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1. Cristalização.

2. Coleta de dados de difração de raios X.

3. Interpretação do padrão de

difração de raios X

4. Resolução da estrutura.

5. Análise.

Etapas para resolução da

estrutura 3D de

macromoléculas biológicas por

cristalografia
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Cristalografia



Diversos programas gráficos permitem a visualização molecular, como a representada

abaixo para o aminoácido alanina. A representação da figura é chamada CPK,

referente aos nomes dos cientistas que a propuseram (Corey, Pauling e Koltun)

(COREY e PAULING, 1953; KOLTUN, 1965). A figura abaixo foi gerada com o

programa VMD (visual molecular dynamics, disponível em:

http://www.ks.uiuc.edu/Development/Download/download.cgi?PackageName=VMD

)(HUMPHREY et al, 1996). As esferas em ciano representam os átomos de carbono,

em branco os átomos de hidrogênio, vermelho para oxigênio e azul para o nitrogênio.

Os bastões são ligações covalentes entre os átomos.

VMD é o acrônimo para visual molecular dynamics.
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Representação CPK

http://www.ks.uiuc.edu/Development/Download/download.cgi?PackageName=VMD


Os aminoácidos apresentam diferenças

na carga elétrica, hidrofobicidade

(literalmente “temor à água”), polaridade e

massa molecular, para citar as principais

características físico-químicas.

Normalmente usamos a unidade Dálton

(D) para medir a massa molecular de

aminoácidos e moléculas biológicas em

geral. Um Dálton equivale à massa de

1/12 do átomo de carbono 12. Para

proteínas usamos o kiloDálton (kD), 1 kD

= 103 D.

Na figura ao lado temos o aminoácido

alanina, que apresenta uma massa

molecular de 89,09 D, e uma proteína

chamada lisozima, que apresenta uma

massa molecular de 14331,20 D.

Usaremos o símbolo MW (molecular

weight) para representarmos a massa

molecular.

Lisozima de ovo de galinha (MW = 14331,20 D ou

14,331 kD). Código PDB: 6LYZ.

As figuras não estão na mesma escala.

Alanina (MW = 89,09 D)
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Massa Molecular de Proteínas



Considerando-se a massa molecular de

cada resíduo de aminoácido, temos uma

massa molecular média de 118,89 D. Este

valor médio é útil na estimativa da massa

molecular aproximada de proteínas e

peptídeos, a partir do conhecimento do

número de resíduos de aminoácidos

presentes na molécula. A equação abaixo

indica a massa molecular aproximada

(MW),

MW = 118,89 . Naa

onde Naa é o número de resíduos de

aminoácidos presentes na molécula.

No exemplo ao lado temos a CDK2 (cyclin-

dependente kinase)(quinase dependente

de ciclina 2), com massa molecular de

34331,25 D e 298 resíduos de

aminoácidos.

CDK2 humana(MW = 34331,25 D )

Código PDB: 2A4L.

A massa molecular calculada pela equação, é de MW =

35429,22 D, aproximadamente 3,2 % maior que a

massa molecular precisa da proteína. A equação é útil

para aproximações. 5

Massa Molecular de Proteínas



Podemos pensar que a proteína é

formada por uma sequência de

aminoácidos ligados covalentemente. O

primeiro aminoácido liga-se

covalentemente ao segundo, que liga-se

ao terceiro, assim sucessivamente. Tal

arranjo molecular é chamado de polímero,

ou seja, proteínas são polímeros de

aminoácidos. Ao ligarem-se uns aos

outros, cada par de aminoácidos perde

uma molécula de água, o que permite a

formação da ligação peptídica, como

mostrado na figura ao lado. O aminoácido

inserido na estrutura da proteína chama-

se resíduo de aminoácido.

