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Resumo 

Discutimos alguns aspectos gerais da Biologia Quântica e apresentamos alguns 

dos casos do estado da arte encontrados na literatura e cultura científica associada, 

além de apresentar algumas tecnologias que envolvem a interface entra a Física 

Quântica e Biologia.  

 

Introdução 

A Biologia Quântica [1-12] é uma área incipiente da ciência que praticamente 

não existe com uma ciência bem estabelecida. De modo geral, a Biologia Quântica está 

tentando ser construída. Seus proponentes estão seguindo os caminhos do método 

científico, estando na fase de comprovação de hipóteses através de experimentos. Uma 

questão fundamental dos pesquisadores envolvidos nesta área é como os fenômenos 

estranhos da Física quântica estão relacionados com os processos moleculares 

presentes nos seres vivos. 

Como fenômenos estranhos temos emaranhamento quântico, tunelamento 

quântico, sobreposição quântica e fenômenos envolvendo o spin [11]. Uma 

apresentação completa partindo da formulação da Mecânica Quântica de Dirac e que 

chega até a constituição biológica de um ser humano pode ser vista em menos de cinco 

minutos em uma canção do “A Capella Science” [4]. 

Segundo os pesquisadores, alguns desses processos podem estar presentes em 

alguns mecanismos que descrevem o comportamento observado em moléculas 

diretamente ligados à fenômenos da vida, como o processo de olfação (sentir o cheiro) 

[5-6], fotossíntese [7], navegação dos pássaros [8], a contaminação por príons 

relacionada com a doença da vaca louca [9], reconfiguração do DNA por tunelamento 

de prótons ou formação da consciência nos micro tubos dos neurônios [10]. 

Deste modo, os processos bioquímicos conhecidos e bem estabelecidos de 

constituição atômico-moleculares nos processos vistos nos seres vivos não se 

enquadram na Biologia Quântica. 



 

Quais são os fenômenos estranhos que os pesquisadores tentam encontrar? 

 

 

O que é a Física Quântica? 

Apesar da nuvem de mistérios que o assunto Física Quântica normalmente é 

envolvido, ela é tecnicamente muito bem definida [11]. A Física Quântica é uma área da 

Física que foi descoberta depois do desenvolvimento da Física Clássica e que foi 

reconhecida como mais fundamental do que a Física Clássica, pois os processos 

subatômicos, atômicos e moleculares só podem ser descritos através da Física Quântica. 

Como na Física Clássica, onde estudamos inicialmente a Mecânica Clássica, na Física 

Quântica, começamos por descrever os processos quânticos através da Mecânica 

Quântica. No jargão dos físicos, partículas subatômicas, átomos e moléculas são 

chamados de microscópicos, enquanto os objetos que vemos no nosso quotidiano, 

chamamos de macroscópicos, como uma bola de futebol, um carro ou um pássaro. De 

forma geral, estes sistemas macroscópicos são completamente descritos pela Física 

Clássica se estiverem com velocidades que não são comparáveis com a velocidade da 

luz, ou que não estejam na presença de corpos massivos como estrelas ou buracos 

negros, onde devemos utilizar a Física Relativística. Deste modo é conceitualmente 

impraticável se utilizar a Física Quântica para a descrição física dos fenômenos 

macroscópicos e devemos utilizara Física Clássica. 

Do ponto de vista do aprendizado tradicional ou ortodoxo, para um 

entendimento da Mecânica Quântica, precisamos aprender a Mecânica Clássica para 

permitir uma compreensão e um desenvolvimento de linguagem comum. Além disso 

precisamos conhecer conceitos matemáticos e estatísticos para enunciar esta 

linguagem. Temos diferentes formas de apresentar matematicamente o formalismo da 



Mecânica Quântica, mas uma das formas aceitas pela comunidade científica é o 

formalismo conhecido como espaço de Hilbert, que foi conceitualmente aplicadas à 

sistemas físicos quânticos por von Neumann [11]. Neste espaço, temos funções de 

valores complexos que formam um espaço vetorial. Estas são as funções de onda da 

Mecânica Quântica, que possuem operações matemáticas muito bem definidas 

conceitualmente no espaço vetorial, como por exemplo o produto interno. Este espaço 

de Hilbert é linear, o que significa que temos adição vetorial e multiplicação escalar que 

seguem as regras de números complexos. Além disso, os elementos deste espaço, as 

funções de onda, possuem leis de operações como adição comutativa, adição 

associativa, multiplicação associativa e distribuição multiplicativa. O produto interno 

deste espaço tem propriedades das leis distributiva, associativa, simetria hermiteana e 

forma definida. Além de tudo isso, este espaço de Hilbert precisa ser um sistema 

contável, completo e separável. 

Nós não utilizamos a posição ou as velocidades para descrever a dinâmica da 

Mecânica Quântica, como fazemos na Física Clássica, mas utilizamos os chamados 

‘estados quânticos’. As coisas que podem ser medidas na Mecânica Quântica são 

chamadas de observáveis e as suas leis da dinâmica são expressas em termos de 

operadores no espaço usados para representar o estado físico. 

