam,
respectivamente:
E em . e2 / (2 a) + n v2 + ..., p em . n v + ...
[n = 2 e2 / (3 a c2)]
Ainda nesse trabalho, Abraham calculou o com
ponente transversal da massa eletromagnética (mt),
encontrando:
m t = m o 61 + ^2/5h b2 ++^3/70h b4 + ... @,^b = v/ch
onde m0 é a massa de repouso do elétron.
É oportuno destacar que, em 1903 (Proceedings
of the Royal Society of London A72, p. 132) e 1904
(Philosophical Transactions of the Royal Society
of London A202, p. 165), os físicos irlandeses
Frederick Thomas Trouton (1863-1922) e H. R.
Noble tentaram demonstrar a existência do éter
luminífero cartesiano, procurando encontrar uma
possível interação entre a massa eletromagnética
do elétron e aquele éter (em grego: ar puro),
alinhando um capacitor carregado com a direção do
movimento da Terra no “mar etéreo”. Com isso, eles
procuravam encontrar um torque do capacitor em
consequência daquela interação. Não encontraram
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nenhum torque. [Alexandre Cherman e Bruno
Rainho Mendonça, Por que as coisas caem? Uma
breve história da gravidade (Zahar, 2009)].
A dependência da massa eletromagnética e do
momento magnético do elétron com a velocidade
foi também objeto de um artigo por parte de Lorentz,
em 1904 (Koniklijke Akademie van Wetenschappen
te Amsterdam 6, p. 809), usando um conjunto
de equações envolvendo espaço e tempo, a hoje
conhecida transformação de Lorentz, que ele já
havia encontrado, em 1899, porém com um fator de
escala ε. Ao considerar ε = 1, nesse artigo de 1904,
Lorentz encontrou que:
E em . n0 c2 + n1 v2 /2 + ..., p em . n v + ...,
onde:
n0 = (3/4) n, n1 = (5/4) n, com n = 2 e / (3 a c2)
2

Também em 1904, em uma monografia
intitulada Mathematische Einführung in die
Elektronentheorie (“Introdução Matemática da
Teoria do Elétron”), o físico alemão Alfred Heinrich
Bucherer (1863‑1927) demonstrou que um elétron
se contraía ao se deslocar com velocidade de modulo
v através do éter, porém, mantendo seu volume
constante. Segundo esse modelo, a contração do
elétron transformava-o em um elipsóide, cujos
eixos principais da elipse eram dados por:
a s1/3, a s-1/6, sendo: s = 1 - v2 /c2
e a é o raio do elétron considerado inicialmente como
esférico. Note que esse modelo previa uma massa
transversal (mt) para o elétron em movimento, cujo
valor se situava entre os encontrados por Abraham
e por Lorentz, referidos acima.
Uma nova relação m(v), desta vez em outra
situação física, foi encontrada, em 1905 (Annalen
der Physik 17, p. 891), pelo físico germano
‑norte‑americano Albert Einstein (1879-1955;
PNF, 1921), como decorrência de sua famosa Teoria
da Relatividade Restrita, esta baseada nos seguintes
postulados (em notação atual):
1. As Leis da Física são invariantes por uma
Transformação de Lorentz;
2. A velocidade da luz no vácuo (c) é uma
constante em qualquer sistema de referência.

De posse desses dois postulados, Einstein
demonstrou que, para um elétron em movimento
com velocidade de módulo v, tem-se:
mt=µ γ2; ml=µ γ2/3, onde γ = [1 - (v/c)2]-1/2
onde mt e ml representam, respectivamente, a massa
do elétron no sentido transverso e direcional de seu
movimento, e é a massa do elétron, enquanto o
seu movimento for lento (hoje: m0, que é a massa
de repouso). Em um outro trabalho, ainda em
1905 (Annalen der Physik 18, p. 639), Einstein
mostrou a equivalência entre a inércia (hoje,
massa inercial) e energia, conforme se pode ver
em: Albert Einstein, Sobre a Eletrodinâmica dos
Corpos em Movimento e A Inércia de um Corpo
será Dependente do seu Conteúdo Energético?, in:
O Princípio da Relatividade (Fundação Calouste
Gulbenkian, 1978). Hoje, essa equivalência é
traduzida pela célebre expressão:
E = mc2 = m0 γ c2
Na conclusão deste verbete sobre a evolução
do conceito de massa, é oportuno incluir dois
comentários. O primeiro está relacionado com o
mecanismo de Higgs e o segundo com uma possível
origem quântica da massa. Em verbetes desta série,
vimos que a unificação entre as interações (forças)
eletromagnética e fraca, proposta pela Teoria de
Weinberg (1967)-Salam (1968) (TW-S), resulta na
força eletrofraca que é mediada por quatro quanta:
o fóton (γ), partícula não-massiva e mediadora da
interação eletromagnética, e os bósons massivos
vetoriais (W±, Z0), mediadores da interação fraca.
Segundo a TW-S, no início, as partículas γ, W±, Z0
têm massa nula e estão sujeita à simetria “gauge”
(sobre essa simetria, ver verbete nesta série). No
entanto, por intermédio do mecanismo de Higgs
[proposto pelo físico inglês Peter Ware Higgs
(n.1929), em 1964], do qual participam o dubleto
0
Higgs (H+, H0) e o antidubleto Higgs ( H-, H ),
há a quebra espontânea daquela simetria, ocasião
em que γ permanece com massa nula, porém os
W± adquirem massas por incorporação dos bósons
carregados (H±), ao passo que Z0 adquire massa de
uma parte dos bósons neutros ^ H0 + H0h , ficando
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a outra parte ^ H0 - H0h como uma nova partícula
bosônica (spin nulo) escalar, o hoje famoso bóson
de Higgs (bH) (hoje conhecida como a partícula de
Deus), com uma massa de aproximadamente 166
GeV/c2. [Abdus Salam, Em Busca da Unificação
(Gradiva, 1991); Leon Lederman and Wick Teresi,
The God Particle (Delta, 1993)]. Note que o
bH é o Santo Graal da Física, pois a descoberta
dele consolidará o Modelo Padrão da Física das
Partículas Elementares. Por essa razão, ele está
sendo procurado nos dois maiores aceleradores do
mundo: o Fermi Laboratories (FERMILAB), nos
Estados Unidos da América, com o seu acelerador
Tevatron, e no Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire (CERN), na fronteira França/Suíça, por
intermédio de seu Large Hadron Collider (LHC)
(“Grande Colisor de Hádrons”); esses aceleradores
têm a capacidade de acelerar partículas com a
energia de Tev [1 TeV (tera eV) = 1012 eV, sendo
que 1 eV (~ 1,60 10-19 J) é a energia eletrostática
de um elétron (e) sob a diferença de potencial de
1 volt (V)]. É interessante destacar que, em 30 de
março de 2010, o LHC conseguiu realizar a colisão
de dois feixes de prótons, em sentidos contrários,
cada um com a energia de 3,5 TeV. Em vista disso,

os cientistas que trabalham no LHC pretendem
confirmar a existência teórica do bH.
O segundo comentário relaciona-se com uma
possível origem quântica da massa, conforme
registramos acima. Essa possibilidade decorre
da aplicação da Mecânica Quântica de
Broglie (1926)‑Bohm (1952), por exemplo, ao
movimento de um pacote de onda gaussiano em um
campo elétrico ou gravitacional, e o de um elétron
estendido (com dimensões maiores do que o raio
clássico do elétron: ~ 0,510-10 m). Tais aplicações
mostram que o atributo da massa pode ser visto
como um efeito quântico derivado do potencial
quântico de Bohm (VQB) (sobre este potencial,
ver verbete nesta série). [Peter R. Holland, The
Quantum Theory of Motion: An Account of the de
Broglie‑Bohm Causal Interpretation of Quantum
Mechanics (Cambridge University Press, 1993);
José Maria Filardo Bassalo, Paulo de Tarso Santos
Alencar, Mauro Sérgio Dorsa Cattani e Antonio
Boulhosa Nassar, Tópicos de Mecânica Quântica
de de Broglie-Bohm (EDUFPA, 2002); José Maria
Filardo Bassalo, Paulo de Tarso Santos Alencar,
Daniel Gemaque da Silva, Mauro Sérgio Dorsa
Cattani e Antonio Boulhosa Nassar, arXiv , (12 de
abril de 2010)].
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Física e Tecnologia:
1. Telégrafo, Telefone e Rádio
José Maria Filardo Bassalo1

