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O diagrama de Venn é um recurso gráfico

para representação de conjuntos. Por

exemplo, posso criar um conjunto para

representar as vogais do alfabeto, um

conjunto para estações do ano, um

conjunto com os nomes das espécies

ameaçadas de extinção etc. Essa

representação permite uma análise de

características de um determinado

conjunto, por exemplo, no conjunto dos

animais em extinção, posso representar

um subconjunto indicando aqueles que

são mamíferos, ou aqueles que habitam a

África, ou ainda, aqueles que habitam a

África e são mamíferos. Ao lado temos o

diagrama de Venn para os aminoácidos,

onde separamos em subconjuntos,

levando-se em consideração aspectos

físico-químicos. Veja que situações onde

um aminoácido pertence a mais de um

subconjunto.

Diagrama de Venn para os 20 aminoácidos  mais comuns.

2

Aminoácidos

www.python.org



Primária Secundária Terciária Quaternária

Na análise da estrutura de uma proteína podemos visualizar diferentes níveis de

complexidade. Do mais simples para o mais complexo. A sequência de resíduos de

aminoácidos é a estrutura primária. A identificação das partes da estrutura primária

que formam hélices, fitas e laços é a estrutura secundária. As coordenadas atômicas

de todos os átomos que formam a proteína é a estrutura terciária. Por último, se a

proteína tem mais de uma cadeia polipeptídica, esta apresenta uma estrutura

quaternária.

3
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Uma forma de armazenarmos informações sobre a estrutura primária de uma proteína

é num arquivo texto simples, onde o códigos de uma letra são armazenados. A

primeira letra é o resíduo de aminoácido do terminal amino, a segunda letra é o

resíduo de aminoácido ligado ao primeiro, e assim sucessivamente até o último

resíduo de aminoácido, que está no terminal carboxilíco. Um dos formatos mais

usados é chamado formato FASTA, pois um dos primeiros programas usados para

busca em base de dados de sequência recebe este nome (FASTA). Abaixo temos o

arquivo FASTA, para a estrutura primária da cadeia beta da hemoglobina humana.

>2HBS:B|PDBID|CHAIN|SEQUENCE

VHLTPVEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAV

MGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDN

LKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVA

GVANALAHKYH

Linha de identificação da proteína (não contém aminoácidos)Onde inicia a sequência (terminal N) o aminoácido Valina

Onde termina a sequência (terminal C) o aminoácido Histidina
4
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Todo arquivo no formato FASTA inicia com o símbolo “>”, o que facilita ao

programador, pois indica que um símbolo será usado para marcar a linha de

identificação, as outras linhas mostram a estrutura primária da proteína. O formato

FASTA pode ser usado também para armazenar estruturas primárias de ácidos

nucleicos, só que neste caso teremos nucleotídeos, ao invés de resíduos de

aminoácidos.

>2HBS:B|PDBID|CHAIN|SEQUENCE

VHLTPVEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAV

MGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDN

LKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVA

GVANALAHKYH

Linha de identificação da proteína (não contém aminoácidos)Onde inicia a sequência (terminal N) o aminoácido Valina

Onde termina a sequência (terminal C) o aminoácido Histidina

5
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A partir da elucidação da estrutura

tridimensional da hemoglobina (uma

proteína formada preponderantemente

por hélices), foi possível identificar as

bases estruturais da patologia conhecida

como anemia falciforme. Esta doença é

caracterizada pela mutação de um

resíduo de aminoácido da hemoglobina. A

mutação é de glutamato para valina, na

posição 6 da cadeia beta, indicado em

vermelho do arquivo no formato FASTA da

cadeia beta da hemoglobina.

>2HBS:B|PDBID|CHAIN|SEQUENCE

VHLTPVEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAV

MGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDN

LKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVA

GVANALAHKYH
6

Estrutura cristalográfica da hemoglobina humana. Código 

PDB: 3HHH.
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Abaixo temos os arquivos no formato FASTA para a hemoglobina sem mutação

(2HCO na primeira linha) e com a mutação da anemia falciforme (2HBS na primeira

linha). Destacamos a posição 6 na sequência em ambos os arquivos, o restante da

sequência é idêntica em ambas hemoglobinas.

>2HBS:B|PDBID|CHAIN|SEQUENCE

VHLTPVEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAVM

GNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDN

LKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVAG

VANALAHKYH

>2HCO:B|PDBID|CHAIN|SEQUENCE

VHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAVM

GNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDN

LKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVAG

VANALAHKYH

7
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Se usarmos o diagrama de Venn dos

aminoácidos, podemos ver que tal

mudança é de um resíduo ácido e polar

(glutamato) para um hidrofóbico (valina).

