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Abstract
Background: Coumarins possess a variety of biological properties, including antimicrobial, antiviral, antiinflammatory,
antidiabetic, antioxidant, and enzyme inhibitory activity.
Objective: In these work a novel organic compounds tetrasubstituted coumarin derivatives were synthesized and their
NMR spectra were investigated.
Methods: A new ethyl 6,8-dibromo-7-hydroxy coumarin-3-carboxylate (2) was prepared via the bromination of ethyl 7hydroxy coumarine-3-carboxylate (1).
Results: Treatment of compound (2) with acetic anhydride and p-chlorobenzoic acid hydrazide yielded the corresponding
acetyl derivatives (3) and substituted coumarin-3-carboxohydrazide (4). Alkylation of (4) with methyl iodide gave N-(pchlorobenzoyl)-6,8-dibromo-7-methoxy coumarin-3-carboboxohydrazide (5).
Conclusion: The structure of the synthesized tetrasubstituted coumarin derivatives (2-5) were confirmed by IR, NMR, MS
and elemental analysis.
Keywords: tetrasubstituted coumarin; IR; NMR; MS; elemental analysis.

1. INTRODUCTION
Various substituted coumarine based natural and
synthetic derivatives are also found to have antimicrobial[1,2],
antitumor[3], antioxidant[4], anti-inflammatory[5], antiinfluenza[6], antituberculosis[7], antiviral[8], anti-Alzheimer[9,
10]
and antihyperlipidimic activities[11, 12].
Structural features of coumarine derivatives containing six
positions (chart 1) where any substituents can be added, and
that can lead to increase and/or decrease in the biological
activities
(such
as
anticancer,
anti-inflammatory,
antimicrobial and antiviral activities)

As an extension of our previous work[13-19]. This paper
reported the preparation of some new tetrasubstituted
coumarin derivatives using ethyl-7-hydroxy coumarin-3carboxylate (1) as a key starting material which was obtained
in the reaction of 2, 4-dihydroxy benzaldehyde with diethyl
malonate in the presence of piperidine according to literature
procedure[20]. The NMR spectra of some synthesized
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coumarine derivatives have also been recorded and
discussed.
2. EXPERIMENTAL/MATERIALS AND METHODS
1

H-NMR (400 MHz) and 13C-NMR spectra were
run with a Broker 400 DRX-Avance NMR spectrometer.
The compounds were diluted in deuterated DMSO as
solvent. The IR data were obtained with a Shimadzu 470
spectrometer. Melting points were measured with an
electrothermal melting point apparatus and have not been
corrected. Mass spectra were recorded on a Probe Agilent
MSD 5975 Ms-Engine thermospray and ionization by
electron impact at 70 eV. All chemicals were purchased from
Aldrich chemical company, Merk and Fluka.
Ethyl 6,8-dibromo-7-hydroxy coumarin-3-carboxylate (2)
A solution of ethyl 7-hydroxy coumarin-3-carboxylate (1,
0.01 mol) in glacial acetic acid (30 mL) was added a solution
of bromine in acetic acid (0.02 mol/15 mL) dropwise with
stirring at room temperature for 1.5-2 hr, the reaction
mixture was poured ice-water, then left for 24 h, and the
resulting solid was filtered and dried. Finally, the product
was recrystallized from ethanol to give (2) as pale yellow
crystals, yield 87%, m.p. 205 ºC, IR (KBr): broad 3420-3250
(br. OH), 1763, 1728 (C=O of ester and pyran ring), 1612,
1585 (C=C), 1205, 1053, 1117 (C-O) cm-1. MS (m/z, %)=
394 (M++4, 42.30), 392 (M++2, 86.30), 390 (M+, 44.36).
Anal. Calcd for C12H8Br2O5: C, 36.92; H, 2.05; Br, 40.51.
Found: C, 36.72; H, 1.98; Br, 40.32.
Ethyl 6,8-dibromo-7-acetoxy coumarin-3-carboxylate (3)
A solution of 7-hydroxy coumarin ester (2, 0.01 mol) in
acetic anhydride (25 ml) was heated under reflux for 2 h, the
cooled and poured into ice-water. The reaction mixture was
left for 24 h, and the solid formed was filtered washed with
water and dried. Finally, the product was recrystallized from
ethanol to give (3) as colorless, , yield 68%, m.p. 170 ºC, IR
(KBr): 1776, 1761. 1723 (C=O of ester and pyran ring),
1621, 1583 (C=C), 1205, 1176, 1093 (C-O) cm-1. MS (m/z,
%)= 436 (M++4, 36.70), 434 (M++2, 78.30), 432 (M+,
37.30). Anal. Calcd for C14H10Br2O6: C, 38.84; H, 2.31; Br,
36.57. Found: C, 38.63; H, 2.12; Br, 36.33.
N- (p-chlorobenzoyl) 6,8-dibromo-7-hydroxy coumarin-3carboxohydrazide (4)
A mixture of Ethyl 6,8-dibromo-7-hydroxy coumarin-3carboxylate (2, 0.01 mol) in dimethyl formamide (30 mL)
was heated under reflux for 8 h, then cooled and poured into
ice-water. The reaction mixture was neutralized with dilute
hydrochloric acid (1N). the solid obtained was filtered off,
washed with water, dried and purified by recrystallization
from acetic acid to give (4) as yellow crystals. yield 71%,
m.p. 235 ºC, IR (KBr): br. 3380-3150 (OH), 1723, 1693.
1723 (C=O of pyran ring and amide), 3210 (NH), 1613,
1593 (C=C), 1123, 1078 (C-O) cm-1. MS (m/z, %)= 518
(M++4, 33.20), 516 (M++2, 78.60), 514 (M+, 34.20). Anal.
Calcd for C17H9N2Br2ClO5: C, 39.69; H, 1.75; N, 5.45; Br,
30.74. Found: C, 39.39; H, 1.61; N, 5.25; Br, 30.55.
N- (p-chlorobenzoyl) 6,8-dibromo-7-methoxy coumarin-3carboxohydrazide (5)

A mixture of (4) (0.01 mol), methyl iodide (0.01 mol) and
anhydrous potassium carbonate (0.03 mol) in acetone was
heated under reflux for 15 h, cooled and poured into beaker.
The solvent was evaporated, and added water (50 mL) with
stirring. The solid produced was filtered off, washed with
water, dried and purified by recrystallization from ethanol to
give (5) as pale yellow crystals. . yield 63%, m.p. 190 ºC, IR
(KBr): 3221 (NH), 1723, 1697. 1723 (C=O of pyran ring and
amide), 1617, 1583 (C=C), 1125, 1078 (C-O) cm-1. MS (m/z,
%)= 532 (M++4, 31.20), 530 (M++2, 67.30), 528 (M+,
33.20). Anal. Calcd for C18H11N2Br2ClO5: C, 40.91; H, 2.08;
N, 5.30; Br, 29.92. Found: C, 40.73; H, 1.99; N, 5.11; Br,
29.69
3. RESULTS AND DISCUSSION
The
synthetic
pathway
leading to
the
tetrasubstituted coumarin derivatives is outlined in scheme
1. Reaction of ethyl 7-hydroxy coumarin-3-carboxylate (1)
with bromine in glacial acetic acid at room temperature
afforded
ethyl
6,8-dibromo-7-hydroxy
coumarin-3carboxylate (2). The IR spectrum of compound (2) revealed
two bands at 3325, 1728 cm-1 assignable to two OH and
carbonyl functions for ester and pyranone ring.

The ethyl 6, 8-dibromo-7-hydroxy coumarin-3-carboxylate
(2) was acetylated with acetic anhydride to give ethyl 6,8dibromo-7-acetoxy coumarin-3-carboxylate (3). The IR
spectrum of compound (3) showed absence the absorption
band of hydroxyl group and the appearance of three
absorption bands for carbonyl group at 1778, 1761 and 1723
cm-1
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Subsequently, ethyl 6,8-dibromo-7-hydroxy coumarin-3carboxylate (2) was allowed to react with p-chloro benzoic
acid hydrazide in dimethyl formamide under reflux led to the
formation of N- (p-chlorobenzoyl) 6,8-dibromo-7-hydroxy
coumarin-3-carboxohydrazide (4). The IR spectra of
compound (4) indicated vibration absorption band at 3224
and 1695 cm-1 characteristic for carboxohydrazide function
with disappearance absorption band of ester group.
Alkylation of N- (p-chlorobenzoyl) 6,8-dibromo-7-hydroxy
coumarin-3-carboxohydrazide (4) with methyl iodide in the
presenece of anhydrous potassium carbonate in acetone
under reflux yielded the corresponding N- (p-chlorobenzoyl)
6,8-dibromo-7-methoxy coumarin-3-carboxohydrazide (5).
The IR spectrum of compound (5) showed the disappearance
band for hydroxyl group.
NMR spectra of tetrasubstituted coumarin derivatives.
In order to elucidate the structural features of the
compounds, 1H-NMR and 13C-NMR spectra of the
tetrasubstituted coumarin derivatives (2-5), recorded in
DMSO-d6, were examined. Table 1 listed the data of 1HNMR and 13C-NMR spectra of coumarin derivatives (2-5).
1
H-NMR spectra of coumarine derivatives (2-5):
Chemical structure of coumarin compound and the
numbering of coumarin ring as shown in chart 1.
The synthesized coumarin derivatives containing different
substituents in the positions 3, 6, 7 and 8, while the positions
4 and 5 in the compounds were attached to hydrogen atoms.
1
H-NMR spectra of these compounds (2-5) exhibited two
singlet signals in region at δ 8.72 and δ 8.45-7.91 ppm
assigned to H-4 and H-5 for the coumarin ring.
The coumarin derivatives 2 and 3 containing the same
substituents in the position 3, 6 and 8, except the position 7,
which is different. From the data of 1H-NMR spectra for the
compounds (2) and (3) gave clear cut evidence singlet signal
at δ 11.21 ppm of proton for the hydroxyl group (OH) in the
position 7 for the compound (2) (Figure 1), which in case of
compound (3) (Figure 2) gave singlet signals at δ 2.37 ppm
of methyl protons for the acetoxy group in position 7.
Also, compound (2) and (3) containing the same ester group
in the position-3, which appeared in the 1H-NMR spectra as
quartet signal at δ 4.31, 4.35 ppm of methylene proton and
triplet signal at δ 1.30, 1.31 ppm of methyl protons for the
ethoxy group (COOC2H5).
From study, the 1H-NMR spectra of compounds (4) and (5)
showed the structure of these compounds in Keto-Enol
tautomers as shown in chart 2.

Where a, R = H (compound 4), b, R = CH3 (compound 5)
Chart 2: keto-Enol tautomers for compounds 4 and 5.

Figure 1: 1H-NMR spectra of compound 2

Figure 2: 1H-NMR spectra of compound 3
1

H-NMR spectra of these compounds (4) and (5) showed that
the presented two characteristic singlet signals at δ 10.62,
10.63 ppm refer to the proton of hydroxyl groups (OH
proton) for the enol form (50%) and at δ 6.88, 7.22 ppm
attributed to the proton of NH groups for the keto form
(50%). This occurred when both structures are in equilibrium
(50% : 50%) state.
In addition, 1H-NMR spectrum of compound (4) exhibited
broad singlet signal at δ 11.95 ppm assigned to the proton of
hydroxyl group in position-7, while compound (5) gave
singlet signal at δ 3.97 ppm of methyl protons of the
methoxy group in position-7.
Finally, the 1H-NMR spectra of compound (4) (Figure 3) and
compound (5) (Figure 4) displayed two doublet signals at δ
7.93 ppm (2H) and δ 7.61 ppm (2H) due to aromatic protons
of p-chlorobenzoyl group.
13
C-NMR spectra of coumarin derivatives (2-5):
The 13C-NMR spectral data of the newly synthesized tetra
substituted coumarin derivatives (2-5) were given in table 1
and (Figures 8, 9) illustrated, as examples, the 13C-NMR
spectra of compounds (3) and (5).
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The 13C-NMR spectrum of compound (2) displayed three
carbon signals at δ 163.32 (C=O), δ 61.35 (OCH2) and δ
14.12 (CH3) assigned to ester group (COOCH2CH3). In
addition, a characteristic carbon signals in region at δ
111.25-155.31 ppm for coumarin ring, among total 12
carbon signals.
The 13C-NMR spectrum of compound (3) (Figure 5) showed
the presence of two new signals at δ 167 (C=O) and δ 20.53
ppm (CH3) refer to the acetyl group (COCH3), and supported
the formation of compound (3)

The 13C-NMR spectra of compound (5) (Figure 6) displayed
new signal at δ 57.45 due to the methyl protons of methoxy
group (OCH3), these signal further supported the formation
of compound (5). In addition, the spectra of compound (5)
showed the same carbon signals in compound (4) which give
total 18 carbon signals.
4. CONCLUSION
In this work, the synthesis of tetra substituted
coumarin derivatives (2-5), via the halogenation of ethyl 7hydroxy coumarin-3-carboxylate (1), with bromine to give
dibromo derivative (2), followed by acetylation and
condensation with p-chloro benzoic acid hydrazide yielded
the corresponding acetyl and acid hydrazide derivatives (3
and 4). Alkylation of the latter compound with methyl iodide
gave the methoxy derivative (5). The structure of these
compounds (2-5) were confirmed by IR, 1H-NMR, 13CNMR, MS and elemental analysis. The 1H-NMR spectra
supported the structure of compound 4 and 5 in keto-enol
tautomers, and also, the 1H-NMR spectra showed that the
enol form and keto form present in equal amount (50% :
50%). Supported the structure of compounds (4) and (5) in
keto-enol tautomers, and also, the 1H-NMR spectra showed
that the enol form and keto form present in equal amount
(50% : 50%).

Figure 3: 1H-NMR spectra of compound 4

Figure 5: 13C-NMR spectra of compound 3

Figure 4: 1H-NMR spectra of compound 5
from the acetylation of compound (2) with acetic anhydride.
The 13C-NMR spectrum of compound (3) has 14 carbon
signals.
The 13C-NMR spectrum of compound (4) confirmed the
absence of carbon signals of ester group (COOC2H5) which
may appear at δ 163.32 ppm (C=O), δ 61.35 ppm (OCH 2)
and δ 14.12 (CH3). Whilst, a new carbon signals in the
aromatic region and two carbon signals at δ 164.31 and δ
162.49 ppm (C=O) refer to (CONHNHCO-Ar) group in the
position-3 were observed.
Also, 13C-NMR revealed a characteristic carbon signals in
the region δ 100.00-156.16 ppm due to the carbons of
coumarin ring and the exited aromatic carbons.

Figure 6: 13C-NMR spectra of compound 5
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Table 1: 1H-NMR, 13C-NMR spectra of tetrasubstituted
coumarin derivatives (2-5):
Comp. No.

(2)

(3)

(4)

(5)

δ, ppm
11.21 (s, 1H, OH), 8.65 (s, 1H, H-4 of coumarin
ring), 7.91 (s, 1H, H-5 of coumarin ring), 4.35 (q,
2H, OCH2) and 1.31 (t, 3H, CH3).
163.32, 153.31 (C=O of ester and pyranonone
ring), 154.37, 151.63, 147.10, 133.63, 118.06,
117.63, 112.33, 111.25 (C-coumarin ring), 61.35
(OCH2). 14.12 (CH3).
8.72 (s, 1H, H-4 of coumarin ring), 8.35 (s, 1H, H5 of coumarin ring), 4.31 (q, 2H, OCH2) 2.37 (s,
3H, COCH3).
and 1.30 (t, 3H, CH3).
167.84, 162.27 (C=O of ester), 155.31 (C=O of
pyranone ring), 154.32, 151.62, 147.10, 133. 26,
118.02, 117.60, 112.34, 111.30 (C-coumarin ring),
61.38 (OCH2). 20.53 (COCH3), 14.02 (CH3).
11.95 (br. s, 1H, OH), 10 .62 (s, 1H, OH), 8.65 (s,
1H, H-4 of coumarin ring), 8.16 (s, 1H, H-5 of
coumarin ring), 7.93 (d, 2H, Ar-H), 7.61 (d, 2H,
Ar-H), 6.88 (s, 1H, NH).
164.31, 162.49, 160.03 (C=O of carboxamide and
pyranone ring), 156.16, 155.68 (C-O), 147.98,
136.56, 133.23, 131.01, 129.33, 128. 52, 114.32,
112.32, 107.10, 100.34 (C-coumarin ring and
aromatic ring).
10.63 (s, 1H, OH), 8.68 (s, 1H, H-4 of coumarin
ring), 8.20 (s, 1H, H-5 of coumarin ring), 7.93 (d,
2H, Ar-H), 7.61 (d, 2H, Ar-H), 7.22 (s, 1H, NH),
3.97 (s, 3H, OCH3).
164.81, 162.59, 160.09 (C=O of carboxamide and
pyranone ring), 156.14, 155.85 (C-O), 148.11,
136.46, 133.40, 131.17, 129.36, 128. 67, 114.42,
112.42, 107.06, 100.44 (C-coumarin ring and
aromatic ring), 57.45 (OCH3).
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Abstract
Background: Biochemical properties hydroxyl coumarins were proposed for use in clinical medicine.
Objective: In the present synthesis of a series of N-aryl-8-hydroxycoumarin-3-yl carboxamides and their

derivatives were prepared. By the reaction of methyl 8-hydroxycoumarin-3-yl carboxylate (3) with aromatic
amines to give N-aryl-8-hydroxycoumarin-3-yl carboxamides (4a, b).
Methods: Bromination and acetylation of compound 4 gave the corresponding N-aryl-5, 7-dibromo-8-hydroxycoumarin3-yl carboxamides (6a, b) and N-aryl-8-acetoxycoumarin-3-yl carboxamides (7). N-aryl-5,7-dibromo-8acetoxycoumarine-3-ylcarboxamide (9a, b) were obtained via the acetylation of compound 6 with acetic anhydride.
Results: All structures were characterized by elemental analysis, IR, NMR and mass spectrometry.
Conclusion: The cytotoxic activities of coumarin derivatives (3-8) were studied on the human colon carcinoma (HCT116) using the MTT viability test. The results showed that the investigated compound 8 had a significantly greater
cytotoxic effect compared to that standard vinblastine drug.
Keywords: Bromination; acetylation; hydroxyl coumarins; cytotoxic; NMR; mass spectrometry.

1. INTRODUCTION
Hydroxy coumarin derivatives are great interest due
to their biological properties such as anti-inflammatory [1],
antimicrobial [2], antiviral [3], antioxidant [4], antitumor [5],
antiasthmatic [6], antidepressant [7], antituberculosis [8] and
anti-Alzheimer [9].
From survey showed that the hydroxycoumarin [10]
and its metabolite, 7-hydroxycoumarin have antitumor
activity against several human tumor cell lines. Both
hydroxylcoumarin derivatives have shown promise as
potential inhibitors of cellular proliferation in various
carcinoma cell lines, such as 4-hydroxycoumarin and 7hydroxycoumarin inhibited cell proliferation in a gastric
carcinoma cell.
In a previous work, El-Deen et al [11-16], reported
the synthesis of 2-mercapto-4-hydroxy-5H-[1]-benzopyrano[4,3-d]-pyrimidin-5- from ethyl coumarin-3-ylcarboxylate
ester with thiourea in the presence of anhydrous potassium

* Chemistry Department, Faculty of Science, Port Said University, Port
Said, Egypt; E-mail: ieldeen@yahoo.com.

carbonate in methanol. But the authors in this paper were
used ethyl-8-hydroxycoumarin-3-carboxylate ester with
thiourea under the same reaction conditions, yielded the
corresponding to expected structure
methyl 8hydroxycoumarin-3-ylcarboxylate (3) as a key starting
material in the synthesis of 8-hydroxycoumarin derivatives.
2. EXPERIMENTAL/MATERIALS AND METHODS
Chemicals were procured from Aldrich. Melting
points of the synthesized compounds were recorded in open
capillary tube a Melt-TEMP. Apparatus and were
uncorrected. Thin-layer chromatography was carried out to
monitor the reactions using silica gel plates. Solvent system
used throughout the experimental work for running TLC
plates was toluene, ethyl acetate in the ratio 3:2.
IR spectra were obtained by using KBr pellet technique on
Shimadzu IR spectrophotometer. 1H and 13C-NMR spectra
were recorded in deuterated dimethyl sulphoxide (DMSO)
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using tetramethyl silane (TMS) as an internal reference
standard on Bruker Advance.II 400 NMR spectrometer.
The molecular weight of some prepared compounds
were determined by electron ionization (EI) mass
spectrometry performed using a Probe Agilent MSD 5975
spectrometer operating at 70 ev. The elemental analysis was
performed on a Perkin Elmer 2400 series II CHN elemental
analyzer. Elemental and spectral data were consistent with
the elucidated structures.

Methyl 8-hydroxycoumarin-3-ylcarboxylate (3).
Reaction of ethyl 8-hydroxy coumarin-3-carboxylate 2 (0.01
mol) with thiourea (0.01 mol) in the presence of anhydrous
potassium carbonate in the methanol (30 ml) as a solvent
under reflux in 150 RBF for 4 hr. The reaction mixture was
cooled and poured into water, then acidified with
hydrochloric acid (1N). Solid product formed was collected
after filtration, washed with water, dried and recrystallized
from suitable solvent, to give only methyl 8-hydroxy
coumarin -3-carboxylate (3). IR (KBr): br. 3450- 3050,
1743, 1705 and 1612 cm-1, corresponding to hydroxyl (OH),
carbonyl (CO of ester and pyranone ring) and double bond
groups, respectively. 1H-NMR (DMSO-d6): δ 3.95 (s, 3H,
OCH3), 8.65 (s, CH of pyranone ring), 10.15- 10.36 (br, OH)
and 7.12- 7.29 (m, Ar-H). 13C-NMR (DMSO-d6): δ 164.55
(CO of ester) and 156.3 (CO of pyranone ring), in addition to
chemical shift at δ 52.83 due to of carbon for methoxy group
(OCH3). Also, two signals at δ 149.89 and 144.83 for the
carbon of C-O.
N-Aryl 8-hydroxycoumarin-3-ylcarboxamides (4a, b)
A mixture of methyl-8-hydroxy coumarine-3carboxylate 3 (0.01 mol) with aniline (0.01 mol) in dimethyl
formamide (30 ml) was taken in 150 RBF for 4 hr. The
reaction mixture was cooled and poured into water, then
acidified with hydrochloric acid (1N). Solid product formed
was collected after filtration, washed with water, dried and
recrystallized from suitable solvent to give compounds 4.
N-P-tolyl 8-hydroxycoumarin-3-carboxamide (4a) as a
pale yellow crystals, yield 68.5 %, m.p. 270 OC. IR (KBr):
3355 (br. OH), 3219 (NH), 1709 (C=O of pyranone ring),
1693 (C=O of amide), 1611, 1584 (C=C), 1215, 1078 (C-O)
Cm-1. 1H-NMR (DMSO-d6): δ 2.31 (s, 3H, CH3), 7.16- 7.83
(m, 7H, Ar-H), 8.84 (s, 1H, H-pyranone ring), 10.42 (s, 1H,
NH), 10.63 (br. S, 1H, OH) ppm. 13C-NMR (DMSO-d6): δ
160.33 (C=O of amide), 156.20 (C=O of pyranone ring),
146.97, 137.30, 135.92, 133.86, 129.85, 128.10, 125.62,
121.66, 120.26, 120.14, 110.00 (C-aromatic and pyran ring),
20.81(CH3) ppm. Found: C, 69.08; H, 4.28; N, 4.57.
C17H13NO4 requires: C, 69.15; H, 4.41; N, 4.74.
N-O-chlorophenyl 8-hydroxycoumarin-3-ylcarboxamide
(4a) as pale yellow crystals, yield 65.7 %, m.p. 278 OC. IR
(KBr): 3325 (br. OH), 3215 (NH), 1711 (C=O of pyranone),
1695 (C=O of amide), 1608, 1543 (C=C), 1125, 1086 (C-O)
Cm-1. 1H-NMR (DMSO-d6): δ 7.13- 7.91 (m, 7H, Ar-H),
8.63 (s, 1H, H of pyranone ring), 10.39 (s, 1H, NH), 10.64
(br. 1H, OH) ppm. Found: C, 60.69; H, 3.01; N, 4.22.
C16H10NClO4 requries: C, 60.95; H, 3.17; N, 4.44.
Methyl
5,
7-dibromo-8-hydroxycoumarin-3ylcarboxylate (5)

N-Aryl 5, 7-dibromo-8-hydroxycoumarin-3-ylcarboxylate
(6a, b).
To a solution of methyl 8-hydroxycoumarin-3-yl carboxylate
(3, 0.01 mol) and N-aryl-8-hydroxycoumarin-3-yl
carboxamides (4, 0.01 mol) in glacial acetic acid (30 ml),
was added a solution of bromine in glacial acetic acid (0.02
mol/15ml) drop wise by drop wise with stirring at room
temperature for 1.5-2 hr (in case of compound 4, stirring at
60 OC). The reaction mixture was poured into cooled water
and left for 24 hr. the solid precipitate formed was filtered
off, washed with water, dried and recrystallized from ethanol
to give 5 and 6.
Compound 5 as colorless crystals, yield 79 %, m.p. 230 oC.
IR (KBr): 3309 (br. OH), 1715 (C=O of ester), 1708 (C=O of
pyranone ring), 1613, 1583 (C=C), 1192, 1068 (C-O) Cm-1.
1
H-NMR (DMSO-d6): δ 3.85 (s, 3h, OCH3), 7.82 (s, 1H, ArH), 8.59 (s, 1H, H-pyranone), 11.22 (br. S, 1H, OH) ppm.
13
C-NMR (DMSO-d6): δ 163.01 (C=O of ester), 155.12
(C=O of pyranone), 147.25, 146.63, 142.58, 131.25, 118.66,
117.54, 116.79, 111.66 (C of aromatic and pyranone ring),
53.21 (OCH3) ppm. Elemental analysis: Found: C, 35.00; H,
1.49. C11H6Br2O5 requires C, 35.10; H, 1.59.
Compound 6a as a pale yellow crystals, yield 78 %. M.p.
300 oC. IR (KBr): 3355 (br. OH), 3221 (NH), 1712 (C=O of
pyranone ring), 1697 (C=O of amide), 1612, 1588 (C=C),
1215, 1093 (C-O) Cm-1. 1H-NMR (DMSO-d6): δ 2.36 (s, 3H,
CH3), 7.13- 8.11 (m, 5H, Ar-H), 8.85 (s, 1H, H-pyranone),
10.78 (s, 1H, NH), 11.36 (br. S, 1H, OH) ppm. 13C-NMR
(DMSO-d6): δ 160.75 (C=O of amide), 159.24 (C=O of
pyranone ring), 146.60, 136.30, 133.74, 131.74, 129.84,
122.34, 121.58, 120.26, 119.74, 118.99, 118.35, 113.69,
111.25 (C of aromatic and pyranone ring), 20.46 (CH 3) ppm.
Elemental analysis: Found: C, 45.15; H, 2.22; N, 3.03.
C17HNBr2O4 requires: C, 45.23; H, 2.44; N, 3.10.
Compound 6b as a pale yellow crystals, yield 76.5 %, m.p.
254 oC. IR (KBr): 3338 (br. OH), 3221 (NH), 1712 (C=O of
pyranone ring), 1697 (C=O of amide), 1611, 1592 (C=C),
1127, 1083 (C-O) Cm-1. 1H-NMR (DMSO-d6): δ 7.23- 8.22
(m, 4H, Ar-H), 8.32 (s, 1H, Ar-H), 8.83 (s, 1H, H-pyranone),
10.32 (s, 1H, NH), 11.34 (br. S, 1H, OH) ppm. Elemental
analysis: Found: C, 40.61; H, 1.59; N, 2.79. C16H8NClBr2O4
requires: C, 40.76; H, 1.70; N, 2.97.
Methyl 5, 7-dibromo-8-acetoxycoumarin-3-ylcarboxylate
(8)
N-(Aryl)
5,
7-dibromo-8-acetoxycoumarin-3ylcarboxamides (7a, b)
To a solution of 4, 5 and 6 (0.01 mol) in acetic anhydride (25
ml) was refluxed for 2 hr The reaction mixture was left in
open beaker for 24 hr to evaporate the solvent. The solid
obtained recrystallized from ethanol to give 7, 8 and 9,
respectively.
Compound 8 as colorless crystals, yield 65.5 %, m.p. 184
O
C. IR (KBr) 1772, 1764 (C=O of ester), 1712 (C=O of
pyranone), 1610, 1581 (C=C), 1178, 1141, 1072 (C-O) Cm-1.
1
H-NMR (DMSO-d6): δ 2043 (s, 3H, COCH3), 3.86 (s, 3H,
OCH3), 8.21 (s, 1H, Ar-H), 8.82 (s, 1H, H-of pyranone) ppm.
13
C-NMR (DMSO-d6): δ 167.65, 162.74 (C=O of ester),
154.36 (C=O of pyranone), 148.14, 146.54, 135.52, 131.35,
123.29, 120.94, 119.49, 118.74 (C-aromatic and pyranone),

