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Perguntas
Do que são feitas as biomoléculas?
Qual o papel das biomoléculas no organismo?
Como agem no organismo?
Como funcionam quando o organismo se encontra em estado de estresse?
Existe alguma classificação de biomoléculas?
O que elas produzem?
Elas agem em algum órgão específico ou agem no organismo inteiro?
As biomoléculas se renovam?
Elas possuem tempo de vida útil?
O que são biomoléculas?
Para que servem as biomoléculas?
Quais os tipos de biomoléculas?
Qual a relação com a fisioterapia?
Na prática, o que são biomoléculas?
Quais são as funções das biomoléculas?
Quais os instrumentos são usados para estuda-las?
Quais as biomoléculas formam o objeto da caixa mostrada em aula?
Quais suas funções e como se unem?
Quais são as biomoléculas mais abundantes na bioesfera?
Quais as principais biomoléculas na membrana?
Onde são encontradas as biomoléculas?
Qual o conceito de biomolécula? 2



Método Científico

O método científico é um conjunto de

procedimentos que possibilita a análise de

fenômenos naturais com um olhar crítico e

sistemático. O método científico visa extrair

modelos de observações experimentais que

permitam o entendimento dos fenômenos da

natureza. Podemos estabelecer que o método

científico envolve a observação de fenômenos,

levantamento de hipóteses sobre o fenômeno,

experimentação para verificar a validade ou não

das hipóteses levantadas e uma conclusão que

valida ou não as hipóteses. Resumindo, o

método científico é um guia para descobertas

científicas, é a luz que nos separa da

superstição e das trevas da ignorância.

Identificação de 

um problema

Coleta de 

dados

Elaboração de 

hipótese(s)

Teste de 

hipótese(s) 

(experimento)

Novos 

dados 

confirmam 

as 

hipótese(s)

?

Não Sim
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Método Científico

O fluxograma ao lado ilustra os principais passos

para a aplicação do método científico. Ao

identificarmos o problema, escolhemos qual parte

da natureza estamos interessados em estudar.

Uma vez definido o problema, coletamos dados

sobre o problema. A coleta de dados significa

observar e realizar medições focadas no problema

em estudo, ou usar dados previamente coletados

na literatura científica sobre o problema a ser

estudado. A natureza das medidas depende do

sistema sendo estudado. Tais medidas formam os

dados, que serão submetidos à análise estatística

que auxiliarão na elaboração da(s) hipótese(s) e

posterior teste(s) desta(s). A elaboração da(s)

hipótese(s) é uma tentativa de explicar de forma

racional a parte da natureza (problema) que

estamos estudando.

Identificação de 

um problema

Coleta de 

dados

Elaboração de 

hipótese(s)

Teste de 

hipótese(s) 

(experimento)

Novos 

dados 

confirmam 

as 

hipótese(s)

?

Não Sim
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Método Científico

Identificação de 

um problema

Coleta de 

dados

Elaboração de 

hipótese(s)

Teste de 

hipótese(s) 

(experimento)

Novos 

dados 

confirmam 

as 

hipótese(s)

?

Não Sim

Nada garante que nossa(s) hipótese(s) está(ão)

certas. Temos que testá-la(s), elaborando um novo

experimento que, por sua vez, irá gerar novos

dados. A caixa de decisão, representada pelo

losango ao lado, indica que testamos se os novos

dados estão em concordância com a(s)

hipótese(s). Caso estejam, temos um experimento

em concordância com a(s) hipótese(s) e podemos

elaborar um novo experimento para testar a(s)

hipótese(s). Depois que um número

estatisticamente relevante de experimentos for

realizado, preferencialmente por diversos

laboratórios independentes, a(s) hipótese(s)

pode(m) receber o status de uma teoria. Caso os

novos dados refutem a(s) hipótese(s) levantada(s),

temos a necessidade de nova(s) hipótese(s), que

geram novos experimentos, o ciclo se repete.
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Singularidade Tecnológica

Uma grande parte de cientistas da área de

inteligência artificial, acredita que vivemos um

momento especial da história do desenvolvimento

científico. Devido à importância deste momento,

destaco nos meus modestos cursos alguns

aspectos relevantes do processo da singularidade

tecnológica. Uma das características desta última

é o aumento expressivo da expectativa de vida. Se

compararmos a expectativa de vida hoje, com a de

um brasileiro do início do século XX, vemos que

mais que dobramos nossa expectativa. No gráfico

ao lado, vemos que a expectativa de vida do

brasileiro em 1910 era de 34 anos, e hoje está

acima de 70 anos. O aumento deve-se a diversos

fatores, tais como o desenvolvimento no

saneamento básico e as conquistas científicas da

medicina moderna.

Ano

Expectativa de vida do Brasileiro entre 1910 e 2009. Fonte

dos dados: Informe da Previdência Social. Disponível em: <

http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/4_110525-

171625-908.pdf >.

