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Estrutura Primária

Para a determinação da estrutura

tridimensional de uma proteína, por meio

da técnica de cristalografia por difração de

raios X, precisamos da informação precisa

sobre a estrutura primária. Para que

possamos posicionar a sequência exata de

aminoácidos, dentro da densidade

eletrônica, como mostrado na figura ao

lado. A técnica clássica para

sequenciamento de proteínas, é a

degradação de Edman. Agora, desde a

década de 1990, tem-se usado

espectrômetros de massas para o

sequenciamento de proteínas, ou, pelo

menos de parte da proteína. Mapa de densidade eletrônica de parte da estrutura da enzina

Purina Nucleosídeo Fosforilase.

Canduri F, Silva RG, dos Santos DM, Palma MS, Basso LA,

Santos DS, de Azevedo WF Jr. St ructure of human PNP

complexed with ligands. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr.

2005; 61(Pt 7):856-62.
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Estrutura Primária

Outro uso do espectrômetro de massas, é

o sequenciamento parcial de uma

proteína clonada e expressa, que será

submetida aos estudos cristalográficos.

Para elucidação da estrutura

tridimensional da enzima chiquimato

quinase, foi realizado um estudo prévio da

sequência do amino-terminal da proteína,

por meio de espectrometria de massas.

Esse estudo visava confirmar a identidade

da enzima expressa.

A espectrometria de massas é uma

ferramenta fundamental para estudos de

Biologia Estrutural. A partir dos conceitos

de mecânica quântica e de

eletromagnetismo, podemos entender as

bases para o funcionamento dos

espectrômetros.

Estrutural cristalográfica de chiquimato quinase de

Mycobacterium tuberculosis.

Pereira JH, de Oliveira JS, Canduri F, Dias MV, Palma MS,

Basso LA, Santos DS, de Azevedo WF Jr. Structure of shikimate

kinase from Mycobacterium tuberculosis reveals the binding of

shikimic acid. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr. 2004

Dec;60(Pt 12 Pt 2):2310-9.



Vimos que os níveis de energia de um

átomo podem ser representados por um

diagrama esquemático, como mostrado

ao lado. Tal diagrama de níveis de

energia representa uma característica

quântica do átomo, ou seja, um elétron

ligado a um átomo não pode ter

qualquer valor de energia, e sim valores

discretos. Dizemos que a energia do

elétron no átomo apresenta valores

quantizados. Um elétron, em um nível

de energia permitido, está numa órbita

não irradiante, em torno do núcleo

atômico. Nesta órbita o elétron pode

saltar de uma órbita permitida para

outra, conforme absorve ou emite

energia.
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Diagrama de Níveis de Energia



A absorção de um fóton ocorre somente

quando este tem energia exatamente

igual à diferença de energia entre os

níveis permitidos do átomo, como

indicado ao lado pela seta ascendente.

Um fóton, carregando uma energia

exatamente igual à diferença entre os

níveis de energia, é chamado fóton

ressonante. No caso ao lado temos uma

transição do nível fundamental (nível 1)

para o nível 2 (estado excitado), com

uma absorção de 10,2 eV de energia.

Usaremos tais conceitos para

entendermos o funcionamento do raio

laser, instrumento fundamental para o

funcionamento dos espectrômetros de

massas.

A energia do fóton absorvido é dada

pela seguinte equação:

Efóton = E2 – E1
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Diagrama de Níveis de Energia



Laser é um acrônimo para Light

Amplification by Stimulated Emission of

Radiation. Os lasers hoje em dia são

dispositivos ubíquos, estando presentes

desde objetos simples como o CD e

DVD player até em comunicações com

fibras óticas. Sua aplicação na área

médica estende-se do uso em

tratamento dermatológicos a bisturis. Na

pesquisa biológica, sua aplicação

principal está na produção de radiação

monocromática para espectroscopia e

seu uso em espectrômetros de massas.

Discutiremos alguns aspectos do seu

funcionamento a partir dos fundamentos

de mecânica quântica.

Foto de um feixe de laser emitido do laser Ranging Facility

no Geophysical and Astronomical Observatory na NASA's

Goddard Space Flight Center localizado em Greenbelt, Md.,

USA. Esse feixe de laser é usado na localização de

satélites no espaço.

Foto disponível em: <

http://www.nasa.gov/images/content/484523main_observeth

emoon_full.jpg >

Acesso em: 22 de junho de 2015. 6
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Para entendermos o funcionamento do

laser, vamos analisar duas formas

distintas de emissão de radiação por um

átomo (emissão espontânea e

estimulada).