Gly

Ala

Val

Leu

Ile

Phe Trp

Met
ProCys

Ser

Thr

Tyr
Asn

Gln

Asp Glu

His Lys

Arg
Hidrofóbicos

Alifáticos

Aromáticos

Com enxofre
Polares

Ácidos

Básicos
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A hemácia, sem a hemoglobina com a

mutação (HbA), passa facilmente pelos

capilares, realizando a liberação de

oxigênio nas células (figura ao lado

superior). A hemácia (com a hemoglobina

que apresenta a mutação), ao passar

para forma desoxigenada, muda sua

forma de disco para uma forma de foice

(figura de baixo). Esta forma é mais

rígida, dificultando a circulação da

hemácia.

Fonte da imagem: http://sickle.bwh.harvard.edu/scd_background.html

Acessado em: 10 de abril de 2019.
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A presença de um resíduo hidrofóbico

(valina), onde antes havia um hidrofílico

(glutamato), cria uma porção adesiva na

superfície da hemoglobina. Esta

superfície adesiva, promove a formação

de um polímero de hemoglobinas, como

mostrado na figura ao lado. Esse polímero

limita a flexibilidade de hemácia,

causando a obstrução do capilares. Cada

hemoglobina é representada como uma

conta na estrutura ao lado, a

sobreposição das contas ocorre para

evitar o contato da porção hidrofóbica

(valina) com o meio.

Fonte da imagem: http://sickle.bwh.harvard.edu/scd_background.html

Acessado em: 10 de abril de 2019.
10
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Umas das bases de dados mais usadas em Bioinformática, é o Protein Data Bank

(www.rcsb.org/pdb). Esta base de dados armazena estruturas de macromoléculas

biológicas, que foram determinadas experimentalmente por técnicas de cristalografia

por difração de raios X, ressonância magnética nuclear entre outras. Veremos como

fazer o download de uma sequência de aminoácidos de uma proteína.

11
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A base de dados PDB pode ser acessada diretamente, quando se conhece o código

da estrutura depositada. Toda vez que é realizado um estudo estrutural experimental,

recomenda-se que as coordenadas atômicas (posição de cada átomo da estrutura),

bem como a sequência de aminoácidos, sejam depositas no PDB. Ao depositar essa

informação, é gerado um código alfanumérico de quatro dígitos, que será usado como

identificador da estrutura depositada. Por exemplo, vamos buscar a estrutura 2A4L.

12
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Depois de digitar “2A4L”, clicamos na lupa ao lado do campo, onde digitamos o código

da estrutura, ou, simplesmente clicamos Enter/Return. O resultado da busca está

mostrado abaixo. Há diversas informações que podem ser exploradas. Teremos uma

aula específica sobre o PDB, onde tais funcionalidades serão explicadas. Hoje vamos

focar no download da sequência. Veja, na porção à direita, temos “Download Files”.

13
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Clicamos em “Download Files” e temos o menu de opções para download.

Escolhemos “FASTA sequence”, direcionamos para pasta onde queremos nossa

sequência.

14
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Abaixo temos a sequência baixada no formato FASTA, veja que é um arquivo texto

simples, como destacado anteriormente. A seguir, iremos descrever alguns programas

em Python para a leitura de arquivos de sequência no formato FASTA.

15

>2A4L:A|PDBID|CHAIN|SEQUENCE

MENFQKVEKIGEGTYGVVYKARNKLTGEVVALKKIRLDTETEGVPSTAIREISLLKELNHPNIVKLLDVIHTENKLYLVF

EFLHQDLKKFMDASALTGIPLPLIKSYLFQLLQGLAFCHSHRVLHRDLKPQNLLINTEGAIKLADFGLARAFGVPVRTYT

HEVVTLWYRAPEILLGCKYYSTAVDIWSLGCIFAEMVTRRALFPGDSEIDQLFRIFRTLGTPDEVVWPGVTSMPDYKPSF

PKWARQDFSKVVPPLDEDGRSLLSQMLHYDPNKRISAKAALAHPFFQDVTKPVPHL

Protein Data Bank (Para Sequências)
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# Program to read sequences from a file in FASTA format

# Reads input file name and assigns it to the variable fastaIn

fastaIn = input("Type input file => ") 

fh = open(fastaIn,'r')  # Opens input file

seqIn = fh.readlines()  # Reads all of the lines in a file and returns them as elements in a list

fh.close()              # Closes input file

# Shows file content

print("Sequence read from ",fastaIn)

print(seqIn)

16

O programa readFasta1.py lê um arquivo no formato FASTA e, em seguida, mostra a

sequência na tela. Vamos destacar as novidades do código em vermelho. O programa

é relativamente simples, a principal novidade é o método .readlines(), que lê todo o

arquivo como uma lista, atribuindo cada linha do arquivo a um elemento da lista.

Havíamos usado anteriormente o método .readline(), que lê somente a primeira do

arquivo como uma string.

Leitura de Arquivos no Formato FASTA
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Caso nosso programa leia o arquivo 2a4.fasta, mostrado abaixo, cada linha do arquivo

de entrada será um elemento da lista. A ordem de cada elemento de uma lista é

indicado por colchetes, assim, o elemento seqIn[0] é o primeiro elemento, seqIn[1], o

segundo elemento e assim sucessivamente. A vantagem de lermos com o método

.readlines(), é que temos uma maneira rápida de acessarmos o conteúdo de cada

linha. Por outro lado, ao imprimirmos toda lista na tela, teremos o conteúdo mostrado

como uma linha, onde os elementos são separados por vírgula. Veja no próximo slide.