Acesso em: 6 de março de 2018.
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Singularidade Tecnológica

Dados para expectativa de vida, antes de 1910,

indicam números ainda piores. Segundo algumas

fontes, a expectativa de vida no Brasil em 1900 era

inferior a 30 anos. Fonte: Laboratório de

Demografia e Estudo Populacionais. Disponível

em: <

http://www.ufjf.br/ladem/2012/02/28/aumento-da-

longevidade-e-estancamento-da-esperanca-de-

vida-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/ >.

Acesso em: 6 de março de 2016.

Um gráfico da evolução da expectativa de vida ano

a ano (2000-2012), mostra aspectos curiosos do

aumento. Vemos um avanço considerável entre

2002 e 2004. Este pulo na melhora da expectativa

de vida, é, também, uma consequência direta de

políticas públicas de redução da pobreza.

Ano

Expectativa de vida do Brasileiro entre 1910 e 2009. Fonte

dos dados: Informe da Previdência Social. Disponível em: <

http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/4_110525-

171625-908.pdf >.

Acesso em: 6 de março de 2018.
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Singularidade Tecnológica

Olhando para o futuro, a expectativa de vida traz

grandes promessas. Um geneticista da Cambridge

University -Reino Unido, prevê que a primeira

pessoa a viver mais de 1000 anos já está entre

nós (Site da BBC. Disponível em: <

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4003063.stm >.

Acesso em: 6 de março de 2018.

Isto mesmo, mil anos! Não é erro de digitação. Eu

sou cético com relação a este número, mas

acredito, baseado na aceleração do

desenvolvimento científico, que ultrapassaremos o

limite de 120 anos nas próximas décadas.
Página de entrada do site da Strategies for Engineered

Negligible Senescence (SENS) Foundation.

Disponível em: < http://sens.org/>.

Acesso em: 6 de março de 2018.
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Singularidade Tecnológica

A evolução da ciência médica, nos deu nas últimas

décadas desenvolvimentos como transplantes,

vacinas, novos fármacos etc. Além disso, temos a

expectativa da substituição de órgãos, como o rim

crescido artificialmente mostrado ao lado (Song et

al., 2013).

Baseado neste cenário, podemos ser otimistas

quanto à expectativa de vida do ser humano.

Esperamos que, nas próximas décadas, teremos a

possibilidade de substituição de nossos órgãos

conforme envelhecemos. A substituição do rim por

um crescido artificialmente tem uma perspectiva de

ser possível numa década. Outros órgãos

apresentam equivalente biomecânico, como o

coração.

Rim artificial testado em ratos.

Disponível em: < http://www.bbc.co.uk/news/science-

environment-22149844>.

Acesso em: 6 de março de 2018.

Referência:

Song JJ, Guyette JP, Gilpin SE, Gonzalez G, Vacanti JP, Ott

HC.

Regeneration and experimental orthotopic transplantation of

a bioengineered kidney. Nat Med. 2013 Apr 14. doi:

10.1038/nm.3154
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Singularidade Tecnológica

Além do aumento expressivo do número de anos

vividos, a humanidade usufruirá de facilidades

tecnológicas, cada vez mais baratas.

A evolução da medicina e da cibernética, permitirá

o desenvolvimento de um equivalente

computacional ao cérebro humano. Como o

desenvolvimento concomitante da neurociência,

espera-se que tenhamos a capacidade tecnológica

de transferirmos o conjunto de nossas sinapses

para um cérebro eletrônico, ou seja, a substituição

do cérebro humano, por um equivalente

computacional. Nessa fase a humanidade atingirá

virtualmente a imortalidade. A situação onde esta

transição ocorrerá, é chamada de singularidade

tecnológica.

Visão artística da modelagem matemática do cérebro.

Disponível em: <http://www.kurzweilai.net/mind-uploading-

featured-in-academic-journal-for-first-time>.

Acesso em: 6 de março de 2018.
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Singularidade Tecnológica

O gráfico ao lado ilustra a lei de Moore, que

estabelece que aproximadamente entre 18 e 24

meses o número de transistores por chip dobra.

Esta lei foi proposta por Gordon Moore cofundador

da Intel. Ou seja, considerando-se os

processadores hoje, esperamos que em

aproximadamente entre 18 e 24 meses teremos

disponíveis, pelo mesmo preço, computadores

com o dobro da capacidade de processamento.

Uma extrapolação da lei de Moore para 2030, ou

um pouco depois, indica que teremos

computadores com a complexidade do cérebro

humano.

Disponível em: < http://www.kurzweilai.net/the-law-

of-accelerating-returns >. Acesso em: 6 de março

de 2018.

Evolução do número de transistores por chip em função do

ano.

Disponível em:

http://library.thinkquest.org/4116/Science/moore%27s.htm.

