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Descreva as bases moleculares do processo de

contração do músculo esquelético.
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Figura disponível em: < http://www.banyantree.org/jsale/actinmyosin/>.

Acesso em: 28 de outubro de 2019.

Componentes do diagrama

Contração do Músculo Esquelético

O íon cálcio aproxima-se da troponina.

http://www.banyantree.org/jsale/actinmyosin/
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Figura disponível em: < http://www.banyantree.org/jsale/actinmyosin/>.

Acesso em: 28 de outubro de 2019.

Componentes do diagrama

Contração do Músculo Esquelético

O íon cálcio liga-se à troponina para expor o

sítio de ligação da actina, onde encaixará à

cabeça de miosina.

http://www.banyantree.org/jsale/actinmyosin/
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Figura disponível em: < http://www.banyantree.org/jsale/actinmyosin/>.

Acesso em: 28 de outubro de 2019.

Componentes do diagrama

Contração do Músculo Esquelético

A ativação da troponina pelo íon cálcio

expõe o sítio de ligação para a cabeça de

miosina. O íon magnésio se aproxima da

cabeça de miosina.

http://www.banyantree.org/jsale/actinmyosin/
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Figura disponível em: < http://www.banyantree.org/jsale/actinmyosin/>.

Acesso em: 28 de outubro de 2019.

Componentes do diagrama

Contração do Músculo Esquelético

A cabeça de miosina liga-se ao filamento de

actina. O magnésio ativa a miosina que

catalisa a quebra do ATP, o que leva à

contração.

http://www.banyantree.org/jsale/actinmyosin/
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Figura disponível em: < http://www.banyantree.org/jsale/actinmyosin/>.

Acesso em: 28 de outubro de 2019.

Componentes do diagrama

Contração do Músculo Esquelético

Magnésio e ADP são liberados da miosina,

finalizando a contração.

http://www.banyantree.org/jsale/actinmyosin/
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Figura disponível em: < http://www.banyantree.org/jsale/actinmyosin/>.

Acesso em: 28 de outubro de 2019.

Componentes do diagrama

Contração do Músculo Esquelético

A miosina desliga-se da actina. O cálcio e

liberado da troponina, o que leva esta a

cobrir o sítio de ligação da actina.

http://www.banyantree.org/jsale/actinmyosin/


Os níveis de energia de um átomo

podem ser representados por um

diagrama esquemático, como mostrado

ao lado. Este 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. Quando está num nível

permitido, um elétron fica numa órbita

não irradiante. Nesta órbita o elétron

pode saltar para um outra permitida,

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. 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: 28 de outubro de 2019. 11
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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. Para ocorrer essa transição,

um fóton tem que ser absorvido pelo

átomo. 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 como indicado no

diagrama ao lado, 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
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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). Essa energia 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.

Os 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
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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. Esse 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 o processo

pela equação abaixo:

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. Esse fenômeno

é chamado de emissão de radiação

estimulada (stimulated emission of

radiation). No 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 com 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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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.

Bancada ótica com raio laser.

Foto disponível em: <

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

Acesso em: 28 de outubro de 2019.
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Há diversas formas distintas de

construirmos um laser, todas estas

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.

22

Bancada ótica com raio laser.

Foto disponível em: <

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

Acesso em: 28 de outubro de 2019.

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
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O primeiro laser montado com sucesso

foi a partir de um cristal de rubi. Este

cristal 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 .

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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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: 28 de outubro de 2019.
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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: 28 de outubro de 2019.
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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.

26
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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: 28 de outubro de 2019.

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: 28 de outubro de 2019.
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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, embora

muitos daqueles que duvidam da

chegada a Lua acreditam 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.

Os retrorefletores laser deixados na

superfície lunar são usados para

determinarmos com precisão a distância

Terra-Lua.

Imagem da pegada de Neil Armstrong na Lua.

Imagem disponível em: <

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

>

Acesso em: 28 de outubro de 2019. 28
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Um aspecto interessante da

luminescência é conhecido como

bioluminescência. Este fenômeno ocorre

em diversos organismos, tais como

vagalumes e diversas espécies de peixes,

moluscos e bactérias. A bioluminescência

é usada por esses organismos para

comunicação social, para propósito

sexuais, mimetismo, para repelir

predadores e atrair presas. O vagalume

apresenta bioluminescência na parte

inferior do abdômen. O controle do brilho

é efetuado pelo acesso de ar na câmara

onde ocorre a bioluminescência.
Vagalume com bioluminescência da parte inferior do abdômen.

