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Gás excitado
Anteparo

Espectro de emissão

Prisma

E

No experimento abaixo temos o gás hidrogênio introduzido num tubo de vidro. No tubo

temos dois eletrodos, que são submetidos a uma diferença de potencial (E). Essa

diferença de potencial é alta o suficiente para ionizar o gás hidrogênio (arrancar

elétrons do átomo) gerando luz. No diagrama abaixo, a luz incide sobre um anteparo

com uma fenda, que por sua vez incide sobre um prisma. O prisma decompõe a luz,

gerando o espectro de emissão do gás.
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Espectro de Emissão de Luz



Experimentos, como o descrito

anteriormente, foram realizados para

diferentes gases, gerando padrões de

espectro de emissão distintos. Cada gás

apresenta um padrão característico, que o

identifica, como nossas impressões

digitais. A observação do espectro de

emissão discreto, como o mostrado ao

lado, não tem explicação a partir da física

clássica. Os conhecimentos da física do

final do século XIX, indicavam que o gás

deveria produzir um espectro contínuo,

com todas as cores do arco-íris. A

visualização de um espectro de emissão

discreto (com raias definidas), levantou

novas questões sobre o átomo e como

este absorve e emite a luz. Ao lado temos

os espectros de emissão dos gases

hidrogênio e hélio.
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Espectro de emissão do hidrogênio. Disponível em: <

http://www.sciencephoto.com/media/1673/enlarge

>

Espectro de emissão do hélio. Disponível em: <

http://www.sciencephoto.com/media/1676/enlarge

>

Acesso em: 21 de maio de 2018.

Espectro de emissão do hidrogênio

Espectro de emissão do hélio

Espectro de Emissão de Luz

http://www.sciencephoto.com/media/1673/enlarge
http://www.sciencephoto.com/media/1676/enlarge


No experimento ilustrado abaixo, temos uma luz branca incidindo sobre um anteparo

com uma fenda, que permite que a luz incida sobre um prisma gerando a

decomposição da luz branca nas cores do arco-íris.

Prisma

Luz branca

Anteparo
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Espectro de Absorção de Luz



Inserimos, entre a fonte de luz branca e o anteparo, um tubo com gás hidrogênio.

Nenhuma descarga elétrica é aplicada ao tubo e deixamos a luz passar por ele. O

resultado é o aparecimento de raias de absorção, as linhas pretas da figura, tais linhas

indicam que o gás está absorvendo a luz para aqueles comprimentos de onda. O que

observamos é o espectro de absorção, que não pode ser explicado pela física

clássica.
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Luz branca

Tubo de vidro com gás Anteparo

Prisma

Espectro de Absorção de Luz



O primeiro modelo satisfatório para o

átomo, foi proposto por Neils Bohr em

1913. Para superar o problema da

instabilidade do elétron em sua órbita,

Bohr introduziu um postulado, conhecido

como primeiro postulado de Bohr. As

órbitas dos elétrons são não

irradiantes. Assim, os elétrons nos

átomos, não podem ter qualquer órbita,

somente órbitas não irradiantes. O átomo

de Bohr apresenta um conjunto de órbitas

permitidas para o elétron. Ao passar de

uma órbita para outra o elétron irradia, ou

absorve radiação.
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Representação artística da órbita de um elétron em torno do

núcleo (não mostrado na figura). O modelo atômico de Bohr

prevê que os elétrons não podem ter qualquer órbita em

torno do núcleo, só órbitas permitidas. Uma vez nestas

órbitas os elétrons não emitem energia, gerando um modelo

estável do ponto de vista energético.

Fonte da imagem: <

http://www.sciencephoto.com/media/2168/enlarge >

Acesso em: 21 de maio de 2018.

Postulado (segundo o dicionário Houaiss):

■ substantivo masculino

1 o que se considera como fato reconhecido e ponto de

partida, implícito ou explícito, de uma argumentação; premissa

2 afirmação ou fato admitido sem necessidade de

demonstração

Fonte:

http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=postulado&stype

=k (acesso em 16/05/2015)

Modelo de Bohr

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1922/bohr-bio.html
http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=postulado&stype=k
http://www.sciencephoto.com/media/2168/enlarge
http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=postulado&stype=k


Quando um elétron muda para uma órbita

permitida de mais alta energia ele absorve

um fóton. Quando vai para uma órbita de

mais baixa energia ele emite fótons. O

segundo postulado de Bohr prevê que a

energia do fóton é dada pela

conservação da energia, como segue:

onde Ei e Ef são energias inicial e final,

respectivamente, h a constante de Planck

(h = 6,626. 10-34 J.s) e f a frequência do

fóton (em Hertz). Fótons são partículas

de luz, que tem energia (E), dada pela

equação abaixo:

E = h.f

h

EE
f

fi 
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Representação artística gerada por computador da emissão

de um fóton de luz amarela. O modelo de Bohr prevê que

essa emissão ocorre quando um elétron passa de uma órbita

de alta energia para uma órbita de energia mais baixa. O

excesso da energia é convertido em energia luminosa, um

fóton.