8

53.34 (OCH3), 20.80 (COCH3) ppm. Found: C, 37.23; H,
1.78. C13H8Br2O6 requires: C, 37.32; H, 1.91.
N-(P-Tolyl)
5,
7-dibromo-8-acetoxycoumarin-3ylcarboxamides (7a) as pale yellow crystals, yield 63.5 %,
m.p. 226 OC. IR (KBr): 3225 (NH), 1762 (C=O of ester),
1713 (C=O of pyranone), 1698 (C=O of amide), 16122, 1589
(C=C), 1215, 1193, 1097 (C-O) Cm-1. 1H-NMR (DMSO-d6):
δ 2.31 (s, 3H, CH3), s, 3H, COCH3), 7.23-7.92 (m, 4H, ArH), 8.32 (s, 1H, Ar-H), 8.81 (s, 1H, H-pyranone), 10.81 (s,
1H, NH) ppm. 13C-NMR (DMSO-d6): δ 168.50 (C=O of
ester), 167.65 (C=O of amide), 159.11 (C=O of pyranone),
146.95, 146.16, 142.69, 136.50, 135.69, 131.98, 129.43,
129.27, 128.72, 123.28, 122.46, 121.17, 120.71, 113.57 (Caromatic and pyranone ring), 20.76 (COCH3), 20.43 (CH3)
ppm. MS: m/z (%) = 493 (M+, 23.20), 451 (100%), 360
(46.50), 91 (72.50), 65 (23.20). Found: C, 46.16; H, 2.50; N,
2.66. C19H13NBr2O5 requires: C, 46.95; H, 2.64; N, 2.84.
N-(2-chlorophenyl) 5, 7-dibromo-8-acetoxycoumarin-3ylcarboxamides (7b) as pale yellow crystals, yield 71%,
m.p. 148 OC.
3. RESULTS AND DISCUSSION
Synthesis
The synthesis pathway leading to the compounds is outlined
in Scheme 1 and 2. ethyl-8-hydroxycoumarin-3-carboxylate
(1) was used as a key starting material, its prepared via the
reaction of 2,3-dihydroxybenzaldehyde with diethyl
malonate in the presence of piperidine according to a
literature
method
[11].
Reaction
of
ethyl-8hydroxycoumarin-3-carboxylate (1) with thiourea in the
presence of anhydrous potassium carbonate in methanol
under reflux was expected to give 4,7-dihydroxy-2mercabto-5H-[1]-benzobyrano[4,3-d]-pyrimidin-5-one (2),
but only methyl 8-hydroxycoumarin-3-ylcarboxylate (3) was
yielded (Scheme 1).

Scheme 1: Formation of compound 3
Methyl 8-hydroxy coumarin -3-carboxylate (3) may
be formed via the suggested mechanism as shown in Chart1.

Chart-1: Suggested mechanism of formation compound 3.
N-aryl-8-hydroxycoumarin-3-yl carboxamides (4a,
b) were obtained via the treatment of methyl 8-hydroxy
coumarin -3-carboxylate (3) with aromatic amines (such as
P-toludine and 2-chloroaniline) in dimethyl formamide
under reflux. Halogenation of methyl 8-hydroxy coumarin 3-carboxylate (3) with bromine in glacial acetic acid at room
temperature yielded the corresponding to methyl 5,7dibromo-8-hydroxycoumarin-3-ylcarboxylate (5). Also, the
bromination
of
N-aryl-8-hydroxycoumarin-3-yl
carboxamides (4a, b) with bromine in glacial acetic acid at
60OC gave N-aryl-5, 7-dibromo-8-hydroxycoumarin-3-yl
carboxamides (6a, b). The compound 6 was elucidated via
prepared from methyl 5,7-dibromo-8-hydroxycoumarin-3ylcarboxylate (5) with aromatic amines.
Acylation of compound 5 and 6 which contains free
hydroxyl group in position-8 with acetic anhydride under
reflux led to the formation of methyl 5,7-dibromo-8acetoxycoumarin-3-ylcarboxylate (8) and N-(aryl) 5,7dibromo-8-acetoxycoumarin-3-ylcarboxamides
(7a,
b;
Scheme 2), respectively.
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Figure 2
Table 1: Evaluation of cytotoxicity of coumarin derivatives
against human colon cancer cell (HCT-116)

Scheme 2
Anticancer assays
Coumarin derivatives (3-8) were evaluated for their
human tumor cell growth inhibitory activity against one cell
line human colon cancer cell (HCT-116).
The measurement of cell growth and viability were
determined as described in the literature [1].
Cytotoxicity evaluation using viability assays were
performed by a regional center for mycology and
biotechnology (RCMP), Al.Azhar University.
The inhibitory activity of the synthetic coumarin
derivatives against HCT-116 (colon carcinoma) was detected
by using concentrations of tested samples (500, 250, 125,
62.5, 31.25, 15.6, 7.8, 3.9, 2, 1 and 0 μg) and the viability
cells (%) were determined by colorimetric method [2,3]. The
IC50 was calculated from table 2 and figure 1 and 2.

Samples
conc.
(μg/ml)
500
250
125
62.5
31.25
15.6
7.8
3.9
2
1
0

Cell viability
5
6

3

4

28.91
41.32
54.06
70.84
92.35
98.41
100
100
100
100
100

23.86
31.08
48.97
69.25
88.16
96.73
99.52
100
100
100
100

4.87
10.21
18.74
24.98
38.76
59.12
76.04
85.31
93.75
98.66
100

9.32
19.45
30.83
42.51
63.47
78.92
91.86
98.70
100
100
100

7

8

Vinblastine
standard

6.48
12.45
21.37
35.20
47.34
62.51
79.42
91.78
97.60
100
100

3.42
6.95
10.81
15.63
17.89
23.48
30.79
39.52
48.34
62.85
100

12.16
15.54
18.92
39.86
47.30
58.11
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

The results of 50% inhibitory concentration (IC50) of
coumarin derivatives (3-8) are summarized in table 2.
Table 2: IC50 (μg) values of coumarin derivatives after 72 h
continuous exposure of tumor cell line.
Compound
No.
Cell line

3

4

5

6

7

8

16.5

51.3

22.6

122

28.5

1.89

Vinblastine
standard
2.38

The IC50 value is the concentration that induce 50% growth
inhibition compound with untreated control cells.

IC50 = 16.5

IC50 = 22.6
IC50 = 1.89
Chart-A: Coumarin-3-esters

Figure 1
IC50 = 51.30

IC50 = 122

IC50 = 28.50

Chart-B: Coumarin-3-carboxamides
Compound 8 and 7a have the most prominent
activity against the human colon tumor cells (HCT-116),
because it were found to lower 50% inhibitory concentration

8
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(IC50) in microgram range given in table 2 and chart A and
B.
The structure activity relationship (SAR) of 8hydroxycoumarin derivatives demonstrates that substitution
of the methyl ester at the 3-position in coumarin derivatives
(Chart A) generally increased the activity profile than the
coumarin derivatives containing carboxamide group in the
same position (Chart B).
Replacement of hydroxyl group on coumarin ring at
position 8 with acetoxy group resulted in two fold increase in
the activity than other coumarin derivatives as shown in
chart A and B.
4. CONCLUSION
A new series of substituted coumarin derivatives (38) were prepared. The structure of these compounds was
confirmed by IR, 1H-NMR, 13H-NMR, MS and elemental
analysis.
In this work, the synthesized compounds were
screened for anticancer activity against human colon cancer
cells (HCT-116). In conclusion, novel methyl 5, 7-dibromo8-acetoxycoumarin-3-carboxylate (8) and methyl 8hydroxycoumarin-3-carboxylate (3) might be potentially
useful in the field of cancer treatment. Finally, the
compounds 3 and 8 can be suggested as potent candidates for
colon cancer drug.
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Abstract
Background: coumarin derivatives are well known for their antimicrobial activity towards different microorganism.
Objective: The aim of this research was to examine the chemical and the biological properties of the products 2-oxo-2H-1benzopyrane derivatives (2-10) prepared from the reaction of 8-hydroxy-3-ethoxycarbonyl coumarin (2) with bromine in
glacial acetic acid and aniline in dimethyl formamide yielded the corresponding 8-ethoxy carbonyl-5,7-dibromo-8hydroxy-coumarin (3) and N-phenyl-8-hydroxy coumarin-3-carboxamide (5).
Methods: Acetylation and bromination of compound 5 with acetic anhydride and bromine gave the corresponding acetyl
derivative (6) and the dibromo derivative (7). Cyclo condensation of N-benzoyl glycine with 2,3-dihydroxybenzaldehyde
in the presence of fused sodium acetate and acetic anhydride afforded 8-hydroxy-3-(N-benzoyl)amino coumarin (9). The
acetyl derivatives (8 and 10) were obtained via boiling of compound 9 with acetic anhydride.
Results: The synthesized benzopyrane derivatives are described by EI-MS and NMR spectroscopy.
Conclusion: The 3,5,7,8-tetrasubstituted coumarin derivatives (2-10) were prepared.
Keywords: 3-Ethoxycarbonyl-8-Hydroxy coumarin; antibacterial; antifungal; antitumor activities; EI-MS; NMR.

1. INTRODUCTION
The
2-oxo-2H-1-benzopyrane
derivatives
(coumarins) are present in natural and synthetic compounds.
Possessing biological activities exhibit on ever-increasing
variety of uses including platelet anti aggregating activity
[2], anti-inflammatory activity [3], antiviral activity [4,5] and
antitumor activity [6-8]. Moreover, coumarin derivatives are
well known for their antimicrobial activity towards different
microorganism [9-12]. We report here the preparation of
dibromo and acetoxy of 8-hydroxy-3-ethoxy carbonyl
coumarins (2, 3 and 4) and dibromo, acetoxy of N-phenyl-8hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carbamides (5, 6, 7 and
8) as well as 8-hydroxy (or acetoxy)-3-(N-benzoyl)amino
coumarins (9 and 10).
2. EXPERIMENTAL/MATERIALS AND METHODS
The melting points were determined using electro
thermal digital melting points apparatus and they are
uncorrected. IR spectra were recorded on Shimadzu (MAUFOPSCU) FT-IR spectrometer using KBr pellets. The 1HNMR and 13C-NMR spectra registered on Bruker Am 400

FT- NMR spectrometer and chemical shifts were given with
respect TMS. Mass spectra were recorded on GC/MS with
CI (chemical ionized) and hewlette- Packard MS engine
thermo spray and ionization by electron impact to 70 ev.
Satisfactory elemental analysis (I 0.3 of the calculated
values) were obtained for the synthesized compounds using a
Perkin-Elmer PE 2400 CHN analyzer.
3-Ethoxycarbonyl-8-hydroxy coumarin (2)
Amixture of 2, 3-dihydroxy benzaldehyde (1, 0.01 mol),
diethylmalonate (0.01 mol), and piperidine was fused on a
hot-plate for 3-4 min. The reaction mixture was heated under
reflux on a eater-bath for 2 hr, the cooled and acidified with
diluted hydrochloric acid (5%). The solid product was
filtered off, dried, and crystallized from ethanol to give 2 as
pale yellow crystals, yield 73%, m.p. 140 0C. IR (KBr):
3421-2912 (br. OH), 1764, 1724 (C=O), 1608, 1579 (C=C),
1195, 1024 (C-O) cm-1. 1H-NMR (DMSO-d6):δ (ppm) 1.25
(t, 3H, CH3), 4.24 (q, 2H, OCH2), 7.13 (m, 3H, Ar-H), 8.47
(s, 1H, H of pyrane ring), 11.06-11.27 (br.s, 1H, OH). 13CNMR (DMSO-d6):δ (ppm) 162.55 (C=O of ester), 155.20,
146.88, 142.09, 142.58, 131.24, 119.00, 117.60, 116.73,
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111.64 (C of benzopyran ring). Anal. Calcd for C12H10O5
(234): C, 61.54; H, 4.27. Found: C, 61.51; H, 4.19.
N-phenyl-8-hydroxy-2- oxo-2H-1-benzopyran-3carboxamide (5)
A mixture of 3-ethoxycarbonyl-8-hydroxy coumarin (2, 0.01
mol) and aniline (0.01 mol) in dimethyl formamide (15 ml)
was heated was heated under reflux for 4 hr. The reaction
mixture was cooled and neutralized with diluted
hydrochloric acid (2%). The resulting solid was collected by
filtration washed with water, dried and recrystallized from
ethanol to give 5 as yellow crystals, yield 77%, m.p. 220 OC.
IR (KBr): 3421-2915 (br, OH), 3298 (NH), 1725, 1705
(C=O), 1607, 1598 (C=C), 1196, 1087 (C-O) cm-1. 1H-NMR
(DMSO-d6):δ (ppm) 7.23-7.91 (m, 8H, Ar-H), 8.68 (s, 1H, H
of pyrane ring), 1.50 (s, 1H, NH). 13C-NMR (DMSO-d6):δ
(ppm) 160.31 (C=O of amide), 159.48, 147.03, 145.96,
138.42, 137.32, 129.47, 129.13, 127.92, 125.66, 124.79,
121.64, 120.29, 120.13 (C of benzopyranone and phenyl
rings). MS(m/z %): 282 (M++1, 11.70), 281 (M+, 65.90), 264
(3.60), 263 (6.40), 253 (3.50), 252 (2.50), 237 (1.00), 236
(1.90), 235 (1.10), 231 (2.00), 196 (2.10), 191 (1.40), 190
(10.80), 189 (100), 188 (20.00), 168 (1.10), 167 (1.60), 161
(3.00), 160 (6.60), 134 (2.60), 133 (2.80), 132 (2.40), 120
(1.80), 119 (1.50), 116 (1.10), 115 (1.10), 111 (1.70), 106
(1.60), 105 (17.90), 104 (7.00), 103 (1.20), 98 (1.70), 97
(3.00), 93 (4.60), 92 (6.30), 91 (2.0), 89 (4.40), 85 (2.60), 83
(4.00), 81 (2.20), 78 (4.30), 77 (22.60), 76 (12.90), 69 (5.20),
65 (7.10), 64 (4.40), 63 (5.00), 57 (8.30), 55 (8.20), 51
(12.60). Anal. Calcd for C16H11NO4 (281): C, 68.33; H, 3.91;
N, 4.98. Found C, 68.28; H, 3.77; N, 4.89.
3-(N-Benzoyl) amino-8-hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyrane
(9)
A mixture of 2,3-dihydroxy benzaldehyde (1, 0.01 mol), Nbenzoylglycine (0.01 mol), fused sodium acetate (0.03 mol)
and acetic anhydride (0.01 mol) was fused on a hot-plate for
3-4 min. The reaction mixture was heated under reflux on a
water-bath for 2 hr, then cooled and poured into water. The
solid formed was filtered off, washed with hot water, dried
and purified by acetic acid to give 9 as yellow crystals, yield
72%, m.p. 265 0C. IR (KBr): 3410-2983 9br. OH), 3285
(NH), 1727, 1701 (C=O), 1608, 1583 (C=C), 1123, 1093 (CO) cm-1. 1H-NMR (DMSO-d6):δ (ppm) 7.16-8.12 (m, 8H,
Ar-H), 8.73 (s, 1H, H of pyrane ring), 9.71 (br.s, 1H, NH).
13
C-NMR (DMSO-d6):δ (ppm) 166.48 (C=O of amide),
157.28, 142.38, 137.33, 133.86, 132.78, 129.11, 128.15,
127.35, 126.12, 125.50, 125.01, 124.24, 121.12 (C of
benzopyranone and phenyl rings). MS(m/z %): 282 (M++1,
29.00), 281 (M+, 100), 177 (2.10), 167 (1.00) , 149 (3.10),
148 (3.10), 122 (1.50), 106 (43.00), 105 (100), 103 (1.10),
78 (16.80), 77 (100), 76 (13.60), 65 (16.10), 63 (1.30), 51
(31.50), 50 (9.50).Anal. Calcd for C16H11NO4 (281), C,
68.33; H, 3.91; N, 4.98. Found: C, 68.23; H, 3.64; N, 4.79.
Formation of dibromo derivatives (3 and 7)
A solution of compound 2 and/or 5 (0.01 mol) in glacial
acetic acid (15 ml) was added a drop wise from a solution of
bromine (0.02 mol) in glacial acetic acid (10 ml) with
stirring at room temperature for 2 hr. The reaction mixture
was poured into water. The solid obtained was filtered off,
washed with water, dried and purified by recrystallization
from ethanol to give 3 and 7.

.

5,7-Dibromo-3-ethoxycarbonyl-8-hydroxy-2-oxo-2H-1benzopyrane (3) as pale yellow crystals, yield 83 %, m. p.
120 0C. IR (KBr): 3470-2989 (br. OH), 1746, 1728 (C=O),
1609, 1583 (C=C), 1167, 1083 (C-O) cm-1. 1H-NMR
(DMSO-d6):δ (ppm)1.29-1.39 (t, 3H, CH3), 4.27-4.32 (q, 2H,
OCH2), 7.72 (s, 1H, Ar-H), 8.42 (s, 1H, CH of pyrane ring),
10.91-11.19 (br. S, 1H, OH). 13C-NMR (DMSO-d6):δ (ppm)
162.45 (C=O of ester), 155.03, 146.81, 144.94, 142.58,
131.16, 119.02, 118.77, 116.69, 111.52 (C of benzopyranone
ring), 62.08 (OCH3), 14.48 (CH3). Anal. Cald for
C16H9NBr2O4 (437): C, 43.93; H, 2.06; N, 3.20. Found: C,
43.81; H, 1.97; N, 3.03.
Compound (7)
1
H-NMR (DMSO-d6):δ (ppm)7.16-7.72 (m, 5H, Ar-H), 8.12
(s, 1H, Ar-H), 8.71 (s, 1H, H of pyrane ring), 10.53 (s, 1H,
NH), 10.84 (br. s., 1H, OH). 13C-NMR (DMSO-d6): δ (ppm)
160.13 (C=O of amide), 158.54, 146.88, 144.63, 137.67,
137.21, 132.26, 129.32, 128.91, 122.92, 122.38, 122.25,
120.17, 119.46, 116.65 (C of benzopyranone and phenyl
rings). MS(m/z %): 441(M++4, 20.10), 439 (M++2, 89.00),
437 (M+, 45.80), 428 (4.1), 426 (5.90), 424 (4040), 403
(9.10), 401 (9.00), 373 (2.60), 371 (2.80), 361 (17.20), 359
(23.40), 357 (6.40), 349 (5.20), 347 (9.60), 345 (5.50), 331
(4.10), 330 (2.80), 329 (4.10), 313 (1.7), 312 (1.30), 311
(2.50), 281(5.30). 280 (3.10), 270 (10.80), 269 (97.6), 268
(35.70), 267 (100), 266 (25.50), 251 (2.40), 250 (4.60), 240
(7.70), 238 (7.50), 223 (1.70), 222 (2.50), 215 (6.30), 212
(6.70), 211 (5.90), 210 (5.80), 199 (2.20), 198 (2.40), 197
(2.50), 189 (26.70), 188 (8.50), 185 (15.60), 183 (17.10),
173 (7.60), 172 (7.60), 171 (9.40), 170 (7.10), 157 (8.00),
155 (9.60), 151 (2.00), 149 (13.90), 132 (4.50), 131 (4.50),
119 (2.80), 117 (2.10), 113 (2.10), 111 (3.40), 105 (12.40),
104 (6.30), 103 (13.50), 92 (5.00), 91 (9.80), 90 (5.00), 77
(9.10), 76 (14.20), 75 (20.00), 74 (11.10), 65 (3.80), 64
(5.00), 63 (10.20), 62 (3.90), 51 (3.00), 50 (4.00).
Formation of the acetoxy derivatives 4, 6, 8 and 10
A solution of compound 3, 5, 7 and 9 (0.01 mol) in acetic
anhydride (25 ml) was heated under reflux for 2 hr. The
reaction mixture was cooled and poured into water. The
resulting solid was filtered off, washed with water, dried and
recrystallized from ethanol to give 4, 6, 8 and 10.
8-Acetoxy-7,5-dibromo-3-ethoxycarbonyl-2-oxo-2H-1benzopyrane (4) as pale yellow crystals, yield 63 %, m. p.
105 0C. IR (KBr): 1765-1755, 1721 (C=O), 1603, 1588
(C=C), 1123, 1093 (C-O) cm-1. 1H-NMR (DMSO-d6):δ
(ppm)1.29-1.33 (t, 3H, CH3), 2.46 (s, 3H, COCH3), 4.294.34 (q, 2H, OCH2), 8.13 (s, 1H, Ar), 8.51 (s, 1H, H of
pyrane ring). 13C-NMR (DMSO-d6):δ (ppm) 167.63, 162.32
(C=O of ester), 154.71, 148.07, 147.59, 146.20, 135.61,
131.54, 123.19, 120.19, 119.71, 118.58 (C of benzopyranone
ring), 62.24 (OCH2), 20.45 (COCH3), 14.45 (CH2CH3).
Anal. Cald for C14H10Br2O6 (432): C, 51.85; H, 2.31. Found:
C, 51.66; H, 2.22.
N-phenyl-8-acetoxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3acrboxamide (6) as pale yellow crystals, yield 67 %, m. p.
210 0C. IR (KBr): 3265 (NH), 1765, 1728, 1695 (C=O),
1608, 1578 (C=C), 1215, 1083 (C-O) cm-1. 1H-NMR
(DMSO-d6):δ (ppm)2.45 (s, 3H, COCH3), 7.14-7.93 (m, 8H,
Ar-H), 8.88 (s, 1H, H of pyrane ring), 10.55 (s, 11H, NH).
13
C-NMR (DMSO-d6):δ (ppm) 168.81 (C=O of ester),
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160.30 (C=O of amide), 159.46, 147.03, 145.95, 138.42,
137.32, 129.48, 128.11, 127.91, 125.64, 124.78, 121.65,
120.28, 120.12 (C of benzopyranone and phenyl rings),
20.81 (COCH3). MS(m/z %): 325 (M++2, 7.40), 324 (M++1.
45.50), 323 (100), 307 (2.00), 306 (10.00), 283 (2.60), 282
(19.20), 281 (100), 264 (7.60), 263 (13.20), 253 (9.40), 252
(5.60), 237 (2.40), 230 (3.00), 232 (1.60), 231 (11.30), 196
(1.90), 191 (2.30), 190 (18.00), 189 (100), 188 (42.10), 168
(1.60), 167 (2.70), 162 (1.30), 161 (7.60), 160 (10.80), 134
(4.30), 133 (5.80), 132 (6.10), 120 (2.80), 119 (2.10), 115
(1.10), 106 (3.30), 105 (33.10), 104 (13.10), 93 (8.10), 92
(8.70), 91 (3.00), 89 (7.60), 78 (7.20), 77 (31.20), 76 (19.20),
75 (5.60), 65 (10.80), 64 (6.50), 63 (7.60), 62 (3.20), 51
(18.20), 50 (11.50). Anal. Cald for C18H13NO5 (323): C,
66.87; H, 4.02; N, 4.33. Found C, 66.66; H, 3.97; N, 4.11.
N-phenyl-8-acetoxy-7,5-dibromo-2-oxo-2H-1benzopyran-3-carboxamide (8) as pale yellow crystals,
yield 64 %, m. p. 178 0C. IR (KBr): 1763-1725 (br. C=O),
1698 (C=O), 1606, 1588 (C=C), 1178, 1093 (C-O) cm-1. 1HNMR (DMSO-d6):δ (ppm) 2.48 (s. 3H, COCH3), 7.23-8.01
(m, 6H. Ar-H), 8.7(s, 1H, H of pyrane ring), 10.58 (s, 1H,
NH). 13C-NMR (DMSO-d6):δ (ppm) 168.60 (C=O of ester),
160.00 (C=O of amide), 158.53, 146.87, 144.55, 137.65,
137.17, 132.27, 129.32, 128.86, 122.92, 122.37, 122.26,
120.16, 119.45, 116.65 (C of benzopyranone and phenyl
rings), 20.80 (COCH3). MS(m/z %): 483 (M++4, 17.20), 482
(M++3, 8.30), 481 (M++2, (34.20), 479 (M+, 17.60), 441
(44.40), 440 (20.10), 439 (89.00), 437 (45.80), 421 (4.50),
419 (3.40), 403 (9.10), 401 (9.00), 373 (2.60), 371 (2.80),
361 (17.20), 359 (23.40), 359 (23.40), 357 (6.40), 349
(5.20), 347 (9.60), 345 (5.50), 331 (4.10), 330 (2.80), 329
(4.10), 313 (1.70), 312 (1.30), 281 (5.30), 280 (3.10), 270
(10.80), 269 (97.60), 268 (35.70), 267 (100), 266 (25.50),
251 (2.40), 250 (4.60), 240 (7.70), 238 (7.50), 213 (6.30),
212 (6.70), 211 (5.90), 210 (5.80), 198 (2.40), 197 (2.50),
184 (26.70), 188 (8.50), 185 (15.60), 183 (17.10), 173
(7.60), 171 (9.40), 170 (7.10), 157 (8.00), 155 (9.60), 149
(13.90), 132 (4.30), 131 (4.50), 119 (2.80), 117 (2.10), 113
(2.10), 111 (3.40), 105 (2.90), 104 (6.30), 103 (13.50), 92
(5.00), 91 (9.80), 90 (5.00), 77 (9.10), 76 (14.20), 75 (20.00),
74 (11.10), 65 (3.80), 64 (5.00), 63 (1.20), 62 (3.90), 50
(4.00). Anal. Cald for C18H11NBr2O5 (479): C, 45.09; H,
2.30; N, 2.92. Found: C, 44.94; H, 2.06; N, 2.72.
3-(N-benzoyl)amino-5,7-dibromo-8-acetoxy-2-oxo-2H-1benzopyrane (10) as pale yellow crystals, yield 67 %, m. p.
193 0C. IR (KBr): 3286 (NH), 1755, 1721, 1698 (C=O),
1605, 1582 (C=C), 1172, 1098 (C-O) cm-1. 1H-NMR
(DMSO-d6):δ (ppm) 2.50 (s, 3H, COCH3), 7.31-8.15 ( m,
6H, Ar-H), 8.61 (s, 1H, H of pyrane ring), 9.71 (br.s,
1H,NH). 13C-NMR (DMSO-d6):δ (ppm) 168.85 (C=O of
ester), 166.47 (C=O of amide), 157.27, 142.37, 137.32,
133.85, 132.77, 129.10, 128.14, 127.34, 126.11, 125.49,
125.00, 124.23, 121.11 (C of benzopyranone and phenyl
rings), 20.85 (COCH3). MS(m/z %): 324 (M++1, 6.50), 323
(M+, 32.50), 282 (36.00), 281 (100), 242 (1.20), 193 (1.50),
192 (1.10), 180 (3.80), 177 (2.20), 161 (1.70), 149 (3.10),
148 (4.90), 136 (5.50), 138 (57.00), 137 (32.40), 136 (3.10),
135 (3.60), 134 (5.10), 123 (2.70), 122 (13.80), 121 (3.30),
120 (9.10), 119 (3.40), 115 (1.30), 111 (2.30), 110 (3.10),
109 (5.60), 106 (47.50), 105 (100), 93 (9.40), 92 (16.80), 91

(3.30), 82 (3.40), 81 (13.00), 79 (3.60), 78 (17.80), 77 (100),
76 (14.30), 64 (12.20), 65 (19.80), 64 (12.00), 63 (14.10), 55
(11.90), 53 (8.50), 51 (43.20), 50 (15.90).Anal. Cald for
C18H13NO5 (323): C, 66.87; H, 4.02; N, 4.33. Found C,
66.63; H, 3.89; N, 4.07.
3. RESULTS AND DISCUSSION
The 3,5,7,8-tetrasubstituted coumarin derivatives (2-10)
were prepared as shown in Scheme 1. Cyclocondensation of
2,3-dihydroxy benzaldehyde with diethyl malonate in
presence of piperidine gave the corresponding 3ethoxycarbonyl-8-hydroxy coumarin (2). Bromination and
aminolyses of 3-ethoxy carbonyl-8-hydroxy coumarin (2)
with bromine in acetic acid and with aniline in dimethyl
formamide respectively yielded the corresponding 5,7dibromo-3-ethoxycarbonyl-8-hydroxyl coumarin (3) and Nphenyl-8-hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxamide
(5). Bromination of compound 5 with bromine in glacial
acetic acid at room temperature afforded the corresponding
N-phenyl-5,7-dibromo-8-hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran3-carboxamide (7). Acetylation of compounds 3, 5 and 7
with acetic anhydride gave the corresponding 8-acetoxy
coumarin derivatives (4, 6 and 8).

