A Desvendar a Química do dia-a-dia

A Química do
SONO
Todos sabemos a importância de uma boa noite de sono.
O que nem todos sabem é que alternância entre o dormir
e estar acordado resulta da acção combinada de diversas
substâncias químicas no nosso cérebro.
E entre as mais importantes estão a adenosina e a melatonina, duas substâncias com um papel muito activo na
regulação do sono.
A adenosina é um produto secundário do consumo de
energia pelo corpo. Os cientistas pensam que ela se vai
acumulando no nosso corpo ao longo do dia, gerando
a sensação de cansaço e sonolência que marca o início
do processo do sono, sendo depois removida enquanto
dormimos, para acordarmos frescos como alfaces! É por
isso que adormecemos mais facilmente depois de um dia
cansativo e porque nos sentimos cansados quando não
dormimos o suficiente!
Indícios deste papel da adenosina, é a sua competição com
a cafeína. A cafeína liga-se aos mesmos receptores do cérebro que a adenosina, impedindo-a de actuar, o que explica
porque é que a cafeína pode impedir-nos de adormecer.
Imagine que colocamos pastilha elástica numa fechadura
cuja chave é a adenosina; acabamos por conseguir abrir a
porta, mas só depois de umas horas a limpar a fechadura.
A melatonina, por seu lado, é uma hormona produzida pela
glândula pineal, uma estrutura no interior do cérebro. A
presença de melatonina no cérebro inibe o estado de alerta
e contribui para que o sono se instale.
A produção de melatonina é extremamente sensível à luz: é
estimulada pelo aproximar da noite, mas é inibida logo que
a retina detecta luz. A mais pequena luminosidade já reduz a
produção de melatonina, o que explica porque começamos
a acordar quando o sol nasce, ou porque há pessoas que só
conseguem adormecer em completa escuridão.
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Para saber mais
Deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer!
Mais uma vez, a sabedoria popular está correta. As evidências
científicas corroboram este ditado popular. Durante o sono
ocorrem um conjunto de processos bioquímicos essenciais
para o restauro da energia do organismo (produção de
ATP), com correspondente “recuperação das forças físicas
e mentais” bem como dos processos anabólicos (síntese
de biomoléculas).
É durante o sono que ocorre a libertação da hormona de
crescimento, a somatropina, ou a GH (do inglês, Growth
Hormone).
Na infância, cerca de 90% das hormonas de crescimento são
segregadas durante o sono. A qualidade do sono tem um
papel relevante nos primeiros anos de vida, sendo essencial
para um bom desenvolvimento físico. Na fase adulta a
hormona GH é liberada em menor quantidade. Nesta fase
da vida, a GH é responsável pela manutenção do tónus
muscular, evitando acumular de gordura e a osteoporose.
Alguns estudos indicam também que existe uma relação
direta entre poucas horas de sono e o aumento de peso.
Durante o sono há a síntese da hormona leptina (do grego
leptos – magro), responsável pela sensação de saciedade.
Assim, poucas horas de sono provocam uma diminuição
desta saciedade e por isso, quando fazemos uma direta não
há comida que nos satisfaça! Ao mesmo tempo, quando
dormimos pouco aumenta a produção da grelina, uma
hormona que atua no cérebro dando a sensação de fome
e estimulando o apetite.
Ao contrário do que imaginamos, dormir não é sinónimo
de descanso, pelo menos, para o cérebro! Durante esta fase
o cérebro faz a reparação de lesões cerebrais e trabalha
na conservação da memória. Para isso, compila os dados
adquiridos durante o dia e armazena-os corretamente de

ll Fig. 10.1 Estrutura da adenosina. A adenosina desempenha
um papel importante em diversos processos bioquímicos
do nosso organismo relacionados com a transferência de
energia. Ela atua também como um neurotransmissor
inibidor que faz diminuir a atividade cerebral e reduz a
frequência cardíaca, preparando assim o nosso corpo
para ir dormir.