Consideremos inicialmente a radiação

incidente sobre um átomo no seu estado

fundamental, com energia E1, mostrado

no diagrama esquemático ao lado. Se a

radiação incidente (fóton), tiver energia

(Efóton = hf) igual à diferença de energias

entre o estado fundamental e um nível

mais energético, haverá a absorção do

fóton incidente. Tal situação leva o

átomo do estado fundamental (energia

E1) para o nível de energia 2 (E2), por

exemplo. Nesta situação o fóton é

absorvido e o átomo fica num estado

excitado (fenômeno de excitação).

E1

E2

Fóton incidente

Efóton = hf

Efóton = E2 - E1
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Se tivermos um átomo ou molécula X,

absorvendo energia desta forma,

podemos representar o processo de

pela equação abaixo:

onde X* indica o átomo, ou molécula, no

estado excitado, hf é a energia do fóton

incidente.

E1

E2

Fóton incidente

Efóton = hf

Efóton = E2 - E1

X + hf         X*
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O estado de alta energia do átomo dura

pouco tempo, da ordem de

nanosegundos (10-9 s). Este tempo é

chamado tempo de vida, e é na verdade

um valor médio, pois não temos uma

certeza de quando o átomo retornará

para o seu estado fundamental. Por

exemplo, o tempo de vida do estado

excitado do nível 3 do átomo de sódio é

de 16 ns (1,6.10-8 s), isto não significa

que o átomo de sódio excitado emitirá

seu excesso de energia exatamente 16

ns após a absorção da energia, e sim

um tempo médio. A incerteza no tempo

de transição é outra característica

quântica do átomo.

E1

E2

Fóton incidente

9

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation



Num experimento com uma fonte de luz

monocromática (somente um

comprimento de onda), onde temos uma

energia exatamente igual à diferença E2

– E1 , temos uma quantidade enorme de

fótons (partículas de luz com energia

igual à hf). Tal feixe de luz tem a

capacidade de excitar diversos átomos,

visto que todos os fótons têm energia

igual à diferença entre os níveis. O

número de átomos no estado excitado é

representado por N2. O número de

átomos no estado fundamental é

representado por N1. Cada fóton

absorvido leva um átomo ao estado

excitado, aumentando o N2 em “um” e

diminuindo o N1 a mesma quantidade.

Esses números N1 e N2 são chamados

de população dos níveis energéticos.

E1

E2

Fóton incidente

N1 é a população do nível 1

N2 é a população do nível 2

10

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation



O átomo no nível excitado tende a

perder o excesso de energia na forma

de um fóton. Ocorre emissão de um

fóton com energia igual à absorvida, ou

seja, igual à diferença de energia entre

os níveis 1 e 2. Este processo é

chamado de emissão espontânea. Ao

emitir um fóton de energia igual a E2 –

E1 o átomo retorna ao seu estado

fundamental. Do ponto de vista da

população dos níveis energéticos,

ocorre a diminuição da população do

nível 2 e aumento da população do nível

1. Se considerarmos um átomo ou

molécula X, emitindo energia desta

forma, podemos representar tal

processo pela equação:

E1

E2

Fóton emitido

X* hf     +    X
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Outra forma de emissão de radiação

pelo átomo, ocorre quando um átomo

num estado excitado recebe um fóton

de energia exatamente igual à diferença

entre os níveis 1 e 2. Tal situação leva o

átomo a voltar ao nível 1, emitindo um

fóton com energia igual à diferença de

energia entre os níveis. Este fenômeno

é chamado de emissão de radiação

estimulada (stimulated emission of

radiation). Neste processo o fóton

emitido tem a mesma direção,

frequência e polarização do fóton

incidente. Uma radiação como tais

características é chamada coerente.

E1

E2

Fóton emitido

Fóton incidente
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No processo de emissão de radiação

estimulada (stimulated emission of

radiation) temos para um átomo ou

molécula X* no estado excitado a

emissão de 2 fótons. A equação abaixo

descreve o fenômeno de emissão de

energia:

ou seja, temos 2 fótons, cada um com

energia hf, um total de 2hf de energia

luminosa. Considerando-se as

populações dos níveis energéticos,

necessitamos de um átomo com uma

população N2 bem maior que a N1, para

gerarmos uma fonte de luz coerente de

intensidade alta o suficiente para ser

vista.

E1

E2

Fóton emitido

Fóton incidente

X* + hf                    2hf     +    X
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Os átomos excitados em equilíbrio

térmico normalmente apresentam uma

distribuição de populações dos níveis

favorável ao nível 1, ou seja N1 >> N2.

