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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: 16 de abril 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

esta radiação, mas a exposição do

escorpião à radiação UV gera uma luz

azul esverdeada.

Por que o escorpião gera esse brilho?

Para entendermos fenômenos

relacionados com a interação da radiação

(luz) com a matéria, precisamos da física

quântica. A física 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

V

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 (V). 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: 16 de abril 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, tais linhas

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, ao girarem ao redor do

núcleo, 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.

-
-

-

- -

-
-

Modelo de J. J. Thomson

-

-

-

Modelo de Rutherford 7

Modelos Atômicos



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: 16 de abril 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  a frequência do

fóton (em Hertz). Fótons são partículas

de luz, que tem energia (E), dada pela

equação abaixo:

E = h. 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: 16 de abril de 2019.

Modelo de Bohr

𝜐 =
𝐸𝑖 − 𝐸𝑓

ℎ

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

Esta grandeza pode ser expressa 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, de

origem elétrica, devido à 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

𝐸𝑛 =
−13,6 𝑒𝑉

𝑛2

𝐸1 =
−13,6 𝑒𝑉

12
= −13,6 𝑒𝑉



E2

E1

E = h.f, onde h é constante

de Planck e f a freqüência.

No diagrama abaixo temos a transição do nível de energia 2 (E2) para o nível de

energia 1 (E1) (estado fundamental). Na transição o átomo perde energia, que é

transformada em luz. A luz manifesta-se na forma de um fóton de frequência (v), dada

pela equação:
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Modelo de Bohr

𝐸𝑖 − 𝐸𝑓 = ℎ𝜐 → 𝜐 =
𝐸𝑖 − 𝐸𝑓

ℎ

𝐸2 =
−13,6 𝑒𝑉

22

𝐸1 =
−13,6 𝑒𝑉

12



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

𝐸𝑛 =
−13,6 𝑒𝑉

𝑛2

𝐸1 =
−13,6 𝑒𝑉

12
= −13,6 𝑒𝑉



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

H:

Para n = 2 temos:

-3,40

-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

𝐸𝑛 =
−13,6 𝑒𝑉

𝑛2

𝐸2 =
−13,6 𝑒𝑉

22
= −3,4 𝑒𝑉



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

H:

Para n = 3 temos:

-1,51

-3,40

-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

𝐸𝑛 =
−13,6 𝑒𝑉

𝑛2

𝐸3 =
−13,6 𝑒𝑉

32
= −1,51 𝑒𝑉



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

H:

Para n = 4 temos:

-0,85

-1,51

-3,40

-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

𝐸𝑛 =
−13,6 𝑒𝑉

𝑛2

𝐸4 =
−13,6 𝑒𝑉

42
= −0,85 𝑒𝑉



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.

En = 0 eV

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

E
n
e
rg

ia
 

(e
V

)

n4

n3

n2

n1

n∞0
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Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr

𝐸𝑛 =
−13,6 𝑒𝑉

𝑛2



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

E
n
e
rg

ia
 

(e
V

)

n4

n3

n2

n1

n∞0
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Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr



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

E
n
e
rg

ia
 

(e
V

)

n4

n3

n2

n1

n∞0
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Diagrama de níveis de energia

para o átomo de H

Modelo de Bohr



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

E
n
e
rg

ia
 

(e
V

)

n4

n3

n2

n1

n∞0

22

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/welc

ome.html >

Acesso em: 16 de abril 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: 16 de abril 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.). 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, como fósforo, 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: 16 de abril 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 a 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: 16 de abril de 2019.
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Fluorescência

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


Tempo(s)

Absorção

Energia (eV)

Dissipação de calor

Fluorescência

E=h.

E’=h. ’

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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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: 16 de abril 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 (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
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 não exposta à luz,

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: 16 de abril de 2019.

Fluorescência

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


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 a 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. A

transição para os níveis mais baixos de

energia ocorre por relaxamento

vibracional.

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: 16 de abril 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: 16 de abril de 2019.

Luminol e Seu Uso em Biologia Forense

http://chemistry.about.com/od/glowinthedarkprojects/a/luminolblood.htm
http://www.photochemistryportal.net/home/


A camada de ozônio (O3) está localizada

nas altas camadas da atmosfera terrestre,

principalmente na estratosfera, entre 20 e

30 km de altura. A radiação ultravioleta

(UV) que chega do Sol atinge as altas

camadas da atmosfera, encontrando

grande quantidade de moléculas de

oxigênio (O2), a energia luminosa da

radiação UV quebra a molécula de

oxigênio em dois átomos de oxigênio, que

reagem com o O2 disponível, como

mostrado no diagrama esquemático.
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Sol

1. Moléculas de oxigênio

(O2) são convertidas em

2 átomos de oxigênio (O),

num processo chamado

fotólise.

