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Fluorescência do escorpião Pandinus imperator quando

exposto à luz ultravioleta.

Disponível em: <

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2080438/Why-

DID-scorpions-evolve-glow-UV-light-The.html

Acesso em: 6 de outubro de 2019.

Ao lado vemos o escorpião imperador

(Pandinus imperator). Na foto o animal foi

exposto à radiação ultravioleta (UV).

Nossos olhos não são capazes de ver tal

radiação, mas a exposição do escorpião à

radiação UV gera uma luz azul

esverdeada.

Por que o escorpião gera esse brilho?

Para entendermos os fenômenos

relacionados com a interação da radiação

eletromagnética (luz) com a matéria,

precisamos da mecânica quântica. A

mecânica quântica é a teoria científica

que explica fenômenos que envolvem

átomos e moléculas, bem como a

interação destes com a radiação.

Usaremos o modelo atômico de Bohr para

nossa análise.

Apresentação

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2080438/Why-DID-scorpions-evolve-glow-UV-light-The.html


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: 6 de outubro de 2019.

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, 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

Prisma

Espectro de Absorção de Luz



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 deste 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.

-
-

-

- -

-
-

Modelo de J. J. Thomson

-

-

-

Modelo de Rutherford 7
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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: 6 de outubro 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 9

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: 6 de outubro de 2019.

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

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. 10

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.

r

v

F
+Ze
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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. 12

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



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.
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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 frequência.

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, 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∞
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Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr
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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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Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr
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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∞

18

Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr
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n
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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

E
n
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ia
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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

E
n
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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
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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

Modelo de Bohr
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Imagem disponível em:< 

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

welcome.html >

Acesso em: 6 de outubro 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


Imagem disponível em: < 

http://www.harmsy.freeuk.com/images/spectrum.jpeg>

Acesso em: 6 de outubro de 2019.

Uma aplicação interessante do conhecimento do espectro de absorção é a análise da

luz do Sol e outras estrelas. Ao jogarmos a luz das estrelas num prisma, temos um

padrão de absorção (linhas negras no espectro abaixo), chamadas linhas de

Fraunhofer. Estas linhas são causadas pela absorção de radiação por elementos

químicos presentes nas camadas externas da atmosfera do Sol e outras estrela. A

análise da luz das estrelas permite identificar a composição química e pode ser usada

para identificar elementos químicos e moléculas em corpos celestes distantes, sem a

necessidade de termos um amostra da estrela no laboratório.
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Linhas de Fraunhofer

http://www.harmsy.freeuk.com/images/spectrum.jpeg


Luminescência é o fenômeno onde um

objeto emite luz, que não é obtida pelo

aquecimento deste. Por exemplo, ao

incidirmos luz num objeto, este absorve a

energia luminosa, transformando parte

desta energia em calor. O restante da

energia é liberada na forma de um fóton de

menor energia e, consequentemente,

menor frequência (E = h.f). A

luminescência distingue-se da

incandescência, onde o calor gera a luz,

como numa lâmpada incandescente. Outra

forma da luminescência é quando átomos

de um material são excitados

eletricamente. Os elétrons excitados do

fósforo retornam para níveis mais baixos de

energia e liberam luz. Os fios

eletroluminescentes funcionam assim.

Veremos na aula de hoje dois tipos de

luminescência, a fluorescência e a

fosforescência.

Fios eletroluminescentes apresentam cobre coberto por

uma camada de fósforo. A corrente elétrica que circula no fio

de cobre excita os elétrons dos átomos de fósforo. Ao

retornarem para níveis mais baixos de energia, há emissão

de luz, como vemos acima.

Imagem disponível em: http://bcheap.com/newpoeleledl.html.

Acesso em: 6 de outubro de 2019.
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Luminescência

http://bcheap.com/newpoeleledl.html


A energia da luz pode ser absorvida ao

incidir sobre a matéria. A energia contida

na luz pode ser convertida em calor,

energia química, ou excitar uma molécula

ou átomo. Quando uma molécula ou átomo

absorve luz, um dos seus elétrons é

promovido a um nível energético mais alto.

A figura ao lado mostra uma coleção de

diamantes do Natural History Museum em

Londres no Reino Unido. Na foto os

diamantes estão expostos à luz ultravioleta

(UV) e emitem luz visível, que apresenta

energia menor que a radiação UV. O

estado excitado da molécula é altamente

instável, e essa energia absorvida pode ser

perdida na forma de calor e emissão de um

fóton. Normalmente o estado excitado dura

aproximadamente 10-8s e, então,

desaparece por emissão de fluorescência,

dissipação de calor, ou por absorção

fotoquímica.

Diamantes expostos à radiação ultravioleta (UV) (Natural

History Museum, UK)(Fotos de Linus S. Azevedo).