Para gerarmos o raio laser temos que

ter um material, que quando excitado,

apresente uma população N2 bem maior

que a população N1, matematicamente

representamos N2 >> N1. Tal situação

física é chamada de inversão de

população e é a condição sine qua non

para a produção de radiação coerente.

E1

E2

Fóton emitido

Fóton incidente
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As principais diferenças entre a emissão estimulada e a emissão espontânea são as

seguintes:

Tipo de emissão Espontânea Estimulada

Tempo rápido e estocástico ocorre imediatamente após a incidência do fóton

Energia hf 2hf

Direção aleatória igual à radiação incidente

E1

E2

Fóton emitido

Fóton incidente

E1

E2

Fóton emitido
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Bancada ótica com raio laser.

Foto disponível em: <

http://technology.niagarac.on.ca/lasers/Chapter4.html >

Acesso em: 22 de junho de 2015.
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Podemos dizer que o laser é um

sistema que controla a maneira pelo

qual átomos ou moléculas num estado

excitado liberam fótons. O termo "laser"

é a sigla em inglês de amplificação de

luz por emissão estimulada de radiação

(light amplification by stimulated

emission of radiation), o que descreve

as bases físicas do funcionamento do

laser. Colocado de outra forma, temos a

amplificação de uma luz monocromática

(intensidade luminosa) obtida por

emissão estimulada de radiação.

http://technology.niagarac.on.ca/lasers/Chapter4.html
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Bancada ótica com raio laser.

Foto disponível em: <

http://technology.niagarac.on.ca/lasers/Chapter4.html >

Acesso em: 22 de junho de 2015.

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Há diversas formas distintas de

construirmos um laser, todas essas

formas compartilham certos aspectos

básicos, ou seja, o objetivo é termos um

material, que quando excitado crie uma

população com N2 bem maior que N1,

ou seja, inversão de população. Nesta

situação, temos condições de gerarmos

um feixe de luz de grande intensidade

(número de fótons, por segundo por

área), monocromático (um só

comprimento de onda ou frequência) e

numa só direção, como a luz verde da

foto ao lado.

http://technology.niagarac.on.ca/lasers/Chapter4.html


Espectro de absorção de luz visível do cristal de rubi.

Modificado de C. Degli Esposti and L. Bizzocchi , Absorption

and Emission Spectroscopy of a Lasing Material: Ruby J.

Chem. Educ., 2007, 84 (8), p 1316

DOI: 10.1021/ed084p1316
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O primeiro laser montado com sucesso,

foi a partir de um cristal de rubi. O cristal

de rubi tem fórmula Al2O3 . No rubi, para

cada aproximadamente mil íons de Al+3

no retículo cristalino, um é substituído

por um íon de cromo (Cr+3). Tal

substituição fornece um átomo com

níveis energéticos, que podem

apresentar o fenômeno de inversão de

população (N2>>N1). O espectro de

absorção do cristal de rubi na faixa do

visível (350-700 nm) é mostrado na

figura ao lado. Vemos claramente dois

picos de absorção, o da esquerda está

na faixa do azul e o da direita na faixa

do verde. Tal absorção indica transições

permitidas no íon Cr+3 .



No íon Cr+3 temos dois níveis

energéticos, que são ocupados quando

o cristal de rubi é exposto à luz gerada

numa lâmpada de xenônio, conforme

mostrado no diagrama de níveis de

energia do cromo. Tais níveis relaxam

para um nível mais baixo de forma não

radiante, chegando a um nível

energético metaestável.

Diagrama de níveis de energia simplificado do íon Cr+3 .

Imagem disponível em:

<http://www.worldoflasers.com/lasertypes.htm >

Acesso em: 22 de junho de 2015.

Luz 

bombeadora

(verde e azul)

Níveis

não-

radiantes

Estado

fundamental

Transições não-radiativas

Nível metaestável
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O processo de geração da radiação

ocorre da seguinte forma. Inicialmente a

luz azul e verde da lâmpada de xenônio

é absorvida pelo íon cromo (Cr+3),

presente no cristal de rubi de formato

cilíndrico. Para potencializar a absorção

da luz da lâmpada de xenônio, esta é

colocada como uma espiral envolvendo

o cristal de rubi cilíndrico. Os níveis

energéticos excitados decaem

rapidamente, de forma não radiante,

para um nível de mais baixa energia. Tal

nível apresenta um tempo de vida de 4

ms (4.10-3 s), estabelecendo uma

inversão de população com relação ao

estado fundamental.