Na1 década de 1820, o físico inglês Sir Charles
Wheatstone (1802-1875) – o inventor da sanfona
– realizou as primeiras pesquisas no sentido de
estudar a propagação de sons musicais através
de bastões de metal ou de vidro. Em 1827, ele
inventou um dispositivo – o caleidofone – para
estudar as vibrações de um bastão metálico
com uma extremidade presa e a outra livre. Tais
vibrações se tornavam bastantes visuais, quando a
extremidade livre recebia um feixe luminoso. Por
sua vez, em 1831, o físico e químico inglês Michael
Faraday (1791-1867) demonstrou que as vibrações
de um pedaço de ferro (Fe) ou de aço poderiam
ser convertidas em impulsos elétricos. Também,
em 1831, o físico norte-americano Joseph Henry
(1797-1878) enviou um impulso elétrico através de
um fio com mais de 1600 m de comprimento. Esse
impulso, que havia sido gerado por uma bateria, fez
tocar um sino que estava acoplado a um magneto
(eletro-ímã), no final daquele fio. Destaque-se
que o eletro-ímã havia sido inventado pelo físico
inglês William Sturgeon (1783-1850), em 1823,
e aperfeiçoado por Henry, em 1829, ao perceber
que o enrolamento excessivo de fios provocava
contatos e, consequentemente, curtos-circuitos.
Assim, isolando os fios em tiras de seda conseguiu
construir eletro-ímãs mais potentes.
Tomando conhecimento da proeza de Henry, o
retratista e inventor-norte-americano Samuel Finley
Breese Morse (1791-1872) começou a reali
zar
experiências no sentido de emitir sinais por inter
médio de eletricidade. Assim, em 1836, fez a primeira
tentativa (com certo êxito) de emitir sinais por meio
de eletricidade, partindo da idéia básica de que um
1. Diretor Executivo da Fundação Minerva. www.bassalo.
com.br.

circuito elétrico estabelecido ou interrompido em
um determinado ponto, é igualmente estabelecido
ou interrompido nos demais pontos do circuito.
Em 1838, Morse estabeleceu um código – o
famoso código Morse – constituído de pontos
(.) e de traços (-) para emitir sinais. Convencido
de que poderia usar sua invenção em grande
escala, persuadiu o Congresso Norte-Americano a
construir uma linha telegráfica, de cerca de 60 km,
entre Washington e Baltimore. Segundo o escritor
norte-americano Tom Philbin (n.1934), no livro
intitulado As 100 Maiores Invenções da História:
Uma Classificação Cronológica (DIFEL, 2006),
expectadores ansiosos daquelas cidades, assistiram
a transmissão telegráfica, através daquela linha, da
seguinte mensagem: O que Deus fez?. Registre
‑se que os trabalhos de Wheatstone e de Morse
constituem a invenção do telégrafo (telegrafia com
fio), cuja patente foi solicitada por Wheatstone,
em 1837, na Inglaterra, e por Morse, em 1838, nos
Estados Unidos da América.
É oportuno destacar que o inventor escocês
Alexander Bain (1811-1877), em 12 de dezembro
de 1842, patenteou um telégrafo químico que,
basicamente, se diferenciava dos telégrafos usados
até então, porque a fita de papel usada por esses
dispositivos, era embebida em uma mistura de
nitrato de amônia e ferro cianureto de potássio
e, desse modo, tornava mais visível as palavras.
É ainda oportuno destacar que Bain inventou a
máquina fac-símile, em 18432.
A ideia de que a eletricidade poderia ser propa
gada no espaço, como ocorre com a luz, sem auxílio
de um material condutor e transportando sons e
mesmo palavras, foi apresentada pelo engenheiro e
2. [en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Bain_(inventor)].
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inventor belga Charles Bourseul (1829-1912) em um
artigo intitulado Transmissão Elétrica da Palavra,
publicado em 26 de agosto de 1854 (L´Illustration).
Por sua vez, essa mesma idéia foi proposta pelo físico
e inventor alemão Johann Philipp Reis (1834‑1874)
em um artigo escrito em 1859, com o título Sobre
a Radiação da Eletricidade, e enviado para a
publicação na Annalen der Physik que, contudo, foi
rejeitado pelo editor dessa Revista, o físico alemão
Johann Christian Poggendorff (1796‑1877). Depois
de estudar os órgãos de audição e ainda com a ideia
de que a eletricidade poderia ser propagada sem a
intermediação de um meio condutor, Reis construiu,
em 1860, o primeiro protótipo de um dispositivo,
que dispunha de uma espécie de diafragma no seu
terminal transmissor, o qual controlava a corrente
elétrica, fazendo com que na outra extremidade
aparecessem sons audíveis. Com esse aparelho,
denominado por ele (e não de maneira pioneira)
de telephon (telefone), conseguiu transmitir a voz
humana por cerca de 100 m. Em 1862, Reis enviou
um novo trabalho, no qual descrevia a sua invenção,
para Poggendorff que, como acontecera em 1859,
voltou a rejeitar. Em vista dessa segunda rejeição,
Reis fez o seguinte comentário: Sou apenas um pobre
professor3. É interessante registrar que o filósofo
inglês Francis Bacon, Lord Verulam (1561‑1626),
em seu livro Novum Organum, publicado em
1620, aventou a possibilidade de se conversar por
intermédio de um tubo longo [Philbin, op. cit.;
Francis Bacon, in: Great Books of the Western World
28 (Encyclopaedia Britannica, Inc., Chicago, 1993)].
É interessante registrar que a invenção do tele
fone também aconteceu, independentemente, nos
Estados Unidos, graças aos trabalhos dos inventores
norte-americanos Alexander Graham Bell (18471922) (de origem escocesa) e Elisha Gray (18351901), em 1876. Ambos, Bell e Gray, trabalhavam
em telegrafia com fio no problema relacionado com
a transmissão simultânea de diversas mensagens
telegráficas através de um mesmo fio. Sendo
médico e professor de crianças surdas‑mudas, Bell
procurou resolver tal problema por intermédio de
seus conhecimentos sobre Acústica. Por sua vez,
Gray abordou o mesmo problema usando seus
3. en.wikipedia.org/wiki/Johann_Philipp_Reis;
en.wikipedia.org/wiki/Charles_Bourseul