Scheme 1
Cyclocondensation of 2,3-dihydroxybenzaldehyde with Nbenzoylglycine under fusion in the presence of fused sodium
acetate and acetic anhydride yielded the corresponding 3-(Nbenzoyl)amino-8-hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyrane (9). 8Acetoxy-3-(N-benzoyl)amino coumarin (10) was prepared
via acetylation of 8-hydroxy-3-(N-benzoyl)amino coumarin
with acetic anhydride under reflux.
In order to elucidate the structural feathers of the synthesized
compounds, 1H- and 13C-NMR spectra of the benzopyranone
derivatives (2-10) which recorded in DEMSO were
examined. Table 1 and 2 listed the data of 1H-, 13C-NMR
spectra of the benzopyranone derivatives (2-10).
The 1H-NMR spectra of the all compounds 2-10 exhibited
intense signals at δ 8.45-8.74 ppm which were assigned to
the proton of C-4 in pyran ring in benzopyranones (2-10).
The spectrum of the all compounds (2-10) displayed multiple
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at 7.13-8.15 ppm due to the aromatic protons. The 1H-NMR
spectra of compounds 5, 6, 7, and 8 displayed new signals at
10.50-10.58 ppm due to protons of NH groups, while the
spectra of compounds 9 and 10 appeared signals at 9.709.71ppm attributed to protons of NH groups. The spectra of
compounds 4, 6, 8, and 10 supported the undergoing of
acetylation reaction by appearing of the signals at 2.452.51ppm due to methyl protons of the acetoxy groups. The
spectra of compounds 2, 3 and 4 showed two signals at 1.251.31 ppm (triplet) and at 4.21-4.33 ppm (quartet) attributed
to the protons of methyl and methylene groups in the ester
group (COOCH2CH3).
The 13C-NMR spectra of compounds 2 and 3 exhibited
signals at 162.55 and 162.59 ppm, which assigned to the
carbonyl (C=O) of the ester group, while the spectra of
compound 4 showed signal at 167.63 of carbonyl (C=O) of
acetoxy group, with appearance of signal at 162.32 ppm of
carbonyl of ester group. In addition, the spectra of the
compounds 2, 3 and 4 exhibited signals which showed the
presence of benzopyranone ring. The spectra of compound 5
and 7 displayed new signals at 160.31 and 160.13 ppm due
to the carbonyl of amide with the disappearance of carbonyl
group of the ester. The spectra of compounds 6 and 8
strongly supported the formation of compounds 6 and 8,
which showed signals at 168.81 and 168.60 ppm assigned to
carbonyl of acetoxy groups. In addition the spectrum of
compounds 5, 6, 7 and 8 were appeared signals, which
showed the presence of benzopyranone and phenyl rings.
The first signal was observed at 20.81 ppm in the spectrum
of compounds 6 and 8 attributed to methyl group for each
acetoxy groups (OCOCH3). The 13C-NMR spectra of
compound 9 showed a signal at 166.48 of carbonyl group of
amide, while the spectrum of compound 10 showed a new
signal at 168.85 ppm assigned to carbonyl group of the
acetoxy group with the appearance of signal at 166.47 ppm
of the carbonyl of amide. The spectra of compound 10
exhibited signal, which showed the presence of methyl group
in acetoxy group (OCOCH3).
All the spectra showed characteristic common fragmentation
pathway with intense molecular ion peaks in most cases.
Table 3 listed the data of mass spectra of compounds 5-10.
The mass spectra of the benzopyranone derivatives 5, 6, 7
and 8 showed intense molecular ion peaks at m/z 281, 323,
437 and m/z 479, consistent with the molecular formula
C16H11NO4, C18H13NO5, C16H9Br2NO4 and C18H11Br2NO5
respectively.
The molecular ion of compound 5 fragmented further and
involved two pathways as illustrated in Scheme 2. The
molecular ion of m/z 281 fragment via the pathway A give a
stable peak at m/z 189 by losing C6H6N group. The ion of
m/z 189 underwent fragmentation produce ions of m/z 160,
132, 104 and 76 by losing formyl group and molecules of
carbon monoxide (CO). Accordingly, the same molecular
ion of m/z 281 fragmented via the pathway B by the
cleavage in bond between carbonyl group (C=O) and amino
group to give the peak at m/z 92, which lost NH group to
give the peak at m/z 77. The molecular ion peak of acetyl
derivative 6 (Figure 1) was observed at m/z 323,
corresponding to the molecular formula C18H13NO5. The loss
of ketone molecule from the molecular ion peak at m/z 323

.

gave a stable fragment of m/z 281, corresponding to the
molecular ion of compound 5. The ion of m/z 281 underwent
cleavage via pathway A and B in the same fragmentation
processes which was observed for compound 5 (Scheme 2).

Figure 1: Mass spectrum of compound 6

Scheme 2: Main fragmentation pathway of compounds 5
and 6
The mass spectra of compound 7 showed three prominent
molecular ion peaks, one at 437, second at m/z 439 and the
three at m/z 441, corresponding to the molecular formula of
compound 7 containing two atoms of bromine
(C15H9Br2NO4). The mass spectrum of compound 8 (Figure
3) was fully consistent with assigned structure. Thus,
compound 8 (Figure 2) showed intense molecular ion peaks
at m/z 479, m/z 481 and 483, corresponding to the molecular
formula C18H11Br2NO5. The three prominent molecular ion
peaks of compound 8, and the natural ratios of isotopes of
bromine atom is represented. From study of the mass spectra
of compound 8, it had fragmented to the ion at m/z 439,
corresponding to the molecular ion peaks of compound 7 by
losing a ketone molecule (CH2CO). The peak at m/z 439
underwent fragmentation to produce a peak at m/z 359 by
losing hydrogen bromide (HBr). The fragment ion at m/z
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359 fragmented by cleavage of phenylamino radical (PhNH)
to give a stable peak at m/z 267, which lost formyl group
(CHO) to give peak at m/z 238. Then lost carbon monoxide
molecule (CO) to give a peak at m/z 210 (Scheme 3).

m/z 177 underwent fragmentation to produce a peak at m/z
148, by losing formyl group (CHO). If further underwent
loss of formyl group (CHO) to give peak at m/z 119
(Scheme 4).

Figure 2: Mass spectrum of compound 8

Figure 3: Mass spectrum of compound 10

Scheme 3: Main fragmentation of compounds 7 and 8
From study the mass spectra of compound 10 (Figure 3), had
fragmented to ion of m/z 281, corresponding to the
molecular ion of compound 9 by losing a ketone molecule
(H2C=C=O). The ion of m/z 281 underwent cleavage to
produce the stable ion peak at m/z 105, which lost carbon
monoxide (CO) to give a stable peak at m/z 77. It further
underwent loss of acetylene molecule (C2H2) to give peak at
m/z 51 (Scheme 4). Accordingly, the same ion of m/z
(molecular ion of compound 9) fragmented by the cleavage
of benzoyl radical cation to give a peak at m/z 177. The peak

Scheme 4: Main fragmentation pathway of compounds 9
and 10
The antibacterial activity of the coumarin ester derivatives (3
and 4) and coumarine-3-carboxamide derivatives (6-10),
using deferent concentrations (10 mg and 50 mg), were
screened against gram positive bacteria such as Bacillus
Subtilis (ATCC6051 and Staphylococcus Aureus
ATCC6538P) and gram negative bacteria, namely, E. Coli
(ATCC837) and Pseudomonas Sp. (ATCC9027) in DEMSO
by well diffusion method using standard Mueller-Hinton
agar as the medium [13]. Ciprofloxacin drug was used as
antibacterial standard. Table 1 is listed inhibition zones of
the listed compounds against the bacteria.
It is well noticed that compounds 3, 4 and 10 showed good
potency against all bacteria compared with ciprofloxacin
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drug as a reference standard, while compounds 7 and 8
showed lower potency against gram positive bacteria, and
medium potency against gram negative bacteria.
Table 1: Inhibition zones (IZ) in mm of the tested
compounds at different concentrations
Compounds

3
4
6
7
8
9
10
Ciprofloxacin

Gram Positive Bacteria
Bacillus
Staphylococcus
subtilis
aureas
10
50
10
50
mg
mg
mg
mg
10
15
9
17
9
13
10
16
7
4
11
6
14
7
9
4
12
5
2
10
12
17
13
18
15
18
13
20

Gram Negative Bacteria
E. coli
Peseudomonas
sp.
10
50
10
50
mg
mg
mg
mg
13
20
14
18
16
21
11
17
5
11
3
10
18
5
12
14
17
8
14
9
12
7
17
21
10
16
19
22
15
18

Antifungal activity of the coumarin ester derivatives (3 and
4) and 3-carboxamide coumarin derivatives (6-10) are
evaluated against two fungal strains, such as Aspergillus
niger (ATCC6275) and Penicillium Sp. (ATCC11709) using
the sabouroud dextrose agar diffusion method [14].
Fluconazole drug was used as antifungal standard. Table 2
are listed inhibition zones (IZ) in mm against the fungal
strains.
Table 2: Inhibition zones (IZ) in mm of tested
compounds at different concentrations
Fungal strains
Compounds
Aspergillus
Penicillium
niger
sp.
10
50
10
50
mg
mg
mg
mg
15
20
16
25
3
4
6
7
8
9
10
Fluconazole

13
7
10
11
8
12
14

18
11
15
17
14
18
19

15
5
13
14
16

22
9
18
2
20
22

- = no inhibition zone
The results indicated that the compounds 3, 4, 8 and 10 have
nearly antifungal activities compared with Fluconazole drug
as reference standard, while the another compounds have
weakly antifungal activities.
In this study, the antitumor activity of the prepared coumarin
derivatives had been screened on human carcinoma cell line
MCF-7, representing breast cancer. The cytotoxic activities
of the synthesized coumarin derivatives were tested against
MCF-7 cell line according to method of Masmann and
Vijayen et al [15, 16]. The inhibitory activities of the
prepared compounds against MCF-7 cell line were detected
by using different concentrations of tested samples, and the
viability of cells percentages were determined by the
colorimetric method.

Sam
ple
conc.
(μg)

3

4

6

7

Viability (%)
8

9

10

50

7.45

8.92

6.83

25

15.8
1
26.4
9
36.1
2
48.3
9
65.1
4
78.9
6
87.0
4
100.
00

17.4
3
26.9
1
37.8
4
50.6
8
73.8
2
87.1
4
94.7
5
100.
00

21.7
8
37.9
2
54.2
1
70.8
9
81.4
3
90.7
6
86.2
5
98.9
4
100.
00

31.8
6
64.1
2
63.4
7
78.1
6
86.4
9
93.4
5
97.6
3
100

47.6
2
61.8
3
79.0
4
88.1
6
94.6
4
98.7
1
100

100.
00

100.
00

10.6
4
20.9
5
31.8
9
40.6
7
52.3
6
67.2
9
81.4
5
90.8
6
100.
00

12.5
6.25
3.125
1.56
.78
.39
0.00

11.2
4
18.9
6
26.7
8
34.1
2
40.9
7
49.8
6
64.2
8
100.
00

16.13
24.25
45.13
55.00
72.13
78.20
81.30
100.00

Figure 4: The inhibition activities of compounds 3 and 4
against MCF-7 cell lines
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Figure 5: The inhibition activities of compounds 6-8
against MCF-7 cell lines
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Table 3: Evaluation of cytotoxicity of coumarin
derivatives (3, 4, 6-10)
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Figure 6: The inhibition activities of compounds 9 and 10
against MCF-7 cell lines
The 50% inhibitory concentration (IC50) value is the
concentration that induces 50% growth inhibition compared
with untreated control cell. IC50 values were calculated from
the data recorded in table 3 and in figures 4-6. The results of
50% inhibitory concentration data are summarized in table 4.
Table 4: IC50 (μg) values of coumarin derivatives (3, 4, 610)
Compo
3
4
6
7
8
9
10 Vinblas
und No.
tine
standar
d
Tumor
2.9 3.2 15. 0.7 22. 45. 3.7
4.60
type
7
9
7
8
2
8
6
cell line
MCF-7
According to the results achieved from the cell culture
studies, compounds 3, 4, 7 and 10 showed antitumor
activities more than the standard antitumor drug Vinblastine
against MCF-7 cell lines. Compound 7 was found to have
the higher antitumor activity against MCF-7 cell line, while
compounds 6, 8, and 9 have cytotoxic and antitumor
activities less than the standard antitumor drug against breast
carcinoma cell (MCF-7).
4. CONCLUSION
A series of coumarin derivatives (3, 4, 6-10) were prepared.
The structures of these compounds were confirmed by IR,
1
H-NMR, 13C-NMR, EI-MS and element analysis. The
synthesized coumarin derivatives were screened for their
antibacterial and antifungal activities. The tested compounds
3, 4, 8 and 10 demonstrated good antimicrobial activity. The
antitumor activities were evaluated on breast cancer cell
lines. All of the coumarin derivatives (3-10) have shown
antitumor activity against breast cancer cell line. Some
coumarin derivatives might be potentially useful in the field
of cancer treatment. Finally compound 7 (IC50= 0.78 μg) can
be suggested as potent candidates for breast cancer drug.
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Abstract
Background: Coumarin is as antitumor drug to prevent the spreading of malignant tumors.
Objective: A novel series of 4-methylcoumarin derivatives (4a-c) containing a bulky groups at position-7 were
synthesized via the alkylation of 7-hydroxy-4-methylcoumarin (1) with P-chlorophenacyl bromide to give 7-(Pchlorobenzoyl)methoxy-4-methylcoumarin (2), followed by condensation of 2 with aromatic aldehydes.
Methods: The structures of the synthesized 4-methylcoumarin derivatives were confirmed by IR, NMR, MS spectrum and
elemental analyses.
Results: Bromination of 4a-c with bromine in glacial acetic acid yielded the corresponding bromo derivatives (6a-c).
Acetylation of 4a and 6a-c with acetic anhydride gave the corresponding acetyl derivatives (5 and 7a-c).
Conclusion: The antibacterial activity results revealed that, most of the 4-methylcoumarin derivatives displayed an
expectational in vitro antimicrobial activity against Gram positive bacteria (Staphylococcus) only.
Keywords: Coumarin; bromination; IR; NMR; MS; antimicrobial.

1. INTRODUCTION
The benzopyranones are classified into two main
categories, The benzopyrane-4-one including flavonoids and
the benzopyrane-2-one to which coumarins belong. Warfarin
was used as antitumor drug to prevent the spreading of
malignant tumors [1]. Some of the biological activities
attributed to coumarin derivatives include antimicrobial
[2,3], antifungal [4], nearoprotective [5], antioxidant [6],
HIV-inhibitory [7] and anticancer activity [8-10]. The
preparation of coumarin derivatives is a research field of
great interest and long history [11]. In general, 7-hydroxy-4methylcoumarin was prepared by the cyclodehydration of
resecinol with ethyl acetoacetate catalyzed by concentrated
sulphuric acid.
As an extension of our previous work [12-17] this paper
reported the preparation of some new coumarin derivatives
containing a bulky group at position-7 using the 7-hydroxy4-methylcoumarin (1) as a key starting material. Such
compounds are expected to show pharmacological activities.

2. EXPERIMENTAL/MATERIALS AND METHODS
7-(P-chlorobenzoly) methyl-4-methyl coumarin
(2).
7-hydroxy-4-methylcoumarin (0.01 mol) was alkylated with
P-chlorophenacyl bromide in the presence of anhydrous
potassium carbonate in acetone (30ml) under reflux for 6 hr.
The reaction mixture was cooled and poured into water, then
acidified with hydrochloric acid (1N). Solid product formed
was collected after filtration, washed with water, dried and
recrystallized from suitable solvent to give 7-(Pchlorobenzoly) methyl-4-methyl coumarin (2). IR (KBr)
1725 and 1705 Cm-1 (CO of pyranone ring and of ketone
group). 1H-NMR (DMSO-d6): δ 10.53 ppm (s, 1H, OH of
enol form), 5.72 ppm (s, 3H, OCH2C=O of keto-form).
7-(2-chlorophenyl-2-chlorovinyl-1-yloxo)-4methylcoumarin (3).
A solution of 7-(P-chlorobenzoly) methyl-4-methyl
coumarin 2 (0.01 mol) in phosphorous oxochloride (30 ml)
was heated under reflux an a water-bath for 4 hr, then
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cooled. The reaction mixture was poured into ice-water and
neutralized with sodium bicarbonate. The solid formed was
filtered off, washed with water, dried and recrystallized from
ethanol to give 7-(2-chlorophenyl-2-chlorovinyl-1-yloxo)-4methylcoumarin (3). 1H-NMR (DMSO-d6): δ 10.51 ppm (s,
1H, OH), 6.60- 8.06 (m, Ar-H and olefinic protons).
Syntheses if 7-{2-(aryl)-1-(P-chlorobenzoyl) vinyl-1yloxo}-4-methyl coumarins (4a-c).
A mixture of 7-(P-chlorobenzoly) methyl-4-methyl
coumarin 2 (0.01 mol), aromatic aldehydes (namely, 2hyroxybenzaldehyde,
3hyroxybenzaldehyde
and
4hyroxybenzaldehyde, 0.01 mol) and piperidine (1 ml) was
fused for 1 hr at 130- 140 OC, then added the ethanol (30 ml)
and heating for 2 hr. The reaction mixture was cooled and
poured into water and acidified with dilute hydrochloric acid
(2%). The resulting product was collected by filtration,
washed with water, dried and purified by suitable solution to
give {2-(aryl)-1-(P-chlorobenzoyl) vinyl-1-yloxo}-4-methyl
coumarins (4a-c). IR (KBr): 3450- 3200 (br. OH), 1725 (CO
of pyranone ring) and 1695 (C=O of ketone) Cm-1. 1H-NMR
(DMSO-d6): δ 9.95- 10.70 ppm (hydroxyl groups), 6.218.01 ppm (Ar-H and olefin protons) and 2.38 ppm (s, 3H of
methyl groups). Mass spectrum m/z 139 (100%) with
attributed to molecular formula C7H4ClO, 432 (M+, 12.20%),
434 (M+2, 8.1%).
7-{2-(O-acetoxyphenyl)-1-(P-chlorobenzoyl)
vinyl-1yloxo}-4-methylcoumarin (5a)
Reaction of 7-{2-(O-hydroxyphenyl)-1-(P-chlorobenzoyl)
vinyl-1-yloxo}-4-methylcoumarin 4a (0.01 mol) with acetic
anhydride (25 ml) by reflux for 2 hr. The mixture was left in
open beaker for 24 hr to evaporate the solvent. The solid
obtained recrystallized from suitable solvent to give 7-{2-(Oacetoxyphenyl)-1-(P-chlorobenzoyl)
vinyl-1-yloxo}-4methylcoumarin (5a). IR (KBr): 1751 Cm-1 of carbonyl of
acetoxy group. 1H-NMR (DMSO-d6): δ 2.23 ppm (s, 3H, ArCH3), 2.33 (s, 3H of O=C-CH3) and 6.223- 8.03 ppm (m, ArH and olefinic protons). 13C-NMR (DMSO-d6): δ 184.13
(carbon of carbonyl ester), 20.44 (carbon of methyl for the
acetoxy group) and 17.97 ppm (carbon of methyl attachment
with pyranone ring).
7-{2-(bromoaryl)-1-(P-chlorobenzoyl) vinyl-1-yloxo}-4methyl coumarin (6a- c)
Halogenation of 7-{2-(aryl)-1-(P-chlorobenzoyl) vinyl-1yloxo}-4-methyl coumarin 4a-c (0.01 mol) with bromine in
glacial acetic acid (30 ml), was added a solution of bromine
in glacial acetic acid (0.02 mol/15 ml) drop wise by drop
wise with stirring at room temperature for 1.5- 2 hr. The
reaction mixture was poured into cold water and left for 24
hr, the solid precipitate formed was filtered off, washed with
water, dried and recrystallized from suitable solvent to give
7-{2-(bromoaryl)-1-(P-chlorobenzoyl)
vinyl-1-yloxo}-4methyl coumarin (6a- c). 1H-NMR (DMSO-d6): δ 2.45 ppm
(s, of methyl group which attachment with pyranone ring)
and 6.62- 8.30 ppm (m, Ar-H and olefinic and pyranone
rings).
7-{2-(bromoaryl-acetoxyphenyl)-1-(P-chlorobenzoyl)
vinyl-1-yloxo}-4-methyl coumarin (7a- c).
Reaction of 7-{2-(bromoaryl)-1-(P-chlorobenzoyl) vinyl-1yloxo}-4-methyl coumarin 6a- c (0.01 mol) with acetic
anhydride (25 ml) by reflux for 2 hr. The mixture was left in

open beaker for 24 hr to evaporate the solvent. The solid
obtained recrystallized from suitable solvent to give 7-{2(bromoaryl-acetoxyphenyl)-1-(P-chlorobenzoyl)
vinyl-1yloxo}-4-methyl coumarin (7a- c). IR (KBr) νmax 1753 Cm-1
(carbonyl of acetoxy group). 1H-NMR (DMSO-d6): δ 2.39 (s,
3H methyl group attachment with pyranone ring) and 2.45
ppm (s, 3H, methyl protons of acetoxy group) and 6.81- 8.24
(m, Ar-H and olefinic and pyrane ring). 13C-NMR (DMSOd6): δ 171.69 and 21.01 ppm for the acetoxy group.
3. RESULTS AND DISCUSSION
Synthetic effort toward 7-(P-chlorobenzoyl)methyloxy-4-methylcoumarin (2) commenced with exploration of
SN2 reaction of equivalent 7-hydroxy-4-methylcoumarin (1)
with equivalent P-chlorophenacyl bromide in acetone using
anhydrous potassium carbonate as catalyst (Scheme 1). The
IR spectra of compound 2 revealed the presence of stretching
vibration for carbonyl bands at ν= 1725 and 1705 cm-1. The
1
H-NMR spectra of compound 2 showed a sharp singlet at δ
5.72 ppm due to the protons of methylene group (OCH 2CO),
which lead to the present keto-form of compound 2. The
hydroxyl (OH) proton demonstrates singlet signal at δ 10.53
ppm attributed the present enol form of compound 2. 1HNMR spectra of compound 2 gave clear cut evidence for the
present keto-enol tautomurism with percent 3:1.
Compound 2 reacted act as enol-form with
phosphorus oxychloride under reflux on a water bath led to
the formation of 7-{2(P-chlorophenyl)-2-chloro-vinyl-1yloxo}-4-methylcoumarin (3). 1H-NMR spectra of
compound 3 showed the absence of two chemical shifts at δ
10.51 and 5.72 ppm clearly confirmed the formation of
product.
On the other hand, treatment of compound 2 act as
keto-form with aromatic aldehydes (such as 2hydroxybenzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyde and 4hydroxybenzaldehyde) under fusion in the presence of
piperidine as catalyst to give 7-{2(P-chlorophenyl)-2-(aryl)vinyl-1-yloxo}-4-methylcoumarins (4a-c, Scheme 1).

