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Uma das maiores virtudes da ciência é que o estudo
de um problema difícil pode ser mais confortável se forem
usados conceitos desenvolvidos em outras áreas do conhe-
cimento. No caso de nossa pesquisa, trata-se de usar al-
guns resultados da Mecânica Estatística, área da física,
para descrever osciladores biológicos.

Existem alguns osciladores que apresentam comporta-
mento estocástico e isso torna o estudo deles ainda mais
complexo, uma vez que as ferramentas tradicionais não
oferecem resultados satisfatórios sobretudo quando o nú-
mero de partículas do sistema é baixo e as oscilações des-
ses sistemas mudam conforme a sua própria estocastici-
dade. Alguns exemplos de sistemas deste tipo são o mo-
delo padrão para formação de algumas espécies de bacté-
rias (6), montagem de motores moleculares para estudar
o processo de contração muscular (5) e o comportamento
dinâmico dos transcritores de leveduras (1), entre vários
outros exemplos da Biofísica e Biomedicina.

Uma maneira bem comum de descrever osciladores bi-
ológicos é usar um sistema de reações químicas com um
mecanismo de controle – chamado feedback – que pode
ser positivo ou negativo, dependendo da situação. A par-
tir desta descrição, é possível analisar o comportamento
qualitativo da estrutura do sistema e estudar a existência
de uma possível estabilidade desta, isto é, se em algum
momento as espécies químicas envolvidas no sistema al-
cançarão o equilíbrio.

Tradicionalmente, esta análise é feita transformando
o sistema de reações químicas num conjunto de equações
diferenciais, recorrendo a alguns conceitos como equação
mestra e lei de ação das massas (12). A partir daí, pode-
mos utilizar métodos matemáticos para estudar a estabi-
lidade do sistema, tratando-o como um sistema dinâmico
((10) e (4)).

Entretanto, uma imperfeição nesse processo é que, à
medida que o sistema torna-se mais complexo, maior a ne-
cessidade do sistema de equações diferenciais ser tratado
com métodos numéricos. Este tipo de tratamento, em al-
guns casos, gera resultados restritos, o que pode compro-
meter o estudo geral do sistema uma vez que resultados
particulares nem sempre podem ser generalizados.

Sendo assim, o caminho natural é encontrar soluções
analíticas para os sistemas ao invés de soluções numéricas.
O problema é que isto nem sempre é possível; em alguns
casos os cálculos são longos, difíceis e desencorajadores.
Por isso, é necessário encontrar um caminho que seja útil

e eficaz para diminuir este problema.
Uma alternativa interessante consiste em usar opera-

dores em teoria quântica dos campos. A ideia é simples:
definem-se dois operadores dentro de um espaço de Fock,
chamados criação e aniquilação. Com isso, para mover-
mos uma partícula de um ponto i para um ponto j, sim-
plesmente aniquilamos a partícula no ponto i e criamos a
partícula no ponto j. Como uma reação química é uma
mistura de várias partículas de k espécies distintas em
busca do equilíbrio, então pode-se descrevê-la em termos
destes operadores. (3)

Para ver o quanto esta abordagem é interessante, é
necessário lembrar que a equação mestra de uma reação
química pode ser escrita de maneira análoga à equação de
Schrödinger para ondas (7). Usando a notação comum na
física, isto quer dizer que

∂

∂t
|ψ(t)〉 = −H|ψ(t)〉, (1)

onde H é o Hamiltoniano do sistema. Resolvendo esta
equação diferencial ordinária, obtém-se

|ψ(t)〉 = exp(−tH)|ψ(0)〉, (2)

onde |ψ(0)〉 é a condição inicial do sistema.
Com isso, o objetivo passa a ser encontrar uma fórmula

explícita para |ψ(t)〉, o que traz informações importantes
acerca do equilíbrio do sistema. Tradicionalmente isto é
feito utilizando métodos numéricos, o que leva às restri-
ções já discutidas acima, mas também é possível encontrar
soluções analíticas para o sistema usando apenas recursos
simples de Álgebra Linear (11).

Isto ocorre porque o espaço de Fock do sistema é for-
mado pelo produto tensorial de cada espaço de Hilbert
Si correspondente às k espécies das reações químicas que
constituem o sistema, isto é, F = S1 ⊗ ... ⊗ Sk. Então,
a questão resume-se em encontrar uma matriz que repre-
sente H e que esteja associada à uma base de F , que é
denotada por (v1, v2, ..., vk) ou (|1〉, |2〉, ..., |k〉).

Para isto, é estabelecido um número máximo Nmax(si)
de elementos de cada espécie e são gerados todos os
espaços de Fock |i〉 = |s1...sk〉 possíveis, onde si ∈
0, ..., Nmax(si), tais que cada elemento da matriz H será
uma forma bilinear onde cada termo é dado por Hij =
H(vi, vj) = 〈i|H|j〉. Os elementos da base no espaço de
Fock são as soluções da equação diofantina

s1 + s2 + ...+ sk =
k∑

i=1

Nmax(si),

1



onde a quantidade destes elementos pode ser facilmente
determinada usando o princípio fundamental da contagem.

Se for possível encontrar a matriz que representa H,
o cálculo de exp(−tH) pode ser feito por várias maneiras
(veja (2), por exemplo) e daí temos a solução para o pro-
blema, porque encontramos o estado geral ψ(t) do sistema,
dada a condição inicial ψ(0).

Obtida a função |ψ(t)〉, é possível calcular as médias
〈sj〉 de cada elemento do sistema, no tempo t, sob a con-
dição inicial |ψ(0)〉. Sabendo a quantidade média de cada
elemento do sistema, é possível estudar propriedades de
estabilidade que não seriam possíveis de observar recor-
rendo à simulações numéricas.

O método acima descrito já foi testado com sucesso
para encontrar o estado geral e, consequentemente, as con-

dições de estabilidade do sistema Michaelis-Menten, usado
para estudar reações catalisadas por enzimas (11), e do
modelo de Schnakenberg, utilizado para estudar o pro-
cesso de glicólise celular (8). Além disso, trata-se de uma
poderosa ferramenta para analisar o comportamento os-
cilatório de sistemas estocásticos cujo estudo é escasso,
impreciso ou até mesmo inexistente.

Esta forma de modelagem analítica pode ser utilizada
para estudar casos como extensão de doenças sobre po-
pulações, entretanto o seu uso para aplicações na área da
biologia celular e molecular - como crescimento de popu-
lações bacterianas ou transmissões elétricas em neurônios
(10) - ainda é um território a ser explorado pelo desenvol-
vimento desta pesquisa.
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