17

>2A4L:A|PDBID|CHAIN|SEQUENCE

MENFQKVEKIGEGTYGVVYKARNKLTGEVVALKKIRLDTETEGVPSTAIREISLLKELNHPNIVKLLDVIHTENKLYLVF

EFLHQDLKKFMDASALTGIPLPLIKSYLFQLLQGLAFCHSHRVLHRDLKPQNLLINTEGAIKLADFGLARAFGVPVRTYT

HEVVTLWYRAPEILLGCKYYSTAVDIWSLGCIFAEMVTRRALFPGDSEIDQLFRIFRTLGTPDEVVWPGVTSMPDYKPSF

PKWARQDFSKVVPPLDEDGRSLLSQMLHYDPNKRISAKAALAHPFFQDVTKPVPHL

seqIn[0]

seqIn[1]

seqIn[2]

Arquivo FASTA 2a4.fasta Elementos da lista

seqIn[3]

seqIn[4]

Leitura de Arquivos no Formato FASTA
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A rodarmos o programa readFasta1.py, temos o resultado mostrado abaixo. Na

verdade mostramos todo o conteúdo em várias linhas, mas na tela temos todo o

conteúdo numa linha, além de termos as vírgulas e a sequência de escape “\n”

indicada. Tal situação não é conveniente, veremos a seguir o código readFasta2.py,

que mostra o conteúdo do arquivo de uma forma limpa, onde cada elemento da lista

seqIn será mostrado numa linha por vez e sem sequências de escape, como a “/n”.

Precisaremos fazer uso do loop for.

Type input file => 2a4l.fasta

Sequence read from  2a4l.fasta

['>2A4L:A|PDBID|CHAIN|SEQUENCE\n', 

'MENFQKVEKIGEGTYGVVYKARNKLTGEVVALKKIRLDTETEGVPSTAIREISLLKELNHPNIVKLLDVIHTENKLYLVF\n', 

'EFLHQDLKKFMDASALTGIPLPLIKSYLFQLLQGLAFCHSHRVLHRDLKPQNLLINTEGAIKLADFGLARAFGVPVRTYT\n', 

'HEVVTLWYRAPEILLGCKYYSTAVDIWSLGCIFAEMVTRRALFPGDSEIDQLFRIFRTLGTPDEVVWPGVTSMPDYKPSF\n', 

'PKWARQDFSKVVPPLDEDGRSLLSQMLHYDPNKRISAKAALAHPFFQDVTKPVPHLRL']

Leitura de Arquivos no Formato FASTA
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# Program to show the characters in a string, one in each line

myString = "Python"

# Looping through the string

for char in myString:

print(char)

19

Uma das formas de mostrarmos uma linha por vez da lista seqIn é usarmos o loop for,

que permite que uma ação seja repetida. No caso, a ação de impressão na tela de

cada elemento da lista. Vamos ver alguns exemplos simples, antes de aplicarmos ao

programa readFasta2.py. Vamos considerar o programa showCharacters.py, que

mostra cada caractere de uma string, um por vez. O loop for está destacado nas linhas

vermelhas. O loop for atribui cada caractere contido na string myString à variável char,

no loop for temos a função print(char), que será repetida enquanto houver caracteres

na string myString. Cada caractere é mostrado numa linha. Veja que a função print()

está recuada para direita, este recurso é obrigatório quando usamos o loop for,

delimita o bloco que será executado no loop for. Veja, também, que finalizamos a linha

onde está o loop for com “:”, esta parte também é obrigatória para o uso do loop for.

Leitura de Arquivos no Formato FASTA
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Abaixo temos o resultado da execução do programa showCharacters.py. Vemos que

cada caractere da string “Python” é mostrado numa linha. O loop for caminha sobre a

string myString, um caractere por vez, este processo é chamada iteração, tem a ideia

de repetição. Em inglês é usado o termo “iteration”. Outro ponto a ser destacado, o

loop for usa o recurso do recuo, em inglês “indentation”, para destacar o bloco que

será executado no loop. Especificamente, o bloco tem somente a função print().

P

y

t

h

o

n

Leitura de Arquivos no Formato FASTA
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O loop for pode varrer listas, como vemos no código showElements.py, que mostra os

elementos na lista myList. A lógica de programação é mesma do programa

showCharacters.py, só trocamos a string por lista. O resultado é que o loop for mostra

agora um elemento da lista por vez, um em cada linha. O loop for está destacado em

vermelho. Veja que cada elemento da lista myList é uma string. Separamos os

elementos da lista por vírgulas, como mostrado para a lista na definição da lista

myList, na segunda linha do programa abaixo.