Foto disponível em:

<http://www.sciencephoto.com/media/442827/view >

Acesso em: 28 de outubro de 2019.
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Em 1887 Raphael Dubois realizou um

experimento para o estudo das causas

da bioluminescência. Ele isolou as

substâncias químicas de um mexilhão

bioluminescente. Este mexilhão foi

moído e dissolvido em água fria. Nessa

situação era possível observar a

emissão de luz por vários minutos, até

que a emissão acabava. Realizando o

mesmo experimento com água quente

não havia emissão de luz, contudo, ao

adicionar o conteúdo quente à água fria,

que já havia parado do emitir luz, o

líquido voltava a emitir luz. Ele chamou

a substância ativa na água fria de

luciferase e a substância na água

quente de luciferina.

30

Água fria

Água quente
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Por que a diferença de comportamento

na água fria e na água quente? No

mexilhão temos as substâncias

luciferina e luciferase. Esta proteína é

uma enzima que catalisa uma reação

química de oxidação da luciferina,

com liberação de energia luminosa.

No sistema com água fria, as duas

moléculas estão intactas, e a luciferase

pode catalisar a reação de oxidação da

luciferina com a emissão de luz. No

caso da água quente, a luciferase está

desnaturada, perdendo sua atividade

catalítica, contudo a luciferina, que não

é uma proteína, continua intacta, e ao

ser adicionada à água fria a mesma

sofre oxidação, devido à presença da

luciferase na água fria.

Estrutura cristalográfica da enzima  luciferase de vagalume.

Estrutura molecular da luciferina de vaga-lume
31
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A água viva (Aequorea victoria) apresenta

bioluminescência, emitindo luz com

comprimento de onda 5090 Å (509 nm).

Esta luz encontra-se na faixa do visível,

especificamente na cor verde. A luz é

emitida pela proteína fluorescente

verde, normalmente identificada por sua

sigla em inglês, GFP (green fluorescent

protein).

A GFP emite luz verde, sendo que para

isto absorve luz de comprimentos de

ondas menores, 3950 Å (pico de

excitação majoritário) e 4750 Å (pico de

excitação secundário). Como em todo

processo de fluorescência, a energia

absorvida (comprimentos de onda 3950 Å

e 4750 Å) é maior que a energia emitida,

a diferença entre a energia absorvida e

emitida é transformada em calor.

Algumas águas vivas apresentam bioluminescência.

Foto disponível em:
< https://blog.microbiologics.com/green-fluorescent-
proteins-shining-new-light-on-food-qc/ >

Acesso em: 28 de outubro de 2019.
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Podemos usar o gráfico abaixo para entendermos o processo de fluorescência por

etapas.

Absorção (fase 1). Luz de comprimento de onda 3950 Å ( 3950.10-10 m) incide sobre

a GFP, com energia para promover uma transição permitida (Eabsorvida = 3,14 eV).
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Dissipação de calor (fase 2). Nesta fase parte da energia absorvida é perdida na

forma de calor. Esta perda ocorre em pequenas quantidades, se comparada com a

energia absorvida. Cada degrau no gráfico indica a perda de uma pequena quantidade

de energia térmica. Não há emissão de radiação nesta fase. No total foi perdido 0,7 eV

de energia térmica, indicado no gráfico.
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Fluorescência (fase 3). O restante da energia é emitida na forma de um fóton de

comprimento de onda de 5090 Å e energia Eemitida = 2,44 eV.
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Assim a energia total é conservada, ou seja, o total de energia absorvida (Eabsorvida =

3,14 eV ) é igual à soma da energia perdida na dissipação de calor (Etérmica = 0,7 eV)

somada à energia emitida (Eemitida = 2,44 eV). A conservação da energia é um

princípio de aplicação geral, sendo uma das leis fundamentais da natureza, conhecida

como primeira lei da termodinâmica, ou simplesmente lei da conservação de

energia.

Eabsorvida = Etérmica + Eemitida (Conservação de energia)
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A estrutura 3D da GFP foi resolvida a

partir da técnica de cristalografia por

difração de raios X. A estrutura

tridimensional (mostrada ao lado) é

formada por um barril beta composto de

11 fitas betas e uma hélice coaxial no

interior do barril. Numa das extremidades

do barril beta temos 4 pequenos trechos

de hélices, com no máximo duas voltas de

hélice. O cromóforo (molécula que

absorve a luz) está localizado no centro

do barril beta e faz ligações de hidrogênio

intermoleculares com as cadeias laterais

de resíduos de aminoácidos da estrutura.

