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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). Esta

diferença de potencial é alta o suficiente para ionizar o gás hidrogênio gerando luz.

Ionizar significa arrancar elétrons do átomo. A luz gerada pela ionização dos átomos

de hidrogênio 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: 5 de maio de 2019.

Espectro de emissão do hidrogênio

Espectro de emissão do hélio

Espectro de Emissão de Luz

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

raias 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
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Dois modelos atômicos falharam ao tentar explicar o espectro dos átomos. O modelo

de J. J. Thomson, que previa que o átomo era composto de um esfera de carga

positiva, com pequenas cargas negativas imersas na carga positiva, o modelo do

“pudim de passas”. Outro modelo atômico previa que o núcleo era pequeno e

concentrava toda carga positiva do átomo, com os elétrons girando em volta (modelo

de Rutherford). O problema desse modelo é que os elétrons emitiriam radiação e

perderiam energia cinética, acabariam colapsando sobre o núcleo. O modelo de

Rutherford não é estável, pois os elétrons acabam caindo no núcleo ao girarem em

torno do núcleo.
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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: 5 de maio de 2019.

Modelo de Bohr

http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=postulado&stype=k
http://www.sciencephoto.com/media/2168/enlarge


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 um

fóton. 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 8

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: 5 de maio de 2019.

Modelo de Bohr
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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

Podemos expressar h em uma unidade

muito usada em análise de sistemas

atômicos, chamada elétron-Volts (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. 9

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

resultado da 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.
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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. 11

Modelo de Bohr

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).
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A energia do elétron (En) 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.
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Modelo de Bohr

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).

r



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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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, como

segue nos próximos slides.

-13,6

E
n
e
rg

ia
 (

e
V

)

n4

n3

n2

n1

n∞
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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

n4

n3

n2

n1

n∞

15

Diagrama de níveis de energia
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Modelo de Bohr

E
n
e
rg

ia
 (

e
V

)



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

H:

Para n = 3 temos:

-1,51

-3,40

-13,6

n4

n3

n2

n1

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

H:

Para n = 4 temos:

-0,85

-1,51

-3,40

-13,6

n4

n3

n2

n1

n∞
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Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H
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Aplicando-se sucessivamente a equação abaixo,

montamos o diagrama de níveis de energia do

átomo de H.

Assim 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

n4

n3

n2

n1

n∞0
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Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr
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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

n4

n3

n2

n1

n∞0
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Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr
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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

n4

n3

n2

n1

n∞0
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Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr

E
n
e
rg

ia
 (

e
V

)



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

n4

n3

n2

n1

n∞0
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Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H
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Imagem disponível em:< 

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

ome.html >

Acesso em: 5 de maio de 2019.

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


I0 It

L

Amostra

: Intensidade incidente

: Intensidade detectada

L : Caminho ótico

I0

It

A = log      I0
It

Vamos analisar a absorção de radiação

por uma amostra contida num porta

amostra de comprimento L. Considerando

uma luz de intensidade I0 incidindo sobre

o porta amostra, temos que a absorção da

radiação ocorre somente pela amostra e

que a absorção do porta amostra é

desprezível. Uma intensidade It é

transmitida para o outro lado, onde a

intensidade de It < I0 . Quanto mais

concentrada estiver a amostra, maior será

a queda de intensidade transmitida (It),

assim podemos caracterizar a absorção

da amostra pela grandeza absorbância

(A), dada pela equação:
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Absorção de Radiação por Uma Amostra Diluída



Quanto menor for a intensidade

transmitida (It), maior a absorbância (A). A

absorbância depende de diversas

características físico-químicas da amostra

e porta amostra, tais como, comprimento

do porta amostra (caminho ótico) (L),

concentração molar da amostra (c), e uma

característica intrínseca da amostra,

chamada de coeficiente de extinção

molar (ε). Assim temos que a

absorbância fica da seguinte forma,

Devemos destacar que a absorbância é

dependente do comprimento de onda da

radiação incidente, ou seja, se a radiação

incidente tiver um comprimento de onda

igual ao comprimento de onda de uma

transição, esta radiação será mais

facilmente absorvida.

A = ε c L

I0 It

L

Amostra
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A = ε c L

Absorbância

Coeficiente de extinção

Molar (M-1cm-1)

Concentração(M)

Caminho ótico(cm)

Obs: O coeficiente de extinção molar é também conhecido como coeficiente de

absorção molar. A equação acima é chamada de equação de Beer-Lambert.

Se considerarmos o caminho ótico como L= 1 cm, podemos simplificar a equação,

como segue:

Se tivermos informação experimental sobre a absorbância (A) e o coeficiente de

extinção molar (ε), podemos determinar a concentração (c) a partir da seguinte

equação:

A = ε c 
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O espectrofotômetro é um instrumento científico para o estudo de absorbância por

amostras na forma líquida. A espectrofotometria é o estudo do espectro das

substâncias devido à interação da radiação com a matéria. O espectrofotômetro

permite a variação do comprimento de onda da radiação incidente sobre um porta

amostra, bem como a medida da intensidade transmitida (It), que pode ser facilmente

convertida para absorbância (A). O espectrofotômetro possibilita avaliar a variação da

absorbância de uma amostra em função do comprimento de onda da radiação. O

diagrama esquemático abaixo ilustra os principais componentes do espectrofotômetro.