Scheme 1
The IR spectra of arylidine derivatives (4a-c)
revealed the presence of stretching vibration for hydroxyl
bands at ν=3450-3050 cm-1, absorption bands in the region
of 1725-1693 cm-1, corresponding to the carbonyl groups.
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H-NMR spectra of 4a-c showed the presence of chemical
shift at 9.95-10.70 ppm belong to protons of hydroxyl
groups. In the same time, the spectrum showed the absence
of singlet signals at δ 5.72 assigned to protons of the
methylene group, clearly supported the formation of
condensation reactions with loss of water.
7-{2-(2ˋ-acetoxyphenyl)-1-(4ˋ-chlorobenzoyl)vinyl1-yloxo}4-methylcoumarin (5, Scheme 2) was obtained via
the acetylation of 4a with acetic anhydride under reflux. IR
spectra of compound 5 showed absence of absorption band
of hydroxyl group, while its appeared absorption band at ν=
1751 cm-1 of carbonyl function for the acetoxy group. 1HNMR spectra of compound 5 presented two characterization
singlet signals at δ 2.23 and 2.33 ppm due to the protons of
two methyl groups. In the same time, the spectrum showed
no evidence of proton of hydroxyl group (OH). 13C-NMR
spectra of compound 5 exhibited the presence of special two
signals at δ 184.13 and 20.44 ppm due to the carbons of
acetoxy group (COCH3).
Halogenation of compound 4 with bromine in
glacial acetic acid at room temperature led to the formation
of 7-{2-(substituted bromo aryl)-1-(P-chlorobenzoyl)vinyl-1yloxo-4-methylcoumarins (6a-c).
The product (6a-c) were acetylated with acetic anhydride
under reflux to give acetyl derivatives (7a-c). IR spectra of
acetyl derivatives (7a-c) represented characteristic absorption
bands for carbonyl of ester group at νmax 1760-1750 cm-1,
with disappearance of absorption bands due to the hydroxyl
groups.
1
H-NMR spectra of acetyl derivatives (7a-c) exhibited two
singlet signals in the region 2.29-2.39 and 2.40-2.46 ppm,
referred to characterization chemical shift of protons for the
two methyl groups.
13
C-NMR spectra of acetyl derivatives (7a-c) proved that
coumarin a new two signals at δ 178.31-171.50 and 22.3021.00 ppm due to the carbons of acetoxy groups (OCOCH3).

The in vitro results of antibacterial activity of the newly
synthesized 4-methylcoumarin derivatives are presented in
table 1 as zone of inhibition.
Table 1: Antibacterial activities of tested 4-methylcoumarin
derivatives (2, 4, 5, 6 and 7).

Compounds
2
4b
5
6a
6b
6c
7a
7b
7c
Streptomycin

Staphylococcus
Gram +ve
13
-Ve
-Ve
12
40
12
28
15
26
25

E-Coli
Gram -ve
-Ve
-Ve
-Ve
-Ve
-Ve
-Ve
-Ve
-Ve
-Ve
22

Here, the gram-positive bacteria, Staphylococcus by
well diffusion method using standard Mueller-Hinton agar as
the medium [18] showed relative high sensitive toward the
compound 6b whereas the compound 7a and 7c exhibited
good activity against the same organism. Compounds 2, 6a,
6c and 7b showed moderate activity against Staphylococcus.
With regard to the activity against Gram-negative bacteria,
E-Coli, All compounds, showed negative activities.
4. CONCLUSION
In conclusion, the synthesized of novel 4methylcoumarin derivatives containing a bulky groups at
position-7 can be potentially useful as antimicrobial agents.
The structures of these compounds were confirmed by IR,
1
HNMR, 13CNMR, Ms and elemental analyses.
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Resumo
Aulas práticas podem servir como recurso para aumentar o interesse do Aluno pelo conteúdo teórico. Entretanto, superar
a dissociação entre teoria e prática atualmente observada na rede pública de ensino é um desafio que exige do Professor
muito mais que recursos materiais. Neste trabalho propõe-se um experimento de concepção simples e que demanda
poucos recursos para demonstrar, por meio da prática, a validade de conceitos básicos das termociências. Trata-se de
um método lúdico, onde o Aluno tem de recorrer à teoria para determinar uma quantidade de massa desconhecida
inserida em um recipiente. Na forma de disputa, as equipes devem fazer uso dos conceitos de equilíbrio térmico (Lei Zero
da Termodinâmica) e de conservação da energia (Primeira Lei da Termodinâmica) para determinar a massa–incógnita
do problema. O experimento foi realizado para Alunos da rede pública de ensinos médio, técnico e superior, com
resultados que evidenciam a validade da proposta.

Palavras-chave: Ensino, Ciências, Experimento, Calorimetria, Equilíbrio Termodinâmico, Conservação da Energia.

1. INTRODUÇÃO
No documento “Base Nacional Comum Curricular”
(M.E., 2017) há três referências à palavra “laboratório”,
nenhuma delas alusiva ao uso desse recurso como ferramenta
de auxílio ao processo ensino – aprendizado.
Há no Brasil poucas escolas públicas dos ensinos básico
ou médio onde se realizam aulas práticas em laboratórios de
ciências. Como se sabe, o distanciamento entre a teoria e a

prática pode ser desastroso. Nas palavras de Paulo Freire: “A
teoria sem a prática vira verbalismo. A prática sem teoria
vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a
teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da
realidade”.
A escassez de laboratórios em escolas da rede pública de
ensino é consequência da falta de infraestrutura, da falta de
decisão administrativa e, principalmente, da falta de visão de
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quem deveria planejar a educação no país. Porém, existe um
problema que precede todos os demais – recursos humanos.
Criar laboratórios antes de formar profissionais aptos a
usar essa ferramenta educativa é um erro crasso. Como sair
do impasse? Extrapola a ingenuidade esperar por uma
decisão das esferas administrativas, onde existe a certeza de
que laboratórios representam mais “despesas” com educação.
Assim, a solução recai sobre um dos agentes do processo – o
Professor. Ele tem de buscar meios para se qualificar a
inserir a prática em suas aulas. Não requer nada além de
tempo e oportunidade. Cabe à universidade proporcionar a
oportunidade, oferecendo cursos de capacitação para ensino
prático de ciências.
Costa, Sousa e Marinho (2017) ministraram treinamento
de curta duração (4 horas) para Professores da rede pública
do Rio Grande do Norte, onde foram realizadas práticas de
ensino de metrologia.
Bezerra e Marinho (2017) ministraram curso de extensão
para Alunos do curso Técnico em Mecânica do IFRN –
Campi de Mossoró. Nele, os Alunos receberam material de
leitura sobre temas básicos da mecânica dos fluidos e, em
seguida, participaram de práticas sobre os temas. Essas duas
experiências comprovaram que é possível inserir conteúdo
prático em aulas teóricas com benefícios para o aprendizado.
Contornar o problema da falta de laboratórios e tentar
enriquecer as aulas teóricas por meio de demonstrações
práticas é um desafio para ambos, Professores e Alunos. No
presente trabalho, procurou-se evidenciar, por meio de um
procedimento notadamente simples, que a proposta é viável.

1.1. A Lei zero da Termodinâmica

A prática aqui proposta envolve pelo menos dois
conceitos básicos da Termodinâmica, o equilíbrio térmico e a
conservação de energia. Preferencialmente, ela deverá ser
realizada após a apresentação do conteúdo teórico. Antes da
execução do experimento, convém revisar os dois conceitos.
Uma vez que o conceito de sistema termodinâmico já
deve ser de domínio do Aluno, o Professor poderá considerar
uma situação onde uma determinada massa de água está
contida no interior de um recipiente. Se as paredes do
recipiente são feitas de um material considerado isolante
térmico “perfeito”, tem-se uma situação ideal onde o estado
da água no interior do recipiente não é alterado pela
vizinhança e, assim, o recipiente é dito adiabático e o sistema
é denominado isolado (NUSSENZVEIG, 1981, v. 2, p. 253).
Se a água e o recipiente que a contém apresentam a
mesma temperatura e, mais, se a temperatura de ambos não
varia com o tempo, diz-se que o sistema termodinâmico
encontra-se em equilíbrio térmico. Então, colocando-se um
termômetro de líquido em bulbo de vidro em contato com a
água, ele deverá atingir o equilíbrio térmico com a água,
indicando o valor da temperatura de equilíbrio. Não será
necessário inserir o termômetro no interior do recipiente para
demonstrar que o termômetro também estará em equilíbrio
térmico com o recipiente.

Enunciada por Ralph Howard Fowler (1889 – 1944),
físico e astrônomo britânico, a Lei Zero da Termodinâmica
estabelece que, quando se consideram três sistemas – neste
caso, água, termômetro e recipiente, se a água se encontra
em equilíbrio térmico com o termômetro e, por sua vez, se o
recipiente estiver em equilíbrio térmico com o termômetro,
então o recipiente e a água também estarão em equilíbrio
térmico (CHAVES, 2001, v. 4, p. 17). Matematicamente,
essa relação pode ser expressa por meio das temperaturas dos
sistemas envolvidos na interação:

Tágua = Ttermômetro
Ttermômetro = Trecipiente
 Tágua = Trecipiente

(1)

Esse princípio é a base para medição de temperatura e a
construção e calibração de medidores de temperatura
(BORGNAKKE e SONNTAG, 2009, p. 24).

1.2. A Primeira Lei da Termodinâmica

Considere-se a mesma situação de um sistema isolado
composto por um recipiente adiabático e uma determinada
quantidade de água no interior do recipiente, ambos em
equilíbrio térmico. Em um dado instante, adiciona-se mais
água ao recipiente. Contudo, essa nova quantidade de água
está a uma temperatura superior ao sistema inicial. Desse
modo, o equilíbrio térmico é alterado e as temperaturas dos
três componentes serão modificadas.
De acordo com o Princípio de Conservação de Energia,
ou Primeira Lei da Termodinâmica, desprezando-se as
quantidades de trabalho nas expansões do recipiente e da
água “fria”, a energia térmica passará da água “quente” à
água “fria” e ao recipiente, fazendo com que a temperatura
da água “quente” diminua e as temperaturas da água “fria” e
do recipiente aumentem. No fim do processo, um novo
estado de equilíbrio térmico será atingido. Portanto, a
energia não desaparecerá, i. e., se conservará (MORAN et
al., 2005, p. 29). Para o caso ideal, onde não há transferência
de calor entre o sistema recipiente-água e a vizinhança, o
balanço de energia pode ser matematicamente expresso por:

Qq=Qf+Qr

(2)

Sendo: Q q – calor liberado pela água “quente” (em J)
Q f – calor absorvido pela água “fria”
Q r – calor absorvido pelo recipiente
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Tome-se a equação da calorimetria (NUSSENZVEIG, 1981,
v. 2, P. 276), i. e.,
Q = m . c . T

para água (copo de EPS), isolante térmico (bucha ou
esponja) e tampa, conforme ilustrado na Fig. 1.

(3)

Sendo: Q – quantidade de calor envolvida no processo
m – massa da substância (em kg)
c – calor específico da substância (em J / kg. °C)
T – variação de temperatura no processo (em °C)

Substituindo-se a Eq. (3) na Eq. (2), resulta:
mq.cq.(Tq – TE) = mf.cf.(TE – Tf) + mr.cr.(TE – Tf) (4)
Sendo: mq – massa da água “quente”

Figura 1 – Componentes do calorímetro.

ma – massas da água “fria”
mr – massa do recipiente
Tq – temperatura da água “quente”
Tq – temperatura da água “fria”
Tr – temperatura do recipiente
TE – temperatura de equilíbrio térmico
cq = cf – calor específico da água
cr – calor específico do recipiente

Coloque o invólucro plástico (com a abertura voltada
para baixo) sobre a placa de EPS. Utilize uma caneta
esferográfica para desenhar na superfície da placa de EPS o
contorno da abertura o invólucro plástico. Utilize um estilete
para cortar o pedaço de EPS em forma de círculo, obtendo o
disco que servirá de tampa do calorímetro (ver Fig. 2). Ainda
com o estilete, desbaste o disco de EPS até conseguir
encaixá-lo perfeitamente no invólucro plástico. Utilize o
tubo da caneta esferográfica para abrir um furo no centro na
tampa de EPS, necessário à passagem do medidor de
temperatura.

Por simplificação, foram desprezadas as pequenas
variações dos calores específicos da água e do recipiente em
função da temperatura.

2. MATERIAL E PROCEDIMENTOS
Os procedimentos aqui apresentados constituem apenas
sugestões, cabendo ao Professor adaptá-los às condições em
que o experimento será realizado. O material sugerido é de
fácil aquisição, sendo comumente encontrado em cozinhas
domésticas. Considerando-se a necessidade de aquecer e
manusear água à temperatura elevada, qualquer que seja a
adaptação, a segurança dever ser priorizada.

2.1. Preparação do Experimento
O “calorímetro” poderá ser construído utilizando-se uma
embalagem plástica de alimentos; um copo de EPS –
poliestireno expandido, também conhecido pelo nome
comercial “isopor”, do tipo utilizado para proteção térmica
de latinhas de bebidas; e bucha de algodão ou pedaços de
uma esponja usada. O dispositivo será composto das
seguintes partes: invólucro (embalagem plástica), recipiente

Figura 2 – Fabricação da tampa do calorímetro.

Forre a base do invólucro plástico com uma camada de
isolante térmico (bucha de algodão ou pedaços picados da
esponja). Coloque o copo de EPS sobre a camada de
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isolante, no centro do invólucro plástico. Preencha com
material isolante o espaço entre o invólucro e o copo de EPS,
obtendo uma montagem relativamente rígida.
A pesagem dos volumes de água deverá ser feita
preferencialmente por meio de balança digital (ver Fig. 3).

Figura 4 – Bandeja de contenção de água.

Tare a balança, retire o copo de EPS do calorímetro e
coloque-o sobre a balança. Determine e anote o valor da
massa do copo.
Encha um vasilhame plástico com cerca de 750 mL de
água da rede de abastecimento. Ligue a balança digital e
aguarde até a estabilização durante 15 min, ou pelo tempo
recomendado pelo fabricante. Coloque o copo de PVC sobre
o prato da balança, tare a balança, despeje cerca de 100 mL
de água no copo, anote o valor indicado (mf = massa de água
“fria”), retire o copo de cima do prato da balança e depositeo sobre a bandeja.

Figura 3 – Pesagem das massas dos sistemas.

Insira na água contida no copo de PVC um TLBV –
termômetro de líquido em bulbo de vidro, com escala de
medição de 0 °C a 100 °C, segurando-o por meio de um
pegador (de madeira) para roupas. Aguarde durante 1 min,
realize a leitura da temperatura e anote o valor lido (Tf =
temperatura da água “fria”). Um termopar também poderá
ser utilizado para a mesma finalidade (ver Fig. 5). Considerar
Tf = Tr. Despeje a água “fria” no interior do calorímetro.

A água poderá ser aquecida em um copo de cerâmica. O
aquecimento poderá ser obtido por meio de eletricidade,
utilizando um dispositivo denominado “ebulidor”,
“resistência” ou “mergulhão”. Evite empregar copos
descartáveis para depositar a água, uma vez que podem ser
deformados pelo calor. Em vez desses, poderão ser utilizados
copos de PVC – policloreto de vinila, com paredes espessas.

2.2. Ensaios
Forre a superfície de uma mesa com uma pequena toalha
ou flanela de algodão. Coloque sobre a toalha ou flanela uma
bandeja ou recipiente de fundo plano e bordas retas – que
servirá como piscina de contenção no caso de vazamentos ou
derramamentos acidentais. A bandeja ou recipiente deve ter
capacidade para cerca de 1 L de água (ver Fig. 4). Deposite o
calorímetro no centro da bandeja.

Figura 5 – Medição de temperatura com TLBV e termopar.

Coloque o copo de cerâmica sobre o prato da balança,
tare a balança e, em seguida, encha o copo com cerca de 200
mL de água até o nível de cerca de 2 cm abaixo da borda do
copo. Anote o valor indicado (mq = massa de água “quente”),
retire o copo de cima do prato da balança e coloque-o sobre a
bandeja. Insira a resistência do ebulidor dentro da água
contida no copo cerâmico. Ligue a tomada do ebulidor à rede
elétrica. Quando a ebulição da água tiver início, desconecte o
ebulidor da rede elétrica e coloque-o para resfriar dentro do
vasilhame com água. Utilize o TLBV ou o termopar para
determinar a temperatura (Tq = temperatura da água
“quente”). Cuidadosamente, despeje a água aquecida no
interior do calorímetro, misturando-a com a massa de água
“fria”. Coloque a tampa sobre o calorímetro e insira o TLBV
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ou termopar através da tampa, até tocar na mistura d’água.
Acompanhe as indicações do medidor de temperatura até
observar que elas deixaram, de variar. Anote o valor
indicado (TE = temperatura de equilíbrio térmico). Aplique
os valores de mq, mr, Tq, Tf, Tr e TE à Eq. (4) e obtenha o
valor de mf. Compare os valores medido e calculado obtidos
para massa de água “fria”.

envolve tudo o que está no interior do calorímetro, inclusive
ele próprio. Para finalizar a elucidação da questão, evocou-se
a citação “A energia do universo é sempre constante”
(FEYNMAN, LEIGHTON e SANDS, 2008, v. 1, p. 44-13).

4. CONCLUSÃO

2.3. Realização do Experimento

É possível utilizar artifícios simples para estimular a
curiosidade dos Alunos. No presente caso, os autores
costumam apresentar o tema com títulos que instigam à
disputa (e. g., “O desafio da massa”) ou chamam a atenção
pela incoerência (e. g., “Como medir massa utilizando um
termômetro”). Nessas situações, procura-se incentivar o
trabalho em equipe na busca por um objetivo onde o
conteúdo apenas serve de cenário.
Sugere-se dividir a turma em equipes. Poderão ser
escolhidos Alunos que não serão ligados às equipes para
executar tarefas específicas, como determinar os valores das
massas de água “fria” e “quente” e medir as temperaturas.
Por praticidade, sugere-se que os Alunos responsáveis pelas
pesagens das massas de água utilizem aparelhos celulares
para fotografar os valores indicados pela balança. Os valores
de mq, mr, Tq, Tf, Tr e TE deverão ser escritos em um quadro,
ficando visível às equipes durante todo o procedimento.
Obviamente o valor de “mf” deverá permanecer incógnito
aos demais Alunos até que todas as equipes tenham
apresentado seus respectivos resultados.
O conteúdo que fundamenta a prática poderá ser
apresentado em aula anterior ou, se houver tempo suficiente,
concomitante ao experimento.

3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A proposta aqui apresentada foi executada em
laboratório e em salas de aula, para turmas dos ensinos
médio, técnico e superior. Também foram realizadas
demonstrações para Professores do ensino médio, durante
um curso de extensão universitária.
Nos casos em que se promoveu disputa entre equipes,
constatou-se que a pressa em manusear os termos da relação
matemática da equação da calorimetria foi a principal causa
dos equívocos nas respostas apresentadas.
Houve situações em que algumas equipes deixaram de
considerar o calorímetro nos cálculos do balanceamento de
energia, mesmo com o valor do calor específico c p do EPS
apresentado no roteiro da prática e, ainda, mesmo com o
valor da massa do copo de EPS anotado no quadro. Nessas
ocasiões, durante os comentários posteriores à prática, os
autores aproveitaram para revisar o princípio da conservação
de energia, enfatizando que a troca térmica, apesar de ser
considerada desprezível entre o calorímetro e o ambiente,

Houve casos onde, para mais de 10 % dos Alunos do
ensino superior que tomaram parte no experimento, este foi o
primeiro do qual participaram. Em uma escola de ensino
médio da rede pública, o percentual chegou a 100 %.
A situação pode ser revertida. A mudança pode ter início
à revelia dos órgãos que cuidam de papéis e carimbos. O
Professor é autônomo em sua sala de aula, podendo lançar
mão de recursos do quotidiano para inserir experimentos que
demonstram os conceitos teóricos.
Os autores acreditam que a presente proposta poderá
contribuir para desmistificar a prática em sala de aula ou
laboratório, mostrando que experimentação para fins
didáticos não requer necessariamente grandes investimentos,
mas apenas de tempo e disposição. A universidade pública
poderá contribuir, abrindo seus próprios laboratórios de
ensino para qualificar Professores interessados.
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Resumo
Contexto: O momento do nascimento e a fase da primeira infância são períodos que irão influenciar ou determinar as
capacidades humanas futuramente presentes no indivíduo. O aleitamento materno é a principal ferramenta para a
nutrição e crescimento do bebê, assim como a melhor estratégia para o fortalecimento e reafirmação do vínculo de
proteção, afeto e carinho entre o binômio mãe/bebê.
Objetivo: Analisar as produções científicas sobre o aleitamento materno e a promoção à saúde da mãe e do bebê.
Metodologia: Para realização deste artigo, foi utilizada pesquisa nas bases de dados Bireme, Scielo e Lilacs, com os
descritores: aleitamento materno, promoção à saúde da mãe, promoção à saúde do bebê, tendo como resultado final
sete artigos dentro do período de 10 anos.
Resultados: Verificou-se os inúmeros benefícios que o aleitamento materno oferece para a saúde da mãe e do bebê
como: proteção contra doenças, fortalecimento do vínculo afetivo e entre outros.
Conclusão: o aleitamento é a forma mais segura, completa, econômica e eficaz no fortalecimento, desenvolvimento e
promoção da saúde do bebê, assim como à saúde da mãe, devendo ser estimulado e incentivado durante toda a
integralidade do atendimento à mulher, à gestante e à parturiente.
Palavras Chaves: Amamentação, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Promoção da saúde, vínculo, nutrição.
Abstract
Background: The moment of birth and the phase of early childhood are periods that will influence or determine the human
capacities in the future. Breastfeeding is the main tool for baby nutrition and growth, as well as the best strategy for
strengthening and reaffirming the bond of protection, affection and affection between the mother / baby binomial.
Objective: To analyze the scientific production on breastfeeding and the health promotion of mother and baby.
Methods: For the accomplishment of this article, we used a search in the databases Bireme, Scielo and Lilacs, with the
descriptors: breastfeeding, promotion to the health of the mother, promotion of the health of the baby, having as final
result 7 articles within the period of 10 years.
Results: The innumerable benefits that breastfeeding offers for the health of the mother and the baby have been verified,
such as: protection against diseases, strengthening of the affective bond and among others.
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Conclusion: breastfeeding is the most secure, complete, economical and effective way to strengthen, develop and promote
the health of the baby, as well as to the health of the mother, and should be stimulated and encouraged throughout the
entire care of the woman, the pregnant woman and the parturiente.
Keywords: Breast-feeding, Women's Health, Child Health, Health promotion, bond, nutrition.

1.

INTRODUÇÃO

O momento do nascimento e a fase da primeira infância
são períodos que irão influenciar ou determinar as
capacidades humanas futuramente presentes no indivíduo. A
ineficácia e os distúrbios presentes e que ocorrem neste
período são determinantes para a ocorrência de desordens no
indivíduo (BRASIL, 2015).
Logo, observamos que o aleitamento materno é a
principal ferramenta para a nutrição e crescimento do bebê,
assim como a melhor estratégia para o fortalecimento e
reafirmação do vínculo de proteção, afeto e carinho entre o
binômio mãe/bebê. Tendo em vista que este hábito tem
grande impacto na promoção da saúde materna e infantil, por
ser um instrumento econômico, com eficácias comprovadas
e que constitui uma ação sensível a relação do binômio deve
ser incitado e orientado a todas as mães (BRASIL, 2009).
Diante disto, observados a importância do aleitamento
materno, e de seus benefícios, assim como, devemos
ressaltar, fora do período de exclusividade da amamentação,
a correta e gradual inserção de alimentos, visto que
complementarão os seus benefícios. Logo, vemos a
necessidade e a importância da implementação de ações e
atitudes que protejam e promovam o aleitamento materno
exclusivo e da adequada alimentação complementar que
assegurem à saúde integral e os benefícios a mãe e o bebê,
visto que tais esforços devem integrar ações
multidisciplinares e de cunho integralizado e humanístico
(BRASIL, 2015).
Este estudo teve como objetivo analisar os benefícios que
o aleitamento materno fornece para a promoção da saúde da
mãe e do bebê.

Bases de Dados

BIREME

SCIELO

LILACS

Seleção de artigos
Critérios de
Inclusão
Ano:
2010 - 2017

Idioma: Português,
Inglês e Espanhol

Tipo de Literatura:
Artigos

Critérios de Exclusão

Acima de 10 anos de publicação

Artigos Selecionados

2. METODOLOGIA
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os dados obtidos pela análise permitiram a construção de
três categorias: Promoção à saúde materna; Promoção à
saúde do bebê; e Promoção à saúde do binômio mãe/bebê.
3.1 Promoção a saúde maternal
*Centro de Ciências da Saúde, Curso de Enfermagem, Universidade Federal
de Roraima, Boa Vista-RR, Brasil; Tel: +55-95-3224-3223; E-mail:
lucianohayd@gmail.com.

No trabalho de Toma e Rea (2008), que tem por título
“Benefícios da Amamentação para a Saúde da mulher e da
Criança”, aborda que a mãe no ato de amamentar seu bebê,
estabelece vínculo afetivo mais forte e profundo e uma
recuperação das consequências do trabalho de parto, de
forma mais rápida e eficaz do que com medicações. A
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amamentação possibilita a involução uterina de forma mais
rápida e mais segura, restabelecer os níveis hormonais antes
alterados, ajuda no processo cognitivo e psíquico do
processo de ser mãe e no estabelecimento do vínculo.
No trabalho de Martins e Santana (2013) podemos
observar e concordar com a opinião das autoras de que os
benefícios do aleitamento voltados para a saúde da mãe são
pouco discutidos, visto que o foco principal é a criança e os
benefícios voltados a ela e ao seu desenvolvimento. Em tese
os benefícios se resumem ao vínculo estabelecido entre mãe
e bebê, a involução uterina decorrente da liberação da
ocitocina, hormônio estimulante das contrações uterinas,
menor incidência de câncer de mama, devido aos macrófagos
presentes no leite, que destroem as células neoplásicas,
menor risco de desenvolver câncer de ovário, pela
interrupção da ovulação durante a amamentação, e por
último, a perda de peso, decorrente da grande queima
calórica no ato de amamentar.
3.2 Promoção à saúde do bebê
No trabalho de Monteschio et al. (2015), aborda a
temática sobre abandono da amamentação de forma precoce,
e o papel do profissional enfermeiro frente a esta situação, de
forma a contornar, diante das justificativas e desafios
apresentados pelas mães. A principal forma é a orientação e
a educação em saúde, onde o profissional mostra os
benefícios do aleitamento exclusivo e não exclusivo, e as
implicações que esta ferramenta traz para a qualidade da
saúde da criança no futuro, desmistificando a ideia de leite
fraco, sendo que o leite materno é o mais completo, que
nutre o bebê com vitaminas, sais minerais, proteínas,
ajudando na imunidade da criança.
Já no trabalho de Neto et al. (2014), foca o aleitamento
materno na prevenção e promoção da saúde da criança,
principalmente em relação as alergias. Diante do contexto
atual de poluição, alimentos industrializados e meios
climáticos, ele busca identificar o papel da alimentação no
primeiro ano de vida das crianças, como comprovado o
aleitamento materno composto por enzimas isoenzimas e
componentes protetores, reforçam a redução e o risco de
desenvolver principalmente dermatites, diferentemente de
outras alergias, mas principalmente nas dermatites, o
aleitamento diminui e protege a criança, embora nas demais
alergias o aleitamento apenas contribui para essa proteção
não sendo totalmente responsável por ela.
No artigo de Brizuela et al. (2014) trata-se de um estudo
onde procurou-se caracterizar o estado de saúde de crianças
que foram amamentadas de forma exclusiva até os seis
meses de vida e crianças que não tiverem esse hábito.
Conclui-se que em torno de 62% das crianças internadas por
infecções respiratórias ocorreram em crianças sem o
aleitamento exclusivo, e quando comparamos crianças com
infecções
com
tratamento
com
antibióticos
e
antimicrobianos, observamos que a melhora e as melhores
respostas aparecem em bebês com aleitamento exclusivo, em
torno de 37%. Sendo assim a causa nutricional determinante
na causa da infecção e no tratamento desta.
3.3 Promoção à saúde do binômio mãe/bebê
Na produção cientifica por título o manejo clínico da
amamentação: saberes dos enfermeiros de Azevedo et al.