conhecimentos sobre Eletricidade. Desse modo,
ambos chegaram ao mesmo princípio: telegrafia
harmônica. Registre-se que Gray, fundador da
Western Electric Manufacturing Company, em
1872, sustentou uma batalha judicial com Bell a
respeito do patenteamento dessa invenção, já que
registrara sua patente (intitulada Transmitting
Vocal Sounds Telegraphically), algumas horas
depois (39°) do registro de patente (intitulada
Improvement in Telegraphy) solicitado por Bell
(5°), registros estes ocorridos no dia 14 de fevereiro
de 1876. A patente de Bell, de número 174.465, foi
concedida em 07 de março de 1876, pela United
States Patent Office. Sobre o trabalho de Bell, há dois
fatos curiosos a registrar. O primeiro, aconteceu em
10 de março de 1876 (três dias depois de ele obter a
patente, conforme registramos acima), quando Bell
estava fazendo experiências com o seu invento e
chamou seu assistente, que se encontrava em outra
sala distante, com as palavras: Mr. Watson, venha cá,
preciso de você!. O segundo fato ocorreu, também
em 1876, na Exposição do primeiro centenário da
independência dos Estados Unidos, que aconteceu
em Filadélfia. O Imperador do Brasil, Dom Pedro
de Alcântara, D. Pedro II (1825-1891), ao ouvir o
telefone que estava usando, largou-o, exclamando:
Mas está falando. [Para maiores detalhes sobre a
invenção do telefone, ver o site: [inventors.about.
com/od/gstartinventors/a/Elisha_Gray.htm], e os
textos: Isaac Asimov, Os Gênios da Humanidade
(Bloch Editores, 1974); Peter Wymer, in: Eureka!
Uma História das Invenções desde a Roda até o
Computador (Editado por Edward de Bono, Editorial
Labor do Brasil S. A., 1975); Tony Rothman,
Tudo é Relativo e outras Fábulas da Ciência e da
Tecnologia (Difel, 2005). É oportuno registrar que,
neste livro, há uma série de fatos curiosos sobre a
autoria de outras invenções, além da do telefone].
Com a formulação da Teoria Eletromagnética
apresentada pelo físico e matemático escocês James
Clerk Maxwell (1831-1879), em seu célebre livro
intitulado A Treatise on Electricity & Magnetism,
editado em 1873, uma nova tecnologia de comu
nicação foi desenvolvida: o rádio (telegrafia sem
fio). Para esse desenvolvimento tecnológico foram
importantes os trabalhos realizados pelos físicos,
o alemão Karl Ferdinand Braun (1850‑1918) e o
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italiano Guglielmo Marconi (1874-1937), e graças
aos quais eles compartilharam o PNF de 1909.
Vejamos como isso aconteceu.
Em 1874 (Annalen der Physik 102, p. 550),
Braun descobriu que os cristais de sulfetos
metálicos, como, por exemplo, o sulfeto de chumbo
(PbS) – a galena – conduziam corrente em uma só
direção. Por outro lado, em 1884, o físico italiano
Temistocle Calzecchi-Onesti (1853‑1922) descobriu
o princípio do radiocondutor, ao observar que um
tubo cheio de limalhas de ferro (Fe) era sensível à
passagem de faíscas elétricas. Esse detector foi
aperfeiçoado mais tarde, em 1890, pelo físico francês
Édouard Branley (1844-1940) com o objetivo de
detectar as ondas Hertzianas ou ondas de rádio
[produzidas pelo físico alemão Heinrich Rudolf
Hertz (1857‑1894), em 1887], ocasião em que,
inclusive, chegou a detectá-las a uma distância de
150 m. Observe-se que esse detector de Branley
‑Calzecchi-Onesti era um tubo de vidro [cheio de
limalhas de ferro (Fe) e de alumínio (Al)] ligado a
uma bateria e a um dispositivo para detectar corrente
elétrica. Normalmente, nenhuma corrente poderia
passar através dessas peças metálicas, devido ser
alta a resistência elétrica oferecida pelas mesmas.
Porém, essas peças se tornavam condutoras ao
serem atingidas por ondas Hertzianas (por exemplo,
faíscas elétricas), permitindo, desse modo, amplificar
o efeito. Contudo, a resistência desse dispositivo
era restabelecida por intermédio de um choque
mecânico, produzido por um eletro-ímã, munido
de uma peça chamada “martelo”. Registre‑se que,
em 1885, o inventor norte-americano Thomas Alva
Edison (1847-1931) obteve uma patente (US Patent
465.971) de um sistema de rádio comunicação entre
navios, a qual vendeu posteriormente para Marconi4.
Muito embora o físico inglês William Crookes
(1832-1919), haja apresentado, em 1892, a ideia de
que as ondas Hertzianas poderiam ser utilizadas na
telegrafia sem fio, com o objetivo de substituir a tele
grafia com fio, essa idéia já havia sido apresentada,
em 1891, pelo físico e engenheiro eletrotécnico
croata-norte-americano Nicola Tesla (1856-1943).
Por outro lado, ainda em 1892, o físico inglês Sir
Oliver Joseph Lodge (1851-1940) aperfeiçoou o
detector de Branley-Calzecchi-Onesti, dando-lhe
o nome de coesor (“coherer”), também conhecido
4. en.wikipedia.org/wiki/History_of_radio

como rund funk (“chispa ao redor”). Novas
experiências sobre a emissão de ondas Hertzianas
foram realizadas, entre 1892 e 1893, pelo físico
italiano Augusto Righi (1850-1920), em Bolonha,
na Itália, usando um potente emissor de “faísca
fracionada”. Como resultado dessas experiências,
em 1894 (Bologna Accademia Scientifica Memoria
4, p. 487), Righi anunciou que havia gerado
aquelas ondas, com comprimento de onda de 26
mm, o que permitiu um novo campo de aplicação
na tecnologia dessas ondas. Com efeito, ainda em
1894, Marconi tomou conhecimento dos trabalhos
de Hertz e, então, com a assistência de Righi,
começou a realizar experiências no sentido de
tornar prática a telegrafia sem fio. Para isso, usou
equipamentos parecidos com os de Hertz, tais
como a bobina de Rühmkorff e antenas dipolares
com refletores parabólicos. No entanto, trocou o
detector usado por Hertz pelo coesor de Branley
‑Calzecchi-Onesti-Lodge. Logo em 1895, Marconi
usou antenas aéreas constituídas de placas verticais
metálicas conectadas a Terra e, com elas, conseguiu
transmitir sinais Morse, por uma distância de 2,4
km. É oportuno registrar que, em Bolonha, e em
1897, Righi publicou o livro intitulado Lóttica delle
Oscillazioni Elettriche (“A Óptica das Oscilações
Elétricas”), no qual registrou o resultado de suas
experiências com as ondas Hertezianas. Nessas
experiências, ele demonstrou que as mesmas podiam
ser refletidas, refratadas, interferidas, difratadas,
absorvidas e, também, sofrer dupla-refração,
exatamente como a luz visível. Registre-se que, em
1897, Marconi e seu primo irlandês Henry Jameson
Davis fundaram a Wireless Telegraph and Signal
Company Ltd., a qual se transformou, em 1900, na
Marconi´s Wireless Telegraph Company Ltd.
Paralelamente a essas experiências realizadas
na Itália sobre a transmissão de ondas Hertezianas,
experiências análogas foram também realizadas na
Rússia pelo físico russo Alexander Stepanovich
Popov (1859-1905). Com efeito, em 1895, ele
conseguiu detectar descargas elétricas atmosféricas
usando, para isso, um coesor acoplado galvani
camente a um pára-raios [este dispositivo fora
inventado pelo cientista e estadista norte-americano
Benjamin Franklin (1706-1790), em junho de 1752].
Em virtude disso, Popov é considerado o inventor
da primeira antena. Logo depois, em 1897, Popov
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produziu ondas de faíscas elétricas e, desse modo,
pôde transmitir (sem fios) sinais Morse por uma
distância de 4 km e, com isso, conseguiu orientar os
navios da Armada Russa, fazendo a comunicação
dela com o litoral. Esse feito lhe garantiu também
ser considerado o inventor do rádio. É interessante
destacar que a transmissão de ondas Hertzianas foi
também objeto de experiências em outros paises,
além da Itália e da Rússia. Por exemplo, como as
realizadas pelo próprio Tesla, em 1893, nos Estados
Unidos; pelo inventor brasileiro, o padre Roberto
Landell de Moura (1861-1928), entre 1893 e 1894,
no Brasil; pelo físico indiano Sir Jadish Chandra
Bose (1858-1937), em novembro de 1894, na Índia;
e pelo engenheiro espanhol Júlio Cervera Baviera
(1854-c.1929), no período 1898-1899, na Espanha.
Para outros detalhes sobre a história do rádio, ver o
site citado acima, ou seja: [en.wikipedia.org/wiki/
History_of_radio]. É interessante destacar que o
padre Landell de Moura fez a primeira transmissão
pública da voz humana por intermédio de uma
“onda de rádio”, no dia 3 de junho de 1900, em São
Paulo. Destaque-se, também, que entre 1901 e 1904,
ele patenteou, nos Estados Unidos da América, seus
inventos relacionados com transmissor de ondas
eletromagnéticas, telégrafo e telefone sem fio.
Voltemos aos trabalhos dos Nobelistas Braun e
Marconi. Em 1897, Braun inventou um dos primeiros
osciloscópios de raios catódicos, conhecido desde
então como tubo de Braun. Com efeito, sabendo que
um feixe de raios catódicos podia ser defletido por
um campo magnético, Braun colocou no gargalo do
tubo gerador desses raios, conjuntos de eletroímãs
geradores de corrente alternada. Desse modo, um
desses conjuntos desviava o feixe para cima e para
baixo e um outro desviava esse mesmo feixe para a
direita e para a esquerda. Por outro lado, usando um
screen fluorescente [por exemplo, o sulfeto de zinco
(ZnS) encontrado no minério wurtzita] coberto
de compostos fosfóricos e colocando o mesmo
no interior do tubo que estava utilizando, Braun
pôde observar o “caminho” dos elétrons como
uma incandescência (“glowing”) no screen. Logo
depois, em 1899, Braun patenteou um tipo de antena
que aumentava a distância de transmissão de ondas
Hertzianas, a chamada transmissão broadcasting
(radiodifusão). Ele chegou a esse tipo de antena
ao estudar os osciladores de Hertz (constituído de