Abertura ajustável

Fonte de luz

Monocromador Porta amostra (cuvette)

Amostra

Leitor ótico

Amplificador

Leitura da absorbância

I0
It
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Figura modificada de

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Spetrophotometer-en.svg/2000px-Spetrophotometer-en.svg.png

Acesso em: 5 de maio de 2019.

Espectrofotômetro

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Spetrophotometer-en.svg/2000px-Spetrophotometer-en.svg.png


A luz gerada pela fonte incide sobre um prisma, que funciona como monocromador

(seleciona um comprimento de onda). Como cada cor da luz que sai do prisma tem um

ângulo de saída do prisma diferente, podemos selecionar uma cor (comprimento de

onda) posicionando uma abertura ajustável, que por sua vez incide sobre um porta

amostra. A intensidade transmitida é medida pelo leitor ótico, e convertida em sinal

elétrico (tensão elétrica) que é amplificado e convertido para absorbância (A).

Abertura ajustável

Fonte de luz

Monocromador Porta amostra (cuvette)

Amostra

Leitor ótico

Amplificador

Leitura da absorbância

I0
It
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Espectrofotômetro

Figura modificada de

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Spetrophotometer-en.svg/2000px-Spetrophotometer-en.svg.png

Acesso em: 5 de maio de 2019.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Spetrophotometer-en.svg/2000px-Spetrophotometer-en.svg.png


O gráfico abaixo mostra a absorbância de uma amostra de proteína colocada no porta

amostra do espectrofotômetro. No gráfico vemos claramente o pico de absorção para

o comprimento de onda de 280 nm ( 2800 Å).

λ(nm) Absorbância (cm-1)

250 0,930
255 0,946
260 1,098
265 1,373
270 1,585
275 1,700
280 1,749
285 1,538
290 1,266
295 0,719
300 0,376
305 0,190

λ (nm)

Absorbância(cm-1)

Pico de absorbância em 280 nm
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ε = 5500.NTrp +1490.NTyr + 125.NCis

ε: Coeficiente de extinção molar (M-1cm-1);

NTrp: Número de resíduos de triptofano presentes na proteína;

NTyr: Número de resíduos de tirosina presentes na proteína;

NCis: Número de pontes dissulfeto (cistinas) presentes na proteína.

Fonte: Pace et al., Protein Science (1995), 4:2411-2423

Devido às suas características de absorção na faixa do ultravioleta (comprimento de

onda de 280 nm = 2800 Å), o coeficiente de extinção molar de proteínas (ε) pode ser

aproximado pela equação empírica do coeficiente de extinção molar, como segue:

Onde:

Assim basta termos informação sobre a estrutura primária (e alguma informação sobre

as pontes dissulfetos), para termos um valor aproximado do coeficiente de extinção

molar.
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A cistina é formada por um par de cisteínas ligadas covalentemente pelas cadeias

laterais. Tal sistema molecular absorve radiação ultravioleta, com comprimento de

onda de 280 nm (2800 Å). Os outros aminoácidos responsáveis por absorção de

radiação no ultravioleta em proteínas são os triptofanos (Trp) e tirosinas (Tyr), sendo

triptofano o principal absorvedor de radiação ultravioleta. Vamos analisar a absorção

de radiação UV pelo lisozima.

Tirosina
Triptofano 30

Espectrofotômetro

Cisteína

Cisteína

Cistina



Como exemplo do uso do

espectrofotômetro, vamos considerar um

experimento onde calculamos a

concentração da proteína lisozima

dissolvida em tampão. A lisozima é uma

enzima que catalisa a quebra de ligações

glicosídicas entre ácido N-acetilmurâmico

e n-acetil-d-glucosamina, presentes em

peptideoglicano. Tais moléculas são

encontradas nas paredes de bactérias

gram-positivas (como a mostrada ao

lado).

A lisozima apresenta ação antibacteriana,

e é encontrada em diversas secreções,

tais como lágrima, muco nasal, saliva e

leite humano. A ação antibacteriana foi

descoberta por Alexander Fleming em

1922.

Bactérias gram-positivas aparecem com coloração azul-

púrpura no teste de coloração gram. O método de coloração

de gram detecta a presença de peptideoglicano. A

coloração azul-púrpura indica a presença de

peptideoglicano na membrana.

Imagem disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Gram-

positive_bacteria.

Acesso em: 5 de maio de 2019.
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Lisozima compõe até 90 % do

conteúdo proteico da lágrima e sua

presença majoritária leva à

impregnação das lentes de contato.

A degradação do conteúdo proteico

impregnado nas lentes de contato leva a

uma resposta imune, causando

desconforto, irritação e possível

inflamação e conjuntivite

(http://www.reviewofcontactlenses.com/co

ntent/d/solutions_and_lens_care/c/23405/.