2. Ozônio e átomos de

oxigênio são convertidos

continuamente conforme a

radiação UV quebra o

ozônio e o oxigênio reage

com outra molécula de O2.

3. Ozônio é perdido por meio de

uma reação com o átomo de

oxigênio (O3 + O· → 2 O2 ) ou com

outra molécula de ozônio, ou ainda

com algum gás como o cloro.

A interconversão

transforma a radiação UV

em energia térmica,

aquecendo a estratosfera.

O2

O3

O

O

Radiação UV

1

2

3

Camada de Ozônio



A formação do ozônio (O3) envolve 3

reações químicas, destacadas ao lado.

A reação 1 indica a quebra do oxigênio

molecular (O2) pela absorção de radiação

UV com comprimento de onda (λ) menor

que 242 nm (λ<242 nm). A reação 2

representa a formação do O3, numa

reação que envolve um terceiro

componente inerte, indicado por M na

reação. O componente M dissipa parte da

energia liberada devido à combinação de

O2 e O. A reação 3 indica a dissociação

do ozônio (O3) por absorção de radiação

UV, comprimentos de onda entre 190 e

310 nm. Tais reações são importantes

para manutenção do ozônio na

estratosfera. As reações 1 e 3 absorvem

radiação UV, o que dá as característica

de filtro de radiação UV da camada de

ozônio. 37

Visão artística dos gases O3, O2 e O na atmosfera terrestre.

Imagem disponível em: <

http://www.sciencephoto.com/media/133659/enlarge >

Acesso em: 16 de abril de 2019.

Camada de Ozônio

Absorção de λ < 242 nmO2 O + O (1)

O2 + O + M O3 + M (2)

O3 O2 + O (3)
Absorção de 190 < λ < 310 nm

http://www.sciencephoto.com/media/133659/enlarge


Todo debate em torno da preservação da

camada de ozônio deve-se às suas

características de absorção de radiação

UV. O ozônio absorve a maior parte da

radiação UVB ( com comprimento de

onda entre 280–315 nm). Esta radiação é

responsável por queimaduras solares da

pele e por possíveis danos ao DNA, que

podem levar ao câncer de pele. No

gráfico ao lado vemos a concentração do

ozônio (linha horizontal) em função da

altura na atmosfera. O pico da presença

do ozônio acontece por volta da altura de

20 km. O gráfico ao lado mostra que a

radiação UVC (100–280 nm) é totalmente

bloqueada, a UVB quase totalmente e a

UVA (315–400 nm) muito pouco. A UVA

não causa vermelhidão na pele, mas há

evidências de danos à pele devido à

exposição prolongada. 38

DU é a unidade Dobson (Dobson unit), que mede a

densidade de um gás residual na atmosfera.

1 DU equivale a 2,69.1016 moléculas de ozônio por

centímetro quadrado.

Ozônio (DU/km)

Imagem disponível em: <

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ozone_altitude_UV_graph.svg

>

Acesso em: 16 de abril de 2019.

Camada de Ozônio

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ozone_altitude_UV_graph.svg


O uso de CFC (clorofluorcarbono) causa a

liberação do gás cloro (Cl) na atmosfera,

que por sua vez reage com as moléculas

de ozônio (O3), conforme a reação

química indicada abaixo:

Cl + O3 → ClO + O2

ClO + O → Cl + O2

Na primeira parte da reação temos como

produto, O2 e ClO. O monóxido de cloro

(ClO) reage com O, gerando novo cloro

livre, que pode reagir com outra molécula

de ozônio. Por isso, um átomo de Cl é

capaz de destruir 100.000 (cem mil)

moléculas de ozônio.
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Animação gif onde vemos a destruição de moléculas de

ozônio (O3) por um átomo de cloro (Cl), produto da quebra

do CFC devido à incidência de radiação UV.

Imagem disponível em:

http://www.theozonehole.com/images/cfc_anm2.gif

Acesso em: 16 de abril de 2019.

Camada de Ozônio

http://www.theozonehole.com/images/cfc_anm2.gif


Outras substâncias que contribuem para a

depleção da camada de ozônio são os

óxidos de nitrogênio (NO e NO2),

presentes na exaustão de aviões a jato. A

molécula de NO reduz o ozônio, como

descrito na reação química abaixo:

NO + O3 → NO2 + O2

O + NO2 → NO + O2

Como no caso da reação que envolve o

cloro, as reações químicas de destruição

do ozônio, geram novas moléculas de

NO, que ficam livres para destruírem mais

moléculas de ozônio. O uso de motores à

jato mais eficientes, bem como a

substituição dos combustíveis tradicionais

por biocombustíveis, reduzirão as

emissões de NO. 40

Jato Legacy 500 da Embraer. O Legacy 500 usa turbinas

com níveis reduzidos de emissão de óxidos de nitrogênio,

reduzindo o dano à camada de ozônio.

