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s aminoácidos e os açúcares são
constituintes básicos dos seres
vivos. Os aminoácidos formam as
proteínas, e os açúcares, os car-

boidratos. Quando nos aconselham a co-
mer carne é porque precisamos de prote-
ínas; logo, estamos comendo uma seqüên-
cia de aminoácidos. Certamente não será
à mesa de refeições que os pesquisadores
irão se satisfazer na eterna
busca por explicações cien-
tíficas para a origem da vida.
Mas o professor Marcos
Eberlin, do Instituto de Quí-
mica (IQ) da Unicamp, acre-
dita estar ajudando num
passo importante em dire-
ção à definição da arquite-
tura química dos seres vivos.

Eberlin e sua equipe do
Laboratório Thomson (do
IQ) fazem parte de um projeto sobre
homoquiralidade, iniciado a partir de ex-
perimentos de um aluno seu, Fábio Gozzo,
e do professor Robert Graham Cooks, na
Universidade de Purdue (EUA). Eles for-
mam um grupo de cientistas que espera
ter encontrado a resposta para um dile-
ma iniciado há dois séculos por Louis Pas-
teur, depois de provar que os seres vivos
nascem obrigatoriamente da própria es-
pécie.

“Homo significa homogêneo e quira-
lidade é a propriedade que algumas mo-
léculas têm de serem quase idênticas. Elas
só diferem porque, num espaço tridi-
mensional, uma aponta para a direita e
outra para a esquerda, como se fossem
nossas mãos espalmadas”, afirma Eberlin.
As chamadas moléculas quirais foram des-
cobertas por Pasteur. Ao realizar experiên-
cias com o ácido tartárico, o químico fran-
cês observou no microscópio que eram
na verdade dois cristais distintos e os se-
parou. Todas as propriedades físicas e quí-
micas eram as mesmas, exceto uma: quan-
do se passava uma luz polarizada, um dos
cristais desviava a luz para a direita e ou-
tro para a esquerda.

Parece complicado, e é. Por isso, o pro-
fessor da Unicamp evita confundir o lei-
tor com detalhes. Insiste apenas no fato
de que, sintetizando essas moléculas em
laboratório, se faz um conjunto, uma mis-
tura das duas nas mesmas proporções:
metade L (de levógeros, que são as mo-
léculas canhotas) e metade D (de dextró-
geros, as moléculas destras). Em tudo o
que existe na natureza, elas deveriam
sempre coexistir, se misturar.

“O surpreendente, quando olhamos o
organismo humano, é que todos os
aminoácidos são L, não temos nenhum
D. Daí analisamos os açúcares, que tam-
bém deveriam ter L e D, mas todos são D
e nenhum L. Como explicar isso num
mundo todo assimétrico, aquiral, onde

sempre deveríamos encontrar uma mis-
tura dos dois?”, questiona Eberlin. Não
existe (ou não existia) nenhuma explica-
ção lógica, dentro da ciência, para que
se privilegiasse uma dessas formas. Como
explicar essa separação do D para os
aminoácidos e do L para os açúcares na
formação de seres vivos?

Espectrometria de massas – A espec-
trometria de massas é uma técnica de aná-
lise instrumental da química em que se
visualiza com precisão o universo mole-
cular. Foi por meio dela que as equipes
de Marcos Eberlin e de Robert Cooks rea-
lizaram experimentos, detectando algo
inédito: “Pegamos uma mistura L e D de
um aminoácido e conseguimos colocar no
L uma marca química, distinguindo-o do
D. Depois, marcamos dois. Percebemos
então que os L e D se agrupavam natural-
mente: os D de um lado, formando uma
estrutura cilíndrica, e os L para outro, for-
mando outra estrutura cilíndrica. Foi bas-
tante interessante, pois nunca se pensou
que esse processo de separação pudesse
ocorrer naturalmente”, lembra Eberlin.

Era um arranjo geométrico tridimen-
sional especial. Como ilustração, o pes-
quisador da Unicamp recorre às brinca-
deiras de roda: “Se alguém for brincar
virado de costas ou dando as mãos in-
vertidas, não vai se encaixar na roda. O
mesmo se dá com os aminoácidos, que
se agrupam porque a estrutura é como a
de uma roda: somente aqueles que dão
a mão corretamente se unem – somente
os L (virados para a esquerda) ou os D
(virados para a direita)”.

O projeto na Unicamp sobre técnicas
modernas em espectrometria de massas e
suas aplicações em química e bioquímica
conta com financiamento da Fapesp e, na
Universidade de Purdue, da agência
National Science Fundation (NSF). Eberlin
ressalta que talvez se tenha proposto uma
explicação apenas para o primeiro passo
do processo de homoquiralidade dos se-
res vivos, de como separar naturalmente
os aminoácidos. A segunda etapa, da sele-
ção, possivelmente nunca será explicada
na totalidade. Na mesma pesquisa, com-
provou-se tambémapropagaçãodessepro-
cesso de separação para outros amino-
ácidos, visto que o organismo não possui
apenas um, mas vinte aminoácidos. “Quan-
do nada se tem, o primeiro passo é extre-
mamente importante”, justifica.

Teorias obscuras – Na opinião do pro-
fessor, todos que tentam explicar a homo-
quirogênese (acriaçãodahomoquiralidade
dos seres vivos) de certa forma usam teo-
rias um tanto “obscuras” – processos físicos
como ação de luz polarizada, campo mag-
nético da terra e separação na superfície de
cristais. “São teorias difíceis de provar ou
contestar. São fundamentos meio eso-
téricos, como a de que os aminoácidos
quirais teriam surgido em outro planeta e

trazidos para a Terra por um
cometa.Eraumaquestãomais
de fé do que de razão, em que
se acreditava ou não. Este é o
primeiromecanismoquímico
relacionado com a homo-
quiralidade e, consequen-
temente, com as teorias sobre
a origem da vida”.

Os cientistas, ao procura-
rem entender a arquitetura
química dos seres vivos, ad-
quirem maior conhecimento
denossocorpo, ampliandoas
condições de melhor cuidar
dele, preconiza Marcos Eber-
lin. Como cristão, ele confes-

sa: “Minha grande motivação para fazer
ciência é entender como Deus cria as coi-
sas, usando as próprias leis da química e
da física. Se você perguntar a outro cientis-
ta, ele poderá dizer que procura entender
como se dá a criação pela natureza. Para
mim, esse processo de separação dos
aminoácidos e açucares é uma marca, a
‘assinatura química’ que Deus deixou nos
seres vivos”.
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Pesquisadores da Unicamp e da Universidade de Purdue
esperam ter solucionado um enigma que vem desde Louis Pasteur