duas esferas metálicas, cada uma portadora de uma
haste, tendo em sua extremidade uma outra esfera
metálica, porém pequena, estando ambas as hastes
ligadas por uma bobina de Rühmkorff) e perceber
que o seu alcance poderia ser ampliado apenas
aumentando a potência da antena transmissora.
Ainda em 1899, Marconi usou uma antena de 45
metros de altura para enviar mensagens telegráficas
pelo ar, através do canal da Mancha, por uma
distância de 51,2 km. Ao conseguir transmitir
mensagens por uma distância de 240 km, em 1901,
Marconi decidiu tentar uma transmissão através do
Oceano Atlântico. Desse modo, construiu um potente
transmissor em Poldhu, cidade do condado inglês
da Cornuália (“Cornwall”) e, por sua vez, mandou
instalar uma antena bem alta em Cabo Cod, em
Massachusetts, nos Estados Unidos da América. No
entanto, ansioso para vencer qualquer competidor
[e, também, para refutar a hipótese levantada por
muitos cientistas de que a transmissão de ondas
Hertzianas por longas distâncias só poderia ser
recebida por antenas bastante altas (impraticáveis
naquele momento), devido ser retilínea a trajetória
seguida por aquelas ondas], Marconi seguiu para
St. John´s Newfoudland, no Canadá, distante de
2720 km de Poldhu. Ali, levantou, por intermédio
de um “papagaio”, um coesor recém‑inventado e,
no dia 12 de dezembro de 1901, recebeu a primeira
comunicação sem fio e transatlântica: a letra S (...) em
código Morse, enviada de Poldhu. Registre‑se que,
em reconhecimento às suas pesquisas, o Governo
Italiano concedeu a Marconi, em 1929, o título de
Marquês. Registre-se, também, que o Brasil deve
a esse gênio italiano um grande reconhecimento
por haver ele, em 12 de outubro de 1931 e a bordo
de seu iate Electra, fundeado no porto de Gênova,
na Itália, acionado pessoalmente o sistema de
iluminação da estátua do Cristo Redentor, no Rio
de Janeiro. Registre-se que o coesor usado por
Marconi nessa célebre experiência, lhe havia sido
presenteado por seu amigo de infância, o Marquês
Luigi Solari. Diferentemente dos outros coesores,
cheios de limalhas de ferro (Fe), esse coesor tipo
“solari”, como ficou conhecido, consistia de um
tubo contendo uma gota de mercúrio (Hg) entre
dois pinos de metal e, em vista disso, não havia o
agrupamento da limalha e, portanto, o dispositivo
desfazia a coesão automaticamente. Muito embora
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Solari seja considerado o inventor desse tipo de
coesor, parece que o seu verdadeiro inventor foi o
indiano Bose (Rothman, op. cit.).
Ainda é oportuno registrar que, em 1901, Braun,
o fundador da Telefunken, reuniu suas pesquisas
no livro intitulado Drahtlose Telegraphie durch
Wasser und Luft, publicado em Leipzig. Por sua
vez, Marconi publicou suas pesquisas em várias
revistas científicas, dentre as quais se destacam:
Proceedings of the Royal Institution of Great
Britain 16 (1899-1901), p. 247; 17 (1902-1904),
p. 195; 18 (1905-1907), p. 31; Royal Society of
Arts Journal 49 (1901), p. 505; Proceedings of
the Royal Society of London 70 (1902), p. 344; e
Transactions of the American Institute of Electrical
Engineers 19 (1902), p. 93. Para maiores detalhes
sobre os trabalhos de Braun e de Marconi, ver:
Karl Ferdinand Braun, Electrical Oscillations
and Wireless Telegraph (Nobel e-Museum, 11 de
Dezembro de 1909); Guglielmo Marconi, Wireless
Telegraph Communication (Nobel e-Museum, 11
de Dezembro de 1909); S. Handel, The Electronic
Revolution (Penguin Books, 1967); F. Kurylo and
C. Süsskind, Ferdinand Braun (MIT Press, 1981).
A possibilidade da transmissão de ondas de
rádio pelo espaço foi objeto da concessão do PNF
de 1947 ao físico inglês Sir Edward Victor Appleton
(1892-1965). Vejamos como isso aconteceu.
Em 1902, os físicos, o inglês Oliver Heaviside
(1850‑1925) (Encyclopaedia Britannica 33, p. 215)
e, independentemente, o indu-norte‑americano
Arthur Edwin Kennely (1861-1939) (Electrical
World Engineering 15, p. 473) desenvolveram a
teoria sobre a camada refletora em torno da Terra –
mais tarde conhecida camada de Kennely‑Heaviside
(CK-H) ou região E – para poder explicar a
transmissão transatlântica de ondas de rádio que
Marconi havia realizado, em 1901. Por sua vez, entre
1922 e 1927 (URSI Reports, Washington), Appleton
realizou experiências com as quais demonstrou, não
só a existência da CK‑H, mas, também, de outras
camadas abaixo e acima dela, que constituem a hoje
chamada ionosfera ou camada de Appleton, que se
estende de 88 a 320 km, e que consiste, basicamente,
de íons carregados positivamente e de elétrons livres.
Em 1932 (Journal of Instrumentation and Electrical
Engineering 71, p. 642), Appleton apresentou o