Ao executarmos o programa showElements.py, temos o resultado abaixo

# Program to show the elements in a list, one in each line

myList = ["Python","is","cool"]

# Looping through the list

for elements in myList:

print(elements) 

Python

is

cool

Leitura de Arquivos no Formato FASTA
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# Program to read sequence from a file in FASTA format

# Reads input file name and assigns it to the variable fastaIn

fastaIn = input("Type input file => ") 

fh = open(fastaIn,'r')  # Opens input file

seqIn = fh.readlines()  # Reads all of the lines in a file and returns them as elements in a list

fh.close()              # Closes input file

# Looping through to show file content

print("\nSequence read from the file: ",fastaIn)

for line in seqIn:

print(line,end='') 22

O programa readFasta2.py lê um arquivo no formato FASTA e, em seguida, mostra os

elementos da lista seqIn, um em cada linha. Como sempre, destacamos as novidades

do código em vermelho. Agora temos o loop for, que mostra cada elemento da lista

seqIn numa linha. A função print(line,end=‘’), do bloco do loop for, mostra um elemento

por vez, sem pular uma linha, o end=‘’, garante tal imposição. Tal recurso foi incluído,

pois os elementos da lista lidos do arquivo FASTA já têm uma sequência de escape

“\n” no final, assim, ao executarmos o código, teremos a mudança de linha.

Leitura de Arquivos no Formato FASTA
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Muito bem, já dominamos a leitura de arquivos no formato FASTA. Está na hora de

fazermos algo de útil com a informação lida. No próximo programa, leremos um

arquivo FASTA e calcularemos a porcentagem de resíduos de aminoácidos

hidrofóbicos contidos na sequência. Retornemos ao diagrama de Venn dos

aminoácidos, mostrado abaixo. Focando no hidrofóbicos, temos os resíduos: Ala, Val,

Ile, Leu, Met, Cys e Phe. Se usarmos o código de uma letra: A, V, I, L, M, C e F.

Leitura de Arquivos no Formato FASTA

www.python.org

Diagrama de Venn para os 20 aminoácidos  mais comuns.



# Looping through to find hydrophobic amino acids

print("\nSequence read from the file: ",fastaIn)

for line in seqIn:

if line[0] != ">":

for aa in line:

if aa != "\n":

countAA += 1

if aa in hydroAA:

countHydroAA += 1
24

O programa readHydro1.py lê um arquivo no formato FASTA e mostra na tela a

porcentagem de resíduos hidrofóbicos, contidos na sequência. Para isto, usaremos

um loop for, onde no bloco do loop teremos um teste, para verificar se o aminoácido

lido é hidrofóbico. Podemos criar uma lista com todos aminoácidos hidrofóbicos, como

na linha de código abaixo.

Vejamos o loop for para o teste, uma forma possível está mostrada no trecho de

código abaixo. Depois da leitura da sequência, temos os aminoácidos numa única

string, onde cada caractere da string é um aminoácido. Assim, testamos com if dentro

do loop for, como segue.

Leitura de Arquivos no Formato FASTA
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hydroAA = ["A","L","I","V","F","C","M" ]
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O resultado da execução programa readHydro1.py está mostrada abaixo.

Leitura de Arquivos no Formato FASTA
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Type input file => 2a4l.fasta

Sequence read from the file:  2a4l.fasta

Number of amino acids =>  298

Number of hydrophobic amino acids =>  121

Percentage of hydrophobic amino acids =>  40.60402684563758



# Removes the item at the given position in the list, and return it.

seqIn.pop(0)    # Removes first element of the list

# Transforms list in string

seq=''.join(seqIn)

# Removes all "/n" from the string seq

seq = seq.replace("\n","")

# Length of string is the number of amino acids (countAA)

countAA = len(seq) 26

Modificaremos o programa readHydro1.py, usando um novo loop for para a contagem

de aminoácidos hidrofóbicos. Para isso, usaremos o método seqIn.pop(0), que remove

o primeiro elemento da lista seqIn, que é onde a informação sobre a identificação da

proteína está. Esta linha (elemento da lista), não tem informação sobre a sequência.

Em seguida, transformamos nossa lista numa string, para facilitar a contagem de

aminoácidos, usamos o método seq=''.join(seqIn), que atribuirá a string obtida à

variável seq. Depois, substituímos todas as sequências de escape “\n” por nada “”, ou

seja, deletamos a informação de nova linha “\n”, com o método seq =

seq.replace("\n",""). Usamos, também, o método len(seq), para termos o número de

caracteres da string. As novas linhas de código estão indicadas abaixo.

Leitura de Arquivos no Formato FASTA
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# Looping through to find hydrophobic amino acids

for aa in seq :

if aa in hydroAA:       # Tests if it hydrophic

countHydroAA += 1   # Count hydrophobic residues

27

Agora temos uma string só com aminoácidos, o que simplifica o loop for para

contagem, como mostrado abaixo.

O novo programa chama-se readHydro2.py, ao executarmos temos o seguinte

resultado.