Aspartato

Fenilalanina

Aspartame

H2O
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Ligação Peptídica



A molécula de aspartame é um

dipeptídeo, pois é formado por dois

resíduos de aminoácidos, aspartato (Asp)

e fenilalanina (Phe). A ligação peptídica

está indicada na molécula. O aspartame é

um adoçante com sabor de 100 a 200

vezes mais doce que a sacarose, por ser

formado de resíduos de aminoácidos é

facilmente metabolizado como as outras

proteínas que ingerimos.

No caso de 3 resíduos de aminoácidos,

temos um tripeptídeo, 4 um tetrapeptideo,

5 um pentapeptídeo, e assim

sucessivamente.

Aspartame

Ligação peptídica
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A molécula de Ala-Gly é um dipeptídeo,

pois é formado por dois resíduos de

aminoácidos, alanina (Ala) e glicina (Gly).

A ligação peptídica está indicada na

molécula. A tabela abaixo mostra a

identificação dos principais tipos de

peptídeos, no que se refere ao número de

resíduos de aminoácidos presentes na

estrutura.

Ala-Gly

Ligação peptídica

Número de resíduos de aminoácido Nome

2 Dipeptídeo

3 Tripeptídeo

4 Tetrapeptídeo

5 Pentapeptídeo

6 Hexapeptídeo

7 Heptapeptídeo

8 Octapeptídeo

9 Eneapeptídeo

10 Decapeptídeo
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Ligação Peptídica



A figura abaixo mostra uma cadeia peptídica de 6 resíduos de aminoácidos (um

hexapeptídeo), onde lemos a seqüência do N (terminal amino) para o C (terminal

carboxílico), tal convenção é usada para numerar os resíduos na sequência. Este

procedimento facilita a análise de diversas características das sequências de

aminoácidos, tais como, conservação de resíduos de aminoácidos em determinada

posição, identidade sequencial entre diversas proteínas, identificação de sítios ativos,

no caso de enzimas, entre outros aspectos.

Terminal N

Terminal CR1                                     R3                                             R5

R2                              R4                                                    R6

R’s indicam as cadeias laterais
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Abaixo temos a representação de van der Waals do aminoácido alanina, onde os

átomos são desenhados como esferas com o raio de van der Waals. Esta

representação mostra a superfície de van der Waals, definida pela área contínua das

superfícies esféricas. A tabela abaixo mostra os raios de van der Waals dos principais

átomos encontrados em moléculas biológicas.

Esferas representado átomos,

onde o raio de cada esfera é o

raio de van der Waals. O

código de cores é o mesmo

usado para representação

CPK.

Átomo Raio de van der Waals (Å)

H 1,20

C 1,85

N 1,54

O 1,40

P 1,90

S 1,85
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A superfície molecular é a superfície de van der Waals suavizada nas reentrâncias,

pois consideramos uma molécula de água esférica rolando sobre a superfície de van

der Waals. Tal molécula de água é chamada sonda. Quando aplicada à uma proteína

permite a visualização de cavidades na superfície proteica.

Simplificação da representação

da molécula de água, como uma

esfera de raio de 1,4 Å.

Superfície molecular

A superfície molecular do

aminoácido alanina. O código

de cores é o mesmo usado

para representação CPK.
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As proteínas em solução permitem a interação de moléculas de água com sua

estrutura. A área acessível ao solvente (ASA, para accessible surface area) é um

parâmetro geométrico usado para analisar a interação de ligantes e água com a

superfície da proteína. O conceito de tal parâmetro é relativamente simples. Imagine

uma molécula de água deslizando sobre a superfície da proteína, uma molécula

esférica com um raio 1,4 Å é usada na representação, como mostrado abaixo. Esta

forma esférica para a molécula de água não é realista, mas é uma boa aproximação

para nossos propósitos. A superfície acessível ao solvente é traçada pelo movimento

do centro da esfera do solvente, indicada pela linha tracejada.

Simplificação da representação

da molécula de água, como uma

esfera de raio de 1,4 Å.

ASA é o acrônimo em inglês para accessible surface area. 