Fonte da imagem: <

http://www.sciencephoto.com/media/395148/enlarge

>

Acesso em: 21 de maio de 2018.

Modelo de Bohr

http://www.sciencephoto.com/media/395148/enlarge


A constante de Planck é usada para

vários cálculos relacionados ao modelo

atômico. No sistema internacional (SI) ela

é dada em unidades de J.s e tem o

seguinte valor:

h = 6,626 . 10-34 J.s

A constante h pode ser expressa em uma

unidade muito usada em análise de

sistemas atômicos, chamada eV. Temos

que 1 eV = 1,6 . 10-19 J, assim podemos

converter de J.s para eV.s, dividindo-se h

por 1,6.10-19 , nesta unidade temos:

h = 4,14 .10-15 eV.s .

Usaremos a constante de Planck em eV.s,

toda vez que a energia for expressa em

eV, caso contrário usaremos em J.s.
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Representação de um átomo de Bohr. O elétron no átomo

sofre uma transição do nível 3 para o nível 2, emitindo um

fóton com energia igual a h.f, onde h é a constante de Planck

e f a frequência do fóton emitido.

n1

n2

n3

E = h.f

Fóton emitido

Modelo de Bohr



O modelo de Bohr, para um átomo de

número atômico Z, representa o núcleo

com carga positiva (+Z), e elétrons

girando em volta do núcleo em órbitas

não irradiantes, conforme a figura ao lado.

No modelo de Bohr o elétron está

submetido a uma força centrípeta, de

origem elétrica, devido à atração entre o

elétron negativo e o núcleo positivo.

Aplicando-se os postulados de Bohr e a

atração elétrica entre o elétron e o núcleo,

chegamos a um conjunto de equações

simples, que mostram que o elétron no

átomo não pode ter qualquer energia, ou

seja, a energia do átomo é quantizada.

O termo “quantizado” significa “não

contínuo”, ou seja, não pode apresentar

qualquer valor, e sim valores discretos.
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Modelo de Bohr para um átomo com número de prótons (Z)

e um elétron girando em torno de núcleo.

r

v

F
+Ze

-e

Modelo de Bohr



rn = n2r1

O raio da órbita do elétron (rn) no nível n é

dado pela seguinte equação:

onde r1 = 0,53 Å.

Para a primeira órbita, o estado

fundamental do átomo, temos (n=1):

r1 = 0,53 Å

Para a segunda órbita (n=2):

r2 = n2.0,53 Å = 22.0,53 Å = 4.0,53 Å =

2,12 Å

E assim podemos determinar o raio para

qualquer órbita, é só substituir o número

“n”, chamado número quântico

principal, na equação acima. 10

r1

r2

r3

r1

r2

r3

Fóton é emitido com energia E = hf

Modelo de Bohr para um átomo, onde vemos as 3 primeiras

órbitas e uma transição do elétron da segunda (n = 2) para a

primeira órbita (n = 1).

Modelo de Bohr



A energia do elétron (Em) no nível n é

dada por:

Para o nível 1 (estado fundamental do

átomo) temos (n=1) e,

e assim podemos calcular para qualquer

nível.

Fóton é emitido com energia E = hf

2n
n

eV 13,6
E




eV 13,6

1

eV 13,6

1

eV 13,6
E

2n
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r1

r2

r3

Modelo de Bohr



2
i

i
n

eV 13,6
E 

2
f

f
n

eV 13,6
E 

h

EE
fhfEE fi

fi




E2

E1

E = h.f, onde h é constante

de Planck e f a freqüência.