Acesso em: 6 de março de 2018.
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A pesquisa em singularidade tecnológica é uma

atividade multidisciplinar, cujo o foco é o

entendimento dos sistemas biológicos e

computacionais, especificamente a interface do ser

humano com máquinas. A partir deste

conhecimento, teremos condições de prolongar

nossa expectativa de vida, até termos condições

tecnológicas de transferirmos nossa consciência

para um sistema computacional, o que abre a

possibilidade da imortalidade, bem como uma nova

fase da evolução humana. Tal fase da evolução

permitirá a integração das consciências

computacionais, o que abre um amplo espectro de

possibilidades. Tais tecnologias ainda não existem,

mas se consideramos a lei de Moore, vemos que

o rápido desenvolvimento tecnológico nos levará

até este estágio. Visão artística do cérebro digital.

Disponível em: < http://www.kurzweilai.net/critique-of-

against-naive-uploadism#!prettyPhoto>.

Acesso em: 6 de março de 2018.
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Ao atingirmos a singularidade

tecnológica, abandonaremos as

limitações biológicas do nosso ser e

atingiremos um universo de novas

possibilidades que tal fase nos

trará.

Singularidade Tecnológica



Maiores informações sobre a singularidade tecnológica podem ser encontradas nos

artigos de Ray Kurzweil disponíveis on-line no site Kurzweil Accelerating Intelligence.

► Kurzweil responds: Don’t underestimate the Singularity. Disponível em: <

http://www.kurzweilai.net/kurzweil-responds-dont-underestimate-the-singularity>.

Acesso em: 6 de março de 2018.

► The new era of health and medicine as an information technology is broader than

individual genes. Disponível em: < http://www.kurzweilai.net/the-new-era-of-health-

and-medicine >. Acesso em: 6 de março de 2018.

► How my predictions are faring — an update by Ray Kurzweil. Disponível em: <

http://www.kurzweilai.net/how-my-predictions-are-faring-an-update-by-ray-kurzweil >.

Acesso em: 6 de março de 2018.

► The Law of Accelerating Returns. Disponível em: < http://www.kurzweilai.net/the-

law-of-accelerating-returns >. Acesso em: 6 de março de 2018.
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Ligação Covalente

Não é objetivo da disciplina ensinar em detalhes a teoria da ligação química, mas precisamos revisitar o conceito de

ligação covalente, para prosseguirmos no curso. Vamos considerar só os aspectos básicos, os detalhes podem ser

encontrados em textos de química básica. Sabemos que um átomo de carbono apresenta seis elétrons, dos quais

quatro estão na camada mais externa, como indicado na figura abaixo à esquerda. Cada ponto em torno do carbono

representa um elétron. O átomo de hidrogênio tem um elétron, como mostrado na figura da direita.

C

.
.

.
. H.

Carbono                            Hidrogênio
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A disponibilidade dos quatro elétrons no carbono permite a formação de ligações covalentes com até quatro outros

átomos. Podemos pensar na ligação covalente como o compartilhamento de elétrons, onde cada par de elétrons

forma um ligação covalente simples. No caso do hidrogênio, podemos ter quatro átomos de hidrogênio formando

ligações covalentes simples com o carbono, como mostrado abaixo para a molécula de metano. Um ponto que

podemos destacar aqui é a regra do octeto, que estabelece que átomos tendem a combinar-se para apresentar oito

elétrons na camada de valência, como no caso do metano abaixo.

Ligação Covalente
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Para simplificar a representação das moléculas, usamos uma linha para indicar uma ligação covalente simples, como

mostrado na figura da direita.

C

.
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.
. H.

Metano
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H

Ligação Covalente
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A representação anterior é uma simplificação da realidade química, na verdade a molécula de metano tem uma

estrutura tetraédrica como ilustrada abaixo. A molécula de metano, mostrada à direita, foi gerada com o programa

VMD (Visual Molecular Dynamics) na opção CPK (Corey, Pauling, Koltun).
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Metano
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Metano

H

H

H

Ligação Covalente

Metano
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Ligação Covalente

Quando temos dois pares de elétrons compartilhados, temos uma ligação covalente dupla, como na ligação C=O

mostrada na molécula da formaldeído abaixo. Vemos na figura que o átomo de oxigênio fica com oito elétrons, quatro

da ligação covalente dupla e quatro indicados à direita, que não participam de ligação covalente. Na última figura da

direita temos a estrutura tridimensional da molécula, que no caso é plana. O programa VMD não diferencia as

ligações simples e duplas na representação CPK.

C O

H

H

C O

H

H

. .

. .

Formaldeído Formaldeído Formaldeído 
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Ligação Covalente

Use o kit de montagem de moléculas para montar as moléculas indicadas abaixo.

C H

Metano

H

H

H C O

H

H

Formaldeído                                                   Água 

?
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Biomoléculas

São moléculas ocorrem naturalmente em organismos vivos. Entre as biomoléculas podemos destacar proteínas,

ácidos nucleicos, lipídios e carboidratos. As biomoléculas são formadas principalmente por carbono, hidrogênio,

nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo.

Proteína                                              DNA                                                    Lipídio

Carboidrato
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Biomoléculas na Transmissão Sináptica
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