Leitura de Arquivos no Formato FASTA
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Type input file => 2a4l.fasta

Sequence read from the file:  2a4l.fasta

Number of amino acids =>  298

Number of hydrophobic amino acids =>  121

Percentage of hydrophobic amino acids =>  40.604026845637584
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Programas a serem desenvolvidos

1) Leitura de resíduos hidrofóbicos (programa: readHydro3.py)

2) Holodeck (programa: holodeck.py);

3) Leitura de dois arquivos de DNA (programa: concaDNASeq2.py);

4) Lei de Beer-Lambert (programa: beerLambert1.py);

5) Fluorescência (programa: fluorescence.py).

Os programas em vermelho envolvem manipulação de arquivos e não apresentam

pseudocódigo, se achar necessário, prepare seu pseudocódigo antes da

implementação em Python.

Segue a lista de códigos da aula de hoje.

print(“Bom trabalho Padawans”)

Trabalho 2

www.python.org



Resumo

Programa para cálculo da porcentagem de resíduos hidrofóbicos presentes na

sequência de aminoácidos lida de um arquivo no formato FASTA. O usuário

fornece os nomes do arquivo FASTA de entrada e do arquivo texto de saída. O

arquivo de saída trará informações sobre o nome do arquivo FASTA, o número

total de aminoácidos, o número de resíduos de aminoácidos hidrofóbicos e a

porcentagem de aminoácidos hidrofóbicos.

Leitura de Resíduos Hidrofóbicos (Versão 3)

Programa: readHydro3.py

29

Programa: readHydro3.py
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Resumo

O holodeck é um sistema de simulação computacional de realidade virtual,

mostrado na série de ficção científica Star Trek. O presente programa simula

uma situação onde você se encontra aprisionado no holodeck e tem acesso a

um terminal de computador. Do terminal você prepara um código em Python,

que permite que você gere um arquivo de saída (mensagem.txt) com seu pedido

de socorro.

Holodeck

Programa: holodeck.py
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Programa: holodek.py

Você está preso no holodeck da nave

USS Enterprise, sem ter como sair ou se

comunicar pelas vias usuais.

Aparentemente os romulanos tomaram a

Enterprise. Em todo caso, você acessa

um terminal de computador, que por uma

falha na segurança, permite o envio de

uma mensagem, via um programa em

Python. Que sorte a sua que você sabe

Python!

Prepare um programa em Python que cria

um arquivo chamado mensagem.txt e

armazena a mensagem em texto que

você digitará.

Visão do holodeck da USS Enterprise.

Disponível em:

<

http://techspecs.acalltoduty.com/images/galaxy/holodeck

.jpg

>

Acesso em: 10 de abril de 2019.

Programa: holodeck.py

www.python.org

http://techspecs.acalltoduty.com/images/galaxy/holodeck.jpg


Resumo

O presente programa efetua a leitura de dois arquivos de entrada, que

armazenam sequências de DNA. As sequências estão representadas com

código de uma letra, ou seja, A para adenina, C para citosina, G para guanina e

T para timina. O programa realiza a concatenação das duas sequências e

mostra o resultado na tela. A sequência obtida com a concatenação das strings é

armazenada num arquivo de sáida. O usuário deve fornecer os nomes dos

arquivos de entrada.

Leitura de dois arquivos de DNA

Programa: concaDNASeq2.py
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Programa: concaDNASeq2.py

Escreva um programa que leia dois

arquivos com sequências de DNA,

concatena as duas sequências e mostra o

resultado na tela. A sequência resultante

da concatenação das duas sequências de

entrada será armazenada num arquivo de

saída. Use um dos métodos discutidos na

aula 3 para a concatenação de

sequências.

.

Programa: concaDNASeq2.py
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Resumo

Programa para calcular a concentração e a massa de proteína dissolvida num

tampão, a partir da Lei de Beer-Lambert. Os dados de entrada são absorbância

para o comprimento de onda de 280 nm, a massa molecular da proteína (g/mol),

o volume da amostra (L), o número de triptofanos, tirosinas e cistinas da

proteína. A massa é calculada em gramas e a concentração em mol. A

abordagem usada para dosar amostras proteínas foi descrita em: Pace CN,

Vajdos F, Fee L, Grimsley G, Gray T. How to measure and predict the molar

absorption coefficient of a protein. Protein Sci. 1995 Nov;4(11):2411-23.

Lei de Beer Lambert (Versão 1)

Programa: beerLambert1.py
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I0 It

L

Solução

: Intensidade incidente

: Intensidade detectada

I0

It

Vamos analisar a absorção de radiação

por uma solução 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 solução 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:

35













tI

I
 A 0log L : Caminho ótico
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Quanto menor for a intensidade

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

absorbância depende de diversas

características físico-químicas da solução

e porta amostra, tais como, comprimento

do porta amostra (caminho ótico) (L),

concentração molar da solução (c), e uma

característica intrínseca da amostra,

chamada de coeficiente de extinção molar

(). 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 permitida, tal radiação será mais

facilmente absorvida.