ll Fig. 10.2 Estrutura da melatonina. A melatonina tem um
papel importante na regulação do nosso sono e os seus
ciclos de produção, diferentes de individuo para individuo,
podem ser os responsáveis por alguns de nós serem
“madrugadores” e outros mais “noctívagos”.
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modo a conseguir, em qualquer altura, recuperar e usar essa
mesma informação.
Estudos dos sinais elétricos enviados pelo cérebro – eletroencefalografia – permitiram concluir que as fases do sono
dividem-se em dois momentos fisiologicamente distintos:
NREM – acrónimo do inglês para o sono sem movimentos
rápidos dos olhos e REM – acrónimo do inglês para sono
com movimento rápido dos olhos.
No estágio REM, a qual ocupa aproximadamente 75% do
nosso sono, reconhecem-se 4 fases distintas em termos de
atividade cerebral e produção de hormonas.
Fase 1 – A Melatonina é libertada induzindo o sono. Este
estado de sonolência tem uma duração entre 1 a 2 minutos.
O indivíduo pode acordar facilmente.
Fase 2 – Os ritmos cardíaco e respiratório diminuem, os
músculos relaxam-se e a temperatura corporal desce. Tem
a duração entre 5 a 15 minutos.
Fase 3 – Esta fase tem a duração entre 15 a 20 minutos.
Da fase 3 para a fase 4, há uma progressão da dificuldade
de despertar. Estas fases são muito semelhantes entre si.
Fase 4 – Tem a duração de cerca de 40 minutos, sendo
muito difícil o despertar. O cortisol começa a ser liberado
até atingir seu pico (na fase REM).
Depois, a pessoa retorna à 3ª fase (cerca de 15 minutos) e à
2ª fase (cerca de 15 minutos). Entra, então, no estágio REM.
No estágio REM (também considerado fase 5) atinge-se
um máximo da atividade cerebral, ocorrem os sonhos e
gravamos o que aprendemos durante o dia. As memórias
são reativadas, colocadas em perspetiva e integradas. A
frequência cardíaca e respiratória aumenta e os músculos
esqueléticos relaxam. Neste estágio são libertadas grandes
quantidades de hormonas de crescimento que induzem a
síntese proteica, o crescimento, a reparação tecidular, bem
como, todo o anabolismo celular.
Estes momentos/estágios contemplam um ciclo de sono,
o qual tem a duração de aproximadamente 90 (podendo
chegar aos 120 minutos). Numa noite ocorrem normalmente
cinco ciclos. No entanto, apesar de todos passarmos pelas
mesmas fases no sono, a verdade é que cada individuo
apresenta diferentes necessidades em relação ao número
de horas dormidas. É caso para concluir que não importa a
quantidade, mas sim a qualidade. E não fique preocupado

por saber que grandes génios dormiam poucas horas: Albert
Einstein precisava de 10 horas de sono (provavelmente,
deveria ter muita informação para organizar durante as
horas de descanso)!

Curiosidade
A química pode ajudá-lo a deixar de contar carneiros para
adormecer. Para ajudar a ultrapassar a dificuldade em dormir, a
química respondeu com a síntese de um composto semelhante
ao produzido pelo organismo na primeira fase do sono: a
melatonina. Por ser semelhante ao sintetizado pelo organismo
não possui os efeitos adversos de alguns soníferos.
O corpo compreende se é dia ou noite sabendo que há um
antes e um depois da melatonina. E cada órgão tem tarefas
noturnas e diurnas, com um padrão de atividade que se reinicia
a cada 25,2 horas. É o chamado ciclo ou ritmo circadiano – do
latim “Circa Diem”, que significa por volta de um dia. Constitui
assim um mecanismo de aproximação do relógio biológico
ao período de 24h da alternância da luz solar.
O ritmo circadiano regula no nosso corpo ciclos, tais como
o processo digestivo, a renovação celular e o sono. Os
médicos acreditam que a administração de melatonina
como medicamento poderá substituir a ação natural do
sol no ajuste do “relógio” biológico aos ritmos cicadários.
Contudo o mecanismo pelo qual a melatonina atua sobre
os sistemas de temporização ainda é objeto de estudo pela
ciência. Uma aplicação bastante útil desta molécula é na
resolução dos problemas de sono associados às mudanças
fuso horário (conhecido como “jet-lag”), por exemplo, nas
viagens transmeridionais, ou até em viagens mais longas,
como as viagens ao espaço! A desregulação do sono é um
problema que quase todos os astronautas sofrem quando
em missões espaciais. Na verdade, os comprimidos para
adormecer compõem quase metade de todos os medicamentos utilizados no espaço.
Para resolver este problema a NASA está também a estudar a aplicação de uma luz LED, nas estações espaciais,
que simule as mudanças de luminosidade que ocorrem na
terra, normalizando desta forma os níveis de produção de
melatonina.

ll Fig. 10.3 Imagem dos ratinhos. A incapacidade do rato da
esquerda produzir leptina provocou obesidade quando
comparado com o rato da direita, cuja produção de
leptina é normal.

ll Fig. 10.4 Estrutura do cortisol. O cortisol é considerado
a molécula do stress uma vez que a sua produção se
intensifica com situações que nos deixam stressados.
Esta molécula tem um máximo de produção biológica
por volta do despertar (é por isso considerada também
a molécula do despertar) e no final do dia. O excesso de
cortisol pode estar na origem de insónias.
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Faça em Casa
O senso comum tem noção da dificuldade em adormecer
após a ingestão de café ou outras bebidas com cafeína.
Como explicado no “guião do programa”, tal acontece
uma vez que a cafeína se liga aos mesmos receptores do
cérebro que a adenosina, impedindo assim a sua ação sobre
o sistema nervoso central. Ou seja, a cafeína inibe a ação
da adenosina!
No organismo humano são vários os exemplos de compostos
que funcionam como inibidores de processos bioquímicos. O
que propomos que faça em casa é que teste como funciona
a ação de um inibidor sobre uma enzima.

