
Relatório Espectrofotometria  

Nome:____________________________________________________ 

 

Introdução  

 Neste experimento usaremos o espectrofotômetro pare medirmos a absorção de 

uma amostra de proteína (lisozima) para um comprimento de onda de 280 nm (1 nm = 

10-9m). A informação da absorção (A) para o referido comprimento de onda será usada 

para calcularmos a concentração (c) da amostra a partir da lei de Beer-Lambert, onde o 

coeficiente de extinção molar () será estimado pela equação empírica descrita por Pace 

et al., 1995. 

 

Metodologia 

1) Ligue o espectrofotômetro. 

2) Pressione a tecla verde onde está indicado “ajustar nm” (set) e digite o valor do  

comprimento de onda ( = 280 nm). Em seguida pressione a tecla “Enter”. 

3) Abra a tampa do espectrofotômetro e posicione a cubeta com o “branco”. 

4) Feche a tampa do espectrofotômetro. 

5) Pressione o botão verde para a medida do “branco” (measure blank). 

6) Abra a tampa do espectrofotômetro e retire a cubeta. 

7) Posicione a cubeta com a amostra da proteína no espectrofotômetro. 

8) A leitura da absorbância (A) será direta. 

 

Resultados 

A =_________ cm-1 

Baseado na absorbância em 280 nm, calcule a concentração da amostra. 

c =_________ 

 

Exercícios Teóricos 

Considere a absorção medida anteriormente (A) e determine a concentração (c) para 

esta absorbância das seguintes proteínas. 

1) Quinase dependente de ciclina 2 humana. Use o site https://www.rcsb.org/  

para ter acesso à sequência de aminoácidos da proteína. Acesse a informação 

contida no arquivo de PDB de código 2A4L.  

 

 

 

 

 

 

 

Resposta: c =_________ 

https://www.rcsb.org/
https://www.rcsb.org/


 

2) Chiquimato quinase de Mycobacterium tuberculosis. Use o site 

https://www.rcsb.org/  para ter acesso à sequência de aminoácidos da proteína. 

Acesse a informação contida no arquivo de PDB de código 1WE2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta: c =_________ 

 

3) Purina nucleosídeo fosforilase humana. Use site https://www.rcsb.org/  para 

ter acesso à sequência de aminoácidos da proteína. Acesse a informação 

contida no arquivo de PDB de código 1M73.  

 

 

 

 

 

 

Resposta: c =_________ 

 

4) Uropesina humana. Use site https://www.rcsb.org/  para ter acesso à sequência 

de aminoácidos da proteína. Acesse a informação contida no arquivo de PDB de 

código 1FLH. Há 3 ligações dissulfeto (6 cisteínas) nesta proteína.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta: c =_________ 
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