Imagem disponível em:

<http://www.bjtonline.com/business-jet-news/embraers-legacy-500

>.

Acesso em: 16 de abril de 2019.

Camada de Ozônio

http://www.bjtonline.com/business-jet-news/embraers-legacy-500


A proibição do uso de CFC em escala

mundial levou à desaceleração da

destruição da camada de ozônio. Se tal

atitude não tivesse sido tomada,

previsões baseadas em simulações

computacionais indicaram que por volta

de 2050, toda camada de ozônio teria

sido eliminada, como podemos ver ao

lado.
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Imagem disponível em: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Future_ozone_layer_concent

rations.gif >.

Acesso em: 16 de abril de 2019.

Simulação computacional do dano à camada de ozônio, caso

a proibição do uso de CFC não tivesse ocorrido.

Concentração de ozônio

Camada de Ozônio

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Future_ozone_layer_concentrations.gif


Vimos que os níveis de energia de um

átomo podem ser representados por um

diagrama esquemático, como mostrado

ao lado. Tal diagrama de níveis de

energia representa uma característica

quântica do átomo, ou seja, um elétron

ligado a um átomo não pode ter

qualquer valor de energia, e sim valores

discretos. Dizemos que a energia do

elétron no átomo apresenta valores

quantizados. Um elétron, em um nível

de energia permitido, está numa órbita

não irradiante. Nesta órbita o elétron

pode saltar de uma órbita permitida para

outra, conforme absorve ou emite

energia.
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A absorção de um fóton ocorre somente

quando este tem energia exatamente

igual à diferença de energia entre os

níveis permitidos do átomo, como

indicado ao lado pela seta ascendente.

Um fóton, carregando uma energia

exatamente igual à diferença entre os

níveis de energia, é chamado fóton

ressonante. No caso ao lado temos

uma transição do nível fundamental

(nível 1) para o nível 2 (estado

excitado), com uma absorção de 10,2

eV de energia. Usaremos esses

conceitos para entendermos o

funcionamento do raio laser. A energia

do fóton absorvido é dada pela seguinte

equação:

Efóton = E2 – E1
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Laser é um acrônimo para Light

Amplification by Stimulated Emission

of Radiation. Os lasers hoje em dia são

dispositivos ubíquos, estando presentes

desde objetos simples como o CD e

DVD player até em comunicações com

fibras óticas. Sua aplicação na área

médica estende-se do uso em

tratamento dermatológicos a bisturis. Na

pesquisa biológica, sua aplicação

principal está na produção de radiação

monocromática para espectroscopia e

seu uso em espectrômetros de

massas. Discutiremos alguns aspectos

do seu funcionamento a partir dos

fundamentos de física quântica.

Foto de um feixe de laser emitido do laser Ranging Facility

no Geophysical and Astronomical Observatory na NASA's

Goddard Space Flight Center localizado em Greenbelt, Md.,

USA. Esse feixe de laser é usado na localização de

satélites no espaço.

Foto disponível em: <

http://www.nasa.gov/images/content/484523main_observeth

emoon_full.jpg >

Acesso em: 16 de abril de 2019. 44
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Para entendermos o funcionamento do

laser, vamos analisar duas formas

distintas de emissão de radiação por um

átomo (emissão espontânea e

estimulada).

Consideremos inicialmente a radiação

incidente sobre um átomo no seu estado

fundamental, com energia E1, mostrado

no diagrama esquemático ao lado. Se a

radiação incidente (fóton) tiver energia

(Efóton = h) igual à diferença de

energias entre o estado fundamental e

um nível mais energético, haverá a

absorção do fóton incidente. Tal

situação leva o átomo do estado

fundamental (energia E1) para o nível de

energia 2 (E2), por exemplo. Nessa

situação o fóton é absorvido e o átomo

fica num estado excitado (fenômeno

de excitação).

E1

E2

Fóton incidente

Efóton = h

Efóton = E2 - E1
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Se tivermos um átomo ou molécula X,

absorvendo energia desta forma,

podemos representar o processo de

pela equação abaixo:

onde X* indica o átomo, ou molécula, no

estado excitado, h é a energia do fóton

incidente.