No diagrama abaixo temos a transição do nível de energia 2 (E2) para o nível de

energia 1 (E1) (estado fundamental). Na transição o átomo perde energia, que é

transformada em luz. A luz manifesta-se na forma de um fóton de frequência (f), dada

pela equação:
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Modelo de Bohr



Energia do elétron no nível n (En) para o átomo de

H:

Para n = 1 temos:

Usaremos a equação acima para determinar os 4

primeiros níveis do átomo de hidrogênio,

mostrado nos próximos slides.

-13,6

E
n
e
rg

ia
(e

V
)

n4

n3

n2

n1

n

2n
n

eV 13,6
E




eV 13,6

1

eV 13,6

1

eV 13,6
E

2n
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Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr



Energia do elétron no nível n (En) para o átomo de

H:

Para n = 2 temos:

-3,40

-13,6

E
n
e
rg

ia
(e

V
)

n4

n3

n2

n1

n

eV 3,4

4

eV 13,6

2

eV 13,6
E

2n
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2n
n

eV 13,6
E




Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr



Energia do elétron no nível n (En) para o átomo de

H:

Para n = 3 temos:

-1,51

-3,40

-13,6

E
n
e
rg

ia
(e

V
)

n4

n3

n2

n1

n

eV 1,51

9

eV 13,6

3

eV 13,6
E

2n
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2n
n

eV 13,6
E




Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr



Energia do elétron no nível n (En) para o átomo de

H:

Para n = 4 temos:

-0,85

-1,51

-3,40

-13,6

E
n
e
rg

ia
(e

V
)

n4

n3

n2

n1

n

Ve 0,85

16

eV 13,6

4

eV 13,6
E

2n
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2n
n

eV 13,6
E




Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr



Aplicando-se sucessivamente a equação abaixo,

montamos o diagrama de níveis de energia do

átomo de H.

Quando n tende a infinito temos que a energia

tende a zero.

O gráfico ao lado é chamado diagrama de níveis

de energia, nele vemos os níveis de energia de

um átomo, o que facilita a visualização de

transições entre níveis de energia.

-0,85

-1,51

-3,40

-13,6

E
n
e
rg

ia
(e

V
)

n4

n3

n2

n1

n0

eV 0En 
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2n
n

eV 13,6
E




Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr



Um elétron com energia “zero” indica que o

elétron não está mais ligado ao átomo, ou seja,

energias maiores que zero indicam que o elétron

saiu do átomo. Para ionizar um átomo, temos que

adicionar energia para que o mesmo apresente

pelo menos energia zero. Assim, se um elétron

apresenta energia -13,6 eV, temos que adicionar

+ 13,6 eV para ionizá-lo, ou seja, arrancá-lo do

átomo de hidrogênio.

-0,85

-1,51

-3,40

-13,6

E
n
e
rg

ia
(e

V
)

n4

n3

n2

n1

n0
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Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr



Uma transição entre níveis de energia pode ser

indicada por setas entre os níveis energéticos.

Como exemplo vamos considerar uma transição

entre os níveis 2 e 1, indicada pela seta vertical.

A seta indica que o elétron estava no nível 2 (n2),

com energia -3,4 eV, e sofreu uma transição para

o nível 1 (n1), chamado estado fundamental,

com -13,6 eV de energia. Na transição há

liberação de 10,2 eV de energia na forma de

fóton. Pelo diagrama de níveis de energia fica

clara a transição.

-0,85

-1,51

-3,40

-13,6

E
n
e
rg

ia
(e

V
)

n4

n3

n2

n1

n0
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Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr



Vejamos agora uma transição entre os níveis 1

e 3, indicada pela seta vertical. A seta indica que

o elétron estava no nível 1 (n1), com energia -13,6

eV, e sofreu uma transição para o nível 3 (n3),

com -1,51 eV de energia. Na transição há

absorção de 12,09 eV de energia, na forma de

fóton. No diagrama de níveis de energia vemos a

transição.

Segundo o modelo atômico de Bohr, a radiação

eletromagnética é emitida ou absorvida, quando

um elétron faz uma transição de uma órbita para

outra.

Todos átomos ou moléculas apresentam um

diagrama de níveis de energia, o que facilita a

representação de transições no átomo ou

molécula.

-0,85

-1,51

-3,40

-13,6

E
n
e
rg

ia
(e

V
)

n4

n3

n2

n1

n0
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Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr
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Imagem disponível em:<

http://www.haverford.edu/chem/Scarrow/GenChem/quantum/

welcome.html >

Acesso em: 21 de maio de 2018.