Na água viva há uma segunda proteína

envolvida na bioluminescência, chamada

aequorina, que produz a energia que é

usada como pico de excitação para o

início do processo de fluorescência na

GFP.

Cromóforo

Estrutura da proteína fluorescente verde, identificada por sua

sigla em inglês, GFP (green fluorescent protein ). 37
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A GFP apresenta 238 resíduos de

aminoácidos na sua estrutura primária,

sendo que um trecho de 3 resíduos de

aminoácidos (tripeptídeo) sofre, de forma

espontânea sem a necessidade de

cofatores, uma mudança química que

forma um anel de 5 membros na cadeia

principal. Na figura ao lado temos a

reação química de formação do

cromóforo. O tripeptídeo Ser65-Tyr66-

Gly67 está posicionado no centro do barril

beta, não permitindo que ocorra

interações com moléculas de água, que

perturbariam o balanço energético do

cromóforo. A formação de dois

cromóforos, com e sem hidrogênio na

hidroxila da tirosina, é responsável pelos

dois picos de absorção observados, para

os comprimentos de onda de 397 nm e

475 nm. 38

desidratação

ciclização

Oxidação

Cromóforo

Reação química de formação do cromóforo, que ocorre de

forma espontânea.

Imagem disponível em:

<http://www.scholarpedia.org/article/File:Chromophore_formati

on.png>

Acesso em: 28 de outubro de 2019.
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As características espectrais da GFP

permitem sua aplicação em estudos de

biologia celular. Tais aplicações foram

reconhecidas com o prêmio Nobel de

química de 2008. A inserção da GFP

permite a identificação de tecidos de

interesse. No exemplo ao lado temos um

camundongo geneticamente modificado

(camundongo transgênico). O gene que

codifica a GFP foi inserido no seu

genoma. Quando o camundongo é

exposto à luz azul (figura A), brilha com

cor verde. Sem a luz azul o camundongo

não brilha (figura B).

Fotos disponível em: <http://gfp.conncoll.edu/cooluses1.html>

Acesso em: 28 de outubro de 2019.

A

B
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Células cancerígenas com fluorescência

em vermelho podem ser inseridas nesses

camundongos, o que permite a

localização dos tumores nas cobaias

(figura ao lado), viabilizando estudos

sobre a eficiência de drogas

anticancerígenas em modelos animais.

Aplicação de uma droga anticancerígena

eficaz diminuiria o tamanho do tumor, o

que seria facilmente acompanhado pela

medida da área fluorescente em

vermelho. Uma droga que não

funcionasse não apresentaria diminuição

no tamanho do tumor. Tais estudos são

beneficiados por tal técnica, visto que não

é necessário cortar a cobaia para verificar

o tumor. Foto disponível em: <http://gfp.conncoll.edu/cooluses1.html>

Acesso em: 28 de outubro de 2019.
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Os linfócitos T comunicam-se através de

canais que estendem-se de uma célula

para outra. Tais canais são chamados de

nanotubos e apresentam comprimento

várias vezes o diâmetro das células

conectadas. Infectando linfócitos T com

HIV com a proteína GFP inserida,

verificou-se que o nanotubo era usado

para transferir proteínas do HIV de uma

célula infectada para outra não infectada,

como mostrado na sequência de fotos ao

lado.

Esse mecanismo permite a rápida

propagação da infecção por HIV. Imagens disponíveis em:

<http://gfp.conncoll.edu/cooluses1.html>

Acesso em: 28 de outubro de 2019.
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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.

Radiações podem interagir 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, onde há

interação da radiação com a matéria, são

indicados ao lado.