(2015), trabalha a questão do conhecimento dos profissionais
de enfermagem frente a promoção do aleitamento materno e
da saúde da criança. O objetivo foi atingir profissionais
locados em alojamentos conjuntos, centros obstétricos e
enfermarias de gestantes. Foi constatado, que as orientações
são abrangentes e de fácil entendimento, como o aleitamento
ser exclusivo até o sexto mês de vida, e assim continuar, o
leite fornece imunidade ao bebê, ajudar a mãe na involução
uterina e na prevenção de hemorragias, é uma ferramenta
barata e acessível tanto a mãe quanto ao bebê.
O trabalho de Simonetti (2016), relata que na saúde
acontece a semana da amamentação, onde os princípios e
diretrizes da OMS devem ser reforçados e trabalhados em
diversas áreas e em diversos locais, prevenindo assim o
desconhecimento dos benéficos do aleitamento materno ou
em determinadas situações, o abandono precoce, como no
caso de retorno da mulher ao trabalho. Nesta semana, foram
trabalhados os benefícios que o aleitamento materno traz,
como auxilio a formação dentaria da criança, a imunidade
adquirida, os nutrientes necessários a criança como as
vitaminas, proteínas e anticorpos, assim como os benefícios
para a mãe, como um meio de contracepção em caso de
amamentação diurna e noturna exclusiva, a prevenção de
hemorragias pós-parto, e a involução uterina.
4. CONCLUSÃO
Com o presente estudo podemos observar que o aleitamento
materno é o instrumento de maior eficiência, eficácia e
qualidade que uma mãe pode oferecer à saúde e ao bem estar de
seu bebê, sendo que esse hábito traz inúmeros benefício e
vantagens ao binômio mãe/bebê. Podemos observar que auxilia
no pós-parto materno e na formação e fortalecimento da
imunidade do recém-nascido e bebê, assim como reforça o
vínculo materno, devido ao toque, ao calor e ao contato. Sendo
esta uma ferramenta econômica de fácil obtenção que não
necessita de preparo e está sempre disponível.
Portanto, é necessário que se incentive e fortaleça a ideia da
amamentação exclusiva e contínua, e que as dúvidas,
questionamentos, anseios e preconceitos da mãe ou da família
sejam sanados, através de um acompanhamento integral e de
equipes multiprofissionais, e que essa conduta seja presente
deste o pré-natal, ate o momento do pós-parto, sempre visando
os benefícios e também os malefícios da ausência do
aleitamento materno.
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Resumo
Contexto: Infecções relacionadas a Assistência de Saúde são aquelas que acometem o paciente após sua entrada no
serviço de saúde, e se manifestam durante a internação ou depois da alta, quando puder ser associada a internação ou
procedimentos hospitalares.
Objetivo: Analisar as produções científicas na literatura sobre os fatores influenciáveis das IRAS direcionadas aos
eventos desta no sítio cirúrgico.
Metodologia: Foram empregadas as etapas para elaboração de revisão integrativa como preconizado pela literatura.
Para a identificação dos estudos, foi utilizada busca online de artigos indexados em periódicos da Biblioteca Virtual
da Saúde-BIREME, que englobou as bases de dados LILACS, MEDLINE e SciELO. Foram considerados os artigos
utilizando-se os seguintes descritores: ‘’Infecção Hospitalar’’, ‘’Infecção em Centro Cirúrgico’’ e ‘’Sítio Cirúrgico’’.
A amostra final foi composta por 20 publicações
Resultados: Verificou-se que no Brasil a prevalência de ISC deve-se aos seguintes fatores: faixa etária, gênero, índice
de massa corpórea, doenças crônicas, tempo de internação, duração cirúrgica, duração anestésica e outros fatores
como falhas nas limpezas de instrumentos e dos dispositivos médicos, bactérias multirresistentes.
Conclusão: A maioria dos fatores relacionados a ISC são evitáveis, visto que grande parte dos microrganismos são
provenientes da microbiota do próprio paciente. Sendo assim, identificar estes fatores aos quais o paciente está
exposto e os fatores relacionados ao período perioperatório podem minimizar a sua ocorrência durante o período de
internação e o processo de reabilitação cirúrgica.
Palavras Chaves: Infecção, Assistência à Saúde, Sítio Cirúrgico, Prevenção, microrganismos, hospitalização.
Abstract
Background: Infections related to Health Care are those that affect the patient after entering the health service, and
manifest themselves during hospitalization or after discharge, when it can be associated with hospitalization or hospital
procedures.
Objective: To analyze the scientific productions in the literature on the influence factors of the IRAS directed to the events
of this in the surgical site.
Methods: The steps for the elaboration of an integrative review were used as recommended by the literature. For the
identification of the studies, an online search of articles indexed in periodicals of the Virtual Health Library-BIREME was
used, which included the LILACS, MEDLINE and SciELO databases. The articles were considered using the following
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descriptors: '' Hospital Infection '', '' Surgical Center Infection '' and '' Surgical Site ''. The final sample consisted of 20
publications.
Results: It was verified that in Brazil the prevalence of SSI is due to the following factors: age, gender, body mass index,
chronic diseases, hospitalization time, surgical duration, anesthetic duration and other factors such as instrument and
instrument cleaning failures. medical devices, multiresistant bacteria.
Conclusion: Most factors related to SSI are avoidable, since most of the microorganisms come from the patient's own
microbiota. Therefore, identifying these factors to which the patient is exposed and factors related to the perioperative
period can minimize their occurrence during the period of hospitalization and the surgical rehabilitation process.
Keywords: Breast-feeding, Women's Health, Child Health, Health promotion, bond, nutrition. Prevention,
microorganisms, hospitalization.

1. INTRODUÇÃO
Infecções relacionadas a Assistência de Saúde (IRAS)
são aquelas que acometem o paciente após sua entrada no
serviço de saúde, e se manifestam durante a internação ou
depois da alta, quando puder ser associada a internação ou
procedimentos hospitalares1.
A relevância para a saúde pública está espelhada nos
principais fatores influenciados pelas IRAS, como a
morbimortalidade hospitalar, os gastos do sistema de saúde e
as consequentes internações duradouras. Assim como, a falta
de profissionais qualificados, ambientes hospitalares com
infraestrutura inadequada e falta de conhecimento sobre o
controle das IRAS2,3.
As principais IRAS são as infecções de sítio cirúrgico
(ISC). Elas se manifestam de 30 a 90 dias após a cirurgia e
ocupam a terceira posição entre todas as IRAS no Brasil,
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encontradas entre 14 a 16% dos pacientes internados e estão
associadas a mais de um terço das mortes pós-operatórias4,5.

Levando em consideração a importância para saúde
pública e os efeitos negativos das ISCs sobre os pacientes e
cofres públicos é interessante conhecer os fatores que
influenciam este fenômeno, visando prevenir, de forma
eficaz, sua ocorrência. Deste modo, o estudo teve por
objetivo analisar as produções científicas disponíveis na
literatura sobre os fatores que influenciam as IRAS
direcionadas aos eventos desta no sítio cirúrgico.
2. METODOLOGIA

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os principais agentes responsáveis pelas ISC são
bactérias gram-positivas e gram-negativas, como:
Staphyilococcus aureus (39,28%), Escherichia coli
(30,35%),
Pseudomonas
aeruginosa
(19,64%),
Staphylococcus epidermidis (17,85%), Klesbsiella spp
(12,50%), Enterobacter spp (10,71%), Morganela morganii
(8,92%) e Bacteroides spp (7,14%). Foi possível observar
que o principal patógeno nas infecções foram as bactérias
Gram-negativas, pelo fato de possuírem maior resistência as
medicações7.
Frente ao que foi observado nos estudos, os fatores de
riscos para ISC podem ser intrínsecos quando relacionados
ao paciente, ou extrínsecos quando são ligados ao ambiente
e/ou procedimento cirúrgico.
3.1 Faixa etária
A faixa etária é apresentada como fator de risco para ISC,
onde é possível observar que os principais grupos etários
afetados são os extremos de idade, visto que a capacidade de
idosos em se recuperarem de uma cirurgia é menor em
comparação aos jovens, pois geralmente apresentam doenças
crônicas, pouca reserva funcional de órgãos vitais e menor
capacidade de defesa e adaptação8. A média de idade para
cirurgia ortopédica encontrada pelos autores9, 10 foi de 47,31
e 54 anos. Para cirurgia cardíaca11, cirurgia cardíaca com
esternotomia8,
neurocirurgia12,
artoplastia13
e
14
colescistectomia videolaparoscópica foi, respectivamente,
54,72 anos, 70,33 anos, entre 60 e 70 anos, 59,17 anos e 39
anos.
3.2 Gênero
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Gênero influencia alguns tipos de cirurgia como as
ortopédicas9,13, onde houve prevalência feminina, que talvez
seja explicada pelas mudanças hormonais características da
idade e afetam o metabolismo ósseo15. Já em cirurgias
cardíacas8,11 houve prevalência masculina entre os pacientes
que apresentaram ISC, com a hipótese de que os homens
apresentam mais pelos na área torácica, predispondo o
crescimento bacteriano16. Nos demais estudos gênero não
apresentou relevância para o desenvolvimento de ISC.
3.3 Índice de Massa Corpórea
Alguns dos estudos9,11,12,16 relataram o Índice de Massa
Corpórea (IMC) elevado como um fator de risco, onde os
pacientes que apresentaram IMC elevado tiveram risco 1,33
vezes maior para o desenvolvimento de ISC, onde o IMC
médio entre os pacientes que apresentaram ISC foi de 27,43
Kg/m2.
3.4 Classificação de risco cirúrgico
A classificação utilizada nos artigos foi a da American
Society of Anestesiologists (ASA), onde um paciente
saudável é classificado como ASA I; ASA II o paciente
apresenta alguma alteração sistêmica leve ou moderada;
ASA III paciente apresenta alteração sistêmica grave; ASA
IV apresenta distúrbio sistêmico grave que o coloca em risco
de vida; ASA V paciente moribundo que não é esperado que
sobreviva qualquer procedimento; ASA VI paciente com
morte cerebral que terá os órgãos extraídos para doação 17.
O aumento da gravidade na condição clínica do paciente
tende a aumentar o risco de ISC, onde ASA superior a dois é
um fator de risco para o desenvolvimento dessa infecção 10. A
maioria dos artigos, que abordam este fator de risco,
concordam com tal afirmação, mostrando maiores
prevalências de ISC quando ASA é igual ou maior a
dois11,12,14,18.
3.5 Doenças crônicas
A existência de doenças crônicas é um problema para o
processo curativo do paciente, especialmente o diabetes, que
diminui a velocidade do processo de cicatrização dos tecidos,
assim como outras comorbidades que têm efeitos sistêmicos,
como a hipertensão arterial, que pode levar a um déficit
renal, cardíaco, vascular, perfusão arterial periférica
diminuída e atrapalhar na imunidade humoral e celular do
paciente, corroborando, para o desenvolvimento de infecções
hospitalares15.
É possível observar a partir dos trabalhos analisados
neste estudo que tal informação é coerente. A maior parte
dos estudos, que abordaram doenças crônicas, mostraram
uma prevalência de hipertensão entre pacientes que
apresentavam ISC, seguido por diabetes, obesidade e
DPOC9,11,12,14,16,18.
3.6 Antibioticoprofilaxia
A terapia antibiótica profilática realizada de forma
correta necessita do uso do antibiótico certo, até uma hora
antes da incisão cirúrgica e não deve extrapolar o prazo de
24 horas do procedimento cirúrgico19.
3.7 Tempo de internação

O tempo de internação previa a cirurgia está relacionada
com o aumento do risco de desenvolvimento ISC, por causa
da colonização da pele pelos microrganismos presentes no
ambiente hospitalar, não devendo ultrapassar 24 horas8, 19.
Como pode ser observado no estudo8, onde os pacientes que
permaneceram internados no pré-operatório por mais de uma
semana, tiveram 1,43 vezes mais chance de desenvolver ISC
se comparados aos pacientes que ficaram internados por
menos de sete dias. Corroborando com os autores anteriores,
outro estudo10 mostrou que 74,6% dos pacientes que
apresentaram ISC ficaram internados no pré-operatório por
menos de quatro dias, enquanto 25,4% permaneceram
internados por mais de quatro dias.
A média do tempo total internação, encontrada nos
estudos, dos pacientes que apresentaram ISC foi de 12,49
dias9,11,12,13,14,18. Assim, é possível observar que quanto mais
tempo o paciente permanece dentro do ambiente hospitalar
maiores são as chances de se desenvolver ISC.
3.8 Duração da cirurgia
É possível observar que a duração da cirurgia está
fortemente ligada ao acontecimento de ISC. Tempo cirúrgico
maior que 120 minutos é fator de risco para a ocorrência de
infecção10. Uma parte dos autores9,11,12,13 concorda com tal
afirmação, onde observaram tempo cirúrgico maior que 120
minutos. Os outros autores10,14 discordam, onde encontraram
tempos cirúrgicos menores que 120 minutos.
3.9 Duração anestésica
Dois autores discutiram sobre esse tema, onde um
observou que a duração anestésica média dos pacientes que
apresentaram ISC foi de 228,13 minutos12. E o outro9
observou que no grupo com infecção a média foi de 110
minutos (mínimo – 50; máximo – 205 minutos).
3.10 Outros fatores de risco
Em relação ao tabagismo, os pacientes que fumavam
apresentaram 2,33 vezes maior risco de infecção 8. O
tabagismo tem efeito sobre a circulação local levando a
vasoconstrição, o que dificulta o transporte de oxigênio,
consequentemente, piorando a produção de colágeno e o
transporte de nutrientes necessários para cicatrização 20. A
média do tempo de estudo dos participantes da pesquisa que
foi de 4,6 anos. A pouca escolaridade e condições sociais e
econômicas parecem favorecer a ISC18. A falha na limpeza
de instrumentos e dispositivos médicos contribuem para o
aumento do número de casos de ISC, devido ao acúmulo de
bactérias nestes artigos hospitalares14.
3.11 Prevenção
Conhecer os fatores de risco possibilita o
desenvolvimento de ações e cuidados preventivos para o
controle de infecção do sítio cirúrgico. É fundamental que a
equipe de saúde tenha conhecimento técnico científico sobre
esse tipo de IRAS para assim prestar cuidados planejados
que possam garantir o controle de infecções10.
As medidas de prevenção podem ser divididas em: préoperatórias, cirúrgicas e pós-operatórias. O banho com sabão
comum ou antisséptico que deve ser tomado antes da
cirurgia; somente realizar tricotomia se necessária,
imediatamente antes do procedimento cirúrgico com
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aparelho elétrico; suspender o uso de cigarros por pelo
menos 30 dias antes da cirurgia e manter a glicemia sob
controle; a profilaxia antimicrobiana deve ser realizada até 1
hora antes do procedimento cirúrgico e não deve ser
estendida por mais de 24 horas6.

[8] OLIVEIRA, E. M; PAULA, J. B. Fatores associados à infecção de sítio
cirúrgico em pacientes idosos submetidos à cirurgia cardíaca com
esternotomia. Saúde (Sta Maria). 2014;40(1):37-44.
[9] RIBEIRO, J. C; SANTOS, C. B; BELLUSSE, G. C; REZENDE, V. F;
GALVÃO, C. M. Ocorrência e fatores de risco para infecção de sítio
cirúrgico em cirurgias ortopédicas. Acta Paul Enferm. 2013; 26(4):353-9.

4. CONCLUSÃO
Com presente estudo percebemos que a maioria dos fatores
relacionados a ISC são evitáveis, como a tricotomia que deve
ser realizada com barbeador elétrico e o banho que deve ser
tomado o mais próximo possível da cirurgia, visto que grande
parte dos microrganismos são provenientes da microbiota do
próprio paciente. Outra causa evitável de ISC são as falhas no
processo de limpeza dos instrumentais e dispositivos médicos.
Sendo assim, identificar estes fatores aos quais o paciente está
exposto e os fatores relacionados ao período pré-operatório
podem minimizar a sua ocorrência durante o período de
internação e o processo de reabilitação cirúrgica.

[10] ERCOLE, F. F; FRANCO, L. M. C; MACIEIRA, T, G, R;
WENCESLAU, L. C. C; RESENDE, H. I. N; CHIANCA, T. C. M. Risco
para infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidos a cirurgias
ortopédicas. Rev. Latino-Am. Enfermagem nov.-dez. 2011;19(6):[08 telas].
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Florais de Bach e espiritismo
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Abstract A correlation between the Bach flower remedies and the Spiritism (as decoded by Allan Kardec) is stablished. It is pointed
out the similarities between Dr. Bach thinking about life and diseases and the Spiritism philosophy. It is also speculated that the
flower remedies were “inspired” by superior spirits.

Keywords: Spiritism, Bach flower remedies.

1. INTRODUÇÃO

Embora sobre eles também pairem (como de resto
com relação a todas as abordagens curativas ditas
“alternativas”) dúvidas e críticas, os florais de Bach tem se
estabelecido, ao longo das últimas décadas, como uma
abordagem de cura, tanto para humanos como para animais
[1,2].
O propósito do presente artigo é, como seu título
indica, estabelecer os “pontos de contato” entre o tratamento
floral (especificamente os florais de Bach, visto existirem
vários outros sistemas) e o espiritismo. Conforme veremos,
são muitos esses “pontos de contato”.

2. ABORDAGEM
SIMILITUDES

FLORAL

2.1. Obtenção dos florais

E

ESPIRITISMO:

Os florais de Bach, como seu nome sugere, são
obtidos, essencialmente, a partir de flores (são 38 florais, ao
todo), muito embora em alguns deles outras partes da planta
também sejam empregadas. Contudo, não se trata de uma
abordagem fitoterápica, como aquela que empregamos ao
utilizarmos um chá, por exemplo, em que a água quente (por
decocto ou infusão) encarrega-se de extrair da planta grande
parte de suas substâncias químicas sendo elas, em última
análise, as responsáveis pela ação medicamentosa.
Não obstante alguns pouco florais serem obtidos
por fervura (Chestnut Bud e Willow, por exemplo), o
método para obtenção da “tintura mãe” da maioria dos
florais (a partir da qual as soluções estoques e, por fim, os
fracos tratamento, serão preparados), consiste em colocar as
flores em água, e expô-las ao raios de sol da manhã.
Tão “suave” abordagem torna pouco provável uma
extração química, como a já referida para o chá, etc.
Contudo, se os florais surtem efeito (e surtem), o
que se estará, afinal “extraindo” das flores, de forma a que os
florais surtam efeito ? Algum tipo de matéria fluídica ?
Podemos apenas especular.
Nas palavras de Julian Barnard [3]:
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Os remédios receberam o nome das flores e, de
fato, não é a planta inteira que representa a qualidade
curativa, mas a energia que está dentro da flor. Essa energia
é extraída de modo muito simples, mas com extremo cuidado
(...).

Os florais (embora muitas vezes chamados de
remédios florais, não são classificados, pela Anvisa, como
tal, de forma que são comercializados “sem receita”, não
sendo preciso ser médico para prescreve-los) não atuam,
propriamente falando, nem sobre o corpo, nem sobre a
mente, mas sobre (o espírito ? o períspirito ?) o equilíbrio
energético do indivíduo, o que traz, por óbvio,
consequências sobre sua saúde mental (emocional) e física,
de tal sorte que os florais podem, em princípio, curar males
“da mente e do corpo”.
A própria escolha das flores (como saber qual serve
para isso ou para aquilo, sem a tradicional abordagem
fitoquímica, com purificação dos extratos, testes de
laboratório, etc. ?), efetuada mediante “sintonização”, sugere
uma inspiração para tais escolhas, no sentido que a doutrina
espírita costuma conferir a este vocábulo, ou seja, aquilo que
ao indivíduo parece ideia sua, foi-lhe na verdade “sugerido”,
“inspirado”, por espíritos superiores desencarnados.

florais, fica fortemente estampada em suas próprias palavras
[5]:

A ação desses remédios consiste em elevar nossas
vibrações e abrir nossos canais para a percepção do Eu
Espiritual; em inundar nossa natureza com a virtude
particular de que precisamos, e em expurgar de nós o erro
que causa o mal. Elas são capazes, como uma música bonita
ou qualquer coisa gloriosa, que nos eleva e inspira, de alçar
nossa própria natureza, de aproximar-nos de nossa alma e,
por esse mesmo ato, de dar-nos paz e aliviar nossos
sofrimentos. Elas não curam atacando a moléstia, mas
inundando-nos o corpo com as formosas vibrações da nossa
Natureza Superior, na presença das quais a moléstia se
derrete, qual neve ao calor do sol.
Não haverá cura verdadeira se não houver
mudança na aparência, paz de espírito, e felicidade interior.
..........................
A doença é, em sua essência, o resultado do conflito
entre a Alma e a Mente, e apenas será erradicada por meio
de esforços espirituais e mentais.
..........................

2.2. A abordagem do Dr. Bach: similitudes com a
doutrina espírita
Em seu livro “Cura-te a ti mesmo - uma explicação
da causa real e cura da doença” [4], publicado pela primeira
vez em 1931, o Dr. Edward Bach (1886-1936; médico de
formação), expõe os fundamentos de sua abordagem
curativa, manifesta nos florais. Trata-se, assim entendo, de
pequena obra prima da espiritualidade, cuja leitura a todos
recomendo.
Esse livro, embora não seja uma obra mediúnica ou
espírita, traz, em suas proposições e ensinamentos, palavras
que ficariam muito bem postas na boca de um espírita. O
próprio título de seu livro, “Cura-te a ti mesmo”, adequa-se,
sobremaneira, às proposições da doutrina espírita.
Curiosidade: obra espírita com o mesmo título (João
Nunes Maia, pelo espírito Miramez; primeira edição 1982)
foi publicada.
Ouçamos, assim, algumas das palavras (excertos)
de Edward Bach [3]:

O principal motivo para o fracasso da ciência
médica moderna é que ela está lidando com os resultados, e
não com as causas. Por muitos séculos a verdadeira
natureza da doença foi mascarada pelo materialismo, e
assim deu-se à própria doença a oportunidade de estender
suas garras, já que não tem sido atacada em sua origem.

A similitude entre algumas das proposições da
doutrina espírita e a proposta de cura de Bach, por meio dos

O sofrimento tem o poder de nos abrir os olhos
para algumas verdades que de outra forma nunca veríamos
e ele jamais será erradicado até que estas verdades sejam
assimiladas.
..........................
Para se entender a natureza da doença, é
necessário que certas verdades fundamentais sejam
conhecidas.
A primeira delas é que o homem tem uma Alma, que
é seu verdadeiro eu; um Ser Divino, Poderoso, Filho do
Criador de todas as coisas, do qual o corpo, embora templo
terreno desta Alma, é somente o menor dos reflexos; que
nossa Alma, nossa Divindade que reside dentro de nós e ao
nosso redor, determina nossos caminhos da maneira que
deseja e, à medida que permitimos isso, passa a nos guiar,
nos proteger e encorajar, vigilante e benevolente, para que
sempre aproveitemos ao máximo: já que Ele, nosso Eu
Superior, sendo uma centelha do Todo-Poderoso, é,
portanto, invencível e imortal.
O segundo princípio é que nós, como nos
conhecemos neste mundo, somos personalidades aqui
colocadas com o objetivo de alcançar todo o conhecimento e
experiência que podem ser obtidos por meio da existência
terrestre, do desenvolvimento das virtudes de que
precisamos e eliminando tudo o que está errado dentro de
nós, assim avançando em direção à perfeição de nossas
naturezas. A Alma sabe qual o ambiente e quais as
circunstâncias que melhor nos permitirão fazer isso e, desse
modo, nos coloca naquela condição de vida mais adequada
a esse objetivo.
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Em terceiro, precisamos perceber que a curta
passagem por esta Terra, passagem esta que chamamos de
vida, é apenas um momento no curso de nossa evolução,
assim como um dia na escola está para uma vida, e embora
possamos agora apenas enxergar e compreender esse único
dia, nossa intuição nos diz que nosso nascimento está
infinitamente longe de nosso início, e a morte está
infinitamente longe de nosso fim. Nossas Almas, que na
verdade somos nós, são imortais, e os corpos, de que temos
consciência, são temporários; apenas cavalos que guiamos
durante uma jornada, ou instrumentos que utilizamos para
realizar uma tarefa.
Segue-se, então, um quarto grande princípio, que
diz que, enquanto nossas Almas e nossas personalidades
estiverem em harmonia, tudo será alegria e paz, felicidade e
saúde. O conflito surge quando nossa personalidade é
desviada do caminho determinado pela Alma, seja por causa
de nossos desejos terrenos, seja pela persuasão de outros.
Este conflito é a causa principal da doença e da
infelicidade.(...).

Nesse trecho, Bach parece fazer distinção entre a
Alma e a personalidade. Em verdade, sua interpretação
parece do tipo “freudiana”, e o conflito a que ele se refere
parece mais de ordem psicológica, etc. Contudo, o conflito
entre a Alma e a personalidade, tal como posto por ele,
assemelha-se a uma não conformidade entre a vida que o
indivíduo leva como encarnado e aquela que ele deveria
levar, tendo em vista seu propósito de evolução espiritual.
..........................
E, deste modo, para uma cura completa, não
apenas meios físicos devem ser utilizados, escolhendo
sempre os melhores métodos conhecidos na arte de curar,
mas também é necessário que nós mesmos nos esforcemos
ao máximo para eliminar quaisquer falhas em nossa
natureza, porque a cura final e completa vem de dentro, da
própria Alma que, através da Sua bondade, irradia
harmonia por toda a personalidade, quando se permite isso.
..........................

Tendo em vista que a publicação do Livro dos
Espíritos data de 1857, alguns poderiam supor uma possível
influência da doutrina espírita sobre o pensamento de Bach.
Contudo, isso explicaria suas palavras/pensamentos, mas não
os efeitos curativos que os florais possuem.
Embora, é claro, possamos apenas especular, nos
fica a forte sensação de que a “sintonização” das flores por
Bach, bem como o desenvolvimento de sua metodologia de
produção dos remédios florais, lhe foram possivelmente
sugeridas (inspiradas) por espíritos superiores.
Assim, os remédios florais de Bach seriam a
manifestação, em nosso planeta, de uma ciência de cura
conhecida pelos desencarnados.
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1. INTRODUÇÃO

(...). A Religião foi emparedada no sombrio
ergástulo dos dogmas e dos mistérios; a Ciência foi
enclausurada nas baixas camadas da matéria. Não é essa a
verdadeira religião, nem a verdadeira ciência. Bastará nos
elevemos acima dessas classificações arbitrárias para
compreendermos que tudo se concilia e reconcilia numa
visão mais alta.