A =  c L

I0 It

L

36
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A =  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 (), podemos determinar a concentração (c) a partir da seguinte

equação:

A =  c 



A
  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

substância 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

38
Figura modificada de 

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

Acesso em: 10 de abril de 2019.

Programa: beerLambert1.py

www.python.org

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


A luz gerada pela fonte de luz 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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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).

(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

 (nm)

Absorbância(cm-1)

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

: 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 CN, Vajdos F, Fee L, Grimsley G, Gray T. How to measure and predict the molar absorption coefficient of a protein. 

Protein Sci. 1995 Nov;4(11):2411-23.

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 () 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

C C

H

H3 N
+

O -

O

CH 2

N
H

CH

C C

H

H 3 N+

O -

O

CH 2

OH
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Como exemplo da aplicação da lei de

Beer Lamber, vamos considerar um

experimento simples de dosagem 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, mostrada acima, é indicativo da presença de

peptideoglicano na membrana.

.

Fonte da imagem: http://en.wikipedia.org/wiki/Gram-

positive_bacteria

Acesso em: 10 de abril de 2019.
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Devido à sua ação antibacteriana, foi

traçada uma relação entra a deficiência de

lisozima na alimentação de recém-

nascidos com diarreia (Lönnerdal B (June

2003). "Nutritional and physiologic

significance of human milk proteins". Am.

J. Clin. Nutr. 77 (6): 1537S–1543S. PMID

12812151).

Visto que lisozima é parte do sistema

imune inato, baixos níveis de lisozima

estão associados à broncopneumonia

(Revenis ME, Kaliner MA (August 1992).

"Lactoferrin and lysozyme deficiency in

airway secretions: association with the

development of bronchopulmonary

dysplasia". J. Pediatr. 121 (2): 262–70.).

Fonte da imagem: http://www.learningradiology.com/archives2008/COW%20292-TTN/caseoftheweek292page.html

Acesso em: 10 de abril 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 o 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.

Fonte da imagem:

http://suhow.co.cc/4626-how-to-take-proper-care-of-your-contact-lenses.html

Acesso em: 10 de abril 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

46

O tubo 1 tem as lentes usadas por 6 horas

consecutivas em tampão. O tubo 2 tem só o

tampão.
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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 quantidade de

lisozima no tubo (massa de lisozima) (m).

Espectrofotômetro usado para medição de absorbância de amostra de 

proteínas.

Fonte: 

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

Acesso em: 10 de abril de 2019.
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O objetivo é calcular a massa total da lisozima (m) dissolvida no Tubo 1, que tem 1 mL

de amostra (proteína dissolvida em tampão), assim basta sabermos a concentração da

amostra (c). 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, também, de informação sobre o

coeficiente de extinção molar () da lisozima, para isso usamos a equação empírica do

coeficiente de extinção molar em função dos números de triptofanos (W), tirosinas (Y) e

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

primária para obtermos a massa molecular da proteína.



A
  c 
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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 ().

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 ():

Cálculo da concentração da lisozima (c):

M., c 

M.,
.cm M

cm,

ε

A
c

-

--

-

6

6

11

1

10614

10614
37970

1750



 

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

 = 5500.NTrp +1490.NTyr + 125.NCis

 = 37970 M-1cm-1
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g,g,..,m 066021433110614 6  

1 litro 1M 14331,2 g

1 litro 4,6.10-6M m

m= 0,066 mg

Solução (continuação)

Cálculo da massa da lisozima (m):

Montamos a seguinte regra de três. Sabemos que para 1 L de solução, com

concentração de 1 M, temos a massa molecular da proteína (14.331,2 g) dissolvida na

solução, indicada na primeira linha abaixo. Sabemos, também, que para 1 L da

solução em estudo (do Tubo 1), temos uma concentração de 4,61.10-6 M e uma

incógnita como massa (m), montamos então a regra de três, litro sobre litro,

concentração sobre concentração e massa sobre massa.

Assim:

Esta é massa de lisozima para 1 litro de solução, mas não temos 1 litro, e sim a

milésima parte de 1 litro (1 mL =10-3 L), assim é só dividir a massa obtida por 1000,

como segue:

 g.,  
 g,

 m -3100660
1000

0660
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Para prepararmos o pseudocódigo da implementação da lei de Beer-Lambert, temos

que considerar as entradas do problema. Vamos focar no exemplo discutido

anteriormente, onde temos como entrada as seguintes informações: absorbância

medida (absorbance), número de triptofanos (nTrp), número de tirosinas (nTyr),

número de cistinas (nCis), volume da amostra (sampleVol) e massa molecular da

proteína em Daltons (molWeight). A partir desses dados de entrada, calculamos o

coeficiente de extinção molar () (epsilon), com a seguinte equação:

Depois calculamos a concentração molar (sampleConc) da amostra:

sampleConc = absorbance/epsilon

Finalmente calculamos a massa da proteína (protMass) com a seguinte equação:

protMass = sampleConc*molWeight*sampleVol

O pseudocódigo encontra-se no próximo slide.