resultado de medidas que fez sobre as propriedades
elétricas da ionosfera. [Para maiores detalhes, ver:
Edward Victor Appleton, The Ionosphere (Nobel
e-Museum, 12 de Dezembro de 1947)]. É oportuno
registrar que antes, em 1931 (Proceedings of the
Cambridge Philosophical Society 27, p. 143), o
físico inglês Douglas Rayner Hartree (1897-1958)
apresentou um estudo teórico sobre a propagação de
ondas eletromagnéticas em um meio constituído de
partículas eletrizadas (plasma). Destaque‑se que a
descoberta da ionosfera permitiu o desenvolvimento
do radar e da televisão.
Na conclusão deste artigo, é interessante desta
car os três comentários feitos por Philbin (op. cit.)
sobre a importância da invenção do telégrafo sem
fio. O primeiro deles, refere-se ao que o Comitê
Nobel declarou ao conferir, a metade do PNF
de 1909, a Marconi: o uso de sua invenção nas
marinhas (militares e mercantes) da Inglaterra e da
Índia. O segundo comentário ressalta o uso pioneiro
do telégrafo sem fio na prisão do médico norte
‑americano Hawley Harvey Crippen (1862-1910),
acusado de assassinar sua segunda esposa de nome
Cora Turner, no dia 31 de janeiro de 1910. A prisão
desse médico homeopta, junto com sua amante
Ethel Le Neve (1883-1967), disfarçada como
um garoto ocorreu no transatlântico canadense
Montrose, em virtude de seu capitão, Henry George
Kendall, ao reconhecer o casal, haver telegrafado
para a Scotland Yard (SY) comunicando que o casal
encontrava-se a bordo. Quando o navio fundeou
no rio St. Lawrence, no Canadá, no dia 31 de julho
de 1910, o casal foi preso pelo Inspetor Chefe da
SY Walter Dew5. Por fim, o terceiro comentário
relaciona-se com o papel que o telégrafo sem fio
desempenhou no naufrágio do luxuoso navio de
passageiros britânico, o Titanic, em 14 e 15 de abril
de 1912, em sua rota de Southampson até New York.
É interessante ressaltar que o russo-norte-americano
David Sarnoff (1891-1971), então trabalhando na
Marconi Wireless Telegraph Company of América,
usou a estação dessa empresa, a New York
Wanamaker Department Store, para receber e
divulgar os telegramas que eram enviados pelo
Titanic, durante 72 horas (Encyclopaedia Britannica,
Inc., Volume 10, Universidade de Chicago, 1993).
5. en.wikipedia.org/wiki/Hawley_Harvey_Crippen
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Construção Histórica do Vale do Rio Branco
Reinaldo Imbrozio Barbosa1

1. Introdução1
Os primeiros relatos históricos de expedições
naturalistas por toda a Amazônia estão diretamente
ligados à conquista territorial e comercial do Novo
Mundo, principalmente, por portugueses e espanhóis.
Estes relatos remontam cenários historiográficos
de relações sociais, políticas e ambientais vividas
por diferentes atores da época, sendo de extrema
importância na reflexão do processo de construção
histórico-cultural que serve de base para as atuais
tomadas de decisão sobre desenvolvimento regional.
As regiões situadas na costa atlântica amazônica
e ao longo dos principais rios foram, sem dúvida,
mais documentadas do que outras mais afastadas.
Entretanto, algumas regiões periféricas da Amazônia
acabaram sendo exceção a esta regra por possuírem
disputas específicas de rotas comerciais permitindo,
por exemplo, que vários reconhecimentos fossem
requisitados para estabelecer parâmetros de posses
entre as nações europeias envolvidas. Uma destas
regiões foi a do Vale do Rio Branco, hoje estado
de Roraima, situado no extremo norte da Amazônia,
que está relacionada diretamente à conquista do
rio Negro pelos portugueses no século XVII.
Embora a grande maioria das expedições desta
época não possa ser reconhecida como tipicamente
naturalista nesta região, quase todas resgatavam
informações sobre o uso dos recursos naturais e
populações indígenas locais, dentro do espírito de
amortecimento e cicatrização dos limites do norte
da Amazônia; uma zona conhecida como a região
das Guianas.
1. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA);
reinaldo@inpa.gov.br

2. Os primeiros registros
no período colonial
O primeiro registro sobre a região do Rio Branco
deve ser creditado ao jesuíta Christobal de Acuña,
cronista da expedição de Pedro Teixeira (1637-39)
ao longo do rio Amazonas e principais tributários.
Em sua crônica (Nuevo descubrimiento del gran
rio de las Amazonas), Acuña relata que uma parte
da expedição adentrou pelo rio Negro sugerindo,
pelo texto exposto, que tenha havido incursões de
reconhecimento no baixo curso do Rio Branco,
seu maior afluente (ainda sem este nome naquela
época). O mapa que segue em anexo à crônica, e
parte do capítulo destinado ao rio Negro são traços
inegáveis do conhecimento que os portugueses
possuíam sobre este rio. Também demonstrava
uma preocupação comercial e militar ao levantar
que este tributário atingiria terras dominadas pelos
holandeses através de um rio grande (o Essequibo)
que levaria ao mar do norte (Caribe).
Esta preocupação foi expressa por Bernardo
Pereira de Berredo (1749) nos anais históricos do
estado do Maranhão (região entre o que é hoje o
Piauí/Ceará e toda a Amazônia), indicando a disputa
territorial entre portugueses, espanhóis e holandeses,
mais tarde somados a franceses e ingleses, em toda
a região das Guianas. A disputa, obviamente, era
devido ao grande interesse comercial na região
por conta da possível exploração e do alto valor
que produtos como, por exemplo, urucum (Bixa
orellana L. - Bixaceae), tabaco (Nicotiana tabacum
L. – Solanaceae) e salsaparrilha (Smilax spp. –
Smilacaceae), alcançavam no mercado das Índias
Ocidentais.
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Expedições tipicamente comerciais foram
férteis neste período colonial no Rio Branco, interes
sadas não só nos recursos naturais como também no
tráfico de indígenas. Estes eram comercializados
através das “tropas de resgate” que realizavam o
descimento dos índios para venda em Belém ou
com outras nações vizinhas. No Rio Branco os
descimentos oficiais e registrados em documentos
históricos encerraram-se por volta de 1748 com José
Miguel Ayres, embora desde 1705 hajam registros
de descimentos realizados por Francisco Ferreira
com apoio do carmelita Jerônimo Coelho. Grande
parte das populações indígenas, principalmente
do baixo Rio Branco, sofreu perdas significativas,
tanto pelo aprisionamento como pelo vigor das
doenças trazidas pelos exploradores, como gripe,
irritações de pele, etc.
As incursões portuguesas oficiais tiveram o
seu apogeu a partir da segunda metade do século
XVIII, juntamente com a construção do Forte São
Joaquim em 1775 na confluência dos rios Tacutu
e Uraricoera, sendo claramente realizadas com o
intuito de reconhecer e delimitar território. As de
melhor documentação foram as de (i) Francisco
Xavier Ribeiro de Sampaio (1777), Ouvidor da
Capitania do Rio Negro, que realizou um detalhado
relato histórico da região, além de descrever
costumes de índios, fauna, flora e mineralogia, (ii)
Ricardo Franco de A. Serra e Antônio Pires da S.
Pontes (1781), ambos a serviço da Coroa Portuguesa
para avaliação da fronteira com os espanhóis
e holandeses, e (iii) Manoel da Gama Lobo
D’Almada (1787), então governador da Província
do Rio Negro, que detalhou geograficamente grande
parte da região em mais uma tentativa de consolidar
a posse portuguesa em terras limítrofes com outras
nações europeias. D’Almada também fez um rico
relato sobre os produtos naturais e a população
indígena da região que se encontrava nos diretórios
idealizados pelo governo português (resquícios da
Era Pombalina), como forma de propiciar o papel
de polícia na área. Foi dele a ideia estratégica de
ocupação e aproveitamento dos campos naturais do
alto Rio Branco (“lavrado” ou savanas de Roraima)
como pastagem para o gado bovino que serviria ao
restante da Província.

Do ponto de vista estritamente científico, apenas
a expedição do naturalista brasileiro Alexandre
Rodrigues Ferreira, em 1786, pode ser realmente
destacada dentro da fase colonial, embora Nicholas
Horstman (1741), um holandês especializado em
mineralogia, pudesse ser enquadrado nesta categoria
se suas observações tivessem melhor documentadas.
Vale ressaltar, porém, que mesmo com grande
espírito pela história natural, Ferreira foi impul
sionado por um convite estratégico do Governo
Colonial Português que queria conhecer o potencial
econômico desta região. Além disto, possuía como
segunda missão avaliar a situação dos aldeamentos
indígenas no Rio Branco que, recentemente, haviam
sido abalados por um levante dos índios que se revol
taram com a forma de tratamento dos portugueses.
Todo o precioso material coletado na extensa
viagem de Ferreira pela Amazônia, inclusive as
notas de campo, foi depositado no Real Museu
de Lisboa, sendo confiscado em seguida por
Napoleão Bonaparte quando da invasão francesa
a Portugal em 1808. A maior parte de seu material
está conservado atualmente em Paris, no Muséum
National d’Histoirie Naturelle.