Léon Denis

No chamado pentateuco kardekiano, nos quais a
doutrina espírita está codificada (O livros dos espíritos,
1857; O livro dos médiuns, 1861; O evangelho segundo o
espiritismo, 1864; O céu e o inferno, 1865; A gênese, 1868)
[1-5], há toda uma série de afirmações/proposições de caráter
ou com implicações de natureza científica que, se tidas como
verdadeiras, representariam uma verdadeira revolução no
pensar e fazer científicos.
Em outras obras, como no “Evolução em dois
mundos” (1958), pelo espírito André Luiz (psicografado por
Chico Xavier e Waldo Vieira) [6], há uma verdadeira síntese
da gênese biológica/evolutiva da vida na terra, com
afirmações técnicas/científicas de grande profundidade e
magnitude.
Reapresentar algumas dessas proposições e discutilas, à luz dos conhecimentos científicos atualmente
existentes, é objetivo dos mais meritórios, e no presente
artigo, bem como em outros que pretendemos escrever, nos
dedicaremos a essa tarefa.
Não se trata, portanto, de procurar explicar as bases
físicas da doutrina espírita, nem tão pouco trabalho que tenha
por propósito confirmar ou refutar a doutrina espírita em si,
ou as proposições de caráter científico que nela estão
contidos.
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Nem se trata, tão pouco, de apresentar, aqui,
resultados ou proposições de experimentos científicos com
vistas a demonstrar a veracidade das manifestações espíritas,
como nas célebres obras de Crookes e Wallace.
O que se procurará, no presente artigo e nos
seguintes, é discutir as proposições científicas contidas em
algumas das mais destacadas obras espíritas e avaliar-lhes,
com a maior profundidade de que sejamos capazes, a sua
correção e atualidade, em face dos modernos conhecimentos
científicos.
No artigo presente, nos dedicamos à matéria e ao
espaço, tal como descritos no Livro dos Espíritos
Conforme veremos, muito embora as respostas
dadas fossem, forçosamente “adaptadas” ao conhecimento
científico da época (a fim mesmo de que Kardec e os demais
encarnados pudessem entende-las) sua correção permanece,
mesmo à luz da ciência do século XXI.
.

2. A MATÉRIA E O ESPAÇO NO LIVRO DOS
ESPÍRITOS
22. Define-se geralmente a matéria como sendo — o que
tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os
sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas
definições?

Destaque-se que a resposta dada a essa pergunta, afirma,
claramente, que toda a matéria conhecida é formada, em
verdade, por um único elemento (não necessariamente no
sentido que é dados à palavra elemento, quando falamos em
elemento químico, por exemplo), ou seja, todos os diferentes
elementos químicos e, por conseguinte, toda a matéria
conhecida, não passaria, em certo sentido, de
“transformações” de uma matéria única e primordial.
Veja-se com isso que, não obstante o uso de meios não
capazes de promover a desejada “transmutação”, o sonho
alquímico da conversão de metais menos nobres em ouro [7],
não era, de um ponto de vista teórico, absolutamente
impossível.

31. Donde se originam as diversas propriedades da
matéria?
“São modificações que as moléculas elementares sofrem,
por efeito da sua união, em certas circunstâncias.”
Um bom exemplo da veracidade dessa afirmação é a
conhecida diferença entre grafite e diamante: não obstante
ambos serem feitos de carbono, apenas, a cor e outras
propriedades físicas são-lhes assombrosamente diferentes,
tudo em função, tão somente, de arranjos diferentes dos
átomos de carbono, em cada caso.

“Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais
senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados
que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil, que
nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é
sempre matéria. Para vós, porém, não o seria.”

33. A mesma matéria elementar é suscetível de
experimentar todas as modificações e de adquirir todas
as propriedades?

(ver comentário à pergunta 36).

“Sim e é isso o que se deve entender, quando dizemos que
tudo está em tudo!”

29. A ponderabilidade é um atributo essencial da
matéria?
“Da matéria como a entendeis, sim; não, porém, da matéria
considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil
que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso,
entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria
pesada.”
(ver comentários às perguntas 30 e 36).
30. A matéria é formada de um só ou de muitos
elementos?
“De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais
simples não são verdadeiros elementos, são transformações
da matéria primitiva.”

34. As moléculas têm forma determinada?
“Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois
capazes de apreciá-la.”

Devemos nos lembrar que o livro dos espíritos é de 1857.
Logo, bem antes do surgimento de técnicas de determinação
estrutural por excelência (como a difratometria de raios-X)
ou outras, capazes de, se adequadamente empregadas,
permitir a elucidação estrutural de moléculas, como a
espectroscopia na região do infravermelho e a ressonância
magnética nuclear (protônica, de carbono 13, etc.). Logo, a
afirmação “porém não sois capazes de apreciá-la” era
adequada para a época.

a) — Essa forma é constante ou variável?
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“Constante a das moléculas elementares primitivas; variável
a das moléculas secundárias, que mais não são do que
aglomerações das primeiras. Porque, o que chamais
molécula longe ainda está da molécula elementar.”

35. O Espaço universal é infinito ou limitado?
“Infinito. Supõe-no limitado: que haverá para lá de seus
limites? Isto te confunde a razão, bem o sei; no entanto, a
razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá
com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera
em que vos achais que podereis compreendê-lo.”
A “ampliação” do espaço observável e “estudável”, trazida
por instrumentos como o telescópio Hubble, atestam a
veracidade dessa assertiva.
Em 2016, uma galáxia distando 13,4 bilhões de anos-luz da
terra (um ano luz é a distância que a luz percorre em um ano,
≈ 9,5 trilhões de quilômetros) foi descoberta [8]. Ou seja,
mesmo com os mais modernos instrumentos de observação,
conseguimos, quando muito, ampliar nossa noção de
“infinito”.

36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no Espaço
universal?

“Não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado
por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos.”

A resposta dada a essa pergunta nos remete,
inevitavelmente, à chamada “matéria escura” (“dark matter”,
a qual ainda não diretamente detectada, e que constitui,
estima-se, cerca de 85% da massa do universo), que,
segundo propõe a moderna cosmologia, está presente em
todo o universo e molda sua forma.
Propõe-se que a chamada matéria escura (que
recebe esse nome em função de sua natureza elusiva, bem
como pelo fato de, aparentemente, não interagir com a
radiação eletromagnética, não sendo parte do espectro
eletromagnético), seja composta por partículas elementares
ainda não descobertas. Sua “detecção” ocorre, assim, por via
indireta, mediante interação gravitacional com a matéria
“comum” presente no universo [9].
Ao lado da “dark matter”, haveria ainda a “dark
energy”, mais poderosa que a atração gravitacional.
Não obstante trabalho recente [10] que propõe que a
existência da “dark matter” e da “dark energy” são seriam
necessárias para explicar o movimento das estrelas nas
galáxias e a acelerada expansão do universo, a existência da
“dark matter” é pensamento majoritário, preponderante, na
cosmologia, e sua semelhança com a “matéria que te escapa
aos sentidos e aos instrumentos”, é patente.

39. Poderemos conhecer o modo de formação dos
mundos?
“Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis
compreender é que os mundos se formam pela condensação
da matéria disseminada no Espaço.”
A moderna cosmologia, na tentativa de entender a formação
da terra, do nosso sistema solar, e do universo, tem apenas
demonstrado a veracidade dessa assertiva: os mundos se
formam pela condensação da matéria disseminada no Espaço

41. Pode um mundo completamente formado
desaparecer e disseminar-se de novo no Espaço a matéria
que o compõe?
“Sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos.”
A moderna cosmologia, auxiliada pela radioastronomia e por
instrumentos como o telescópio Hubble, tem, justamente,
confirmado que tanto estrelas como planetas “nascem” e
“morrem”, constantemente.
60. É a mesma a força que une os elementos da matéria
nos corpos orgânicos e nos inorgânicos?
“Sim, a lei de atração é a mesma para todos.”
Como sabemos modernamente, quer para os compostos
orgânicos, quer para os inorgânicos, as forças (tipos de força)
atrativas intermoleculares e intramoleculares, são as mesmas,
com os modernos conceitos de ligação iônica e ligação
covalente (essa última expressa, essencialmente, nas Teoria
da Ligação de Valência e na Teoria dos Orbitais
Moleculares) [11] aplicando-se, em maior ou menor
extensão,
a
todas
as
substâncias
químicas,
independentemente de sua origem ou natureza.
.
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OS
CAMINHOS
E
DESCAMINHOS
ESPIRITISMO BRASILEIRO

DO

Por certo não sou o primeiro a perceber e dizer isso,
mas iniciemos com uma fundamental constatação: o
espiritismo, tal como preconizado por Allan Kardec, perdeu
seu rumo.
Guardadas, por certo, as diferenças históricas, bem
como respeitadas, por óbvio, as devidas proporções, deu-se
com o espiritismo algo similar ao acontecido com o
cristianismo.
Este último, aprisionado pela Igreja de Roma,
perdeu toda a sua beleza, simplicidade e força originais,
convertendo-se (ou antes, sendo convertido), numa religião,
enchendo-se de vícios e equívocos.
O espiritismo, por sua vez, e, repetimos, tal como
preconizado por Kardec (o que se reflete, de forma
inequívoca, em suas obras), desnaturou-se.
No tempo de Kardec, a rápida difusão da doutrina
pelo planeta, incluindo-se aí diversos países da civilizada
Europa, levou o Mestre de Lyon a, em muitos de seus

escritos, afirmar que era irreversível a presença e expansão
da doutrina.
Não obstante, por razões específicas e locais, a
começar pelo progressivo desmantelamento da Sociedade
Espírita por ele fundada, com o advento de seu desencarne,
até fatores históricos de larga envergadura, como as duas
Guerras Mundiais que assolaram a Europa no século XX, a
consolidação e expansão do espiritismo não se verificaria.
Fenômeno dos mais curiosos, seria em terras do
novo mundo, e falamos especificamente do Brasil, que o
espiritismo se fixaria, ganharia raízes e expandiria o número
de seus adeptos. Assim, é ao espiritismo, tal como ele se
apresenta atualmente no Brasil, que nos referimos no
presente artigo.
Seria Kardec o primeiro a afirmar, em muitos
momentos, e em várias de suas obras, que o espiritismo é
uma ciência, e que tem, por óbvio (como, aliás, toda
verdadeira ciência), uma projeção filosófica e, no caso
específico do espiritismo, em função mesmo de seu objeto de
estudo, uma profunda e não menos importante projeção no
plano religioso.
Não obstante, e propriamente falando, o espiritismo
não é uma religião. Até porque, e ficando apenas com sua
componente religiosa, o espiritismo não é outro senão o
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cristianismo (percebe-se que digo cristianismo, e não
catolicismo), visto que a moral espírita não é outra que não a
própria moral cristã.
Segundo o próprio Kardec, o espiritismo seria a
terceira revelação (com as revelações efetuadas por Moisés e
por Jesus constituindo as duas primeiras).
Ficando ainda em seu aspecto religioso (ou religiosofilosófico), em A Gênese, diria Kardec [1]:

O que o ensinamento dos espíritos acrescenta à
moral de Cristo é o conhecimento dos princípios
que regem as relações entre mortos e vivos, Eles
completam as noções vagas que ele havia dado a
respeito da alma, de seu passado e de seu futuro,
sancionando a doutrina cristã pelas próprias leis
da natureza.

A febre dos “romances espíritas”, psicografados (?),
muitos deles com conteúdo duvidoso e mesmo chulo, sem
qualquer verdadeiro vínculo com os preceitos da doutrina,
por certo que não têm contribuído, em nada, para que a
comunidade espírita se eduque, nem tão pouco para que a
comunidade, em geral, passe a compreender e respeitar o
espiritismo.
Não se poderia, nem mesmo como hipótese, atribuir
o declínio do espiritismo à ausência ou diminuição do
número de médiuns. Tomemos, como esclarecimento, as
palavras do próprio Kardec [2]:

A mediunidade, ou faculdade de
comunicar-se com os Espíritos, não
constitui o fundo do Espiritismo, sem o
que, para ser espírita, fora preciso ser
médium; não passa de um acessório, um
meio de observação, e não a ciência, que
está toda inteira na doutrina filosófica. O
Espiritismo não está mais subordinado aos
médiuns do que a Astronomia a uma
luneta; e a prova disto é que se pode fazer
Espiritismo sem médiuns, como se fez
Astronomia muito tempo antes de haver
telescópios.

O espiritismo sustenta-se sobre o tripé CiênciaFilosofia-Religião. No Brasil, apenas o último membro desse
tripé realmente floresceu e, como todo corpo que sustenta-se
em um tripé, a falta ou atrofia dos outros dois membros está
por fazer definhar o espiritismo.
Não por acaso, verifica-se que salvo as exceções
(que são, efetivamente, exceções), a evolução do espiritismo,
de um ponto de vista científico e filosófico/doutrinário,
estacionou com o que nos legou Kardec.
O que veio depois (repetindo: estou a falar do
espiritismo no Brasil, até porque não conheço a realidade em
outros países) a título de evolução científica e
filosófico/doutrinária, foram, quase sem exceção, e em
verdade, deturpações da doutrina, obrigando a todos quanto
desejem não perder-se no caminho, a manter os olhos sempre
postos naquele que, decorridos já mais de cento e cinquenta
anos de seu desencarne, permanece, ainda, como o grande
farol espírita: Allan Kardec.

Embora como em todo fenômeno humano, haja nele
uma insuperável complexidade, essa “desnaturação” do
espiritismo que tem se verificado, sobretudo nas últimas
cinco décadas, pode ter algumas causas apontadas.
Enfrentamos a questão:

a)

Na Física, após Galileu tivemos um Isaac Newton e,
após esse, um Einstein. Mal comparando, é como se o
espiritismo tivesse tido seu Newton, mas tivesse parado por
aí.
No Brasil, podemos dizer que apenas a componente
religiosa do tripé realmente fincou raízes, com muitos grupos
e Centros preocupados unicamente com caridade e
assistencialismo, muitas vezes incorporando à sua rotina
preces e rituais quase religiosos, transformando o espiritismo
“à brasileira”, numa versão açucarada e simplória do
cristianismo ou, pior, do catolicismo.
O espiritismo padece, em boa medida, de um tipo
de “igrejismo”, com os espíritas comportando-se, em muitas
ocasiões,
como
espécie
de
“neocatólicos”
ou
“neoevangélicos”.
Nesse contexto, muitos eventos espíritas estão
recheados de palestras que, não obstante a relevância dos
temas, são mais do estilo “autoajuda”, etc., com muitos dos
palestrantes espíritas dedicando-se a temas/palestras que de
efetivamente espíritas têm, não raro, muito pouco.

Espiritismo dá muito trabalho: ser efetivamente
espírita significa instruir-se na doutrina e, para
tanto, a leitura (e estudo) de muitos milhares de
páginas se faz necessária: o pentateuco kardekiano,
os doze volumes da revista espírita (os volumes
editados por Kardec: 1858-1969), as obras de León
Denis, Gabriel Delanne, etc., etc.;

b) Infelizmente, num país onde o estudar (o verdadeiro
estudar, não apenas o frequentar a escola) não é
uma prioridade (nem entre a chamada classe alta) vide resultados de exames nacionais ou
internacionais que, seguidamente, atestam a
debilidade pátria em línguas e ciências - uma
doutrina que requer muito estudo não poderia
mesmo vicejar, a não ser, é claro, numa versão mais
“popular”, e de “fácil assimilação”;
c)

Mesmo entre os espíritas (os que se assim
declaram-se e consideram-se) o gosto pelo estudo
das obras basilares da doutrina não é muito
acentuado, com a consulta aleatória à passagens do
“Evangelho” (o Evangelho segundo o espiritismo)
sendo a única efetiva consulta às obras doutrinárias;

d) A não devida valorização, entre os espíritas, do
aspecto científico da doutrina. É esse
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aspecto/componente que, além de lançar luz sobre
aspectos fundamentais da vida após a morte, é ainda
elemento fundamental para avaliar-se a correção ou
não de assimilar-se novos conhecimentos ao
espiritismo: vide a metodologia de trabalho do
próprio Kardec, na obra de codificação;
e)

Dentre as “perdas” que ocorreram no espiritismo,
destaque-se sua desconexão com os fundamentos
teóricos./científicos de sua origem, marcadamente
seu abandono dos fundamentais estudos do
magnetismo. Na Revista Espírita de janeiro de 1869
[3] (ou seja, cerca de dois meses antes de seu
desencarne) nos diria Kardec (repetindo, por assim
dizer, o que já dissera em outras oportunidades:

O magnetismo e o Espiritismo são, com
efeito, duas ciências gêmeas, que se
completam e explicam uma pela outra, e
das duas, a que não quer imobilizar-se não
pode chegar ao seu complemento sem se
apoiar na sua congênere; isoladas uma da
outra, detêm-se num impasse; são
reciprocamente como a Física e a
Química, a Anatomia e a Fisiologia.
Com relação especificamente ao magnetismo, vejase que um distanciamento da devida e indispensável
formação teórica, deixa ao abrigo do acaso, de
idiossincrasias do passista e, não raro, de modismos, a
aplicação do “passe” espírita, bem como a fluidificação da
água, etc., dois dos principais “insumos” procurados nos
Centros Espíritas.
A autoridade com que Kardec fala do magnetismo e
de sua irmandade com o espiritismo não é casual: Allan
Kardec, antes de codificar a doutrina espírita, dedicou-se, por
cerca de 35 anos, ao estudo do magnetismo animal,
ciência/doutrina fundada, por assim dizer, por Franz Anton
Mesmer (1743-1815) [4].
Diante dos fatos e argumentos postos, nos parece
urgente um “retorno às origens” por parte dos espíritas, sob
pena mesmo do verdadeiro espiritismo perder-se de vez.
Um bom ponto de partida, assim nos parece, é o
estudo aprofundado das obras doutrinárias basilares, bem
como a submissão à rigoroso e metódico escrutínio de toda
“novidade” doutrinária, ou antes, só admitir como algo a ser
incorporado à doutrina, o que haja passado pelo crivo da
pluralidade de comunicações dos espíritos, bem como pelo
critério de coerência com os ensinamentos já estabelecidos
(como fazia Kardec).
Como disse o escritor paraibano José Américo de
Almeida, ninguém se perde no caminho da volta, porque
voltar é uma forma de renascer.
Tudo isso, é claro, sem perder de vista os
ensinamentos do próprio Kardec, colocando o espiritismo
como uma ciência viva e, como as demais ciências, mutável,

no sentido de sujeita ao aperfeiçoamento de suas teorias e
modelos:

Avançando com o progresso, o Espiritismo
jamais será superado, pois, se novas
descobertas demonstrarem estar em erro
em um determinado ponto, ele se
modificará sobre esse ponto. Se uma nova
verdade se revela, ele a aceita [5].
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Resumo
Fluidos estão entre os temas científicos que despertam grande interesse do Aluno e proporcionam ampla gama de
possibilidades ao Professor. Os princípios que descrevem o comportamento de um fluido podem ser demonstrados por
meio de experimentos simples, realizados em laboratórios dotados de poucos recursos, ou mesmo em sala de aula. Neste
trabalho descreve-se uma dessas possibilidades, onde em um mesmo experimento são demonstrados dois princípios
fundamentais da Mecânica dos Fluidos: o do empuxo – formulado por Arquimedes, e o da transmissão integral da
pressão – postulado por Pascal. Sugere-se um método lúdico para abordagem do problema, onde forças diferentes da
pressão (e. g. atração magnética) podem ser utilizadas para, em um primeiro momento, induzir à formulação de
hipóteses. Em seguida, repete-se o experimento com supressão do dispositivo (e. g., ímã) gerador da força que
supostamente seria o causador do fenômeno. Mediante teste das hipóteses, procura-se chegar ao “segredo” e, assim,
revelar os dois princípios que, de fato, explicam o evento observado. Sugere-se que, ao adotar os procedimentos aqui
descritos, o Professor considere capacitar o Aluno a reproduzir o experimento, permitindo que ele fixe melhor o
conhecimento adquirido sobre os fenômenos envolvidos na demonstração.

Palavras-chave: Fluidos; Pascal; Arquimedes; Experimento; Pressão; Empuxo.

Abstract
Fluids are among the scientific topics that arouse great student interest and provide a wide range of possibilities to the
Professor. The principles that describe the behavior of a fluid can be demonstrated by means of simple experiments
performed in laboratories with few resources, or even in the classroom. This work describes one of these possibilities,
where in the same experiment two fundamental principles of Fluid Mechanics are demonstrated: that of the thrust -
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formulated by Archimedes, and that of the integral transmission of pressure - postulated by Pascal. We suggest a playful
method for approaching the problem, where forces other than pressure (eg magnetic attraction) can be used to induce the
formulation of hypotheses at first. Then, the experiment is repeated with suppression of the force-generating device (e.g.,
magnet) that is supposed to be the cause of the phenomenon. By testing the hypotheses, we try to reach the "secret" and
thus reveal the two principles that, in fact, explain the observed event. It is suggested that, in adopting the procedures
described here, the teacher should consider enabling the student to reproduce the experiment, allowing it to better
capture the knowledge acquired about the phenomena involved in the demonstration.

Keywords: Fluids; Pascal; Archimedes; Experiment; Pressure; Buoyancy.

1. INTRODUÇÃO
Um dos axiomas da educação é que ela tem a capacidade de
proporcionar o aprendizado sem a frustrante, dispendiosa,
quase sempre dolorosa e às vezes traumática experiência do
erro. Contudo, quando planejado para construir o caminho
até a verdade, o erro pode apresentar vantagens didáticas.
Tradicionalmente, identifica-se o sucesso do aprendizado
quando há exata correspondência entre a resposta do Aluno e
o questionamento do Professor. Esse procedimento é
apontado por Assis et al. (2013) como “um obstáculo à
reflexão e à capacidade criadora”. Para eles, a pergunta leva
à formulação de uma hipótese sobre um determinado
conhecimento, dando início ao processo de aprendizado.
Ainda que errada, a hipótese é uma forma provisória de saber
(FREIRE e FAUNDEZ, 1985), e o “erro” cometido pelo
Aluno deve ser considerado um “erro construtivo” (ASSIS et
al., 2013). Portanto, o erro deve fazer parte do aprendizado,
permitindo que o Aluno conquiste um saber mais profundo
(ASSIS et al., 2013; FREIRE e FAUNDEZ, 1985).
Especificamente em situações que tratam de estudos de caso,
Assis et al. (2013) ponderam que o erro construtivo constitui
um processo pedagógico que gera o conflito cognitivo
necessário ao aprendizado e à criação. Assim, para se tornar
agente ativo no processo, o Aluno deve ser estimulado a
perguntar, a refletir de modo crítico, sempre questionando a
“verdade” (ASSIS et al., 2013).
Freire e Faundez (1985, p. 27) enfatizam a importância para
o aprendizado que o ato de questionar deve ter sobre o ato de
responder. De acordo com os autores, “Uma educação de
perguntas é a única educação criativa e apta a estimular a
capacidade humana de assombrar-se, de responder ao seu
assombro e resolver seus verdadeiros problemas essenciais”.
Se em vez de aprender a responder o Aluno é desafiado a
formular perguntas que permitam construir a resposta, o
aprendizado estimulará a criatividade. Quando, por si só, ele
encontra a resposta, o processo educativo terá atingido seu
objetivo. Então, duvidar é saber. Por essa razão, Freire e
Faundez (1985) reprovam o processo de aprendizado onde o
Aluno é incentivado a responder, em vez de perguntar. Para
eles, “Ao perguntar, o Aluno participa de seu processo de
conhecimento e não simplesmente aprende a responder a
uma determinada pergunta com base no que lhe disseram”.

Segundo Freire e Faundez (1985), “A pedagogia da criação
está ligada à pedagogia do erro. Logo, ela deve ser
eminentemente arriscada. Deve ousar-se ao risco, deve
provocar-se o risco, como única forma de avançar no
conhecimento, de aprender e ensinar verdadeiramente. A
força do negativo é fundamental, como dizia Hegel. A força
do negativo no conhecimento é parte essencial do
conhecimento, chama-se a isso erro, risco, curiosidade,
pergunta, etc. É o equivocar-se que permite avançar no
conhecimento”.
Observar, indagar, formular uma explicação provisória,
duvidar, testar a hipótese, identificar o erro, propor uma nova
hipótese e recomeçar o processo são elementos que
compõem o algoritmo que leva ao conhecimento e,
consequentemente, à criatividade.
Desse modo, se errar faz parte do aprendizado e é um direito
do Aluno, por que não explorar o erro? No presente trabalho,
o erro é o ponto de partida para demonstração experimental
de dois princípios fundamentais da Mecânica dos Fluidos.

1.1. O Princípio de Pascal
A teoria que dá suporte ao experimento proposto se baseia
nos princípios de Pascal e de Arquimedes. Ambos serão
evocados no momento do debate sobre as causas do fato
observado, ou seja, após a “descoberta” de que as forças
responsáveis pelo fenômeno não são outras senão a pressão e
o empuxo. Ao chegar a essa etapa, o Aluno deverá saber que
há dois fluidos envolvidos no experimento: água e ar.
Com boa aproximação, a água é considerada um fluido
incompressível e, portanto, sua massa específica não varia
em função da pressão, i. e.,
dρ

[dp]

=0

(1)

líquidos

Sendo: p – pressão exercida sobre o fluido (Pa)
 – massa específica do fluido (kg/m³), dada por

ρ=

m
V

Sendo: m – massa do fluido (kg)

(2)
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V – volume ocupado pelo fluido (m³)
Considerando-se um recipiente contendo água, conforme
esclarece Chaves (2001): “Se a pressão em um dado ponto
do líquido em equilíbrio é aumentada de certo valor, esse
acréscimo é transmitido de forma uniforme a todos os outros
pontos”. Esse princípio foi enunciado por Blaise Pascal
(1623 – 1662), físico e matemático francês, que em 1663
publicou os resultados de seus estudos em Tratado sobre o
Equilíbrio dos Líquidos (NUSSENSZVEIG, 1990).

Escolher um soquete com dimensões aproximadas de 15 mm
de diâmetro e 15 mm de altura. Inspecionar o soquete para
identificar se há orifícios ou rachaduras na superfície do
plástico. Para isso, submetê-lo ao exame visual contra luz.
Inserir o soquete em um tubo de metal (e. g., cobre), cujo
diâmetro tem valor próximo ao do soquete, permitindo o
ajuste adequado entre os dois (Fig. 2).