Diagrama esquemático do laser de rubi, onde o cristal

cilíndrico de rubi está envolvido por uma lâmpada espiral de

xenônio. Há espelhos em ambos lados do rubi, o espelho

do lado esquerdo é parcialmente refletor.

Imagem disponível em:

< http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_laser >

Acesso em: 22 de junho de 2015.
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Um fóton de comprimento de onda

694,3 nm é produzido por emissão

espontânea, este é um fenômeno de

fluorescência do rubi.

Espelhos são colocados nas bordas do

cilindro de rubi, para garantir a

realimentação do sistema, o que leva a

um efeito avalanche, pois cada fóton

refletido de volta ao cilindro de rubi gera

dois fótons, o que faz com que a

intensidade luminosa do laser cresça

rapidamente. Um dos espelhos na borda

do cilindro de rubi é parcialmente

transmissor (5%), o que permite que o

feixe de laser saia desta parte.

21
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Diagrama esquemático do laser de rubi, onde o cristal

cilíndrico de rubi está envolvido por uma lâmpada espiral de

xenônio. Há espelhos em ambos lados do rubi, o espelho

do lado esquerdo é parcialmente refletor.

Imagem disponível em:

< http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_laser >

Acesso em: 22 de junho de 2015.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_laser


A colocação dos espelhos nas faces do

rubi cilíndrico forma uma cavidade ótica,

que faz com que a fluorescência do rubi

(emissão espontânea) gere a emissão

de radiação estimulada do laser.

O primeiro laser de rubi foi construído

em 1960 por Theodore Maiman

(Maiman, T.H. (1960) "Stimulated

Optical Radiation in Ruby". Nature, 187

4736, pp. 493-494.).

Há outras formas de produzir laser,

onde variamos o material e o

comprimento de onda produzidos. Os

lasers mais comuns hoje em dia são os

de semicondutores.

Componentes do laser original de rubi construído por

Theodore Maiman em 1960.

Imagem disponível em:

<http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_laser>

Acesso em: 22 de junho de 2015.
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No dia 20 de julho de 1969 o homem

pousou na Lua, um feito enorme para

humanidade imortalizada na frase de

Neil Armstrong “A small step for a man

and a giant leap for mankind”. Muitos

até hoje duvidam de tal feito, apesar da

grande maioria daqueles que duvidam

acreditar em astrologia! Bem, uma das

melhores provas, além das rochas

trazidas da superfície da lua, é o

retrorefletor de laser deixado na

superfície lunar. Diversos observatórios,

espalhados pela Terra, apontam lasers

potentes para os pontos de pouso das

naves Apolo 11, 14 e 15 na superfície

lunar e recebem o feixe refletido.

Imagem da pegada de Neil Armstrong na Lua.

Imagem disponível em: <

http://history.nasa.gov/alsj/a11/AS11-40-5880.jpg

>

Acesso em: 22 de junho de 2015. 23
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Espectrometria de Massas (Fundamentos)
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v

Se um objeto está movimentando-se numa

dada trajetória, e submetemos esse objeto

a uma força lateral (F), teremos uma

mudança na sua trajetória. Consideremos

o lançamento de uma bola de basquete,

imagine que estamos com uma mangueira

d’água, e direcionamos um jato d’água

para a bola. Sua trajetória será alterada,

devido à força transversal F exercida sobre

a bola. Consideremos uma outra situação,

uma bola de tênis, com a mesma

velocidade (v) da bola de basquete. Se

dirigirmos o mesmo jato d’água para a bola

de tênis, teremos um desvio da trajetória

maior ainda. Estamos considerando que

ambas as bolas estão com a mesma

velocidade (v) e o jato d’água exerce a

mesma força F.

F

R



O que podemos tirar qualitativamente

desse experimento? O desvio da

trajetória pode ser expresso pelo raio da

curva (R) que a bola descreve ao ser

submetida a uma força transversal (F).

Assim, um desvio grande equivale a

dizer que a bola descreve uma curva

com raio menor.

Olhando-se a física do sistema, temos

uma bola submetida a uma aceleração

centrípeta, que a coloca em uma

trajetória circular, pelo menos enquanto

submetida à força exercida pela água da

mangueira.

4

v

F

v

F

Rbola de tênis

Rbola de basquete

Espectrometria de Massas (Fundamentos)



A força é que leva à aceleração

centrípeta, causando a trajetória circular

de raio (R). A força centrípeta (F) é dada

pela equação abaixo:

onde R é o raio da circunferência, m a

massa da bola e v a velocidade da bola.