Material
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Colheres de plástico (pequena)
6 Copos de plástico (transparentes)
X-ato ou faca de cozinha
1 Marcador ou etiquetas pequenas
Água oxigenada
Água (de preferência) destilada
1 Batata
Sulfato de Cobre II hidratado (pode
se obter numa drogaria)

Procedimento
1.

Comece por preparar uma solução de sulfato de
cobre. Para isso, adicione num copo etiquetado
uma colher (bem cheia) de sulfato de cobre.
2. Tente reduzir o tamanho dos cristais triturando-os,
por exemplo, com a ajuda de uma colher.
3. Adicionar água até meio do copo e agite
a solução até dissolver os cristais.
4. De seguida, coloque uma etiqueta nos restantes
copos de plástico. Os copos devem ser marcados
como: branco; inibidor 1; inibidor 2, inibidor 3 e
catálase.

5. Adicione água oxigenada até metade da
capacidade dos copos. (Deve-se verificar
o mesmo nível comparando os copos).
6. Adicione agora, a cada um dos
copos, os seguintes reagentes:
7. Branco: 15 colheres de água destilada;
8. Inibidor 1: 10 colheres de água destilada + 5
colheres da solução de sulfato de cobre;
9. Inibidor 2: 5 colheres de água destilada + 10
colheres da solução de sulfato de cobre;
10. Inibidor 3: 15 colheres da solução
de sulfato de cobre;
11. Catálase: 15 colheres de água destilada.
12. Corte quatro pequenos cubos de batata
(idênticos) e adicione ao mesmo tempo, a
todos os copos, com exceção do branco.
13. Observe a formação de bolhas e tente
comparar a velocidade de formação
das mesmas nos diferentes copos.

Resultado
A efervescência da água oxigenada inibida pelo sulfato de
cobre!

O que aconteceu?
Muitas vezes já colocamos água oxigenada sobre feridas
e verificamos o aparecimento de bolhas. Estas bolhas não
são mais do que oxigénio a libertar-se. O oxigénio é assim
um produto da decomposição da água oxigenada (tal
como o nome sugere, é uma “água” enriquecida em átomos
de oxigénio; a sua fórmula química é H2O2 e o seu nome
científico é peróxido de hidrogénio).
A decomposição da água oxigenada é uma reação lenta,
que ocorre naturalmente e, por isso, quando a água oxigenada fica guardada muito tempo na farmácia lá de casa
começa a perder o seu “poder”. No entanto, esta reação é
acelerada por uma enzima presente no sangue, a catálase.

Esta é a mesma enzima que encontramos
na batata! Por isso, verificamos também a
formação de bolhas em alguns dos copos!
Nos copos que continham sulfato de cobre
a formação de bolhas não foi tão rápida ou
nem sequer chegou a acontecer. Isto acontece
porque, alguns iões, como os iões de cobre
(o sulfato de cobre é um sal, que quando em
solução, se dissocia nos seus iões – ião cobre
e ião sulfato) têm a capacidade de se ligar
ao centro ativo da enzima (ver “Química do
pão”), inibindo a sua ação sobre o peróxido
de hidrogénio. Nesta atividade, a capacidade
inibitória do sulfato de cobre depende da
sua concentração e por isso, à medida que
aumentamos a quantidade adicionada nos
copos, vai diminuindo a libertação de oxigénio.
A atividade das enzimas depende não só da
presença de inibidores mas também de outros
fatores como temperatura ou pH. Assim, para
terminar, propomos que tente descobrir qual
o efeito sobre a ação da catálase se cozermos
a batata ou se adicionarmos sumo de limão
à água destilada (diminuindo assim o pH do
meio).

NOTA DE SEGURANÇA
Esta experiência utiliza apenas sólidos e líquidos comuns. As crianças deverão sempre ser
supervisionadas por um adulto responsável.
Os autores e a Universidade de Aveiro não
assumem qualquer responsabilidade por
danos ou prejuízos sofridos em resultado
das experiências descritas.