O fenômeno observado é chamado fluorescência, onde os

diamantes absorvem a energia luminosa da radiação

ultravioleta (UV) e emitem radiação de menor energia, na

faixa do visível. A energia que não foi emitida na forma de

luz visível foi convertida em calor.

Visite o site do Natural History Museum, disponível em:

http://www.nhm.ac.uk/ . Acesso em: 6 de outubro de 2019.
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Fluorescência

http://www.nhm.ac.uk/


Tempo(s)

Absorção

Energia (eV)

Dissipação de calor

Fluorescência

E=h.f

E’=h.f’

10-13 10-12 10-11 10-10 10-9 10-8

Fluorescência e conversão a calor levam o átomo ou molécula ao seu estado

fundamental, o único efeito líquido é a conversão da energia absorvida do fóton em

calor e um fóton de mais baixa energia. Observe no gráfico abaixo, onde a energia

emitida (E’) é menor que a energia absorvida (E), consequentemente a luz emitida

apresenta uma frequência (cor) diferente da frequência absorvida.
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Fluorescência

Estado fundamental



Um exemplo do fenômeno da

fluorescência pode ser observado

nas lâmpadas fluorescentes.

Estas lâmpadas são formadas

por um tudo de vidro onde foi

feito vácuo parcial (retirado os

gases de dentro do tubo) e

adicionado uma quantidade

relativamente pequena de

mercúrio, que à baixa pressão

vaporiza. No tubo temos 2

eletrodos e uma alta tensão é

aplicada, levando o vapor de

mercúrio a ionizar-se (perda de

elétrons). O gás de mercúrio

emite luz ultravioleta. A lâmpada

fluorescente tem um revestimento

interno de fósforo, que absorve a

luz ultravioleta (mais energética)

e emite luz visível (menos

energética).

Comprimento de onda (m) Radiação

10-15

10-12

10-11

10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

1

10

102

103

Raios gama e raios X

Ultravioleta (mais 

energética que a visível)

Luz visível

Infravermelha

Ondas de rádio
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Fluorescência



O exoesqueleto do escorpião apresenta uma molécula (beta-carbolina) que absorve

a radiação ultravioleta, que não podemos ver, e emite a radiação azul esverdeada,

que podemos ver. A radiação ultravioleta é mais energética que a radiação da luz azul

esverdeada, assim temos absorção de uma energia maior que a emitida, característica

do fenômeno da fluorescência.

Imagem do escorpião disponível em: 

<http://www.wired.com/wiredscience/2011/12/scor

pion-fluorescence/>

Acesso em: 6 de outubro de 2019.
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Tempo(s)

Estado fundamental

Absorção

de UV

Energia (eV)

Dissipação de calor

Fluorescência

(emissão de luz azul esverdeada)

10-13 10-12 10-11 10-10 10-9 10-8

Fluorescência do exoesqueleto do escorpião

Fluorescência

http://www.wired.com/wiredscience/2011/12/scorpion-fluorescence/


A molécula beta-carbolina (figura de cima)

é derivada do aminoácido aromático

triptofano (figura de baixo). Um aspecto

curioso da beta-carbolina é que esta foi

identificada na hidrólise da proteína do

cristalino. Um estudo de 1999 (Stachel

SJ, Stockwell SA, Van Vranken DL. The

fluorescence of scorpions and

cataractogenesis. Chem Biol. 1999

Aug;6(8):531-9) indicou que a beta-

carbolina é liberada do exoesqueleto do

escorpião e do cristalino de pacientes

com catarata.
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beta-carbolina

Triptofano

Fluorescência

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10421760


Outro aspecto intrigante relacionado com

a biologia do exoesqueleto dos

escorpiões refere-se à visão. Os

escorpiões podem ter até 12 olhos

espalhados. Além disso, o exoesqueleto

aparentemente funciona como um décimo

terceiro olho, sensível à sombra da lua e

das estrelas. A hipótese levantada indica

que tal mecanismo de detecção da

sombra funciona com um alarme. Assim,

ao estarem expostos, o alarme indica que

os escorpiões devem procurar abrigo,

onde não incide nem a luz da Lua. Uma

sombra pode desligar o alarme na parte

do exoesqueleto coberto por esta,

indicando para o escorpião que este deve

mover-se naquela direção.
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O exoesqueleto do escorpião pode ajudar na detecção de

sombras, ao converterem radiação UV para visível. A luz

visível é detectada pelos olhos dos escorpião.

Imagem disponível em: <

http://www.wired.com/wiredscience/2011/12/scorpion-

fluorescence >

Acesso em: 6 de outubro de 2019.
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Fosforescência é uma outra forma pelo

qual os átomos e moléculas emitem luz.