O Princípio de Pascal é aplicado em dispositivos que
integram o quotidiano moderno, como freios de automóveis,
elevador hidráulico, lâminas de tratores, superfícies de
comando de aeronaves, macaco e prensa hidráulicos.
Por sua vez, como o ar é um fluido compressível, se a
pressão sobre um dado volume de ar aumentar haverá uma
diminuição do seu volume.

1.2. O Princípio de Arquimedes
Chaves (2001) explica que: “Em condições estáticas, um
corpo parcial ou totalmente submerso em um líquido sofre
um empuxo hidrostático para cima igual ao peso do líquido
por ele deslocado”. Matematicamente, a força de empuxo
que um líquido exerce sobre um corpo pode ser expressa por
Fe = ρ.g.V

Figura 1 – Soquetes de plástico.
(3)

Sendo: Fe – força de empuxo (N)
 – massa específica do fluido (kg/m³)
g – a aceleração da gravidade (m/s²)
V – volume fluido deslocado pelo corpo = volume
do corpo (m³)
Esse princípio foi postulado por Arquimedes, físico e
matemático grego (287 – 212 a. C.) que, segundo relato do
historiador Vitrúvio, descobriu a falsificação (substituição de
ouro por prata) da coroa de Herão, rei de Siracusa, sem
destruir a coroa (NUSSENSZVEIG, 1990)

2. MATERIAL E PROCEDIMENTOS
Os procedimentos aqui descritos podem servir de roteiro
para que o Professor realize o experimento em laboratório ou
em sala de aula. Sugere-se que, após a conclusão da prática,
o Aluno construa o seu próprio dispositivo e reproduza o
experimento.

2.1. Preparação do dispositivo
Para compor o copinho flutuador necessário à realização do
experimento, selecionar um soquete plástico cilíndrico,
comumente utilizado para calçar pés de cadeiras ou mesas,
que pode ser encontrado em lojas de material de construção
ou carpintarias (Fig. 1).

Figura 2 – Tubo de cobre inserido em soquete.

Serrar o tubo na mesma altura do soquete. O anel de metal
formado poderá ser recoberto por uma tira de veda-rosca
(teflon) para melhor fixação às paredes do soquete (Fig. 3).
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Figura 4 – Teste de flutuação.
Encher de água uma garrafa PET (com paredes
transparentes), com capacidade para 2 L, até o nível máximo
do gargalo. Inserir cuidadosamente o copinho flutuador na
água, com a parte aberta voltada para baixo, fazendo
coincidir o nível da água na garrafa com a base do copinho
(Fig. 5).

Figura 3 – (a) Anel e flutuador

Figura 5 – Flutuador no interior de garrafa.

Figura 3 – (b) Flutuador pronto para experimento.

Ainda que o nível d’água tenha atingido o limite da garrafa,
apenas para assegurar que só exista ar no interior do copinho
flutuador, despejar água até transbordar (Fig. 6). Esse
procedimento deve ser obrigatoriamente repetido em todas as
ocasiões onde a garrafa for aberta. Cuidadosamente, colocar
a tampa no gargalo e girar para aparafusá-la à garrafa,
evitando inclinar para não deixar escapar a bolha de ar
aprisionada no interior do copinho flutuador ou entrar ar
entre a tampa da garrafa e o copinho.

Encher um recipiente com água e testar a flutuação do
copinho (Fig. 4). Se o copinho afundar na água, adotar o
seguinte procedimento: retirar o anel do soquete; utilizar
lima para desbastar o anel, reduzindo sua massa; reintroduzir
o anel no soquete e submeter o copinho a novo teste de
flutuação. Repetir o procedimento até conseguir fazer o
copinho flutuar na superfície da água. Atenção: desbastar o
anel até deixar o copinho na eminência de afundar – isso
poupará esforço durante a demonstração.

Figura 6 – Preenchimento da garrafa com água.

2.2. Teste do dispositivo
Testes devem ser realizados antes de transportar o
dispositivo até o local do experimento. Para tanto, colocar o
conjunto garrafa – copinho flutuador sobre uma mesa plana,
envolver a metade inferior da garrafa com uma das mãos e
pressionar, aumentando vagarosamente a força aplicada.
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Verificar o surgimento do copinho flutuador, que sairá do
“esconderijo” sob a tampa da garrafa (Fig. 7).

Figura 7 – Flutuador saindo do “esconderijo”.

Aumentar a pressão para o copinho descer com pequena
velocidade, até atingir o fundo da garrafa. Depois,
lentamente, aliviar a pressão para fazê-lo subir, retornando
ao “esconderijo”. Repetir o procedimento, aplicando pressão
em outros pontos da garrafa. Também testar aplicar pressão
para equilibrá-lo no meio da garrafa. Se muita força for
necessária para deslocá-lo, significa que o anel foi
desbastado em excesso. É necessário refazer o anel, até
conseguir variar a flutuação com esforço mínimo. Se o
copinho rodopiar durante a descida ou subida, liberando o ar
contido em seu interior, significa que o conjunto está
desbalanceado. Para eliminar o problema, ajustar o anel
simetricamente no interior do soquete. Atenção: nenhuma
bolha de ar deve existir na garrafa, exceto a que ocupa o
interior do copinho.

2.3. Realização do experimento
Os procedimentos aqui descritos foram adotados pelos
autores em demonstrações realizadas em aulas para turmas
dos ensinos médio, técnico e superior, em cursos regulares e
de extensão universitária, ministrados em escolas públicas e
em instituições federais de ensino. Recomenda-se que, no
caso do ensino médio, a demonstração seja realizada
somente após as aulas em que os temas aqui tratados foram
abordados teoricamente.
O dispositivo composto pela garrafa com água e copinho
flutuador deve ser cuidadosamente transportado até o local
de realização do experimento. Para preservar o elemento
surpresa da demonstração, é importante que nenhum Aluno
esteja presente durante a etapa de preparação.

Uma vez que o elemento surpresa é o principal fator
explorado na abordagem aos dois princípios da Mecânica
dos Fluidos atinentes ao experimento, em nenhum momento
o Aluno deve ser informado do conteúdo que será ministrado
na aula de demonstração – exceto tratar-se de fluidos,
enfatizando-se o plural da palavra.
A parte lúdica da demonstração pode ser executada
invocando-se temas que compõem o imaginário popular,
como a “força do pensamento” ou a “energia positiva”. Em
uma demonstração realizada durante um curso de extensão
ministrado em uma instituição federal de ensino, alguns
Alunos foram convidados a colocar uma das mãos sobre a
cabeça do Professor e, ao mesmo tempo, tocar a tampa da
garrafa com o dedo indicador da outra mão. Enquanto os
demais Alunos observavam a demonstração, o Professor,
sentado junto à mesa, mantinha uma mão na base da garrafa,
segurando-a para “fazer o contato”, e colocava a outra mão
na cabeça do Aluno, para “fechar o circuito da força do
pensamento”. Nada aconteceu durante o procedimento com o
primeiro, o segundo ou o terceiro Aluno. Em seguida, o
Professor convidou os três Alunos para repetir o
procedimento “somando” as “forças do pensamento”. Assim,
quando os Alunos colocaram uma das mãos sobre a cabeça
do Professor e tocaram com o dedo indicador a tampa da
garrafa, o Professor tocou a cabeça de um dos Alunos e, ao
mesmo tempo, discretamente, aumentou a pressão sobre a
parede da garrafa, fazendo o copinho descer.
O experimento poderá ser repetido com Alunos movendo um
ímã próximo à garrafa, onde somente aqueles com “energia
positiva” conseguirão fazer o copinho deslocar-se. Também
pode ser usado um aro de metal, em vez de ímã. Há várias
possibilidades que podem ser exploradas.
Chegado o momento de desmistificar o experimento, ou seja,
revelar o “segredo”, o Professor deverá convidar cada Aluno
– sem exceção, a experimentar o processo. Quando todos
tiverem participado da experiência, o Professor demonstrará
que o fenômeno ocorre independente do ponto de aplicação
da força. Dando prosseguimento à aula, os Alunos serão
desafiados a explicar o fato observado.
Para facilitar o processo de inferência por parte do Aluno,
deve-se deitar a garrafa sobre a mesa e permitir que a bolha
de ar escape do interior do copinho. Depois, basta solicitar
que um dos Alunos aplique sua força máxima às paredes da
garrafa (utilizando ambas as mãos), enquanto os demais se
concentram em observar o comportamento da bolha de ar.
O Professor pode solicitar que um Aluno desenhe um
diagrama simplificado do dispositivo, ilustrando o copinho, a
bolha de ar e a garrafa com água. Para completar, pede-se
aos demais Alunos para identificar as forças envolvidas no
fenômeno.
Se após esses procedimentos os Alunos ainda não
conseguirem inferir a explicação do fenômeno, o Professor
deverá indagar sobre o comportamento do volume de ar no
interior do copinho nas duas situações relativas às posições
ocupadas pelo copinho. Então, ele poderá sugerir a
construção do diagrama de forças para os dois casos:
(a) quando o copinho se encontra na parte superior da garrafa
(bolha de ar com volume maior); e
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(b) quando o copinho se encontra no fundo da garrafa (bolha
de ar com volume menor).
Com ajuda do Professor, um Aluno será solicitado a escrever
a equação do balanço de forças para a situação de equilíbrio
do copinho, ou seja

Sendo:

Fpeso = Fempuxo

(4)

Fpeso = m.g

(5)

Conquistada a confiança proporcionada pela teoria, o Aluno
estará apto a construir seu próprio dispositivo, o que poderá
ser realizado sob a supervisão do Professor. Em função do
número de Alunos e do tempo disponível, pode-se acelerar
essa etapa valendo-se do artifício de dividir a turma em
grupos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando as equações (3) e (4), o Aluno perceberá que:
(i) quando não é exercida pressão sobre a garrafa, o volume
da bolha de ar contida no interior do copinho será máximo e,
consequentemente, a força de empuxo será superior à força
devido ao peso do copinho, mantendo-o na parte superior da
garrafa, escondido sob a tampa;
(ii) quando se pressiona a garrafa, a força é transmitida pela
água até a bolha de ar no interior do copinho, diminuindo o
volume da bolha e, desse modo, tornando a força de empuxo
inferior à força peso, fazendo o copinho deslocar-se até o
fundo da garrafa;
(iii) finalmente, quando a pressão sobre as paredes da garrafa
é aplicada com uma determinada magnitude, de modo a
manter o copinho no meio da garrafa, as forças peso e de
empuxo se equilibram.

maiores que o necessário para se obter a flutuação dos
copinhos. Assim, os Alunos se concentrarão exclusivamente
no processo de lixar e testar.
Ainda sobre a gerência do tempo dedicado à segunda etapa
do procedimento, é importante verificar antes de iniciar a
aula se as garrafas (reaproveitadas) que serão usadas pelos
Alunos estão estanques.
Durante a parte lúdica que precede a inferência das causas do
fenômeno observado, o Aluno facilmente identificará o
caráter científico e desmistificador que o Professor procurou
associar ao experimento. Os autores acreditam que essa
estratégia contribui para descontrair a turma, deixando-a
mais à vontade para opinar e, portanto, errar – se não é a
“força do pensamento” ou a “energia positiva” ou, ainda, a
força magnética devido ao deslocamento de um ímã próximo
à superfície da garrafa, o que faz o objeto deslocar-se?
Ao experimentar os procedimentos aqui descritos, utiliza-se
o erro como fator de estímulo à dúvida. Da dúvida, surge o
questionamento e esse por sua vez leva à formulação de
hipóteses. As hipóteses conduzem, novamente, ao
questionamento, criando o debate que resultará em
aprendizado e, consequentemente, em criatividade, conforme
os autores puderam constatar.
Por meio de procedimentos triviais, que demandam recursos
materiais domésticos, é possível desenvolver uma prática
que proporciona ampla interação entre Alunos e Professor
em torno de fenômenos que são explicados com base em
dois dos mais fundamentais princípios da Mecânica dos
Fluidos.
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Perispírito, transplante de órgãos e memória
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Abstract In the present article, we will show that the "cell explanations" fail to seek an explanation for the phenomenon
of memory transmitted by the transplanted organ, only on biological bases, and that when analyzing the question from the
spiritist point of view and reasoning on the basis of existence and properties of the perispirit, everything becomes clear
and rational. Thus, the explanation of the transfer of "memories" (facts, affections, etc.), from the donor to the
transplanted one, would be explained by the transference (even in small quantity) of perispiritual matter between one and
the other. The fact that the heart is the organ with the shortest time between removal and implantation, suggests that cases
of "transferred memories" should be more common in the case of transplants of this organ.
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1. INTRODUÇÃO
“Tentar explicar de que maneira o corpo
está unido ao pensamento, seria pura
perda de tempo. Evidentemente, os nervos
e o cérebro aí estão em íntima ligação;
mas, em que relação? Eis o que é
impossível definir. A julgar pela rapidez e
pela variedade infinita dos fenômenos da
percepção, parece extremamente provável
que há no cérebro e nos nervos uma
substância infinitamente mais sutil do
que permitiram descobrir a observação e
a experiência. Assim, pode-se supor que a
união imediata do corpo com a alma, da
matéria com o espírito se dá por
intermédio de um corpo fluídico invisível,
de uma espécie de elemento etéreo
inacessível para os nossos sentidos, e que
talvez represente para o calor, para a luz e

para eletricidade o que estes representam
para o gás. O movimento é produzido mais
facilmente pela matéria rarefeita, e todos
sabem que agentes imponderáveis, tais
como a eletricidade, derrubam as mais
fortes construções. Não me parece
improvável que alguma coisa do
mecanismo refinado e indestrutível da
faculdade pensante, adira, mesmo após a
morte, ao princípio sensitivo. Porque,
malgrado à destruição pela morte dos
órgãos materiais, como os nervos e o
cérebro, sem dúvida a alma pode
conservar, indestrutivelmente, algo dessa
natureza mais etérea. Às vezes eu penso
que as faculdades chamadas instintivas
pertencem a esta natureza requintada. A
consciência parece ter uma fonte
inacessível e permanecer em relação
oculta com uma existência anterior.”
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Sir Humphry Davy (citação reproduzida na
Revista espírita, 1869, Edição FEB, p.
306-307)

A literatura tem reportado curiosos casos de
indivíduos transplantados que, uma vez tendo recebido um
órgão de outra pessoa (um coração, por exemplo) passam,
uma vez tendo se restabelecido, a adotar determinados
hábitos que eram do indívíduo já falecido, de quem recebera
o órgão [1].
Assim, alguém de recebeu o coração de um exciclista, pro exemplo, e muito embora tenha sido durante
toda a vida um não praticante de esportes, passa a sentir uma
forte vontade de andar de bicicleta, adquire petrechos
diversos daquele esporte e passa a praticá-lo intensamente,
etc.
Fica evidente que o transplante operou algum tipo
de transformação do indivíduo (que nao se confunde com a
simples busca por uma vida mais saudável, etc.), e que o
órgão transplantado tem algo (ou muito, ou tudo) a ver com
os novos hábitos do indivíduo.
Tendo em vista que por razões legais e éticas o
transplantado, via de regra, não conhece a identidade do
doador, fica, de plano, afastada qualquer hipótese de
autosugestão.
A análise ou tentativa de explicação para tais
fenômenos usualmente é feita tentando-se explicar como as
células (mesmo as células de outros órgãos, que não o
cérebro) seriam capazes de reter memórias. Tal aborgadem,
por sua vez, enseja a crítica também focada em como as
células de órgão diversos não são ou não poderiam ter
capazes de guardar memórias, etc.
Mesmo fora do contexto tratado no presente artigo
(“transferência“ de memórias entre doador e recetor de
órgãos), o entendimento da memória, em bases puramente
neurobiológicas, é ainda alvo de estudos e controvérsias,
buscando-se o entendimento dos aspectos da retenção
(persistência) e da transiência no mecanismo da memória [2].
Embora o contexto já tenha deixado claro, não
estamos a falar, aqui, de memória celcular/biológica, no
sentido de resposta celular a um estímulo [3], mas no sentido
mais comum do termo memória: memória de fatos,
sentimentos, etc., que se processaram na vida do indivíduo
No presente artigo, mostraremos que as
“explicações celulares“ falham por buscarem uma explicação
para o fenômeno da memória trsnsmitida pelo órgão
transplantado, unicamente em bases biológicas, quando, ao
analisarmos a aquestão do pontode vista espírita, e
raciocinando com base na existênia e propriedades do
perispírito, tudo torna-se claro e racional.

2. PERISPÍRITO E MEMÓRIA

No Brasil, os órgãos mais comumente
transplantados são: coração, fígado, pâncreas, dois pulmões e

dois rins. “O prazo entre a retirada do órgão do doador e o o
o prazo para seu implante no receptor (contado a partir da
retirado do órgão do corpo do doador) é chamado de tempo
de isquemia, variando para cada um deles. Os tempos
máximos de isquemia normalmente aceitos para o
transplante de diversos órgãos são: coração: 4 horas, fígado:
12 horas, pâncreas: 20 horas, pulmão: 6 horas e rim: 48
horas [4].
Assim, um lapso temporal de não mais do que 48
horas e, no caso do coração, de não mais de 4 horas, deve ter
transcorrido desde a retirada do órgão do corpo do doador e
seu implante no corpo do receptor. Logo, mesmo os
parâmetros e fatores biológicos/celulares, devem ainda estar
intactos.
O períspirito (neologismo introduzido por Allan
Karde, no livro dos espíritos, de 1857) pode ser definido
como um envoltório sutil e perene da alma, que possibilita
sua interação com os meios espiritual e físico [5].
Propomos que, junto com o órgão (coração, por
exemplo), também parte da matéria fluídica perispiritual é
transplantada. Afinal, se o coração ou outro órgão qualquer
ainda está vivo, a ponto de poder ser implantado em uma
outra pessoa, necessário e imprescindível se faz, por certo,
que alguma quantidade de matéria perispiritual também façase presente, a fim mesmo de manter-lhe a vida.
Assim sendo, a explicação da transferência de
“memórias” (fatos, afetos, etc.), do doador para o
transplantado, explicar-se-ia pela transferência (mesmo que
em pequena quantidade) de matéria perispiritual entre um e
outro.
Como leciona Zalmino Zimmermann [6]:

De feito, a fisiologia do cérebro físico
espelha, rigorosamente, a do cérebro
espiritual, que se projeta inteiro no
períspirito; os circuitos neuronais que
servem
ao
processo
mnemônico
correspondem aos respectivos circuitos
espirituais
(semimaterializados
no
períspirito), que lhes servem de suporte, e
que possibilitam, em ritmo bidimensional,
o arquivamento e a recuperação de todas
as experiências vividas.

No livro dos espíritos, após interrogar os espíritos
superiores sobre a natureza do períspirito, etc., Kardec faz os
seguintes comentários [7]:

A observação demonstra que, no
instante da morte, o desprendimento do
perispírito não se completa subitamente;
que, ao contrário, se opera gradualmente
e com uma lentidão muito variável
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conforme os indivíduos. Em uns é
bastante rápido, podendo dizer-se que o
momento da morte é mais ou menos o da
libertação.
Em
outros,
naqueles
sobretudo cuja vida toda material e
sensual, o desprendimento é muito menos
rápido, durando algumas vezes dias,
semanas e até meses, o que não implica
existir, no corpo, a menor vitalidade, nem
a possibilidade de volver à vida, mas uma
simples afinidade com o Espírito,
afinidade que guarda sempre proporção
com a preponderância que, durante a vida,
o Espírito deu à matéria.

Uma vez que, por exigência legal, a remoção de algum
órgão para transplante só dar-se-á após declarada a morte
cerebral do indivíduo, e, como vimos, para a maioria dos
órgãos, dentro de poucas horas (no caso do coração, apenas 4
horas) contafas a partir da remoção, deve dar-se o
reimplante, é lícito supor que nem roda a matéria
perispiritual desprendeu-se do órgão a ser transplantado, ao
tempo em que o mesmo é reimplantado em outra pessoa, de
sorte que, como dito, explica-se, por esse fato, a
“transferência” de memórias (afetivas, de hábitos de vida,
etc., sobretudo) do doador para o receptor do órgão.
O fato do coração ser o órgão com menor lapso temporal
entre remoção e reimplante, sugere que casos de “memórias
transferidas” devem ser mais comuns no caso de transplantes
desse órgão.
Essa última hipótese já foi, em verdade, levantada em
2005 [7], em pesquisa efetuada por especialistas que
investigaram uma série de casos de “transferência de
memórias”, após a recepção de órgãos doados. Não obstante,
naquele trabalho a tentativa de explicação fornecida é de
caráter biológico/celular.
Tão pouco causa estranheza (como causaria, caso
pensássemos em termos estritamente biológicos/celulares), o
fato de um órgão outro que não o cérebro ser capaz de reter
memórias, visto que o perispírito possui, dentre outras
propriedades, a da sensibilidade global [8]:

Se, quando encarnado, o espírito recolhe
impressões
por
meio
de
vias
especializadas que compõem os órgãos
dos sentidos, sem o corpo físico, sua
capacidade de percepção amplia-se
extraordinariamente: livre das peias
somáticas, a percepção do meio que o
envolve já não depende dos canais
nervosos materiais, acontecendo como um
registro global do perispírito, ou seja, uma
percepção que o espírito realiza com todo
o seu ser.

Da argumentação exposta, deduz-se que enquanto o
princípio inteligente que constitui a individualidade da alma
é indivisível, o períspirito, por ser material (embora seu grau
de materialidade varie de acordo com o grau de evolução
moral do espírito), é passível de dividir-se, com parte dele
permanecendo a “impregnar” um órgão já retirado do corpo
(ou seja, ao retira-se o órgão do doador, estando ele - órgão ainda vivo, não apenas ele, mas também seu “molde”
perispiritual, seriam removido).
Tal proposição, todavia, contraria a presunção de
ser o períspirito intrinsecamente indivisível [9]. Não
obstante, se concebermos o perispírito como uma espécie de
“molde”, a partir do qual o órgão corporal é formado, não
nos parecerá incoerente de cada órgão, ao ser removido,
possa, sob dadas condições, “levar consigo” o seu “molde”
perispiritual.
Contudo, como informado pelos espíritos superiores
(pergunta 94 de O Livro dos Espíritos), o Espírito “produz”
seu períspirito a partir do fluido universal do globo em que
habita ou se encontra, ou seja, o Espírito é capaz de
“fabricar” períspirito, de forma que o desencarnado que teve
seu corpo privado de algum (ou vários) de seus órgãos, e
propondo, como aqui fazemos, que esse órgão “carrega
consigo” parte da matéria perispiritual, nada obstaria a que o
espírito desencarnado “fabricasse” mais dessa mesma
matéria, se necessário.
Além disso, muito embora dessa forma fracionado, o
períspirito é capaz de reter, ao menos em parte, as memórias
de caráter afetivo do indivíduo (incluindo-se seus hábitos de
vida, etc.), dessa forma vindo a “somar-se” ao períspirito do
receptor do órgão, o qual, assim, passaria a sofrer a
influência da personalidade e das memórias do doador.
Essa proposição da possibilidade de transferência de
memória via “fracionamento” do períspirito mostra-se
perfeitamente viável e compatível com a interpretação de
que [10]
O períspirito provém do fluído cósmico,
pelo que é material; por ser material, não
pode produzir o pensamento, atributo do
espírito. Pode, todavia, arquivá-lo, assim
como uma fita magnética grava vozes,
sons, imagens, dados, etc. (...).

Em artigo intitulado “Transplantes, memória celular e
reencarnação” [11], o médico Larry Dossey tenta estabelecer
um paralelo entre memória celular-memória de
transplantados e reencarnação, mas, a nosso ver, sem
sucesso. Afinal, tratam-se, em verdade, de questões distintas:
a memória de vidas passadas de um mesmo espírito
(indivíduo), eventualmente mantida na encarnação presente e
a memória “herdada” de um outro indivíduo (espírito) via
um órgão transplantado.
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Assim podemos resumir as proposições do presente
artigo:
a)

Quando do transplante de órgãos, a persistência de
memórias (afetivas, de hábitos de vida, etc.,
sobretudo) do doador para o receptor do órgão,
explica-se pela presença, no órgão doado, de parte
da matéria perispiritual do doador;

b) A proposição anterior exige, necessariamente, ser a
matéria perispiritual passível de divisão,
fracionamento;
c)

Tal proposição mostra-se em concordância com o
fato de que o prazo entre a retirada do órgão do
doador e seu implante no receptor, é, via de regara,
de poucas horas (apenas 4 horas, no caso do
coração), bem como com o fato de que, em muitos
indivíduos, o desprendimento completo do
períspirito pode demorar bem mais que algumas
horas;

d) O fato do coração ser o órgão com menor lapso
temporal entre remoção e reimplante, sugere que
casos de “memórias transferidas” devem ser mais
comuns no caso de transplantes desse órgão.
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Espiritismo e grau de instrução: similitudes entre a França do século XIX
e o Brasil do século XXI
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Abstract In this article, we present and analyze the data of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) [2] regarding
the purchasing power and, above all, the educational level of the adherents of spiritism, establishing, where appropriate, a parallel
with the data of the article published by Kardec [1], thus establishing a parallel between nineteenth-century France and twenty-firstcentury Brazil.
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1. INTRODUÇÃO

Na Revista Espírita de janeiro de 1869 [1] Kardec
publica, sob o título “Estatística do Espiritismo”, um
pormenorizado levantamento estatístico sobre os espíritas de
então, com dados sobre proporção relativa de espíritas entre
os sexos, nacionalidades, profissões, etc.
No Brasil, os dados oficiais mais recentes são os do
Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) [2].
No presente artigo, trazemos e analisamos os dados do
IBGE [2] no tocante ao poder aquisitivo e, sobretudo, grau
de instrução dos adeptos do espiritismo, estabelecendo,
sempre que pertinente, um paralelo com os dados do artigo
publicado por Kardec [1].