Isolando-se o raio da circunferência (R)

da equação acima temos:

A partir da equação do raio, vemos que

para uma força e velocidade constantes,

temos que o raio da circunferência (R) é

proporcional à massa da bola (m).

R

mv
F

2



F

mv
R

2
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Olhando a equação do raio da trajetória,

vemos que o termo entre parênteses é

constante, o que varia é a massa da bola

e, consequentemente, o raio da

circunferência.

A equação acima é uma forma de

determinarmos a massa (m) de uma

partícula a partir do raio (R) da

circunferência descrita pela partícula

quando submetida a uma força

conhecida, como a exercida por um jato

d’água.

v

F











F

v
mR

2

v

F

Rbola de tênis

Rbola de basquete

Espectrometria de Massas (Fundamentos)
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v

F

R

B
x

qvBEqF 

Quando temos uma partícula com carga

q, se deslocando com velocidade v em

uma região, onde temos um campo

elétrico E e um campo magnético B, essa

partícula fica sujeita a uma força devido

aos campos elétrico e magnético, essa

força (F) é chamada força de Lorentz e

tem a seguinte expressão:

Estamos considerando que o campo

magnético (B) é perpendicular à

velocidade da partícula, como no

desenho ao lado.

Campo magnético perpendicular 

ao plano do slide, x indica essa situação

Espectrometria de Massas (Fundamentos)



Considerando-se somente o campo magnético B, a partícula será sujeita a uma força

(F), dada pela seguinte equação:

Essa força de aceleração centrípeta submete a partícula a uma aceleração radial (a),

fazendo com que uma partícula de massa m e velocidade v descreva uma trajetória

circular com raio R, essa força centrípeta tem a seguinte expressão:

Igualando-se as duas equações acima, chegamos a seguinte expressão para o raio da

trajetória da partícula (R):
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Partícula com carga positiva deslocando-se num campo magnético constante gerado por um ímã. 

Figura disponível em: <http://www.school-for-champions.com/science/magnetism_lorentz.htm#.VFzoQpV0zIU

>

Acesso em: 22 de junho de 2015.

B

F

v

Considerando que temos um campo magnético (B) constante entre os polos norte e

sul de um ímã, temos uma força (F) atuando sobre uma partícula com carga positiva e

velocidade v, como indicada na figura abaixo.

Espectrometria de Massas (Fundamentos)



Muito bem, as observações

anteriores servem de base para

o entendimento de umas das

técnicas mais usadas na análise

de moléculas biológicas no

século XXI, a espectrometria de

massas. Esta técnica permite

que as massas moleculares de

amostras de proteínas,

peptídeos e outras moléculas

biológicas sejam determinadas

com precisão, a partir do desvio

que apresentam ao deslocarem-

se num campo magnético

gerado por um eletromagneto.

Ao lado temos o diagrama

esquemático de um

espectrômetro de massas típico.

Descreveremos cada

componente do equipamento

nos próximos slides.
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Diagrama esquemático de um espectrômetro de massas.

Imagem disponível em: 

< http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >.

Acesso em: 22 de junho de 2015.
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A amostra (átomos ou moléculas) é vaporizada. Essa amostra vaporizada é injetada e

submetida ao processo de ionização, que ocorre na câmara de ionização, mostrada

abaixo. Nessa câmara temos um feixe de elétrons gerados a partir de um filamento

de metal aquecido. Os elétrons são atraídos para uma placa metálica positiva,

chamada armadilha de elétrons (electron trap). A amostra vaporizada, ao passar pelo

feixe de elétrons, é ionizada, gerando íons positivos, ou seja, temos agora uma

amostra formada em parte por partículas com carga +1. A grande maioria dos íons

gerados tem carga +1, mas podemos ter íons com carga maior. Esses íons são

forçados para direita pelo repelente de íons (ion repeller). A câmara de ionização é

mantida num potencial elétrico de +10.000 Volts, que promove a ejeção de cargas

positivas.
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Espectrometria de Massas (Ionização)

Diagrama esquemático da câmara de ionização de um espectrômetro de massas.

Imagem disponível em: < http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >.

