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Áreas da biofísica 
 

A biofísica está presente em todos os níveis de organização biológica, 

dos processos moleculares aos fenômenos ecológicos.  

 

Portanto, uma possível maneira de subdividir a biofísica em áreas e 

subáreas é usar a própria divisão em áreas e subáreas da biologia. 

Podemos então falar de: 

• Biofísica molecular; 

• Biofísica genética; 

• Biofísica celular; 

• Biofísica fisiológica; 

• Biofísica médica; 

• Biofísica animal; 

• Biofísica vegetal; 

• Neurobiofísica; 

• Biofísica sensorial; 

• Biofísica comportamental; 

• Biofísica de sistemas; 

• Biofísica ecológica; 

• Biofísica ambiental; 

• Paleobiofísica; 

• Biofísica matemática e computacional; 

• Cronobiofísica; 

• Etc.  
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Técnicas da biofísica 

 

Embora a biofísica seja subdividida em áreas de acordo com a escala, 

natureza ou características de cada uma delas (veja acima), é comum 

encontrar grupos de biofísica nas universidades e institutos de pesquisa 

subdivididos de acordo com as técnicas biofísicas utilizadas por eles. 

 

Essa maneira de dividir os grupos de pesquisa é útil porque permite a 

racionalização da distribuição dos recursos e do espaço físico em uma 

universidade ou instituto de pesquisa.  

 

Em alguns casos, quando se trata de um conjunto de técnicas que 

envolvem equipamentos de alto custo e manutenção com uso potencial 

por equipes de pesquisadores de várias universidades e institutos de 

pesquisa, pode-se criar laboratórios nacionais ou transnacionais para 

sediar esses equipamentos, compostos por pessoal especializado em 

operá-los e mantê-los. 

 

Uma possível maneira de classificar as técnicas biofísicas é em 

preparativas e analíticas. 

 

As técnicas preparativas são aquelas usadas para purificar ou isolar 

sistemas biológicos (moléculas, células, organismos) visando prepará-

los para uso em algum experimento. 
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As técnicas analíticas são aquelas usadas para medir grandezas físicas 

associadas a um sistema biológico. 

 

Muitas técnicas biofísicas podem ser tanto preparativas como 

analíticas. 

 

Algumas técnicas biofísicas são listadas a seguir: 

• Ultracentrifugação; 

• Eletroforese; 

• Cromatografia; 

• Espectroscopia; 

- Espectroscopia de absorção; 

- Espectroscopia de fluorescência; 

• Espectrometria de massa; 

• Cristalografia de raios-x; 

• Espectroscopia de ressonância magnética nuclear; 

• Microscopia óptica; 

• Microscopia eletrônica; 

• Microscopia de força atômica; 

• Pinças ópticas; 

• Eletrofisiologia; 

- Eletrocardiografia; 

- Eletroencefalografia; 

- Eletromiografia; 

- Grampo de voltagem; 
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- Grampo de corrente; 

- Patch clamp; 

• Ultrasonografia; 

• Calorimetria; 

• Imagem por ressonância magnética; 

• Ressonância magnética funcional; 

• Modelagem e simulação computacional; 

• Etc. 

 