Superfície de van der Waals

Molécula de água

Superfície acessível ao solvente

Esferas representado átomos,

onde o raio de cada esfera é o

raio de van der Waals.
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Há uma equação simples (LESK, 2001), que relaciona a massa molecular em Dáltons

(MW) de uma proteína monomérica, com sua área acessível ao solvente (ASA), esta

equação é uma aproximação, mas pode ser usada para termos uma ideia preliminar

da ASA. O resultado sai em angstroms ao quadrado (Å2).

ASA = 11,1 (MW)2/3 ou ASA = 11,1 (MW)0,666667

Superfície molecular

Esferas representado átomos,

onde o raio de cada átomo é o

raio de van der Waals.

Molécula de água
Simplificação da representação

da molécula de água, como uma

esfera de raio de 1,4 Å.

Superfície acessível ao solvente

Referência para a equação da área acessível ao solvente: LESK A. M. Introduction to Protein

Architecture. Oxford University Press, Oxford UK, 2001, página 27..
13
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A figura ao lado representa a superfície

molecular de um fármaco (superfície em

verde) ligado a uma proteína. A superfície

molecular da proteína está representada

em diferentes cores, com os átomos

neutros representados por ciano, os

átomos polares negativos por vermelho e

os positivos por azul. Vemos claramente o

encaixe do fármaco no sítio ativo da

enzima. Podemos pensar que a proteína

é a fechadura e o fármaco é a chave, tal

analogia é chamada de modelo ‘chave-

fechadura’.

Proteína

“fechadura”

Fármaco

“chave”

CDK2 humana em complexo com o fármaco roscovitine.

Código PDB: 2A4L.

.
Modelo ‘chave-fechadura’.
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Estes átomos estão ligados covalentemente, cada ligação é representada 

por um bastão ligando os átomos, representados por esferas.

A ligação covalente é a responsável por ligações químicas entre os átomos. Uma

ligação forte mantém a cadeia principal da proteína e as cadeias laterais unidas. Na

representação CPK, a ligação covalente é indicada por um bastão unindo esferas. As

esferas indicam os átomos.
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A interação hidrofóbica, literalmente “temor à água”, impele os resíduos hidrofóbicos

para o interior da estrutura da proteína. Resíduos hidrofílicos apresentam uma leve

tendência estatística de apresentarem-se na superfície da proteína. De forma inversa,

temos uma tendência estatística de encontrarmos resíduos hidrofóbicos enterrados na

proteína. Na figura abaixo temos em ciano os átomos de carbono (hidrofóbicos), em

vermelho e azul os átomo hidrofílicos.

Representação de átomos polares na superfície da

proteína Purina Nucleosídeo Fosforilase.

Visualização do interior hidrofóbico da proteína, 

representado no centro da figura.
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A interação de van der Waals ocorre devido à proximidade entre átomos e envolve

regiões não polares das moléculas. As nuvens eletrônicas dos átomos passam a

interagir por causa do dipolo (cargas positiva e negativa posicionadas em extremos da

molécula ou átomo) que surge na nuvem eletrônica do átomo. Este dipolo é devido às

características quânticas do sistema, onde a indeterminação da posição do elétron

leva à possibilidade de num dado instante termos um elétron numa posição favorável

à formação de um dipolo elétrico. Tal dipolo pode interagir com a nuvem eletrônica de

um átomo próximo. A interação é relativamente fraca e de curto alcance.

RVDW RVDW

Átomos próximos permitem uma interação entre as nuvens eletrônicas, o que causa a força de van

der Waals. Quando a distância é menor que a soma dos raios de van der Waals (RVDW) a repulsão

surge entre os átomos. 17
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O gráfico abaixo mostra a interação de van der Waals entre 2 átomos, vemos

claramente que temos um distância (soma dos raios de van der Waals), para o qual a

energia é mínima.