3. O Rio Branco no Império
Na fase do Brasil Império, o vale do Rio Branco
começou a conhecer melhor sua riqueza zoobotânica,
embora toda a região continuasse no processo de
cicatrização das fronteiras internacionais. Dentre
as expedições mais importantes, destaca-se a do
naturalista austríaco Johann Natterer que percorreu
o Rio Branco entre 1831-1832 desde sua foz até
a confluência dos rios Uraricoera e Tacutu, por
onde alcançou os rios Cotingo e Maú. Foram cerca
de 10 meses de intensa atividade de campo que
forneceram registros principalmente sobre avifauna,
entomofauna e ictiofauna do vale do Rio Branco.
Infelizmente a maior parte do material coletado foi
perdido em um naufrágio quando de seu retorno
para Belém, com o restante sendo depositado no
Naturhistoriches Museum Wien (Viena).
Além destas, também podem ser citadas a
Expedição Thayer (1865-66), liderada por Jean Louis
Rodolphe Agassiz (ele não participou da incursão ao
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Rio Branco) e a de Henri-Anatole Coudreau, geógrafo
francês que percorreu parte desta região a serviço
do Ministério da Marinha e das Colônias da França.
Coudreau percorreu a região entre 1883-1885, cami
nhando longas distâncias em companhia quase que
exclusiva dos indígenas locais. Ele descreveu os
campos naturais do Rio Branco (savanas), fazendo
comentários sobre sua gente e as relações sociais
de então. Coudreau aprendeu a se comunicar com
os índios locais (principalmente os Wapichana),
quando permaneceu por cerca de 10 meses na Aldeia
da Malacacheta (próxima de Boa Vista) por causa de
uma febre que o acometeu; provavelmente malária.
Neste período também se dá o início de
expedições patrocinadas pelo governo inglês para
avaliar o potencial da área e proporcionar base
contestatória para uma reivindicação territorial
na região do rio Pirara, no nordeste de Roraima.
Embora outras incursões tenham ocorrido tomando
‑se como ponto de partida o rio Rupununi (Charles
Waterton em 1812; Gullifer & Smith em 1828;
Adam de Bauwe em 1834), as mais importantes
foram a dos irmãos alemães Robert e Richard
Schomburgk, que entre 1838-1842 realizaram
expedições por vários pontos fronteiriços entre a
então Guiana Britânica (hoje Guiana) e o Brasil.
Embora tivessem contribuído com um farto
material faunístico e florístico, em parte depositado
no Museum für Naturkunde der Universität
Humbolt (Berlim), suas argumentações geográficas
acabaram suportando a decisão final sobre a disputa
territorial entre Brasil e Inglaterra, conhecida como
a “Questão do Pirara”. O árbitro internacional
da questão, o Rei da Itália Victor Emanuell III,
decidiu em 1904 que aproximadamente 20.000
km2 deveriam ser incorporados à Guiana Britânica
devido a indícios de ocupação por aquela nação
antes dos portugueses (e brasileiros). Indícios estes
que Joaquim Nabuco rebateu documentalmente nas
memórias desta disputa internacional, mas que não
foi levada em conta pela arbitragem diplomática.
O final desta fase foi marcado pelo reconhe
cimento das regiões montanhosas do extremo
norte de Roraima por Everard Im Thurn e Harry
Perkins, ingleses e funcionários da Coroa Britânica
na Guiana. Ambos foram um misto de etnólogos,
botânicos e geólogos que lideraram a primeira

escalada oficialmente registrada ao topo do Monte
Roraima em dezembro de 1884. Seu ponto de partida
foi o rio Potaro (Guiana), contornando a Serra de
Pacaraima pelo lado venezuelano e perfazendo a
subida por uma trilha (pouco modificada até hoje)
localizada na parede oeste deste tepui. Im Thurn
é destacado também por ter feito várias incursões
à região limítrofe com o Brasil, o que lhe valeu
conhecimentos sobre os povos locais e seu modo
de vida. O fechamento desta fase se deu como
Ermano Stradelli, um conde italiano muito ligado às
questões humanas na Amazônia, que percorreu todo
o Rio Branco em 1888. Fez um relato histórico e
geográfico da região e da situação sócio-econômica
em que ela se encontrava naquele momento. O mapa
da bacia do Rio Branco que Stradelli construiu a
partir desta viagem fez parte das memórias da
“Questão do Pirara”, tendo sido um marco da
cartografia da época pela riqueza de detalhes.

Figura 1. Forte São Joaquim, um marco militar português cons
truído na confluência dos rios Tacutu e Urarocoera em 1775, na
visão traçada por Robert Schomburgk quando de sua passagem
pelo Rio Branco.
Fonte: Schomburgk, R. 1847-48. Travels in British Guiana during the
years 1840-44. Carried out under the Commission of His Majesty the
King of Prussia (vol. I and II). Leipzig, Pub. House J. J. Weber.

4. A construção do recente
A fase das expedições no vale do Rio Branco
dentro do período republicano apresentou um país
nacionalista e preocupado em resguardar fronteiras
e riquezas do extremo norte ainda sob o impacto
do resultado internacional da “Questão do Pirara”.
Assim sendo, em 1906, Alfredo Ernesto Jacques
Ourique, acompanhado do governador do Amazonas
(Constantino Nery), realizou uma expedição entre
Manaus e Boa Vista, confeccionando um extenso
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relato geográfico e histórico de todo o vale do Rio
Branco. Fez uma descrição dos aspectos econômicos
e sociais para servir de base na solução das questões
de povoamento e progresso desta região. Isto
principiaria um sistema de vigilância sobre as terras
brasileiras. Não foi a primeira viagem de Ourique
ao Rio Branco, visto que ele já havia realizado uma
pela Comissão de Limites em 1882 e, outra, em
companhia de Stradelli em 1888. Na expedição de
1906 foi obtido um extenso material fotográfico,
apresentado no livro O Valle do Rio Branco e, que
acabou se transformando no primeiro grande acervo
de imagens que demonstrava aspectos geográficos e
traços da população local.

extensas descrições culturais dos povos de toda esta
área fronteiriça, abordando detalhes com extrema
riqueza de informação que expressavam a real
imagem do modo de vida dos indígenas da região.
A documentação fotográfica foi anexada na obra
escrita. Além disto, esta expedição rendeu um filme
de curta duração (±12 minutos) produzido na região
do rio Surumu, demonstrando atividades diárias
realizadas pelos índios. Este pequeno documentário
de 1911 é o primeiro registro cinematográfico local
abordando diferentes aspectos dos povos existentes
no que é hoje o estado de Roraima (provavelmente
um dos primeiros deste gênero em toda a América
do Sul). Foi telecinado pela I.W.F. alemã.

Figura 2. Porto da cidade de Boa Vista fotografado em 1906 na
expedição de Jacques Ourique.

Figura 3. Porto da cidade de Boa Vista fotografado em 1925
na expedição de Hamilton Rice, aproximadamente na mesma
posição e distância da foto realizada na expedição de Ourique.

Fonte: Ourique, J. 1906. O Valle do Rio Branco. Manaus, Imprensa
Oficial/G. Huebner & Amaral. 33p + anexos.