53

epsilon= 5500*nTrp +1490*nTyr + 125*nCis
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O pseudocódigo está no quadro abaixo. Escreva o seu código fonte em Python e teste

para os dados indicados no próximo slide.

Início

Leia (absorbance, nTrp, nTyr, nCis, sampleVol, molWeight)

epsilon= 5500*nTrp +1490*nTyr + 125*nCis

Se (epsilon>0 )

sampleConc = absorbance/epsilon

protMass = sampleConc*molWeight*sampleVol

Escreva "\nMolar extinction coefficient = ",epsilon,"M-1cm-1" 

Escreva "Protein concentration = ", sampleConc," M"

Escreva "Protein mass = ", protMass," g" 

Senão 

Escreva "Error! Molar extinction coefficient should be > 0!"

Fim 
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Os dados de entrada para a lisozima, discutida no exemplo anterior, são os seguintes:

A concentração molar da proteína = 4.61.10-6 M

A massa da proteína = 6.61.10-5 g

55

Dados de entrada Valor

Absorbância (cm-1) 0.175

Volume da amostra (L) 0.001

Massa molecular (g/mol) 14331.2

Número de triptofanos 6

Número de tirosinas 3

Número de cistinas 4
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Resumo

O objetivo do presente programa, é calcular a energia absorvida (absorptionE), a

energia perdida na forma de calor (thermalE) e a energia emitida na forma de luz

(emissionE) num processo de fluorescência. Os valores das constantes foram

obtidos no site: http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html, Acesso em: 10

de abril de 2019. Como o produto h.c aparece no cálculo das energias,

usaremos o resultado do produto das duas constantes na implementação do

código (hc = 19,864456832693031.10-26 J.m). O programa lê o comprimento de

onda absorvido (absorptionWaveL) e emitido (emissionWaveL) e calcula a

energias em Joules (J) e elétron-volts (eV).

Fluorescência

Programa: fluorescence.py
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Ondas eletromagnéticas são constituídas de campos elétricos (E) e magnéticos (B)

oscilantes, propagando-se com velocidade constante, a velocidade da luz (c).

Exemplos de radiações eletromagnéticas: raios X, radiação gama, ondas de rádio, luz

visível, radiação ultravioleta, radiação infravermelha. Nas animações abaixo temos

representações de ondas eletromagnéticas se propagando, vemos que o campo

elétrico (E) faz um ângulo de 90º com o campo magnético (B).

Duas visões da propagação de ondas eletromagnéticas da esquerda para direita.

Fonte dos gifs animados: http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation

Acesso em: 10 de abril de 2019.
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Propagação da onda
Propagação da onda
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E

B

x



f = v

Como ocorre para toda onda, podemos caracterizar as ondas eletromagnéticas por

meio de seu comprimento de onda (), frequência (f) e velocidade de propagação(v).

Para ondas eletromagnéticas temos que a velocidade de propagação é a velocidade

da luz (c), assim a equação para radiação eletromagnética fica da seguinte forma:

f = c
59
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O gráfico ao lado mostra diferentes faixas

do espectro da radiação eletromagnética,

separadas por tipos de radiação. Há

indicação das faixas de comprimento de

onda em nanômetros ( 1nm = 10-9 m),

Angstroms ( 1 Å = 10-10 m), micrômetros

(1 m = 10-6 m), milímetros ( 1 mm = 10-3

m), centímetros ( 1 cm = 10-2 m) e metros

(m). Quando mais alto no gráfico ao lado,

menor o comprimento de onda () e maior

a energia (E) e a frequência (f) da

radiação eletromagnética.

A parte visível é uma faixa entre

aproximadamente 400 e 700 nm (ou 4000

e 7000 Å).

Fonte da figura: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Electromagnetic-Spectrum.png

Acesso em: 10 de abril de 2019.
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Constante de Planck (6,63 .10-34 J.s ou 4,14.10-15 eV.s )

Frequência da radiação

A radiação eletromagnética, apesar de

apresentar características ondulatórias,

pode apresentar caráter corpuscular, ou

seja, ser emitida descontinuamente, em

pulsos de energia, chamados fótons ou

quanta. Podemos pensar que toda

energia da radiação está concentrada em

pequenos pacotes de energia, chamados

fótons. A energia dos fótons (E),

associada à onda eletromagnética, é dada

pela seguinte equação:

E = hf

61

Espectro de emissão dos metais alcalinos e alcalinos

terrosos.

A energia dos fótons emitidos em cada linha do espectro,

pode ser calculada pela equação: E = hf.

Fonte da imagem:

http://www.sciencephoto.com/media/363985/enlarge

Acesso em: 10 de abril de 2019.
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E = hf

f = c



 f = 
c



E = hc

Podemos expressar a energia de um fóton em função da frequência, ou do

comprimento de onda, sabemos que a velocidade de propagação da radiação

eletromagnética é a velocidade da luz, assim temos:

Quando temos informação sobre a frequência (f), podemos usar a equação E = hf

para calcularmos a energia associada ao fóton (E), no caso de termos conhecimento

do comprimento de onda (), usamos a forma alternativa:


E = hc
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A água viva, Aequorea victoria (figura ao

lado), apresenta bioluminescência,

emitindo luz com comprimento de onda

5090 Å (509 nm). Tal 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, num processo

onde 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.