Acesso em: 22 de junho de 2015.
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O feixe com as partículas da amostra sai da câmara de ionização e atravessa três

fendas, como indicado na figura abaixo. As fendas aceleradoras de feixes são

chamadas de lentes eletrostáticas, pois realizam o “foco” do feixe de íon. Essas

fendas têm como função gerar um feixe de partículas estreito e permitir a aceleração

das partículas carregadas da amostra vaporizada. As fendas apresentam potencial

elétrico decrescente, da esquerda para direita, sendo que a fenda final apresenta um

potencial elétrico de 0 volts. Tal arranjo de fendas possibilita a aceleração do feixe de

partículas carregadas.
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Espectrometria de Massas (Aceleração)

Diagrama esquemático das fendas aceleradoras de feixe de um espectrômetro de massas.

Imagem disponível em: < http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >.

Acesso em: 22 de junho de 2015.

Placa intermediária 
Placa final a 0 Volts

Feixe de íons   

Câmara de ionização a 

+ 10.000 Volts

http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html


Ao chegar ao eletromagneto, o feixe é submetido a uma deflexão que é inversamente

proporcional à massa da partícula, ou seja, partículas mais leves sofrem maiores

desvios. Outra parâmetro que afeta o desvio é a carga, íons mais positivos são mais

defletidos, assim se tivermos, para uma mesma massa, um íon com carga +2, esse

sofrerá um desvio maior que uma partícula com mesma massa mas carga +1. Como o

desvio do feixe de partículas depende da massa e da carga, é padrão combinarmos

essas informações na razão m/z (massa/carga). Por exemplo, se um íon tem uma

massa atômica de 12 e uma carga de +1, sua razão m/z é 12. Veja que o “z” é

minúsculo, não confundir com “Z” maiúsculo, usado para representar o número

atômico.
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Espectrometria de Massas (Deflexão)

Diagrama esquemático do eletromagneto de um espectrômetro de massas.

Imagem disponível em: < http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >.

Acesso em: 22 de junho de 2015. 
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No diagrama esquemático abaixo temos a indicação de três feixes de íons. Se

considerarmos que todos os feixes são de partículas com carga +1, temos que o feixe

A tem as partículas mais leves, seguido do feixe B, sendo o mais massivo o feixe C.
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Diagrama esquemático do eletromagneto de um espectrômetro de massas.

Imagem disponível em: < http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >.

Acesso em: 22 de junho de 2015. 
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No diagrama visto no slide anterior, temos que só o feixe B chega ao detector de

íons, os outros feixes colidem com as paredes do espectrômetro de massas e são

removidos pela bomba de vácuo. Um íon do feixe B, ao chegar no detector de íons,

colide com a placa metálica do detector, essa placa está ligada a um fio. O íon, que

colidiu com a placa, captura um elétron da placa, tornando-se neutro (carga elétrica

zero). A captura do elétron do metal, deixa uma lacuna de elétron na placa metálica,

que é preenchida por um elétron do fio ligado à placa metálica. Essa corrente é

detectada e amplificada. Quanto mais íons colidirem com a placa metálica do detector

de íons, mais elétrons serão capturados e maior será a corrente gerada. Assim, a

corrente gerada é proporcional ao número de íons que atinge o detector.
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Espectrometria de Massas (Detecção)

Diagrama esquemático do detector de íons de um espectrômetro de massas.

Imagem disponível em: < http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >.

Acesso em: 22 de junho de 2015. 
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Os íons do feixe A podem ser detectados diminuindo-se a intensidade do campo

magnético. Já os íons do feixe C, necessitam um aumento na intensidade do campo

magnético, para que possam atingir o detector de íons.
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Diagrama esquemático do detector de íons de um espectrômetro de massas.

Imagem disponível em: < http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >.

Acesso em: 22 de junho de 2015. 
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A análise realizada pelo espectrômetro de massas gera um espectro de massas, que é

mostrado num gráfico onde temos no eixo vertical a abundância relativa do íon e no

eixo x a razão m/z. A abundância relativa é diretamente proporcional à intensidade

corrente medida, assim o que temos também é uma representação da intensidade

relativa das correntes medidas. Esse gráfico é chamado de espectro de massas da

amostra. No caso abaixo temos uma amostra do elemento químico molibdênio. Pelo

espectro vemos que o isótopo mais abundante do molibdênio é o de razão m/z igual a

98.
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abundância

relativa

Espectro de massas do molibdênio. 

Imagem disponível em: < http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >.