Soma dos raios de van der Waals de dois átomos interagindo
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As ligações de hidrogênio são de origem eletrostática, onde ocorre o

compartilhamento de um H entre átomos não ligados covalentemente. A ligação de

hidrogênio pode ocorrer entre moléculas diferentes. Por exemplo, quando moléculas

de água entram em contato com a superfície de uma proteína, as interações ocorrem

por meio de ligações de H. Numa ligação de hidrogênio temos sempre um átomo

doador de H e um aceitador de H. Na verdade não há transferência do H do doador

para o aceitador, e sim uma ação eletrostática do próton (H) sobre o aceitador. Na

figura abaixo o oxigênio é o aceitador e o nitrogênio é o doador. A distância (r) entre o

doador e o aceitador (r) varia entre 2,5 a 3,4 Å.

CON H
Doador Aceitador

r
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As figuras ao lado mostram dois pares de

bases, C-G e A-T, respectivamente. Nelas

vemos claramente as ligações de

hidrogênio que estabilizam os pares de

bases. As ligações de H são indicadas por

linhas pontilhadas. O par Citosina-

Guanina apresenta três ligações de

hidrogênio, já o par Adenina-Timina

apresenta duas ligações.

Comparativamente com as ligações

covalentes, as ligações de hidrogênio são

mais fracas. Sua importância na

estabilidade da fita dupla de DNA, deve-

se à grande quantidade de ligações de

hidrogênio, a soma das ‘amarras’ das

ligações de hidrogênio resultam num fator

de estabilidade estrutural. As ligações de

hidrogênio são fundamentais para a

estabilidade estruturas da proteínas,

como veremos a seguir.

Citosina-Guanina

20

Adenina-Timina

Ligações de Hidrogênio



A estrutura da hélice alfa foi prevista

teoricamente por Linus Pauling em 1950.

Vale a pena lembrar, que naquela data,

não havia informação estrutural sobre

proteínas, e sua previsão foi baseada na

estrutura cristalográfica de aminoácidos,

dipeptídeos e tripeptídeos, determinados

a partir de cristalografia por difração de

raios X. A estrutura de hélice alfa foi

posteriormente confirmada, quando a

estrutura cristalográfica da mioglobina foi

determinada em 1959.
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O enovelamento da hélice alfa leva a uma

estrutura onde as cadeias laterais ficam

voltadas para fora da estrutura, criando

uma estrutura cilíndrica compacta. Uma

análise das preferências dos resíduos de

aminoácidos indicou que leucina (Leu),

glutamato (Glu), metionina (Met) e alanina

(Ala), são encontrados preferencialmente

em hélices alfa (regra do LEMA), e os

resíduos prolina (Pro), isoleucina (Ile),

glicina (Gly) e serina (Ser), dificilmente

são encontrados em hélices alfa, regra

do PIGS. A figura da direita ilustra uma

visão de cima da hélice alfa, indicando as

cadeias laterais voltadas para o lado de

fora da hélice, tal estrutura tem um

diâmetro aproximado de 5 Å.

Normalmente encontramos em hélices

alfa os seguintes resíduos de

aminoácidos (regra do LEMA):

Leucina (L),

Glutamato (E),

Metionina (M) e

Alanina (A)

Normalmente ausentes em hélices alfa

(regra do PIGS):

Prolina (P),

Isoleucina (I),

Glicina (G) e

Serina (S) 22
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A estrutura tridimensional da hélice alfa é

estabilizada por um padrão de ligações de

hidrogênio, envolvendo o oxigênio da

carbonila do resíduo i com o nitrogênio do

resíduo i+4, como ilustrado na figura ao

lado com linhas tracejadas.

Há várias representações possíveis das

hélices numa estrutura. A representação

CPK faz uso de esferas para cada átomo

e bastões para as ligações covalentes,

como mostrada na figura ao lado. Tal

representação permite a identificação de

detalhes estruturais, possibilitando

destacar características estruturais, tais

como, ligações de hidrogênio, orientação

espacial e conectividade, contudo, tal

representação torna-se pesada, ao

olharmos para estruturas completas,

como a do próximo slide.