E1

E2

Fóton incidente

Efóton = h

Efóton = E2 - E1

X + h X*
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O estado de alta energia do átomo dura

pouco tempo, da ordem de

nanosegundos (10-9 s). Este tempo é

chamado tempo de vida, e é na

verdade um valor médio, pois não temos

uma certeza de quando o átomo

retornará para o seu estado

fundamental. Por exemplo, o tempo de

vida do estado excitado do nível 3 do

átomo de sódio é de 16 ns (1,6.10-8 s),

isto não significa que o átomo de sódio

excitado emitirá seu excesso de energia

exatamente 16 ns após a absorção da

energia, e sim um tempo médio. A

incerteza no tempo de transição é

outra característica quântica do

átomo.

E1

E2

Fóton incidente
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Num experimento com uma fonte de luz

monocromática (somente um

comprimento de onda), onde temos uma

energia exatamente igual à diferença E2

– E1 , temos uma quantidade enorme de

fótons (partículas de luz com energia

igual à hf). Tal feixe de luz tem a

capacidade de excitar diversos átomos,

visto que todos os fótons têm energia

igual à diferença entre os níveis. O

número de átomos no estado excitado é

representado por N2. O número de

átomos no estado fundamental é

representado por N1. Cada fóton

absorvido leva um átomo ao estado

excitado, aumentando o N2 em “um” e

diminuindo o N1 a mesma quantidade.

Esses números N1 e N2 são chamados

de população dos níveis energéticos.

E1

E2

Fóton incidente

N1 é a população do nível 1

N2 é a população do nível 2
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O átomo no nível excitado tende a

perder o excesso de energia na forma

de um fóton. Ocorre emissão de um

fóton com energia igual à absorvida, ou

seja, igual à diferença de energia entre

os níveis 1 e 2. Tal processo é chamado

de emissão espontânea. Ao emitir um

fóton de energia igual a E2 – E1 o átomo

retorna ao seu estado fundamental. Do

ponto de vista da população dos níveis

energéticos, ocorre a diminuição da

população do nível 2 e aumento da

população do nível 1. Se considerarmos

um átomo ou molécula X, emitindo

energia desta forma, podemos

representar tal processo pela equação:

E1

E2

Fóton emitido

X* h +    X
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Outra forma de emissão de radiação

pelo átomo, ocorre quando um átomo

num estado excitado recebe um fóton

de energia exatamente igual à diferença

entre os níveis 1 e 2. Tal situação leva o

átomo a voltar ao nível 1, emitindo um

fóton com energia igual à diferença de

energia entre os níveis. Este fenômeno

é chamado de emissão de radiação

estimulada (stimulated emission of

radiation). Neste processo o fóton

emitido tem a mesma direção,

frequência e polarização do fóton

incidente. Uma radiação como tais

características é chamada coerente.

E1

E2

Fóton emitido

Fóton incidente
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No processo de emissão de radiação

estimulada (stimulated emission of

radiation) temos para um átomo ou

molécula X* no estado excitado a

emissão de 2 fótons. A equação abaixo

descreve o fenômeno de emissão de

energia:

ou seja, temos 2 fótons, cada um com

energia h, um total de 2h de energia

luminosa. Considerando-se as

populações dos níveis energéticos,

necessitamos de um átomo com uma

população N2 bem maior que a N1, para

gerarmos uma fonte de luz coerente de

intensidade alta o suficiente para ser

vista.

E1

E2

Fóton emitido

Fóton incidente

X* + h 2h +    X

51

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation



Os átomos excitados em equilíbrio

térmico normalmente apresentam uma

distribuição de populações dos níveis

favorável ao nível 1, ou seja N1 >> N2.

Para gerarmos o raio laser temos que

ter um material, que quando excitado,

apresente uma população N2 bem maior

que a população N1, matematicamente

representamos N2 >> N1. Tal situação

física é chamada de inversão de

população e é a condição sine qua non

para a produção de radiação coerente.

E1

E2

Fóton emitido

Fóton incidente
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As principais diferenças entre a emissão estimulada e a emissão espontânea são

as seguintes:

Tipo de emissão Espontânea Estimulada

Tempo rápido e estocástico ocorre imediatamente após a incidência do fóton

Energia h 2h

Direção aleatória igual à radiação incidente

E1

E2

Fóton emitido

Fóton incidente

E1

E2

Fóton emitido
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Podemos dizer que o laser é um

sistema que controla a maneira pelo

qual átomos ou moléculas num estado

excitado liberam fótons. O termo "laser"

é a sigla em inglês de amplificação de

luz por emissão estimulada de

radiação (light amplification by

stimulated emission of radiation), o que

descreve as bases físicas do

funcionamento do laser. Colocado de

outra forma, temos a amplificação de

uma luz monocromática (intensidade

luminosa) obtida por emissão

estimulada de radiação.