Em seguida, seria impossível deixar de falar da
contribuição de Ernst Heinrich Georg Ule e Theodor
Koch-Grünberg. O primeiro, botânico alemão,
percorreu entre 1908-09 o Rio Branco e localidades
próximas às serras Grande, de Mucajaí e do Murupu,
alcançando mais tarde o Monte Roraima. Ule
pertencia ao Jardim Botânico de Berlim, chegando
a publicar artigos da flora e da cultura humana desta
região (p. ex. Entre os índios do Rio Branco do norte
do Brasil). Em seus textos, além das descrições
geográficas, ele relatou hábitos de consumo
alimentar que os índios das savanas de Roraima
possuíam nas localidades por onde ele passou (Serra
do Mel, Serra do Marary, Fazenda São Marcos,
etc.). O segundo, etnólogo alemão, percorreu toda
a fronteira tríplice entre Venezuela, Brasil e Guiana
entre 1911-13, fazendo contribuições gigantescas
no campo da antropologia. Desta viagem, resultou
a obra Von Roraima zum Orinoco em 5 volumes
editados em Berlim e, traduzido mais tarde para
a língua espanhola. Neste documento existem

Fonte: Rice, H. 1978. Exploração na Guiana Brasileira. São Paulo,
EDUSP. 63p. + anexos.

Outras expedições foram realizadas no início
do século XX, em especial as do geógrafo J.
D. Hasmann (1912), do botânico João Geraldo
Kuhlmann (1912), do ornitólogo M. P. Anderson
(1912), do geógrafo William Curtis Farabee (1913)
e do médico sanitarista Carlos Chagas (1913).
Este último fez parte da equipe de Oswaldo Cruz,
integrando a comissão que avaliou as condições
médico-sanitárias das bacias dos rios Negro e
Branco, percorrendo este último até a altura de
Vista Alegre, próximo de Caracaraí. Constataram
enorme incidência de doenças parasitárias, mas
a que chamou mais a atenção foi a malária. Na
mesma década de 1910, um documento assinado por
Luciano Pereira em 1917, ex-deputado federal pelo
estado do Amazonas, prestou um relato das riquezas
do Rio Branco. Além dos relatos sobre a população,
meios de transporte, economia e ambiente, Pereira
documentou pela primeira vez o termo “lavrado”
como referência aos campos de vegetação do tipo
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savana (cerrado), que cobrem a região nordeste de
Roraima. Este termo é localmente consagrado.
Na sequência dos fatos, a influência de Getúlio
Vargas (em dois mandatos) e duas Grandes Guerras
mundiais modelaram algumas das expedições
desta área fronteiriça. Aliado a isto, a descoberta
de jazidas diamantíferas e auríferas em Roraima
na década de 1910, ajudou à que a maioria dos
relatos entre 1920-50 fossem relativos a descrição
dos aspectos geográficos com ênfase nos recursos
minerais. Destacam-se nesta fase as expedições de
Avelino Ignácio de Oliveira (1924-25), geólogo que
integrou a expedição de Hamilton Rice, Glycon de
Paiva (1928), geólogo da Comissão de Inspeção
de Fronteiras de Rondon, Antônio Teixeira Guerra
(1953-54), geógrafo que produziu um documento
até hoje muito atual sobre história e geografia de
Roraima e, Francis Ruellan (1954-55), geomorfólogo
francês da Universidade de Paris. Ruellan fez parte
da primeira expedição oficial do INPA à Roraima,
então Território Federal do Rio Branco. Nesta
ocasião, Ruellan visava promover estudos básicos
que pudessem auxiliar no conhecimento sobre a
formação das diferentes paisagens da Amazônia. A
síntese de seu trabalho foi editada em Expedições
Geomorfológicas no Território do Rio Branco, de
1957. Nesta mesma expedição, sua aluna Yvonne
Beigbeder, realizou um relevante trabalho sobre os
processos de construção paisagística da Formação
Boa Vista.
Fechando este ciclo estão os geólogos Otávio
Barbosa e José Raymundo de Andrade Ramos
(1955-56). Ambos designados pela Divisão de
Geologia e Mineralogia (DGM) a promover
pesquisas de reconhecimento detalhadas na bacia
do Rio Branco. Estes estudos estavam dentro dos
pressupostos da Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia (SPVA) em
promover parte do desenvolvimento econômico
da região através da atividade mineral. Além
das viagens de campo, levaram em consideração
fotografias aéreas do tipo “trimetrogon”, obtidas
através de um levantamento bi-nacional (americano
e brasileiro) realizado em 1943 em toda a região das
savanas do então Território Federal do Rio Branco.
Dos trabalhos demarcatórios, o mais relevante
foi sem dúvida o de Cândido Mariano da Silva

Rondon (1927-28); militar a serviço do governo
brasileiro que inspecionou as fronteiras nacionais
por toda a parte setentrional do Brasil. Percorreu
diversas aldeias indígenas e diferentes cursos
fluviais que o faziam exaltar a exuberância do
local e de seu povo, que ele nomeou como “... as
muralhas dos sertões ...” por propiciarem o papel
de guardiões do espaço brasileiro neste extremo
norte amazônico. Embora o princípio básico da
Comissão de Limites não fosse científico, Rondon
apoiou integralmente os trabalhos de Glycon de
Paiva (geólogo) e Phillip Freiherr von Luetzelburg
(Botânico) na sua equipe.
Junto ao sentimento nacionalista, as expedições
de caráter tipicamente científico e de conhecimento
do patrimônio natural afloraram em maior número
neste período. Além de nomes importantes já
citados para o início do século XX (Koch-Grünberg
e Ule), outros marcaram os primeiros anos da
ciência moderna no que é hoje Roraima. Pela
importância da obra, vale destacar as expedições de
Hamilton Rice, do naturalista Tate, dos botânicos
Ducke, Black, Aubréville e Prance, além do
liminólogo Harald Sioli. Os três últimos nomes
foram oficialmente apoiados pelo INPA, visto que
o instituto havia sido criado em 1954 e fazia parte
dos planos de Getúlio em conhecer melhor a região
com o intuito de desenvolvê-la.
Hamilton Rice era membro da American
Geographical Society e se aliou a Universidade
de Harvard na organização de sua 7a Expedição à
Amazônia entre 1924-25, na região do vale do Rio
Branco, conhecida como a Guiana brasileira. Seu
objetivo era o de avaliar aspectos geográficos desta
localidade, visto que os antigos mapas sul‑americanos
apontavam o setor oeste desta região como uma “área
incógnita” (sem reconhecimento físico). Mesmo
com apoio e orientação de um hidroavião, Rice
levou semanas para alcançar seu objetivo final (as
nascentes o rio Parima), atravessando seguidamente
trechos encachoeirados no alto rio Uraricoera. Sua
expedição era bem diversificada, com diferentes
tipos de investigações sendo realizadas. Um trabalho
de destaque foi o Medical Report de George C.
Schattuck, produzido pela Harvard Press em 1926.
Também foi nesta expedição que o etnólogo alemão
Theodor Koch‑Grünberg, convidado de Rice por

161

162

Expedições Naturalistas e Exploratórias na Construção Histórica do Vale do Rio Branco

sua experiência regional, veio a falecer de malária
na localidade denominada como Vista Alegre,
próximo de Caracaraí. Extenso volume de material
fotográfico (aéreo e terrestre) foi produzido nesta
expedição, além de um documentário filmado pelo
brasileiro Silvino Santos (Em Busca do Eldorado).
Este filme foi editado posteriormente pela BBC de
Londres (±20 minutos) demonstrando aspectos da
dificuldade da viagem e da população local (índios
e moradores de Boa Vista). É o segundo documento
telecinado mais antigo de Roraima.

Figura 4. Theodor Koch-Grünberg anotando contos de um indígena em sua viagem de 1911-13.
Fonte: Koch-Grünberg, T. 1981. Del Roraima al Orinoco (Tomo II). Caracas, Ediciones del Banco Central de Venezuela, Colección Hostorico
‑Economica. 264p.