Ligação de hidrogênio
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A distância, ao longo do eixo da hélice

alfa, entre dois carbonos alfa de resíduos

de aminoácidos consecutivos é de 1,5 Å.

Cada volta de uma hélice alfa apresenta

3,6 resíduos, assim temos que uma volta

completa na hélice alfa leva a um

deslocamento de 5,4 Å, ao longo do eixo

da hélice alfa, como indicado ao lado.

A partir do conhecimento do

deslocamento ao longo do eixo da hélice

alfa, podemos propor uma equação

simples para o comprimento da hélice alfa

a partir do conhecimento do número de

resíduos de aminoácido (Naa), como

segue:

Lhélice alfa = 1,5 Å . Naa

Eixo da hélice alfa

1,5 Å

5,4 Å
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Podemos pensar a hélice alfa como uma

mola em equilíbrio, onde a resultante das

força é nula. Se comprimirmos a mola,

que representa a hélice alfa, teremos um

encolhimento da mola, resultando na

hélice Pi (representada em vermelho). O

estiramento da hélice alfa resulta na

hélice 310, (representada em rosa). A

representação ao lado, usa o sistema

CPK para os átomos e desenha uma

hélice imaginária, passando pelo átomos

da cadeia principal. Tal representação

gráfica, auxilia na abstração do conceito

de hélice, sendo comumente usada em

programas gráficos para visualização de

proteínas.

Hélice Pi Hélice Alfa Hélice 310
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A hélice alfa apresenta um deslocamento

de 1,5 Å de um resíduo de aminoácido

para outro. A hélice Pi apresenta um

deslocamento de 1,1 Å e a hélice 310, um

deslocamento de 2 Å. A tabela abaixo

mostra relações simples para

determinarmos o comprimento de uma

dada hélice, a partir do número de

aminoácidos (Naa).

Tipo de 

hélice

Número de 

aminoácidos por 

volta

Relação para o 

comprimento

Alfa 3,6 L = 1,5 Å. Naa

Pi 4,4 L = 1,1 Å. Naa

310 3 L = 2 Å. Naa

Hélice Pi Hélice Alfa Hélice 310
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Na figura ao lado temos a representação

em CPK da estrutura da mioglobina. A

presença das hélices fica de difícil

visualização, devido à grande quantidade

de átomos. A mioglobina tem 1260

átomos, ou seja, uma esfera para cada

átomo, o que dificulta a identificação das

hélices. Uma forma alternativa é

representação estilizada da hélice, onde

usamos somente os átomos da cadeia

principal, ou somente os carbonos alfa,

para geramos uma representação gráfica

da estrutura.

Representação gráfica: CPK

Código de acesso PDB: 1VXA

N

C
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A representação ao lado conecta os

carbonos alfa da estrutura, o que facilita a

visualização das hélices. Vemos na

estrutura diversas hélices, num total de 8.

Usamos o programa VMD com a opção

trace. O programa representa as hélices

alfas em rosa. Estão destacados na figura

o início (terminal N, ou amino-terminal) e

o final (terminal C ou carboxi-terminal).

Representação gráfica: trace

Código de acesso PDB: 1VXA

N

C
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Programas de visualização gráfica de

macromoléculas, como o VMD,

apresentam opções de representação em

cartoons, que perde os detalhes mas

facilita a identificação de aspectos gerais

sobre a estrutura tridimensional da

proteína, como na figura, gerada com o

VMD, com opção de representação

gráfica new cartoons. Os laços que

conectam a estrutura não apresentam o

formato helicoidal, sendo representado

por um tubo contínuo mais fino que a fita

usada nas representações das hélices.