Bancada ótica com raio laser.

Foto disponível em: <

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

Acesso em: 16 de abril de 2019.
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Há diversas formas distintas de

construirmos um laser, todas estas

formas compartilham certos aspectos

básicos, ou seja, o objetivo é termos um

material, que quando excitado crie uma

população com N2 bem maior que N1,

ou seja, inversão de população. Nesta

situação, temos condições de gerarmos

um feixe de luz de grande intensidade

(número de fótons, por segundo por

área), monocromático (um só

comprimento de onda ou frequência) e

numa só direção, como a luz verde da

foto ao lado.
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Bancada ótica com raio laser.

Foto disponível em: <

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

Acesso em: 16 de abril de 2019.
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O primeiro laser montado com sucesso

foi a partir de um cristal de rubi. O cristal

de rubi tem fórmula Al2O3 . No rubi, para

cada aproximadamente mil íons de Al+3

no retículo cristalino, um é substituído

por um íon de cromo (Cr+3). Tal

substituição fornece um átomo com

níveis energéticos que podem

apresentar o fenômeno de inversão de

população (N2>>N1). O espectro de

absorção do cristal de rubi na faixa do

visível (350-700 nm) é mostrado na

figura ao lado. Vemos claramente dois

picos de absorção, o da esquerda está

na faixa do azul e o da direita na faixa

do verde. Tal absorção indica transições

permitidas no íon Cr+3 .

Espectro de absorção de luz visível do cristal de rubi.

Modificado de C. Degli Esposti and L. Bizzocchi , Absorption

and Emission Spectroscopy of a Lasing Material: Ruby J.

Chem. Educ., 2007, 84 (8), p 1316

DOI: 10.1021/ed084p1316
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No íon Cr+3 temos dois níveis

energéticos, que são ocupados quando

o cristal de rubi é exposto à luz gerada

numa lâmpada de xenônio, conforme

mostrado no diagrama de níveis de

energia do cromo. Estes níveis relaxam

para um nível mais baixo de forma não

radiante, chegando a um nível

energético metaestável.

Diagrama de níveis de energia simplificado do íon Cr+3 .

Imagem disponível em:

<http://www.worldoflasers.com/lasertypes.htm >

Acesso em: 16 de abril de 2019.

Luz 

bombeadora

(verde e azul)

Níveis

não-

radiantes

Estado

fundamental

Transições não-radiativas

Nível metaestável
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O processo de geração da radiação

ocorre da seguinte forma. Inicialmente a

luz azul e verde da lâmpada de xenônio

é absorvida pelo íon cromo (Cr+3),

presente no cristal de rubi de formato

cilíndrico. Para potencializar a absorção

da luz da lâmpada de xenônio, esta é

colocada como uma espiral envolvendo

o cristal de rubi cilíndrico. Os níveis

energéticos excitados decaem

rapidamente, de forma não radiante,

para um nível de mais baixa energia.

Este nível apresenta um tempo de vida

de 4 ms (4.10-3 s), estabelecendo uma

inversão de população com relação ao

estado fundamental.

Diagrama esquemático do laser de rubi, onde o cristal

cilíndrico de rubi está envolvido por uma lâmpada espiral de

xenônio. Há espelhos em ambos lados do rubi, o espelho

do lado esquerdo é parcialmente refletor.

Imagem disponível em:

< http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_laser >

Acesso em: 16 de abril de 2019.
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Um fóton de comprimento de onda

694,3 nm é produzido por emissão

espontânea, este é um fenômeno de

fluorescência do rubi.

Espelhos são colocados nas bordas do

cilindro de rubi, para garantir a

realimentação do sistema, o que leva a

um efeito avalanche, pois cada fóton

refletido de volta ao cilindro de rubi gera

dois fótons, o que faz com que a

intensidade luminosa do laser cresça

rapidamente. Um dos espelhos na borda

do cilindro de rubi é parcialmente

transmissor (5%), o que permite que o

feixe de laser saia desta parte.
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Diagrama esquemático do laser de rubi, onde o cristal

cilíndrico de rubi está envolvido por uma lâmpada espiral de

xenônio. Há espelhos em ambos lados do rubi, o espelho

do lado esquerdo é parcialmente refletor.

Imagem disponível em:

< http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_laser >

Acesso em: 16 de abril de 2019.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_laser


A colocação dos espelhos nas faces do

rubi cilíndrico forma uma cavidade

ótica, que faz com que a fluorescência

do rubi (emissão espontânea) gere a

emissão de radiação estimulada do

laser.