Ionização

Excitação

Captura
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Quando uma partícula 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
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Um átomo ionizado 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
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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 esse

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

chamamos a este processo de excitação. Tal 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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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: 28 de outubro de 2019.
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• 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.
47
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• 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: 28 de outubro de 2019.
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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. No tubo de vidro havia dois

eletrodos, e uma diferença de potencial

de milhares de volts foi aplicada. Tal

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: 28 de outubro de 2019.
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Considere um tubo de vidro onde foi feito vácuo, no tubo 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 (ddp) (V2) em relação ao catodo. Esta

ddp promove a aceleração dos elétrons do catodo para o anodo.
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Os elétrons são acelerados e colidem com o anodo. Esta 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. Este espectro de raios X é chamado radiação branca, que se

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

anodo.
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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. Estes elétrons apresentam energia suficiente para

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

Átomo sem 1 elétron na camada K

K       L

Emissão de um fóton 

de raios X

Átomo sem 1 elétron na camada K

K       L

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

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

um fóton de raios X, que terá a energia determinada pela diferença de energia entre

os níveis da transição.
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A figura abaixo mostra uma seção de um tubo de raios X de anodo fixo. Os raios X

gerados no anodo saem pelas janelas de berílio do tubo de raios X. O berílio

apresenta baixa absorção de raios X, por isso é usado na confecção dessas janelas.

Imagem disponível em: <http://pubs.usgs.gov/of/2001/of01-041/htmldocs/images/xrdtube.jpg >

Acesso em: 28 de outubro de 2019.
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A figura abaixo uma foto de um tubo de raios X.

Foto disponível em: http://onlineshowcase.tafensw.edu.au/ndt/content/radiographic/photo/xray_tube.jpg

Acesso em: 28 de outubro de 2019.
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Diagrama esquemático do Laboratório Nacional de Luz

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

Acesso em: 28 de outubro de 2019.

Outra forma de produzirmos raios X é a

partir da radiação síncrotron. Do

eletromagnetismo clássico, sabemos que

toda partícula com carga elétrica quando

acelerada emite radiação. Assim, ao

acelerarmos um elétron, ou pósitron

(partícula com massa igual a do elétron

mas carga positiva), e confinarmos esta

partícula em um toróide (formato de donut),

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. A construção de tal

equipamento demanda grande

desenvolvimento científico e tecnológico,

no Brasil em 1997 foi inaugurado o primeiro

laboratório do gênero no hemisfério Sul.
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Foto. Cortesia da Dra. Ana Luiza Vivan.

O prédio do anel principal do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) está

mostrado na foto abaixo. O LNLS produz radiação intensa, que tem sido usada para

experimentos de cristalografia por difração de raios X, espectroscopia e outras

técnicas.
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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. O LNLS é um laboratório

nacional, aberto à comunidade científica brasileira e internacional.

Foto. Cortesia de Anne Vilela
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Selecionei um artigo que traz uma

revisão sobre as aplicações das

proteínas fluorescentes em estudos de

biologia.

Modern fluorescent proteins: from

chromophore formation to novel

intracellular applications.

Stepanenko OV, Stepanenko OV,

Shcherbakova DM, Kuznetsova IM,

Turoverov KK, Verkhusha VV.

Biotechniques. 2011 Nov;51(5):313-4,

316, 318 passim.

Revista científica  Biotechniques.

Fonte da imagem: 

http://www.biotechniques.com/BiotechniquesJournal/201

1/November/Modern-fluorescent-proteins-from-

chromophore-formation-to-novel-intracellular----

applications/biotechniques-322566.html

Acesso em: 28 de outubro de 2019.
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Site indicado: https://www.lnls.cnpem.br/

Esta é a página oficial do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS)-Campinas-

SP. O LNLS realiza pesquisa de alto nível sobre aplicações da radiação no estudo de

diversos sistemas, com destaque para os sistemas biológicos.

60

Material Adicional (Site Indicado)

https://www.lnls.cnpem.br/


Referências

PURVES, W. K., SADAVA, D., ORIANS, G. 

H., HELLER, H. G. Vida. A Ciência da 

Biologia. 6a ed. Artmed editora. 2002.

OKUNO, E., CALDAS, I. L., CHOW, C. 

Física para ciências biológicas e 

biomédicas. Editora Harbra, 1986.

TIPLER, P. Física, para cientistas e 

engenheiros. Volume 4 3a ed. LTC-

S.A.1995.

Stachel, Shawn J; Scott A Stockwell and

David L Van Vranken (August 1999). "The

fluorescence of scorpions and

cataractogenesis". Chemistry & Biology

(Cell Press) 6 (8): 531–539.

doi:10.1016/S1074-5521(99)80085-4.

PMID 10421760.
61



OKUNO, E., CALDAS, I. L., CHOW, C. Física para ciências biológicas e biomédicas. 

Editora Harbra, 1986.

TIPLER, P. Física, para cientistas e engenheiros. Volume 4 3a ed. LTC-S.A.1995.

62

Referências