2. ESPIRITISMO NO BRASIL DO INÍCIO DO
SÉCULO XXI: ESTATÍSTICAS

A já mencionada pesquisa do IBGE [2] nos informa que
os espíritas são os que apresentam (proporcionalmente) os
mais elevados grau de instrução e rendimentos (numa
classificação feita tendo por base a religião declarada pelo
entrevistado)
Nos informa ainda o Censo, que os que se declararam
espíritas passaram de 1,3% da população brasileira (em
2000), para 2,0%, em 2010, com a maior parte dos espíritas
concentrados na região Sudeste.
Os espíritas são o grupo religioso com maior proporção
de pessoas com nível superior completo (31.5%), além de
menor porcentagem de indivíduos sem instrução (1,8%), e
com ensino fundamental incompleto (15,0%). Entre os
católicos (C) e evangélicos pentecostais (EP), o percentual
de indivíduos com ensino fundamental incompleto ou sem
instrução são apreciavelmente maiores: 39,8% (C) e 42,3%
(EP); 6,8% (C) e 6,2% (EP), respectivamente.
Esses dados nos permitem fazer algumas inferências.
Tal como explanado em artigo anterior [3], a doutrina
espírita exige a leitura/estudo, de grande número de obras,
etc.. Em função disso, sua apropriada “assimilação” exige
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gosto pelo estudo, a possibilidade de adquirir muitos livros,
etc. Não por acaso, entre seus adeptos é maior,
proporcionalmente, os que possuem curso superior, e
desprezível o percentual daqueles sem instrução, além de
proporcionalmente muito menor o percentual de indivíduos
com ensino fundamental incompleto.
Com reação a esse quesito, vejamos o que nos trouxe
Kardec [2]:
IV. Em relação à instrução. – O grau de instrução é muito
fácil de apreciar pela correspondência. Instrução cuidada:
30%; – simples letrados: 30%; – instrução superior: 20%; –
semiletrados: 10%; – analfabetos: 6%; – sábios oficiais:
4%.
Assim, muito embora um lapso temporal de
aproximadamente 150 anos distancie os dois levantamentos
estatísticos, bem como o fato de se referirem a diferentes
regiões do mundo, etc., percebe-se que, desde sua origem, o
espiritismo despertou maior interesse entre as pessoas de
nível cultural mais elevado.
No quesito poder aquisitivo [2]:
VI. Em relação à fortuna. – Mediocridade: 60%; – fortunas
médias: 20%; – indigência: 15%; – grandes fortunas: 5%.
Logo, a relação grau de instrução-poder aquisitivo,
também este presente desde os primórdios do espiritismo.
Um outro parâmetro levantado por Kardec [2],
também ilustra a relação grau de instrução/poder aquisitivo:

IX. Estado militar, segundo o grau. – 1o Tenentes e
subtenentes; 2o Suboficiais; 3o Capitães; 4o Coronéis; 5o
Médicos e cirurgiões; 6o Generais; 7o Guardas municipais;
8o Soldados da guarda; 9o Soldados de linha.
Vê-se que, considerando-se apenas os militares
adeptos do espiritismo na França de então, é no seio da
oficialidade que se encontra o maior número de adeptos.
Considerada apenas a oficialidade, é sintomático que seja
entre os mais jovens (tenentes) - possivelmente os menos
influenciados pelo catolicismo, e os de mente mais
progressista - que estivesse o maior número de adeptos.
Além disso, é também sintomático que seja entre os
menos instruídos (soldados da guarda e soldados de linha)
que se conte o menor número de adeptos do espiritismo.
O paralelo entre os dados levantados por Kardec e
os dados do IBGE é inequívoco.
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“Arcanes de la vie future dévoilés” como precursor do Livro dos Espíritos
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Abstract In the present work, a comparison between the book “Arcanes de la vie future dévoilés” by Louis Alphonse Cahagnet and
the Spirits´ Book, decoded by Allan Kardec, is made. It is shown that Cahagnet´s book is, indeed, a precursor of the Spirits´ Book,
with many answers/responses been very similar in both books.
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1. INTRODUÇÃO

"Outros têm temor em revelar verdades
que poderiam ofender o espírito das seitas.
Se estas últimas sustentam com denodo e
boa-fé os erros, quanto não devemos nós
dar a conhecer a fim de esclarecê-las?
Acaso devemos temer qualquer coisa
quando nos é dado substituir a fé pela
experiência, e quando demonstramos a
todos a inefável bondade do Criador?
Não, senhores, vós o sabeis após haver
adquirido, como eu, provas irrefutáveis de
um mundo melhor; são estas provas que se
torna necessário que todos as obtenham, e
a ciência, que propagais com tão corajosa
perseverança, deve fornecê-las a todas as
pessoas."

Allan Kardec, antes de codificar a doutrina espírita,
dedicou-se, por cerca de 35 anos, ao estudo do magnetismo
animal, chegando mesmo a estabelecer o quanto o estudo
dessa ciência teria/tem de importante para o espiritismo.
Segundo o próprio Kardec, magnetismo animal e espiritismo
seriam, em certo sentido, uma só ciência [1].
Nas palavras de Kardec [2]:
O magnetismo e o Espiritismo são, com efeito, duas
ciências gêmeas, que se completam e explicam uma
pela outra, e das duas, a que não quer imobilizar-se
não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar
na sua congênere; isoladas uma da outra, detêm-se
num impasse; são reciprocamente como a Física e
a Química, a Anatomia e a Fisiologia.(...)

Cahagnet
No livro Arcanes de la vie future dévoilés [3], de
Louis Alphonse Cahagnet (1809-1885; Cahagnet foi um
conhecido e prestigiado magnetizador, além de pesquisador
profícuo na área, com várias obras publicadas) há claras
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afirmações de que há um “vida após a morte”, etc. O próprio
subtítulo da obra: “a existência, a forma, as ocupações da
alma depois da separação do corpo”, não deixa dúvida sobre
a natureza espírita do livro.
Além disso, dadas as comunicações com
desencarnados que nele são relatadas, o livro de Cahagnet
(publicado em 1848, nove anos antes, portanto, do Livro dos
Espíritos) se constitui, assim entendo (guardadas, é claro, as
devidas diferenças e proporções), num precursor do Livro
dos Espíritos e, portando, do espiritismo, tal como o
compreendemos atualmente.
Nesse livro, grande parte do conteúdo é dedicado,
justamente, ao relato de comunicações com desencarnados
(além de tratar da possessão, a substância da qual são feitos
os espíritos, etc.). Assim, verifica-se que o indivíduo, uma
vez submetido ao “sonambulismo magnético”, era, em
princípio, capaz de comunicar-se com os desencarnados, etc.

médium. Nos Arcanes, grande número de comunicações com
desencarnados são relatadas.

2. ARCANES DE LA VIE FUTURE DÉVOILÉS:
SIMILITUDES COM O LIVRO DOS ESPÍRITOS

"Esta obra vos oferecerá a prova de um
mundo melhor que o nosso, onde vivereis
após deixardes aqui o vosso corpo, e onde
um Deus infinitamente bom vos
recompensará em cêntuplo as aflições que
vos eram proveitosas nesta terra de dor.
Vou demonstrar que vossos pais e amigos
ali vos esperam com impaciência, e que
podeis, embora ainda sobre este globo,
entrar em comunicação com eles, falarlhes e deles obter as informações que
julgardes necessárias."

Cahagnet

Grande parte do conteúdo dos Arcanes é dedicado à
perguntas efetuadas, por meio do “sonâmbulo magnetizado”
à espíritos desencarnados.
Assim, os Arcanes terminam por demonstrar: (a) a alma
sobrevive à morte do corpo (assim não fosse, como obter um
diálogo com os mortos ?; (b) sim, é possível conversar com
espíritos desencarnados, travando, além disso, efetivamente
um diálogo, com perguntas e respostas em sequência, etc.,
tal como faríamos com um espírito encarnado. Assim, sob
esses aspectos, os Arcanes realmente antecipou, em nove
anos, o que seria demonstrado/revelado, no Livro dos
Espíritos.
Nos Arcanes, muito embora alguns dos diálogos nas
comunicações com espíritos desencarnados sejam de
conteúdo pessoal, etc., grande parte das questões formuladas
e respondidas são de larga envergadura e profundidade, tal
como antevisto em seu subtítulo: “a existência, a forma, as
ocupações da alma depois da separação do corpo”, temas
esses que seriam todos abordados, nove anos depois, no
Livro dos Espíritos.

.
Fig. 1. Folha de rosto do Arcanes.

Logo, tendo-se um magnetizador e alguém disposto
a ser submetido ao “sonambulismo magnético” (o qual,
entendo, não se confunde com a simples hipnose moderna),
abriría-se um canal de comunicação com os desencarnados,
sem, necessariamente, necessitarmos do concurso de um

Contudo, uma diferença nos parece (considerando-se a
geralidade das comunicações nos Arcanes) existir entre os
Arcanes e o Livro dos Espíritos: nos Arcanes os espíritos que
se comunicam não parecem ser efetivamente superiores (em
termos intelectuais, não necessariamente em termos morais),
em função do nível da linguagem (algo mais simples) e nível
das suas respostas/interpretações, dadas a algumas das
questões levantadas. Porém, em linhas gerais, as respostas
dadas às questões levantadas têm (embora quase sempre em
linguagem menos formal e elevada), a mesma essência das
respostas dadas nos Livro dos Espíritos.

60

Chega mesmo a ser impressionante a similitude entre as
perguntas formuladas por Cahagnet e as que seriam
formuladas, nove anos depois, por Kardec.
Um dado fundamental merece destaque: embora não se
possa afirmar que os indivíduos empregados por Cahagnet
para as comunicações com os espíritos não fossem médiuns
(não temos como saber se eles possuíam ou não o dom da
mediunidade), não foi via mediunidade (até onde se sabe)
que Cahagnet obteve suas comunicações com os espíritos,
mas colocando os indivíduos que funcionariam como meio
de comunicação com os espíritos em “sonambulismo,
êxtase” mediante os procedimentos e técnicas do
magnetismo animal (Le somnambulisme, l’extase, provoqués
par le magnétisme)
Em suma, os Arcanes de Cahagnet pode ser considerado
um livro precursor do Livro dos Espíritos, pois:

(1) Foi publicado nove anos antes do Livro dos
Espíritos;
(2) Traz evidências de que a alma sobrevive à morte do
corpo físico;
(3) Mostra que é perfeitamente possível comunicar-se
com espíritos desencarnados;
(4) Perguntas sobre a vida dos espíritos, etc., são
formuladas (aos espíritos) e respondidas;
(5) Muitas das respostas fornecidas estão, em sua
essência, em total concordância com as respostas
dadas à Kardec pelos espíritos superiores.

Faremos, em seguida, um paralelo entre as perguntasrespostas presentes nos Arcanes com as perguntas/respostas
presentes no Livro dos Espíritos. Para o Livro dos Espíritos
[4], usaremos a numeração (para as perguntas) que nele se
encontra. Para os Arcanes indicaremos em qual página da
edição considerada [3] se encontra a pergunta (no livro de
Cahagnet, as perguntas e respostas encontram-se em
sequência, como na transcrição de uma conversa, etc.). Em
todo caso, a sequência será sempre: Arcanes : Livro dos
Espíritos, de forma que será fácil para o leitor identificar a
qual das obras pertence o texto reproduzido.
Como nos Arcanes são muitas (muitas) as perguntas e
respostas, apresentaremos aqui apenas uma breve seleção,
das que nos pareceram mais significativas. Contudo, mesmo
dentre essas, muitas ficaram de fora, de modo que
recomendamos, ao leitor interessado, a consulta à obra
original, que pode ser encontrada gratuitamente na internet (a
obra original, digitalizada).
Como em qualquer tradução, algumas adaptações
(levando-se em conta o sentido do texto, mais que sua
forma), foram necessárias. Contudo, procuramos fazer uma
tradução a mais literal e fiel possível ao texto original. Desde
já nos desculpamos com o leitor por qualquer deslize, por
certo involuntário, que tenha subsistido.
(p. 8) Podem vocês satisfazer suas paixões? De amor,
leitura ? - Sim, mas não desse amor como na terra; isto é
uma amizade santa e íntima, um prazer de se encontrar

unidos àqueles que sempre amamos; mas nós não
conhecemos o amor das mulheres com o significado da
palavra que você provavelmente quer dar à ela.
200. Têm sexos os Espíritos?
“Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da
organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados
na concordância dos sentimentos.”

(p. 9) Como podemos nos encontrar (com nossos
parentes) em meio a uma tão grande massa de pessoas, e
depois de um tempo mais ou menos longo? - Isso é feito
pelo poder de Deus, é um prodígio incompreensível.
- Você diz que nos encontraremos todos em família mas,
e essas crianças pobres que não tem nem pai nem mãe,
quem os recebe? Não há filhos sem pai ou mãe; se eles são
abandonados, eles os acham no céu, onde não há nada
perdido; nesse meio tempo eles são recebidos pelo avô ou
avó, eles encontram uma família esperando por eles, e eles
são encontrados, embora entre bilhões de seres, tão
rapidamente quanto você encontraria um livro em sua
biblioteca.
Comentário: é significativo que o espírito, ao responder, fale
em bilhões de seres. Estávamos, então, em meados do século
XIX, quando a população da terra atingira, em cifras
redondas, um bilhão de habitantes. Contudo, o espírito
(referindo-se ao mundo espiritual) fala em bilhões. Como é
sabido atualmente, a população de desencarnados é várias
ordens de grandeza superior à dos encarnados. Assim, a
afirmação feita pelo espírito está em total concordância com
o que sabemos atualmente.

160. O Espírito se encontra imediatamente com os que
conheceu na Terra e que morreram antes dele?
“Sim, conforme à afeição que lhes votava e a que eles lhe
consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm
receber à entrada do mundo dos Espíritos e o ajudam a
desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com
muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua
vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os
encarnados e os vai visitar.”

(p. 15) Os espíritos malignos têm um líder? Com o nome
de diabo? - Não. - Todos os espíritos existiram na terra?
Sim. - São anjos e espíritos iguais? - Não, anjos e os
espíritos de homens que habitaram a terra; mas há uma
grande diferença em suas atribuições, suas luzes e sua
sabedoria; os anjos estão mais perto de Deus; conhecem
melhor seus desejos e os podem executar.
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88. Os Espíritos têm forma determinada, limitada e
constante?
“Para vós, não; para nós, sim. O Espírito é, se quiserdes,
uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea.”
91. A matéria opõe obstáculo ao Espírito?
“Nenhum; eles passam através de tudo. O ar, a terra, as
águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis.”

Fig. 2. Cahagnet

128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins,
formam uma categoria especial, de natureza diferente da
dos outros Espíritos?
“Não; são Espíritos puros: os que se acham no mais alto
grau da escala e reúnem todas as perfeições.”
131. Há demônios, no sentido que se dá a esta palavra?
“Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas,
porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres
destinados eternamente ao mal e a permanecerem
eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se
encontram no mundo inferior em que habitais e em outros
semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um
Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo
por meio das abominações que praticam em seu nome.”
(p. 17) Qual é a substância de um espírito? - É uma
substância como o ar, e é isso que torna possível atravessar
todos os corpos sem encontrar obstáculos. Qual é a forma
especial de um espírito? - Aquela do homem, desde que
todas as mentes eram homens na terra; mas ele pode tomar
a forma que quiser uma vez liberto da matéria.
82. Será certo dizer-se que os Espíritos são imateriais?
“Como se pode definir uma coisa, quando faltam termos de
comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um
cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o
termo; incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender
que, sendo uma criação, o Espírito há de ser alguma coisa.
É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós
outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos
vossos sentidos.”

Com base nas perguntadas e respostas presentes no
Arcanes comparadas às do Livro dos Espíritos, até aqui
apresentadas, o leitor por certo já pode por si verificar a
extrema similitude das duas obras, não obstante Cahagnet
ter-se utilizado de um número relativamente pequeno de
indivíduos para as comunicações, sem preocupar-se com a
metodologia que seria a marca do trabalho de Kardec: tomar
muitas respostas às mesmas perguntas, obtidas por médiuns
diferentes, em lugares diferentes, etc., buscando empregar
apenas aquelas que estivessem de acordo entre si, ou seja,
aquelas que se pudesse afirmar constituir um ensino geral
dos espíritos.
Como dito, são efetivamente em grande número as
perguntas e respostas nos Arcanes (veja-se que, até aqui, não
passamos da página 17 da referida obra e, mesmo assim,
omitindo algumas das perguntas/respostas). Apresentar aqui
todas, equivaleria a traduzir na íntegra a obra, o que por certo
não é nosso propósito.
Entendemos que, dada sua importância histórica como
precursora do Livro dos Espíritos (e, por conseguinte, da
doutrina espírita), Arcanes é obra que merece ser lida por
todos os Espíritas.
Não obstante, na impossibilidade e inadequação, no
presente artigo, de uma tradução integral da obra, tragamos
mais alguns exemplos, a fim de o leitor possa melhor
consubstanciar sua opinião:

(p. 17) Você diz que existem espíritos malignos ao redor
da terra, Há algum deles no céu? - Não há espíritos
malignos no céu, eles vagueiam em torno da terra. - Por que
isso acontece? - Para satisfazer seu desejo de fazer o mal,
que é antes a realização de uma missão que, quando
terminada, torna-os no estado de bons, e então eles vão para
o céu como os outros, pois ninguém é excluído.
114. Os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são
eles mesmos que se melhoram?
“São os próprios Espíritos que se melhoram e, melhorandose, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada.”
115. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros
maus?
“Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é,
sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de
esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à
perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los
de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna
felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe é
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que os Espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns
aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à
meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam
murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem,
permanecem afastados da perfeição e da prometida
felicidade.”
244. Os Espíritos veem a Deus? “Só os Espíritos
superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e
adivinham.”

(p.39) Se é a matéria animada pelo espírito que sofre ou é
sensível, por que esse mesmo (indivíduo) amputado sofre,
às vezes, como se ele tivesse sua perna material ? Quer
dizer que é a mente que pode sofrer sozinha? - Eu vejo
neste momento um amputado, eu vejo sua perna espiritual
que é muito mais branca do que a outra, garanto-lhe embora
eu também veja a perna de pau, quem o apoia, e meu guia
me faz ver que o sofrimento que este homem experimenta,
esta sensibilidade à sua aliança com o corpo material, está
sujeito a todas as sensações desta perna material da qual ela
é o prolongamento; mas essa sensibilidade dolorosa não
pode existir, quando o corpo perecível será totalmente
separado da alma.

253. Os Espíritos experimentam as nossas necessidades e
sofrimentos físicos?
“Eles os conhecem, porque os sofreram, não os
experimentam, porém, materialmente, como vós outros: são
Espíritos.”
255. Quando um Espírito diz que sofre, de que natureza é
seu sofrimento?
“Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do
que todos os sofrimentos físicos.”
62
256. Como é então que alguns Espíritos se têm queixado
de sofrer frio ou calor?
“É reminiscência do que padecem durante a vida,
reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade.
Muitas vezes, no que eles assim dizem apenas há uma
comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor,
procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se

lembram do corpo que revestiram, têm impressão
semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto
que a envolvia, julga, passando algum tempo, que ainda o
traz sobre os ombros.”
257. (Comentário de Kardec) O corpo é o instrumento da
dor. Se não é a causa primária desta é, pelo menos, a causa
imediata. A alma tem a percepção da dor: essa percepção é o
efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser
muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o
frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da
alma, que não é suscetível de congelar-se, nem de queimarse. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de
um mal físico produzirem o efeito desse mal, como se real
fora? Não as vemos até causar a morte? Toda gente sabe que
aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor
no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, ou,
sequer, o ponto de partida da dor. O que há, apenas, é que o
cérebro guardou desta a impressão. (...).
.............................

Restam-nos, ao final, algumas perguntas: teria Kardec
sido influenciado pelo livro de Cahagnet na elaboração do
Livro dos Espíritos ? A estrutura do tipo perguntas e
respostas teria sido inspirada nos Arcanes ? A coincidência
de muitas das perguntas formuladas seria, efetivamente,
mera coincidência ?
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Abstract
In this work, we present the theory of the Japanese physicist Hideki Yukawa, which deals with the nuclear forces that lead
to the stability of the atomic nucleus. Yukawa had the idea of attributing to the nuclear forces the existence of a new field
of forces created by protons and neutrons, responsible for these forces. In his theory, Yukawa postulated the existence of a
particle (later detected and denominated meson π) that would be strongly related to the nuclear forces.
Keywords: Yukawa, Nuclear Force, Coupling Constant, Coulomb Repulsion, Electromagnetic Force, Meson.

1. INTRODUÇÃO
Uma vez que se estabeleceu que os núcleos atômicos
deveriam ser constituídos de prótons e nêutrons, surgiu o
problema das forças nucleares. Pois os prótons se repelem
por terem a mesma carga; para que existam no núcleo,
deverá haver uma força de atração próton-próton que
sobrepuje a repulsão coulombiana a pequenas distâncias.
Força similar deveria exercer-se entre prótons e nêutrons, e
entre nêutrons [1].
2. O CAMPO MESÔNICO DE YUKAWA
Em 1935, o físico japonês Hideki Yukawa (1907 – 1981),
com base em trabalhos teóricos de outros pesquisadores, teve
a ideia de atribuir às forças nucleares à existência de um
novo campo de forças criado por prótons e nêutrons,
responsável por essas forças.
O argumento de Yukawa se baseava no fato bem
estabelecido que as forças eletromagnéticas podem ser bem
compreendidas em termos de um campo cujos quanta são
fótons. A força eletromagnética entre duas partículas
carregadas é atribuída à troca de fótons e, assim, Yukawa
demonstrou que a razão das forças eletromagnéticas terem

longo alcance é uma consequência da massa de repouso do
fóton ser nula [2]. Portanto, o alcance de uma força estaria
intimamente relacionado com a massa dos quanta do campo
responsável pela interação [3].
A equação que Yukawa considerou como a equação de
onda para uma partícula de massa diferente de zero foi
justamente a equação relativística de Klein-Gordon [4]. Esta
equação é obtida substituindo-se, na equação clássica
relativística correspondente, os observáveis por operadores e
permitindo a estes atuarem na função de onda do campo.
Assim, na equação relativística que relaciona a energia total
E, o momento p e a massa m para o quantum do campo,
𝐸 2 − 𝑝2 𝑐 2 − 𝑚2 𝑐 4 = 0

(1)

onde c é a velocidade da luz, substituímos E e p pelos
operadores apropriados usados na mecânica quântica,



𝐸 → 𝑖ħ 𝜕/𝜕𝑡 e

P → −𝑖ħ∇.

(2)

Operando na função de onda Ψ, a equação (1) torna-se, 
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∇2 Ψ − (𝑚2 𝑐 2 / ħ2 )Ψ − (1/𝑐 2 ) (𝜕 2 Ψ/𝜕𝑡 2 ) = 0


que é a equação de Klein-Gordon que descreve o campo
escalar Ψ associado às partículas de massa m [4].
Para m ≠ 0 a parte independente do tempo da equação (3)
será,


∇2 Ψ − (𝑚2 𝑐 2 / ħ2 )Ψ = 0

e, como pode ser verificado por substituição, a equação (4)
tem uma solução esfericamente simétrica para r > 0, dada
por:

Ψ = (𝑔/𝑟) exp(−𝑚𝑐𝑟/ħ) (5)
onde 𝑔 é uma constante conhecida como constante de
acoplamento para a interação.
Para pequenos valores de r, a força será em primeira
aproximação:
𝐹 = −∇ Ψ ≃ (𝑔/𝑟 2 )[1 − (𝑚𝑐𝑟/ħ)2 ]

(6)

e, portanto, se anulará em ro = ħ/mc. Então, o alcance ro da
força será dado pelo comprimento de onda de Compton da
partícula de massa m, ou seja, ħ/mc.
Em sua teoria, Yukawa postulou a existência de uma
partícula (posteriormente detectada e denominada méson π
ou píon) que estaria fortemente relacionada às forças
nucleares. Estas forças têm uma constante de acoplamento
suficientemente ajustada para explicar o alcance observado
das forças nucleares [3].
A análise fenomenológica das forças núcleon-núcleon à
baixa energia indicou para estas forças um alcance da ordem
de 10-13 cm, implicando para o méson π uma massa da ordem
de

𝑚𝜋 𝑐 2 = ħ𝑐/𝑟𝑜 ≃ 200 𝑀𝑒𝑉

portanto, o méson de Yukawa teria uma massa intermediária
entre a do elétron e a do próton [5, 6].
Nesta descrição, o núcleon (próton ou nêutron) é
considerado como uma partícula que emite continuamente
píons e os reabsorve de tal forma que o núcleon é
efetivamente circundado por uma nuvem de píons [3].
A proposta de Yukawa era contrária ao preconceito dos
físicos da época, os quais se opunham à ideia de novas
partículas – bastariam o elétron e o próton, e desde 1932, o
nêutron, para o atomismo da matéria [1]. 
3. A DESCOBERTA DO MÉSON DE YUKAWA
A primeira evidência clara para a existência de uma
partícula com massa intermediária entre a do elétron e a do
próton foi obtida, em 1937, pelos físicos americanos Carl
David Anderson (1905 – 1991) e Seth Henry Neddermeyer
(1907 – 1988) em observações através de uma câmara de
bolhas exposta à altitude das montanhas. Eles encontraram
na “radiação cósmica” que continuamente atinge a Terra,

uma partícula que parecia ser o méson de Yukawa: tinha
uma massa adequada, e se desintegrava do modo previsto
[7]. Essa partícula foi mais tarde denominada méson μ ou
múon.
Para poderem explicar as forças nucleares, os mésons de
Yukawa deveriam ser fortemente absorvidos por prótons e
nêutrons. Previa-se, portanto, que eles fossem facilmente
capturados pela matéria. No entanto, após uma década, um
grupo de físicos italianos formado por Marcello Conversi
(1917 – 1992), Ettore Pancini (1915 – 1981) e Oreste
Piccioni (1915 – 2002) observou que os mésons que haviam
sido encontrados na radiação cósmica podiam atravessar
centenas de núcleos atômicos sem sofrer nenhuma alteração.
Eles tinham uma interação muito fraca com prótons e
nêutrons, ao contrário do que se esperava [8].
Com base nestes resultados, também em 1947, o físico
americano Robert Eugene Marshak (1916 – 1992) e o físico
germano-americano Hans Albrecht Bethe (1906 – 2005)
sugeriram a existência de dois tipos de mésons. Os mésons μ
não seriam identificados com os mésons de Yukawa, mas
seriam os produtos do decaimento de mésons mais pesados
(os mésons π), que teriam as propriedades previstas por
Yukawa, para o quantum da força nuclear [3, 9].
Naquele mesmo ano, o físico brasileiro Cesare Mansueto
Giulio Lattes (1924 – 2005), mais conhecido como César
Lattes, se encontrava em Bristol (Inglaterra) juntamente com
o físico italiano Giuseppe Occhialini (1907 – 1993), sob a
direção do físico britânico Cecil Frank Powell (1903 –
1969). César Lattes e Occhialini, ao analisarem algumas
chapas de emulsões nucleares, que haviam sido expostas no
alto de uma montanha, o Pic du Midi, a uma altitude de 2800
m, nos Montes Pirineus, perto da fronteira entre França e
Espanha, encontraram traços deixados por partículas que
interpretaram como sendo o méson π ou píon, decaindo em
repouso em um méson μ e uma partícula neutra, mais tarde
identificada como o neutrino muônico [3, 10].
Estudos posteriores mostraram que os mésons π têm forte
interação nuclear, e por isso são os mésons teóricos de
Yukawa, enquanto que os mésons μ não são absorvidos
pelos núcleos atômicos e, consequentemente, são os mésons
observados por Anderson e Neddermeyer.
A partir de 1948, descobriram-se muitas novas partículas,
quebrando um velho preconceito de (eminentes) físicos
contra a admissão da existência de partículas diferentes
daquelas dos anos 30 [1].
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste modelo simplificado, pode-se esperar que os
mésons emitidos aos extremos do campo nuclear são os que
seriam mais facilmente removidos e apareceriam como
produtos secundários numa interação forte. Esta era a visão
que se tinha das forças nucleares e da produção de mésons π
no final da década de 40.
Hoje sabemos que a emissão de mésons numa interação a
altas energias se dá através da interação dos quarks
constituintes dos núcleons [3].
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