Energia (eV)

0

-1,51

-3,40

-13,6
Início

Fim

Distância (Å)

O diagrama ao lado indica o núcleo

positivo do átomo de hidrogênio e as

órbitas para os 3 primeiros níveis ( n =1, n

=2 e n = 3). Do lado direito temos o

diagrama de níveis de energia (E),

indicando as transições que ocorrem. Na

animação temos a simulação da transição

do nível 3 para o nível 1 (emissão do

fóton) e a transição do nível 1 para o nível

3 (absorção do fóton).

Modelo de Bohr

http://www.haverford.edu/chem/Scarrow/GenChem/quantum/welcome.html


Exemplo 1. Calcule o comprimento de onda () da radiação emitida quando o elétron

do átomo de hidrogênio efetua uma transição de ni=2 para nf=1. Sabemos que a

energia do fóton é dada por: E = hf.

Solução

Vimos no estudo de ondas que a frequência (f) e o comprimento de onda ()

relacionam-se pela equação: .f = c, onde c é a velocidade da luz.

Assim, a frequência (f) pode ser dada por:

Substituindo a equação acima na equação da

energia temos:

Se a energia E for a energia perdida na transição

teremos:

n1

n2

n3

Fóton é emitido com comprimento de onda ()

E

hchc
hfE  



λ

c
f 

12 EE

hc
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Modelo de Bohr (Exemplo 1)



Sabemos que a energia do nível 2 do átomo de hidrogênio é -3,4 eV e a energia do

estado fundamental (nível 1) é -13,6 eV. Usando-se a constante de Planck 4,14.10-15

eV.s, a velocidade da luz c = 3.108 m/s, temos:

nm 122

ÅÅ1,22.10

Å .1010.22,1m1,22.10

10,2

)(12,42.10

10,2

).10(12,42.10

13,63,4

))(3.10(4,14.10
λ

3

1077

7815

815




















12 EE

hc




23Fóton é emitido com energia E

n1

n2

n3

Modelo de Bohr (Exemplo 1, continuação)



Exemplo 2. Calcule o comprimento de onda da radiação emitida quando o elétron do

átomo de hidrogênio efetua uma transição de ni=3 para nf=1.

Solução

 ÅÅÅ9,741.10

m9,741.10m.10m0,9741

12,7512,75

8-

8-7-

197410741910

10741910

10421210104212

613850

10310144

210

17

7815

815

,.,.

.,.

).,()..,(

),(,

).)(.,(




















Fóton é emitido com comprimento de onda ()

h=6,626.10-34J.s = 4,136.10-15eV.s

13 EE

hc
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n1

n2

n3

1 m = 1010 Å

Modelo de Bohr (Exemplo 2)



Exemplo 3. Calcule a energia em elétron-volts (eV) de um fóton emitido por um

pointer de laser de cor vermelha, com comprimento de onda de 671 nm (1 nm = 10-9

m).

Solução

25

eVE

eVE

m

smseVhc
E

85,1

10.71,6

10.42,12

10.671

/10.3..10.14,4

7

7

9

815

















Modelo de Bohr (Exemplo 3)



Partículas como elétrons, pósitrons ou

partículas alfa e radiações como gama e

raios X são geradas durante o decaimento

radioativo ou por meio da desaceleração

e/ou aceleração de partículas carregadas.

Essas radiações interagem com a

matéria, por meio de transferência de

energia. Esses processos envolvem

transições dos elétrons e são importantes

para aplicações médicas e biológicas,

bem como para as bases da dosimetria e

detecção de radiação. Os principais

processos são indicados ao lado.

Ionização

Excitação

Captura
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Interação da Radiação com a Matéria



Quando uma partícula, ou um fóton, de energia suficiente, incide sobre um átomo,

ocorre a ejeção de um elétron desse átomo, ou seja, temos a ionização do átomo. A

condição para que isto ocorra, é que a energia da partícula ou fóton incidente, seja

maior ou igual à energia do nível onde se encontra o elétron. Temos como resultado,

um átomo com carga positiva e um elétron livre com energia cinética. O elétron pode

ionizar outro átomo.

Elétron incidente
Elétron ejetado

Átomo no estado fundamental Átomo sem 1 elétron na camada K

K       L K       L

27

Interação da Radiação com a Matéria



Um átomo ionizado, quando absorve um elétron, emite o excesso de energia na forma

de um fóton, este processo é chamado captura, como indicado no diagrama abaixo.