O primeiro laser de rubi foi construído

em 1960 por Theodore Maiman

(Maiman, T.H. (1960) "Stimulated

Optical Radiation in Ruby". Nature, 187

4736, pp. 493-494.).

Há outras formas de produzir laser,

onde variamos o material e o

comprimento de onda produzidos. Os

lasers mais comuns hoje em dia são os

de semicondutores.

Componentes do laser original de rubi construído por

Theodore Maiman em 1960.

Imagem disponível em:

<http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_laser>

Acesso em: 16 de abril de 2019.
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No dia 20 de julho de 1969 o homem

pousou na Lua, um feito enorme para

humanidade imortalizada na frase de

Neil Armstrong “A small step for a man

and a giant leap for mankind”. Muitos

até hoje duvidam de tal feito, apesar da

grande maioria daqueles que duvidam

acreditar em astrologia! Bem, uma das

melhores provas, além das rochas

trazidas da superfície da lua, é o

retrorefletor de laser deixado na

superfície lunar. Diversos observatórios,

espalhados pela Terra, apontam lasers

potentes para os pontos de pouso das

naves Apolo 11, 14 e 15 na superfície

lunar e recebem o feixe refletido.

Os retrorefletores laser deixados na

superfície lunar são usados para

determinarmos com precisão a distância

Terra-Lua.

Imagem da pegada de Neil Armstrong na Lua.

Imagem disponível em: <

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

>

Acesso em: 16 de abril de 2019. 61
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Um aspecto interessante da

luminescência é conhecido como

bioluminescência. Este fenômeno ocorre

em diversos organismos, tais como

vagalumes e diversas espécies de peixes,

moluscos e bactérias. A bioluminescência

é usada por esses organismos para

comunicação social, para propósito

sexuais, mimetismo, para repelir

predadores e atrair presas. O vagalume

apresenta bioluminescência na parte

inferior do abdômen. O controle do brilho

é efetuado pelo acesso de ar na câmara

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

Foto disponível em:

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

Acesso em: 16 de abril de 2019.
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Em 1887 Raphael Dubois realizou um

experimento para o estudo das causas

da bioluminescência. Ele isolou as

substâncias químicas de um mexilhão

bioluminescente. Este mexilhão foi

moído e dissolvido em água fria. Assim,

era possível observar a emissão de luz

por vários minutos, até que a emissão

acabava. Realizando o mesmo

experimento com água quente não

havia emissão de luz, contudo, ao

adicionar o conteúdo quente à água fria,

que já havia parado do emitir luz, o

líquido voltava a emitir luz. Ele chamou

a substância ativa na água fria de

luciferase e a substância na água

quente de luciferina.
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Por que a diferença de comportamento

na água fria e na água quente? No

mexilhão temos as substâncias

luciferina e luciferase. A luciferase é

uma enzima que catalisa uma reação

química de oxidação da luciferina,

com liberação de energia luminosa.

No sistema com água fria, as duas

moléculas estão intactas, e a luciferase

pode catalisar a reação de oxidação da

luciferina com a emissão de luz. No

caso da água quente, a luciferase está

desnaturada, perdendo sua atividade

catalítica, contudo a luciferina, que não

é uma proteína, continua intacta, e ao

ser adicionada à água fria a mesma

sofre oxidação, devido à presença da

luciferase na água fria.

Estrutura cristalográfica da enzima  luciferase de vagalume.

Estrutura molecular da luciferina de vaga-lume
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A água viva, Aequorea victoria (figura ao

lado), apresenta bioluminescência,

emitindo luz com comprimento de onda

5090 Å (509 nm). Este comprimento de

onda encontra-se na faixa do visível,

especificamente na cor verde. A luz é

emitida pela proteína fluorescente

verde, normalmente identificada por sua

sigla em inglês, GFP (green fluorescent

protein).

A GFP emite luz verde, sendo que para

isto absorve luz de comprimentos de

ondas menores, 3950 Å (pico de

excitação majoritário) e 4750 Å (pico de

excitação secundário). Como em todo

processo de fluorescência, a energia

absorvida (comprimentos de onda 3950 Å

e 4750 Å) é maior que a energia emitida,

a diferença entre a energia absorvida e

emitida é transformada em calor.

A água viva Aequorea victoria apresenta bioluminescência.

Foto disponível em:

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

Acesso em: 16 de abril de 2019.
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Podemos usar o gráfico abaixo, para entendermos o processo de fluorescência por

etapas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

energia.