Acesso em: 22 de junho de 2015. 
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Há diversos refinamentos da técnica de espectrometria de massas, especificamente

com foco em cada uma das etapas do processo. Por exemplo, no método MALDI

(matrix-assisted laser desorption ionization), temos uma mistura da amostra a ser

analisada com uma substância de baixa massa molecular, se comparada com uma

proteína. Essa substância absorbe radiação ultravioleta, pois a maioria do

espectrômetros de massa, que usam o método MALDI, apresentam um laser na faixa

UV. A mistura amostra+substância é dissolvida em solvente orgânico e levada a uma

câmara de vácuo, que leva à solidificação da mistura amostra+substância.
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Método de ionização da amostra MALDI. A amostra a ser

analisada é misturada a uma substância que absorve radiação

ultravioleta, por exemplo a substância 2,5-dihidroxi ácido

benzoico. Essa mistura é dissolvida em solvente orgânico, por

exemplo acetonitrilia, e injetado numa câmara de vácuo para

cristalizar, o que forma a matriz. Imagem disponível em: <

http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/tools/ionization_

maldi.html >.

Acesso em: 22 de junho de 2015.

http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/tools/ionization_maldi.html


A remoção do ar na câmara de vácuo leva à evaporação do solvente orgânico e à

cristalização da mistura amostra + substância, formando o que chamamos de matriz.

Essa matriz é pulverizada a partir de um feixe de laser de alta intensidade, como

ilustrado abaixo. A substância absorve UV ionizando-se e transferindo parte da energia

absorvida para a proteína (amostra). A amostra é levada à ionização no processo.

Todos os detalhes do processo de ionização da amostra não são totalmente

entendidos, mas o resultado líquido é que a amostra é levada à ionização.
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Método de ionização da amostra MALDI. A amostra a ser

analisada é misturada a uma substância que absorve radiação

ultravioleta, por exemplo a substância 2,5-dihidroxi ácido

benzoico. Essa mistura é dissolvida em solvente orgânico, por

exemplo acetonitrilia, e injetado numa câmara de vácuo para

cristalizar, o que forma a matriz. Imagem disponível em: <

http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/tools/ionization_

maldi.html >.

Acesso em: 22 de junho de 2015.
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http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/tools/ionization_maldi.html
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Diagrama da técnica MALDI. Figura modificada da original disponível em:

http://mutage.oxfordjournals.org/content/15/5/415.full.pdf+html .

Acesso em: 22 de junho de 2015. Bakhtiar R., Tse FLS. Mutagenesis (2000) 15 (5):  415-430.

O diagrama abaixo ilustra os principais passos do método 

de MALDI aplicado na análise de um peptídeo (amostra). 

O peptídeo ionizado permite a análise da massa dos seus 

fragmentos. 

Espectro de massas do peptídeo  

Espectrometria de Massas (MALDI)

http://mutage.oxfordjournals.org/content/15/5/415.full.pdf+html
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Espectrometria de Massas (TOF)

A sigla TOF representa em inglês time of flight, ou seja, tempo de voo. É um método

de espectrometria de massas que não usa o desvio num campo magnético (B) para

determina a razão m/z de uma amostra, e sim seu tempo de voo (time of flight). O

diagrama abaixo ilustra o princípio. A amostra ionizada é submetida a uma diferença

de potencial (V0) que acelera as partículas de massa m, essas partículas entram numa

região sem campo elétrico e magnético, chamada de espaço de deriva (drift space). A

diferença de potencial (V0) faz com que as partículas com carga q tenham energia

potencial U = qV0, que é convertida em energia cinética (K), como indicado abaixo.
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Considerando-se que toda energia

potencial U é convertida em energia

cinética K, temos:
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Pela equação abaixo vemos que a razão m/z, onde z é a carga q, depende somente

da velocidade da partícula (v) na região de dereviva (drift space) e do potencial (V0).

Considerando-se que a espaço percorrido no voo tem um comprimento x, o tempo de

voo (t) da partícula será dado por:

onde

Assim, quanto maior a razão m/q da

partícula, maior o tempo de voo (t).

O uso concomitante dos métodos MALDI

e TOF leva a um espectrômetro de

massas MALDI-TOF, muito usado para o

estudo de amostras biológicas como

proteínas, peptídeos e ácido nucleicos.
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Na análise dos espectros de

massas de peptídeos,

terminamos com os valores

das massas dos resíduos de

aminoácidos, assim, para

identificar sobre qual

aminoácido o pico no espectro

de massa se refere, temos

que fazer uso de uma tabela

de massas moleculares dos

resíduos de aminoácidos,

como a indicada ao lado.