Elétron livre

Átomo ionizado Átomo sem 1 elétron na camada K

K       L K       L

Emissão de fóton

28

Interação da Radiação com a Matéria



Outra forma de interação da radiação com a matéria, é por meio da absorção da

energia de uma partícula ou de um fóton por um elétron de um átomo, onde este

elétron salta para uma camada de mais alta energia (como na figura abaixo). Esse

processo é chamado de excitação. Essa transição leva o átomo a um estado

excitado, onde haverá a emissão do excesso de energia na forma de um fóton. A

condição para que ocorra a transição, é que a energia incidente seja igual à diferença

de energia entre dois níveis.

Radiação incidente

Elétron num estado de

mais alta energia (excitado)

Átomo no estado fundamental Átomo no estado excitado

K       L K       L

Átomo no estado fundamental

K       L

Emissão de fóton
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Interação da Radiação com a Matéria



As radiações podem ser classificadas

considerando-se suas características

majoritárias, assim temos a seguinte

divisão:

 Eletromagnética: 

1) Ultravioleta

2) Raios X e

2) gama

 Corpuscular: 

1) Alfa, 

2) Beta e 

3) Nêutrons

Emissão de partícula alfa.

Imagem disponível em: 

http://www.sciencephoto.com/media/1162/view 

Acesso em: 21 de maio de 2018.
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Interação da Radiação com a Matéria

http://www.sciencephoto.com/media/1162/view


• Radiação gama ou raios gama. É uma radiação eletromagnética de alta energia.

É produzida em processos nucleares, tais como aniquilação de pares elétron-

pósitron. A radiação gama forma a parte mais energética do espectro

eletromagnético (localizada à esquerda do gráfico abaixo).

• Raios X. É a segunda radiação mais energética, pode ser produzida pela

aceleração de partículas carregadas.

Espectro de radiação eletromagnética, com escala de comprimento de onda em metros.
31

Interação da Radiação com a Matéria



• Radiação alfa ou partícula alfa. É

formada por um núcleo do átomo

Hélio, ou seja, dois prótons e dois

nêutrons. É uma radiação de baixa

penetração. É produzida pelo

decaimento radioativo de elementos

químicos, como urânio e rádio.

• Radiação beta ou partícula beta. É

composta por elétrons ou pósitrons de

alta energia e são emitidos por

núcleos atômicos como o potássio 40.

Possui um poder de penetração maior

que das partículas alfa. A produção de

partículas beta é chamada decaimento

beta.

• Nêutrons. É um feixe de nêutrons,

pode ser produzido em aceleradores

de partículas, ou em reatores

nucleares.

Representação artística da emissão de partícula alfa de um 

núcleo. Prótons são esferas amarelas e laranjas. Em azul 

temos os nêutrons.

Imagem disponível em: 

<http://www.sciencephoto.com/media/1122/enlarge>

Acesso em: 21 de maio de 2018.
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Os raios X foram descobertos em 1895 de

forma quase acidental. O físico alemão

Wilhelm Conrad Roentgen realizava

experimentos com um tudo de vidro, onde

foi feito vácuo. Nesse tubo de vidro havia

dois eletrodos, e uma diferença de

potencial de milhares de volts foi aplicada.

Essa diferença de potencial levou elétrons

migrarem de um eletrodo para outro,

gerando uma radiação desconhecida até

então, que Roentgen chamou de raios X.

Diversos testes foram feitos, e num dos

experimentos Roentgen descobriu a

radiografia médica de raios X (mostrada

ao lado). Roentgen usou a mão de sua

esposa (Anna Bertha Ludwig) para

registrar a radiografia.

Foto disponível em:

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:First_medical_X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_his_wife_Anna_Bertha_Ludwig%27s_hand_-_18951222.gif >

Acesso em: 21 de maio de 2018.
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Considere um tubo de vidro onde foi feito vácuo, onde temos dois eletrodos inseridos,

conforme o esquema abaixo. O catodo apresenta um filamento que ao ser aquecido,

devido à passagem da corrente elétrica I, gera uma nuvem de elétrons. O anodo

apresenta uma diferença de potencial (V2) em relação ao catodo. Essa ddp promove a

aceleração dos elétrons do catodo para o anodo.

Raios X
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Os elétrons são acelerados e colidem com o anodo. Essa colisão converte a energia

cinética em energia térmica, que aquece o anodo, e em radiação eletromagnética, na

forma de raios X. Com uma ddp da ordem de algumas dezenas de kV teremos a

geração de raios X. Esse espectro de raios X é chamado radiação branca, que se

sobrepõe ao espectro característico, devido à retirada de elétrons dos átomos do

anodo.