A água viva Aequorea victoria apresenta bioluminescência.

Fonte:

http://www.lifesci.ucsb.edu/~biolum/organism/photo.html

Acesso em: 10 de abril de 2019. 63
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Vamos analisar o processo de fluorescência, considerando a absorção do pico de

excitação de 3950 Å, tal comprimento de onda tem a seguinte energia (Eabsorvida),
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12,42 (resultado da multiplicação)
Mantemos a base e somamos os expoentes

O resultado da divisão de 12,42 por 3950 é 0,0031443
0,0031443 é igual a 3,1443.10-3

64As caixas com linha vermelha são explicações sobre os cálculos.
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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. Tal perda ocorre em pequenas quantidades, se comparada com a energia

absorvida. Cada degrau indicado 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, como calculado abaixo.
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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 ). 69
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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. 70

desidratação

ciclização

Oxidação

Cromóforo

Reação química de formação do cromóforo, que ocorre de

forma espontânea.

Fonte da imagem:

http://www.scholarpedia.org/article/File:Chromophore_formatio

n.png

Acesso em: 10 de abril de 2019.
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A proteína GFP pode apresentar uma mutação Ser-Thr na posição 65 do cromóforo.

Tal mudança na estrutura do cromóforo, melhora as características espectrais da GFP,

aumentando a fluorescência e estabilidade estrutural. A GFP com esta mutação

apresenta um deslocamento do pico majoritário de excitação para 4880 Å, mas

mantém o pico de emissão em 5090 Å, ou seja, a cor emitida continua verde. Nesta

situação, temos a seguinte energia absorvida,
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Estrutura do cromóforo da GFP
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Analisando-se graficamente o processo de fluorescência, com a nova energia de

excitação, temos o seguinte balanço de energia (conservação de energia). Note que

há uma diminuição da energia térmica perdida, visto que a energia absorvida diminuiu,

mas a energia emitida continuou a mesma.
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O objetivo do presente programa é calcular a energia absorvida (absorptionE), a

energia perdida na forma de calor (thermalE) e a energia emitida na forma de luz

(emissionE). Os valores das constantes foram obtidos no site:

http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html, Acesso em: 10 de abril de 2019.

Como o produto h.c aparece no cálculo das energias, usaremos o resultado do

produto das duas constantes na implementação do código (hc =

19,864456832693031.10-26 J.m). O programa lê o comprimento de onda absorvido

(absorptionWaveL) e emitido (emissionWaveL) e calcula a energias a partir das

seguintes equações:

thermalE = absorptionE - emissionE

73

emissionE = hc/emissionWaveL

absorptionE = hc/absorptionE
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As energias calculadas estão em Joules, o resultado será dado também em eV,

dividindo as energias acima por 1,602 176 565 x 10-19 . As variáveis com a energia em

eV são: emissionEeV, absorptionEeV e thermalEeV. O pseudocódigo está no próximo

slide.

Depois de implementar o pseudocódigo, teste o programa para os valores de entradas

indicados abaixo.
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Dados de entrada a serem usados para testar o programa fluorescence.py

Comprimento de onda absorvido = 3,95.10-7 m

Comprimento de onda emitido = 5,09.10-7 m

Energia absorvida = 5,028976413340008.10-19 J (3,1388403270896728 eV)

Energia térmica = 1,1263326348148551. 10-19 J (0,7030015663815776 eV)

Energia emitida = 3,902643778525153 . 10-19 J (2,435838760708095 eV)

Comprimento de onda absorvido = 4,88.10-7 m

Comprimento de onda emitido = 5,09.10-7 m

Energia absorvida = 4,070585416535457. 10-19 J (2,540659690984468 eV)

Energia térmica = 1,6794163801030358 .10-20 J (0,10482093027637296 eV)

Energia emitida = 3.902643778525153. 10-19 J (2,435838760708095 eV)
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Início

eCharge = 1.602176565e-19

hc = 1.9864456832693031e-25

Leia (emissionWaveL, absorptionWaveL)

Se (emissionWaveL > 0.) && (absorptionWaveL > 0.)

emissionE = hc/emissionWaveL

absorptionE = hc/absorptionWaveL

thermalE = absorptionE - emissionE 

emissionEeV = emissionE/eCharge

absorptionEeV = absorptionE/eCharge

thermalEeV = absorptionEeV - emissionEeV 

Escreva (emissionE, absorptionE, thermalE, emissionEeV, absorptionEeV, 

thermalEeV)

Senão

Escreva "\nError! Wavelengths should be > 0!"

Fim 
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Escreva o seu código fonte na linguagem Python e teste para os valores indicados

anteriormente.
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