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

partir da técnica de cristalografia por

difração de raios X. A estrutura

tridimensional (mostrada ao lado) é

formada por um barril beta composto de

11 fitas betas e uma hélice coaxial no

interior do barril. Numa das extremidades

do barril beta temos 4 pequenos trechos

de hélices, com no máximo duas voltas de

hélice. O cromóforo (molécula que

absorve a luz) está localizado no centro

do barril beta e faz ligações de hidrogênio

intermoleculares com as cadeias laterais

de resíduos de aminoácidos da estrutura.

Na água viva há uma segunda proteína

envolvida na bioluminescência, chamada

aequorina, que produz a energia que é

usada como pico de excitação para o

início do processo de fluorescência na

GFP.

Cromóforo

Estrutura da proteína fluorescente verde, identificada por sua

sigla em inglês, GFP (green fluorescent protein ). 70
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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. 71

desidratação

ciclização

Oxidação

Cromóforo

Reação química de formação do cromóforo, que ocorre de

forma espontânea.

Imagem disponível em:

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

on.png>

Acesso em: 16 de abril de 2019.
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As características espectrais da GFP

permitem sua aplicação em estudos de

biologia celular. Tais aplicações foram

reconhecidas com o prêmio Nobel de

química de 2008. A inserção da GFP, em

organismos geneticamente modificados,

permite a identificação de tecidos de

interesse. No exemplo ao lado temos um

camundongo geneticamente modificado

(camundongo transgênico). O gene que

codifica a GFP foi inserido no seu

genoma. Quando o camundongo é

exposto à luz azul (figura A), brilha com

cor verde. Sem a luz azul o camundongo

não brilha (figura B).

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

Acesso em: 16 de abril de 2019.
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B
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Células cancerígenas, que expressam

proteína com fluorescência em vermelho,

podem ser inseridas nesses

camundongos, o que permite a

localização dos tumores nas cobaias

(figura ao lado), viabilizando estudos

sobre a eficiência de drogas

anticancerígenas em modelos animais.

Aplicação de uma droga anticancerígena

eficaz diminuiria o tamanho do tumor, o

que seria facilmente acompanhado pela

medida da área fluorescente em

vermelho. Uma droga que não

funcionasse, não apresentaria diminuição

no tamanho do tumor. Tais estudos são

beneficiados por tal técnica, visto que não

é necessário cortar a cobaia para verificar

o tumor.

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

Acesso em: 16 de abril de 2019.
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Os linfócitos T comunicam-se através de

canais que estendem-se de uma célula

para outra. Tais canais são chamados de

nanotubos e apresentam comprimento

várias vezes o diâmetro das células

conectadas. Infectando linfócitos T com

HIV com a proteína GFP inserida,

verificou-se que o nanotubo era usado

para transferir proteínas do HIV de uma

célula infectada para outra não infectada,

como mostrado na sequência de fotos ao

lado.

Esse mecanismo permite a rápida

propagação da infecção por HIV. Imagens disponíveis em:

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

Acesso em: 16 de abril de 2019.
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Vimos que a condição para termos um

raio laser era a produção do fenômeno de

inversão de população, onde um material

apresenta um número de átomos (ou

moléculas) com nível excitado de energia

maior que o número de átomos (ou

moléculas) no estado fundamental. O

exemplo apresentado discutia a inversão

de população num cristal de rubi,

envolvido com uma lâmpada de xenônio

(figura ao lado) e com dois espelhos nas

extremidades. Em teoria, qualquer

material que apresente inversão de

população, pode gerar uma luz laser,

inclusive material biológico. Um estudo

usando GFP gerou o primeiro laser

biológico. Neste estudo células tiveram

DNA que codifica GFP inserido.

Imagem disponível em:

<http://science.howstuffworks.com/laser5.htm >

Acesso em: 16 de abril de 2019.
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Nas células modificadas foi colocado um

par de espelhos em cada lado. Uma luz

incidente azul foi jogada sobre as células,

que passaram a emitir uma luz coerente

verde, mostrada ao lado. Os autores do

trabalho esperam usar esta técnica para

terapias baseadas em luz. Outra

aplicação é o desenvolvimento de

dispositivos de interface homem-

máquina. Tais dispositivos permitiriam

que os neurônios do cérebro sinalizassem

suas operações com flashes de luz laser,

que seriam capturados por dispositivos

externos. Tal avanço permitiria que

pessoas paralisadas usassem

computadores sem mouse ou teclado.

Imagem disponível em:

http://www.kurzweilai.net/a-cell-becomes-a-laser

Acesso em: 16 de abril de 2019.
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Os raios X foram descobertos em 1895 de

forma quase acidental. O físico alemão

Wilhelm Conrad Roentgen realizava

experimentos com um tudo de vidro, onde

foi feito vácuo. Neste tubo de vidro havia

dois eletrodos, e uma diferença de

potencial de milhares de volts foi aplicada.