Com formalizações matemáticas para a descrição dos sistemas quânticos, como 

a formulação descrita acima, praticamente desaparece qualquer confusão no processo 

de descrição e reprodução dos sistemas quânticos e seus resultados. O problema é que 

nem todas as equações podem ser resolvidas analiticamente, sem a ajuda de algoritmos 

computacionais, ou que seus resultados podem ser compreendidos com base na 

Mecânica Clássica. Isto pode levar a falsa impressão de que a Mecânica Quântica é 

mágica ou confusa. Devido às suas propriedades abstratas e com uma linguagem 

matemática pouco usual, a Mecânica Quântica é complexa, mas não é confusa ou 

mística. 

 

 

O Lado Quântico da Biologia 

Nos sistemas biológicos apresentados encontrados na literatura e pela internet 

em geral, o método científico relacionado com sistemas quânticos está no seu estágio 

inicial, ou seja, as hipóteses ainda estão sendo testadas e os resultados precisam ser 

replicados para se ter um consenso. A interface entre as áreas de conhecimento dos 

sistemas físicos e biológicos tem evoluído muito nos últimos séculos, com aplicações 

importantes nas áreas de saúde, no desenvolvimento e utilização de novas tecnologias 

e descobertas científicas. 

 



 

 

A Biologia Quântica tenta reconhecer os efeitos bizarros da Física Quântica 

citados anteriormente em sistemas biológicos. Estes fenômenos quânticos 

normalmente são estudados em sistemas com baixíssimas temperaturas, secos, 

acontecendo em distâncias da ordem do tamanho de átomos ou moléculas, ou seja, um 

ambiente muito controlado. Por outro lado, na Biologia temos ambientes húmidos e 

ruidosos, com temperatura ambiente. Mas se os efeitos quânticos ocorrerem numa 

molécula biológica, ela pode afetar um ser vivo macroscópico, pois segundo o físico Jim 

Al-Khalili, os seres vivos são objetos macroscópicos que podem ser controlados por uma 

única molécula [2]. Ele vai além e coloca a possibilidade da Mecânica Quântica ajudar 

na questão envolvendo a Abiogênese: Como a Química se transforma na Biologia?   

Como linha de pesquisa, a Biologia Quântica ainda está na fase de enfrentar 

desafios e pode nem se consolidar como uma parte que integra a ciência. Recentemente 

tem passado por momentos de euforia e decepção. Para um jovem cientista ansioso por 

enfrentar problemas desafiadores e com alto risco de encontrar resultados variados, 

esta área é uma área ideal. Ela te arranca da sua zona de conforto, seja ela dentro da 

Física, Química, Bioquímica, Físico-química, Computação, Analítica ou Biologia, pois ela 

te força  a se comunicar e interagir com especialistas de outras áreas que possuem uma 

confiança muito grande nos seus próprios paradigmas e não estão muito propensos a 

vê-los mudar. Frequentemente, esta linha de trabalho será flertada pela pseudociência, 

ou até mesmo ser acusada de representar isto. Mesmo assim, estas áreas bem 

consolidadas do conhecimento estão sofrendo uma pressão intelectual para se tocarem 

e até mesmo se confrontarem.  

 

 



Biofotônica e Neurofotônica 

Na fronteira entre a tecnologia quântica bem estabelecida e sistemas vivos, que 

não é considerada como Biologia Quântica, mas que mostra como estes campos se 

tocam temos a Biofotônica e a Neurofotônica. Como exemplo disso temos: (a) os 

métodos de obtenção de imagens em seres vivos baseados em sistemas fotônicos, (b) 

Neurofotônica ou (c) a manipulação de células com pinças ópticas [3]. Já é bem 

difundido na sociedade através de vários hospitais o método de varredura PET (Positron 

Emission Tomography) que significa em português Tomografia por Emissão de Pósitron, 

que permite observação de imagens e metabolismo, e que ajudam os médicos a fazerem 

melhores diagnósticos. Neste método que envolve intensamente a Física Quântica, 

temos a aniquilação de antimatéria com formação de fótons e detectores de 

coincidência para formação de imagens. Com isto é possível: 

a) Detectar tumores e a sua evolução; 

b) Detectar lesões no coração; 

c) Avaliar anormalidades no cérebro. 

 

Além disso temos, uma técnica conhecida como “Microscopia de Multifótons 

para Obtenção de Imagens Profundas em Tecidos Vivos” (Multiphoton Microscopy for 

Deep Tissue Imaging) [13]. A microscopia multifotônica aumentou a profundidade da 

imagem de alta resolução e quando é combinada com sondas fluorescentes 

geneticamente modificadas permite uma observação de neurônios no seu próprio 

ambiente. Essa tecnologia, que usa pulsos de laser de infravermelho de femto-segundo 

como fonte de excitação, é eficiente na produção de fluorescência de excitação 

multifotônica de macromoléculas fluorescentes e induz sinais de geração de segundo 

harmônico altamente específicos de biomoléculas, como colágenos fibrilares, miosinas 

e microtúbulos. Um dos principais objetivos desta técnica é registrar a atividade no nível 

celular em uma grande área e profunda em animais vivos. Isto está levando ao 

desenvolvimento da área conhecida como Neurofotônica, que permitirá uma 



compreensão real e importante do metabolismo cerebral. Como exemplo de grupos 

trabalhando intensamente na área de Neurofotônica veja a referência [14]. 

Conclusões 

Esta área é extremamente desafiadora e que está sendo profundamente 

desenvolvida. Para se compreender todos os processos envolvidos será necessária um 

preocupação bem intensa com o treinamento e a educação das pessoas nestes sistemas 

de áreas completamente separadas, com uma visão multidisciplinar. 
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