Lembrem-se que para o C-

terminal, temos que somar o

peso atômico do oxigênio e do

hidrogênio.
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Amino Acid Short Abbrev. Formula
Mon. Mass§
(Da)

Avg. Mass (Da)

Alanine A Ala C3H5NO 71.03711 71.0788

Cysteine C Cys C3H5NOS 103.00919 103.1388

Aspartic acid D Asp C4H5NO3 115.02694 115.0886

Glutamic acid E Glu C5H7NO3 129.04259 129.1155

Phenylalanine F Phe C9H9NO 147.06841 147.1766

Glycine G Gly C2H3NO 57.02146 57.0519

Histidine H His C6H7N3O 137.05891 137.1411

Isoleucine I Ile C6H11NO 113.08406 113.1594

Lysine K Lys C6H12N2O 128.09496 128.1741

Leucine L Leu C6H11NO 113.08406 113.1594

Methionine M Met C5H9NOS 131.04049 131.1986

Asparagine N Asn C4H6N2O2 114.04293 114.1039

Pyrrolysine O Pyl C12H21N3O3 255.15829 255.3172

Proline P Pro C5H7NO 97.05276 97.1167

Glutamine Q Gln C5H8N2O2 128.05858 128.1307

Arginine R Arg C6H12N4O 156.10111 156.1875

Serine S Ser C3H5NO2 87.03203 87.0782

Threonine T Thr C4H7NO2 101.04768 101.1051

Selenocysteine U Sec C3H5NOSe 150.95364 150.0388

Valine V Val C5H9NO 99.06841 99.1326

Tryptophan W Trp C11H10N2O 186.07931 186.2132

Tyrosine Y Tyr C9H9NO2 163.06333 163.1760

Fonte da tabela em: <

http://en.wikipedia.org/wiki/Proteinogenic_amino_acid >.

Acesso em: 22 de junho de 2015.

http://en.wikipedia.org/wiki/Proteinogenic_amino_acid#monmassnote
http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_mass_unit
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http://en.wikipedia.org/wiki/Tryptophan
http://en.wikipedia.org/wiki/Tyrosine
http://en.wikipedia.org/wiki/Proteinogenic_amino_acid


Na biologia, o espectrômetro de massas MALDI-TOF pode ser usado para o

sequenciamento de peptídeos, ou seja, para a determinação da sua sequência de

resíduos de aminoácidos, baseado na massa precisa de cada fragmento identificado

no espectro de massas, como indicado na figura abaixo. Na figura abaixo, cada pico

representa a massa molecular precisa de um fragmento do peptídeo analisado.

Vejamos o processo de determinação da sequência em detalhes.

45Espectro de massas de um peptídeo com 21 resíduos de aminoácidos.  Imagem disponível em: < 

http://www.pnas.org/content/96/13/7131/F3.large.jpg>.Acesso em: 22 de junho de 2015. Keough T et al. PNAS 1999;96:7131-7136
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A análise do espectro de massas visa determinar a estrutura primária do peptídeo

analisado. O primeiro pico da esquerda para direita representa o C-terminal do

peptídeo. O eixo x indica a razão m/z, como estamos considerando que todos os íons

têm carga +1, a massa do primeiro pico equivale a uma massa de 175 Da, próxima à

massa da arginina presente num C-terminal. Assim, o C-terminal (final do peptídeo) é

uma arginina. Para identificar os próximos aminoácidos, seguimos com os picos. No

espectro a diferença entre cada pico consecutivo indica a massa do aminoácido.

Abaixo, a seta vermelha indica que para o próximo pico temos uma diferença de 71,2

Da, ou seja, uma alanina.

46Espectro de massas de um peptídeo com 21 resíduos de aminoácidos.  Imagem disponível em: < 

http://www.pnas.org/content/96/13/7131/F3.large.jpg>.Acesso em: 22 de junho de 2015. Keough T et al. PNAS 1999;96:7131-7136
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O segundo pico indica uma diferença de massas de 97,0 Da, uma prolina. Seguindo-

se o processo identificamos todos os picos e temos a sequência de aminoácidos do

peptídeo. Na aplicação do espectrômetro de massas para o sequenciamento de

proteínas, temos que a amostra da proteína é submetida à clivagem a partir da ação

de proteases, como tripsina. Os fragmentos da proteólise são purificados a partir da

técnica de cromatografia líquida e injetados no espectrômetro de massas para

sequenciamento. Os trechos dos peptídeos sequenciados são sobrepostos e a

sequência completa da proteína é determinada.

47Espectro de massas de um peptídeo com 21 resíduos de aminoácidos.  Imagem disponível em: < 

http://www.pnas.org/content/96/13/7131/F3.large.jpg>.Acesso em: 22 de junho de 2015. Keough T et al. PNAS 1999;96:7131-7136
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