Vamos considerar um teste sobre nível

de impregnação por lisozima de lentes

de contato, em caso da presença de

lisozima na lente de contato teremos um

potencial agente de irritabilidade dos

olhos.
Imagem disponível em:<http://suhow.co.cc/4626-how-to-

take-proper-care-of-your-contact-lenses.html

>

Acesso em: 5 de maio de 2019.
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Experimento para dosagem de

lisozima. Um par de lentes de contato foi

usado por 6 horas consecutivas e depois

retiradas e deixadas em soro fisiológico.

Para verificar se havia contaminação das

lentes por lisozima realizamos o seguinte

experimento.

Procedimento

Colocar o par de lentes num tubo de

ensaio com tampão formado por 0,1 M

HEPES em pH 7,4 (Tubo 1). Colocar o

tampão num segundo tubo de ensaio para

controle (Tubo 2). Ambos tubos

apresentam volume de amostra de 1 mL e

um caminho ótico de 1 cm.

Os tubos foram colocados num

espectrofotômetro. O espectrofotômetro

permite a variação do comprimento de

onda da radiação incidente, assim

selecionamos um comprimento de onda

de 280 nm e medimos a absorbância.

Tubo 1 Tubo 2

33

O tubo 1 tem as lentes usadas por 6 horas

consecutivas em tampão. O tubo 2 tem só o

tampão.

Espectrofotômetro



Resultados

Neste comprimento de onda a proteína

absorve radiação e o tampão (Tubo 2)

não absorve radiação ultravioleta.

Os valores obtidos para os Tubos 1 e 2

são os seguintes:

A (Tubo 1) = 0,175 cm-1

A (Tubo 2) = 0,000 cm-1

Indicando que há proteína (lisozima) no

Tubo 1 e ausência de proteína no Tubo 2.

Podemos usar o valor de absorbância do

Tubo 1 para calcularmos a concentração

da lisozima na amostra.

Espectrofotômetro usado para medição de absorbância de amostra de 

proteínas.

Imagem disponível em:<

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spektrofotometri.jpg >

Acesso em: 5 de maio de 2019.

34

Espectrofotômetro

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spektrofotometri.jpg


O objetivo é calcular a concentração da lisozima dissolvida no Tubo 1, que tem 1

mL de amostra (proteína dissolvida em tampão). Para determinarmos a concentração

da lisozima (c), dissolvida no Tubo 1, precisamos de informação sobre a absorbância

(A = 0,175 cm-1), medida com o espectrofotômetro. Precisamos, também, de

informação sobre caminho ótico, que no caso dos espectrofotômetros são construídos

com L = 1 cm. Assim, a concentração da proteína fica da seguinte forma:

Para determinarmos a concentração (c) precisamos da informação sobre o coeficiente

de extinção molar (ε) da lisozima. Para a estimativa do coeficiente de extinção molar

usamos a equação empírica em função dos números de triptofanos (W), tirosinas (Y)

e cistinas (Cys + Cys) presentes na estrutura primária da lisozima. Usamos a estrutura

primária para identificarmos os aminoácidos usados para o cálculo do coeficiente de

extinção molar.
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KVFGRCELAAAMKRHGLNNYRGYSLGNWVCAAKFESNFNTQATNRNTDGS

TDYGILQINS RWWCNDGRTPGSRNLCNIPCSALLSSDITASVNCAKKIVSDG

NGMNAWVAWRNRCKGTDVQAWIRGCRL 

Abaixo temos a estrutura primária (sequência de resíduos de aminoácidos) da lisozima.

A partir da análise de sua estrutura primária, podemos identificar o número de

triptofanos (W), tirosinas (Y) e cistinas (C + C), que serão usados para o cálculo do

coeficiente de extinção molar (ε).

A partir da estrutura primária determinamos, também, a massa molecular da lisozima

que é = 14331,2 Da (ou 14331,2 g/mol) . 36
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Como precisamos saber o número de

cistinas (cisteínas ligadas

covalentemente, formando pontes

dissulfeto), olhamos a estrutura

tridimensional da lisozima resolvida a

partir da técnica de cristalografia por

difração de raios X (Código de acesso

PDB: 1KXY).

Assim temos o seguinte resultado:

NTrp = 6

NTyr = 3

Ncis = 4 ( 8 cisteínas formando 4 cistinas)

37

Estrutura cristalográfica da lisozima, com destaque

para as cistinas, ligação covalente entre duas

cisteínas. Em amarelo temos os átomos de enxofre da

cadeia lateral da cisteína.
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Solução

Cálculo do coeficiente de extinção molar (ε):

Cálculo da concentração da lisozima (c):

ε  = 5500.6 + 1490.3 + 125.4 = 37970 M-1cm-1

ε = 5500.NTrp +1490.NTyr + 125.NCis

ε  = 37970 M-1cm-1
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Espectrofotômetro (Exercícios)

Considere uma absorção para o comprimento de onda de 280 nm de 0,175 cm-1 e 

determine a concentração 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.

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.

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.

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