George Henry Hamilton Tate foi naturalista do
Museu Americano de História Natural que integrou
a Expedição de Lee Garnett ao Monte Roraima entre
1927-28. Entrou pelo Rio Branco até ultrapassar o
rio Miang, de onde iniciou a subida ao Roraima.
Durante todo o percurso, o grupo fez diversas
anotações científicas e coletou diferentes espécies de
plantas e animais, compartilhando a ideia da grande
variedade de vida nesta região. Foi Tate que deu
início ao questionamento sobre a existência de uma
possível zona biogeográfica de vida nesta região,
caracterizada por relevos tabulares. Após encontrar
e receber a ajuda de Rondon, finalizou a expedição
cortando o alto rio Maú até a Guiana Britânica.
Harald Sioli, liminólogo alemão do Instituto
Max Planck, esteve na cidade de Boa Vista em

1941 e fez diversas medidas liminológicas nos rios
Branco e Cauamé, além dos igarapés da Mecejana,
do Frasco, do Areal e Caxangá. Também analisou
amostras nos lagos dos campos de Roraima e nas
fontes d’água da serra do Murupu. Na década de 1950
trabalhou no INPA contribuindo significativamente
para estudos da física e da química da água dos rios
da Amazônia.
A fase dos grandes botânicos desvendando a
flora regional teve como destaque inicial Adolpho
Ducke. Botânico altamente qualificado que teve
sua carreira iniciada no Museu Paraense Emílio
Goeldi terminando-a no Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. Esteve por três oportunidades no vale do
Rio Branco. A primeira, em 1933, realizou coletas
aos arredores de Caracaraí. Em 1937 percorreu
o Rio Branco, a cidade de Boa Vista, as serras
Grande e do Murupuzinnho, e a Fazenda Nova
Olinda. Nesta oportunidade Ducke se encontrava
a serviço da Comissão Demarcadora de Limites
como adido botânico. Em sua última excursão
(1943), Ducke coletou em Boa Vista, Caracaraí, rio
Cauamé e Fazenda São Marcos. Várias publicações
sobre a Flora Neotrópica foram realizadas sob sua
coordenação, sendo comum a citação de espécies
coletadas em Roraima.
Os demais botânicos desta fase áurea realizaram
suas expedições entre os anos de 1950-1960, dando
uma enorme contribuição ao conhecimento da flora
de Roraima, em especial as das savanas (lavrado) e
áreas florestais de contato. George Black realizou
incursões, em 1951, nos rios Branco e Cauamé,
igarapés Caranã e Caxangá (em Boa Vista), além das
fazendas Bom Intento e São Marcos, serra do Cantá
e um trecho da antiga estrada que ligava Boa Vista à
Caracaraí. Bassett Maguire, do New York Botanical
Garden, alcançou localidades próximas à Boa Vista,
serra do Tepequém e rio Cotingo em 1954. William
A. Rodrigues, pesquisador do INPA, participou da
primeira expedição oficial do instituto com Francis
Ruellan em 1954, percorrendo as localidades de Boa
Vista, Normandia, Pedra Branca, Maturuca, rios
Uailã, Cotingo e Surumu. A partir desta excursão
e, somando coletas nas proximidades de Manaus,
iniciou o acervo do Herbário INPA. Também nesta
oportunidade, Renato de Siqueira Jaccoud participou
com Rodrigues nas coletas de campo, iniciando o
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que é hoje a xiloteca do INPA. Andre Aubréville,
fitogeógrafo francês muito ligado ao INPA,
percorreu a região do Taiano e a cidade de Boa
Vista em 1958 na companhia de William Rodrigues.
Este ciclo científico ligado à botânica foi
fechado por Enrico Forero e Ghillean Tolmie
Prance, ambos também muito ligados ao INPA.
Eles reconheceram os arredores da cidade de Boa
Vista e localidades da serra da Lua, Surucucus,
Tepequém, Auaris, além dos rios Branco, Mucajaí,
Apiaú e Uraricoera em expedições entre 1967 e
1969. Suas coletas faziam parte do projeto Plants
of Brazilian Amazonia e foram depositadas também
no Herbário INPA, incrementando a coleção
de plantas para toda a Amazônia e, em especial
para Roraima. Os dos realizaram uma minuciosa
coleta de informações biogeográficas e do uso das
plantas por comunidades indígenas, podendo ser
considerado um marco do etnoconhecimento local.
Prance também foi um dos construtores da Teoria
dos Refúgios Florestais (1969-74), juntamente com
Jürgen Haffer, Paulo Emílio Vanzolini e Keith S.
Brown.
Outros atores participaram de expedições cientí
ficas ou exploratórias entre as décadas de 19501960. José Hidasi, naturalista do Museu Nacional,
excursionou em julho de 1956 através do rio Surumu
e serra Parima, rendendo 20 novos exemplares para
a avifauna local. Cory T. de Carvalho, do Museu
Paraense Emílio Goeldi, percorreu a região do Rio
Branco entre fevereiro‑março de 1959, interessado
em reconhecer e coletar principalmente a fauna
de mamíferos. Masayuki Takeuchi foi botânico da
Universidade de Tóquio e ligado ao INPA. Takeuchi
se preocupou em descrever a estrutura das áreas
abertas de Roraima (lavrado) em sua excursão à
região em 1959. Suas observações delimitaram toda
esta paisagem em dois grandes ambientes divididos
pelo relevo e estrutura da vegetação. Por fim, talvez
o mais ilustre desta lista seja Olivério M. de Oliveira
Pinto. Em 1962, com apoio do então Diretor do
INPA (Djalma Batista), este ornitólogo percorreu
parte dos rios Branco e Mucajaí identificando sua
avifauna. Determinou 250 espécies, sendo pelo
menos 61 novas descrições para a região. Foi a
primeira lista oficial de aves para Roraima que hoje
em dia conta com cerca de 800 espécies.

5. O fim dos ciclos naturalistas
A partir da década de 1970 iniciou-se um outro
ciclo de expedições e atividades científicas em
Roraima que foi suportado por uma forte política
federal de aproveitamento dos recursos naturais
na Amazônia. Melhores meios de comunicação e
transporte, além do surgimento de centros superiores
de ensino, pesquisa e extensão contribuíram
com um novo perfil científico local. Os maiores
exemplos desta fase em Roraima são (i) o Projeto
RADAMBRASIL (1972-1974), um reconhecimento
de larga escala que ajudou a ampliar o nível de
conhecimento sobre os recursos naturais regionais,
(ii) a criação de uma base de pesquisa do INPA em
Boa Vista (1984), apoiando, por exemplo, o Projeto
Maracá – um estudo multidisciplinar envolvendo
o INPA e a Royal Geographic Society na Estação
Ecológica de Maracá (1987-89) e (iii) a criação da
Universidade Federal de Roraima em 1990. O último
uma estratégia federal para criar um polo acadêmico
que olhasse diretamente para as necessidades da
população regional, evitando a dependência externa
e intensificando a geração de conhecimento para
promoção do desenvolvimento regional.
Para finalizar, é importante reconduzir a ideia
de que os ensinamentos pretéritos dados pelas
diferentes visões das expedições exploratórias
e naturalistas (científicas) é parte integrante das
discussões sobre a atual formação histórico-cultural
da população local. Os ensaios de exploradores
e naturalistas sobre recursos naturais e povos
indígenas, no que é hoje o estado de Roraima, são o
berço desta construção histórica, servindo de base
para a geração de políticas públicas neste novo
contexto populacional que se formou em Roraima
a partir do intenso processo migratório ocorrido nas
últimas décadas. Sem esta base de conhecimento
assegurada, a estrutura do desenvolvimento fica
frágil e são gerados conflitos difíceis de serem
resolvidos por causa de interesses pessoais se
sobrepujando aos coletivos.
Trabalho derivado de Barbosa, R.I. & Ferreira, E. G. 1997.
Historiografia das expedições científicas e exploratórias
no vale do Rio Branco. In: Barbosa, R.I.; Ferreira, E. G.;
Castellon, E. (eds.), Homem, Ambiente e Ecologia no
Estado de Roraima. Manaus, INPA. pp. 193-216.
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