Experimentalmente a fosforescência é

diferenciada da fluorescência pelo

tempo envolvido do processo de emissão

da luz. A fosforescência é mais

demorada, levando um tempo da ordem

de ms (1 ms = 0,001 s = 10-3 s),

enquanto a fluorescência leva tempo da

ordem de μs ( 1 μs = 0,000001 s = 10-6 s).

O processo ocorre da seguinte forma,

inicialmente a radiação é absorvida pelo

átomo, levando este a um estado de mais

alta energia. O átomo chega a um nível

de energia para o qual a transição direta

para o estado fundamental não é

permitida. Ocorre então a emissão de

pequenos pacotes de energia.
1 milisegundo = 10-3 s

1 microsegundo = 10-6 s

Diagrama de níveis de energia
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O átomo perde pequenas quantidades de

energia que possibilitam a chegada a

níveis mais baixos de energia. Quando o

átomo chega a um nível, para o qual a

transição para o estado fundamental é

permitida, há emissão de energia

luminosa (fóton). Como o átomo não

realiza a transição direta do nível mais

alto para o estado fundamental, a

radiação emitida apresenta energia

menor que a radiação absorvida, ou seja,

o átomo absorve uma cor e emite outra

cor, com comprimento de onda maior.

1 milisegundo = 10-3 s

1 microsegundo = 10-6 s

Diagrama de níveis de energia
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Imagem disponível em: <

http://www.theage.com.au/news/national/written-in-

blood/2006/07/08/1152240533356.html?page=fullpage

Acesso em: 6 de outubro de 2019.

Em julho de 2006, uma paquistanesa de

56 anos residente na Inglaterra foi dita

desaparecida pelo enteado. Desaparecida

há dias, o enteado afirmou à polícia de

Lancashire, próxima à Manchester na

Inglaterra, que, provavelmente, ela havia

retornado ao Paquistão. Desconfiada da

alegação do enteado, a polícia solicitou

que o biólogo forense Steven Fowler

ajudasse na investigação. O biólogo foi à

casa da senhora, supostamente

desaparecida, e com o uso de luminol

encontrou evidência de sangue. Outras

evidências de sangue foram encontradas

na loja da família. As evidências foram

suficientes para condenação do enteado.

Como o luminol detecta os traços de

sangue?

Biólogo forense Steven Fowler examina cena com luminol. A

luz azul (luminescência) indica a presença de traços de

sangue.

Luminol e Seu Uso em Biologia Forense

http://www.theage.com.au/news/national/written-in-blood/2006/07/08/1152240533356.html?page=fullpage
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O luminol para apresentar luminescência na presença do ferro da hemoglobina,

precisa de um agente oxidante, normalmente o peróxido de hidrogênio e um sal de

hidróxido. O ferro catalisa uma reação de oxidação, onde o luminol recebe

átomos de oxigênio e perde nitrogênio e hidrogênio. Isto produz um composto 3-

aminoftalato, que apresenta elétrons no estado excitado (níveis mais altos do

diagrama de energia). A luz azulada é emitida quando os elétrons retornam ao estado

fundamental. Uma amostra para teste da presença de sangue contém: 2 g luminol +

15 g de hidróxido de potássio + 240 mL de água com 3% de peróxido de hidrogênio (

obtido de http://chemistry.about.com/od/glowinthedarkprojects/a/luminolblood.htm ).

+ Luz

Reação de quimioluminescência do luminol. Na reação o luminol sofre oxidação devido à presença do peróxido de

hidrogênio, gerando um derivado com elétrons excitados, que emitem seu excesso de energia na forma de luz.

Imagem disponível em: <http://www.photochemistryportal.net/home/>

Acesso em: 6 de outubro de 2019.

Luminol e Seu Uso em Biologia Forense
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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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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: 6 de outubro de 2019.
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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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Figura modificada de

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

Acesso em: 6 de outubro 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
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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: 6 de outubro 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: 6 de outubro 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
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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: 6 de outubro de 2019.

47

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) . 49
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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)

50

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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Selecionei 1 artigo que traz o estudo

sobre o possível papel biológico da

fluorescência dos escorpiões.

Scorpion fluorescence and reaction to

light. Animal BehaviourScorpion

fluorescence and reaction to light.

Animal Behaviour Volume 83, Issue 2,

February 2012, Pages 429–436

Gaffina DD, Bummb LA, Taylora MS,

Popokinaa NV, Manna S.

http://dx.doi.org/10.1016/j.anbehav.2011

.11.014,

Revista científica “Animal Behaviour”.

Imagem disponível em: <

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000334721

1005069

>.

Acesso em: 6 de outubro de 2019.
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