Tal diferença de potencial levou elétrons

migrarem de um eletrodo para outro,

gerando uma radiação desconhecida até

então, que Roentgen chamou de raios X.

Diversos testes foram feitos, e num dos

experimentos Roentgen descobriu a

radiografia médica de raios X (mostrada

ao lado). Roentgen usou a mão de sua

esposa (Anna Bertha Ludwig) para

registrar a radiografia.

Foto disponível em:

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:First_medical_X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_his_wife_Anna_Bertha_Ludwig%27s_hand_-_18951222.gif >

Acesso em: 16 de abril de 2019.
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Considere um tubo de vidro onde foi feito vácuo, no tubo temos dois eletrodos

inseridos, conforme o esquema abaixo. O catodo apresenta um filamento, que ao ser

aquecido, devido à passagem da corrente elétrica I, gera uma nuvem de elétrons. O

anodo apresenta uma diferença de potencial (ddp) (V2) em relação ao catodo. Tal ddp

promove a aceleração dos elétrons do catodo para o anodo.
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Os elétrons são acelerados e colidem com o anodo. Esta colisão converte a energia

cinética em energia térmica, que aquece o anodo, e em radiação eletromagnética, na

forma de raios X. Com uma ddp da ordem de algumas dezenas de kV, teremos a

geração de raios X. Este espectro de raios X é chamado radiação branca, que se

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

anodo.
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Elétron incidente
Elétron ejetado

Átomo no estado fundamental Átomo sem 1 elétron na camada K

K       L K       L

O modelo de Bohr é suficiente para entendermos os principais aspectos do espectro

característico de raios X. Considere que os átomos do anodo são bombardeados com

elétrons com energia cinética. Estes elétrons apresentam energia suficiente para

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

Átomo sem 1 elétron na camada K

K       L

Emissão de um fóton 

de raios X

Átomo sem 1 elétron na camada K

K       L

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

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

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

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

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

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

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

Acesso em: 16 de abril de 2019.
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A figura abaixo uma foto de um tubo de raios X.

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

Acesso em: 16 de abril de 2019.
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Diagrama esquemático do Laboratório Nacional de Luz

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

Acesso em: 16 de abril de 2019.

Outra forma de produzirmos raios X é a

partir da radiação síncrotron. Do

eletromagnetismo clássico, sabemos que

toda partícula com carga elétrica quando

acelerada emite radiação. Assim, ao

acelerarmos um elétron, ou pósitron

(partícula com massa igual a do elétron

mas carga positiva), e confinarmos esta

partícula em um toróide (formato de donut),

onde foi feito vácuo, teremos produção de

radiação. Tal sistema de produção de

radiação é chamado síncrotron. A

radiação produzida é chamada radiação

síncrotron, inclui radiação visível,

ultravioleta e raios X. A construção de tal

equipamento demanda grande

desenvolvimento científico e tecnológico,

no Brasil em 1997 foi inaugurado o primeiro

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

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

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

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

técnicas.
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O LNLS foi inaugurado em junho de 1997, e desde então tem sido usado de forma

intensa pela comunidade científica brasileira e internacional. O LNLS é um laboratório

nacional, aberto à comunidade científica brasileira e internacional.

Foto. Cortesia de Anne Vilela
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Estrutura da proteína chiquimato quinase de Mycobacterium tuberculosis, resolvida

por meio de cristalografia de difração de raios X usando-se radiação sincrotron.
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Pereira JH, de Oliveira JS, Canduri F, Dias MV, Palma MS, Basso LA, Santos DS, de Azevedo WF Jr. Structure of

shikimate kinase from Mycobacterium tuberculosis reveals the binding of shikimic acid. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr.

2004; 60(Pt 12 Pt 2): 2310-9.

Link para vídeo com o primeiro autor do artigo: link

https://youtu.be/EIwwe5YUV7A


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/S0003347211005

069

>.

Acesso em: 16 de abril de 2019.
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/00033472/83/2
http://dx.doi.org/10.1016/j.anbehav.2011.11.014
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00033472
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347211005069


Segue uma breve descrição de um site

relacionado à aula de hoje. Se você tiver

alguma sugestão envie-me

(walter.junior@pucrs.br ).

http://www.theozonehole.com/

Este site mostra os impactos que a

depleção da camada de ozônio pode

causar.
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Página de entrada do site http://www.theozonehole.com/ .

Acesso em: 4 de outubro de 2016

.
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