Raios X
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Elétron incidente
Elétron ejetado

Átomo no estado fundamental Átomo sem 1 elétron na camada K

K L K L

O modelo de Bohr é suficiente para entendermos os principais aspectos do espectro

característico de raios X. Considere que os átomos do anodo são bombardeados com

elétrons com energia cinética. Esses elétrons apresentam energia suficiente para

arrancar elétrons da camada K do átomo, como mostrado na figura abaixo.

Raios X Característicos
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Átomo sem 1 elétron na camada K

O átomo sem um elétron é instável e tende a absorver um elétron de uma camada

mais externa. Ao absorver este elétron, o excesso de energia é emitido na forma de

um fóton de raios X.

K L

Elétron ejetado

K L

Átomo sem 1 elétron na camada K

Emissão de um fóton

de raios X

Raios X Característicos
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A figura abaixo mostra uma seção de um tubo de raios X de anodo fixo.

Fonte: http://pubs.usgs.gov/of/2001/of01-041/htmldocs/images/xrdtube.jpg

Produção de Raios X

38



A figura abaixo uma foto de um tubo de raios X.

Fonte: http://onlineshowcase.tafensw.edu.au/ndt/content/radiographic/photo/xray_tube.jpg

Produção de Raios X
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Imagem disponível em: < http://media.web.britannica.com/eb-media/53/72253-035-3BFE4550.jpg >

Acesso em: 21 de maio de 2018.

A incidência do feixe de elétrons num ponto gera calor, que pode levar o anodo a

derreter. Para conseguir maior intensidade, sem fundir o anodo, podemos colocar o

mesmo girando, de forma que o ponto de incidência do feixe varia. Tal sistema é

chamado fonte de anodo rotatório.

Produção de Raios X

40

http://media.web.britannica.com/eb-media/53/72253-035-3BFE4550.jpg


Diagrama esquemático do Laboratório Nacional de Luz

Síncrotron (LNLS). Fonte: http://www.lnls.br

Do eletromagnetismo clássico sabemos

que toda partícula com carga elétrica,

quando acelerada emite radiação. Ao

acelerarmos um elétron, ou pósitron, e

confinarmos esta partícula em um toróide,

onde foi feito vácuo, teremos produção de

radiação. Tal sistema de produção de

radiação é chamado síncrotron. A radiação

produzida é chamada radiação síncrotron,

inclui radiação visível, ultravioleta e raios X.

Produção de Raios X
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Foto. Cortesia da Dra. Ana Luiza Vivan.

O Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) é o primeiro laboratório desse tipo a

ser construído no hemisfério Sul. O LNLS produz radiação intensa que tem sido usado

para experimentos de cristalografia, espectroscopia e outras técnicas.

Produção de Raios X
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O LNLS foi inaugurado em junho de 1997, e desde então tem sido usado de forma

intensa pela comunidade científica brasileira e internacional.

Foto. Cortesia de Anne Villela
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LNLS

Foto. Cortesia de Anne Villela
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LNLS

Foto. Cortesia de Anne Villela
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Principais aplicações biológicas

1) Estudo da estrutura quaternária de macromoléculas biológicas (Técnica de

espalhamento de raios X a baixo ângulo) (Small-angle X-ray Scattering, SAXS).

Nesta técnica uma macromolécula dissolvida em tampão é submetida à intensa

radiação do síncrotron (na faixa de comprimento de onda dos raios X). Os raios X, ao

interagirem com a solução da macromolécula dissolvida, produzem uma curva de

espalhamento, de onde é possível inferir informações sobre a topologia da molécula.

Figura A. Gráfico da função de distribuição de distâncias, obtidas a partir da análise das curvas de espalhamento de raios X a baixo

ângulo (SAXS). B. Modelo da proteína referente à curva à esquerda. Fonte: Vivan AL et al. (2008) Proteins, 72(4):1352-62, DOI:

10.1002/prot.22034 .

Síncrotron
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2) Elucidação da estrutura

tridimensional da macromoléculas

biológicas (Cristalografia por difração

de raios X).

Nesta técnica cristais de proteínas são

submetidos à intensa radiação produzida

pelo síncrotron (raios X). Esses raios X

interagem com o cristal e produzem um

padrão de difração de raios X, que é

usado para a elucidação da estrutura

tridimensional de proteínas.

Síncrotron

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.
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