Representação gráfica: new cartoon

Código de acesso PDB: 1VXA

N

C
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Outra representação gráfica possível para

as hélices é a representação em cilindro,

onde cada hélice é indicada como um

cilindro. A figura ao lado representa a

estrutura das hélices da mioglobina como

cilindros. A topologia da hélice é comum

em estruturas de proteínas, tal ubiquidade

deve-se às características geométricas

das hélices, que permitem a compactação

dos aminoácidos, numa estrutura regular

e relativamente rígida. As hélices

permitem, ainda, que resíduos de

aminoácidos hidrofóbicos concentrem-se

numa parte da hélice, deixando do outro

lado resíduos hidrofílicos, tais

características são úteis em proteínas

transmembranares, por exemplo. Assim,

na história evolutiva de cada ser, a

presença de hélices pode levar a

vantagens, daí sua ubiquidade.

Representação gráfica: cartoon

Código de acesso PDB: 1VXA

N

C
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Vamos analisar uma proteína composta

de hélices, a mioglobina, vista nos slides

anteriores. Em mamíferos terrestres a

mioglobina atua na facilitação da difusão

de oxigênio no músculo. Enquanto para

organismos da ordem Cetacea, a

mioglobina funciona como reserva de

oxigênio. A concentração de mioglobina

nos tecidos musculares desses

mamíferos marinhos chega a ser

aproximadamente 10 vezes maior que em

mamíferos terrestres, tal reserva de

oxigênio é importante em longos

mergulhos. Durante a história evolutiva

dos cetáceos, as características de

armazenamento de oxigênio da

mioglobina, apresentaram uma vantagem

evolutiva, o que permitiu que tais

organismos explorassem o oceano em

grandes profundidades.

Imagem disponível em: 

<http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/pict

ures/Physeter_catodon.html >

Acesso em: 14 de setembro de 2018.

Foto da Physeter catodon. (cachalote)
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Ao lado temos a estrutura da mioglobina

com destaque para o grupo heme, que

aparece ligado a essas proteínas. Esse

grupo não proteico apresenta um átomo

de ferro (em verde) no centro, coordenado

por 4 átomos de nitrogênio do grupo

heme e com um quinto nitrogênio da

histidina 93 da mioglobina. O átomo de

ferro liga-se ao oxigênio (O2), o que

funciona como reserva para os

mergulhos. A partir da análise da estrutura

tridimensional da mioglobina, vemos que

o grupo heme está fortemente ligado à

mioglobina e apresenta um espaço no

bolsão onde fica o grupo. Esse espaço

permite a captura do oxigênio pelo átomo

de ferro.

Mioglobina de Physeter catodon (cachalote).

Destaque do grupo heme com o átomo

de ferro em verde.

His93

O2
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As fitas beta apresentam uma cadeia

principal distendida, não havendo hélices

em sua topologia. Uma cadeia distendida,

como mostrada na figura ao lado, não

possibilita a existência de ligações de

hidrogênio, como observadas nas hélices,

contudo, tal arranjo, libera o oxigênio da

carbonila e o nitrogênio da cadeia

principal para fazerem ligações de

hidrogênio, com partes distantes da

cadeia peptídica, ou mesmo, com outras

cadeias peptídicas. A condição necessária

é a proximidade do par doador-aceitador

da ligação de hidrogênio. Os terminais N

e C são indicados na figura.

C

N
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N

C

Ligação de hidrogênio

C

N

A disposição próxima das fitas beta

possibilita ligações de hidrogênio que

fortalecem a estrutura tridimensional da

proteína. O arranjo mostrado ao lado é a

base para a montagem de uma folha beta,

com várias fitas beta. Quando as fitas,

que formam a folha beta, apontam todas

na mesma direção, temos um folha beta

paralela. O padrão entrelaçado das

ligações de hidrogênio fornece uma

estabilidade estrutural ao sistema, o que

possibilita a montagem de folhas beta

com várias fitas.

N

C
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Para simplificar a representação gráfica,

normalmente usamos vetores, como os

indicados ao lado. Cada vetor representa

uma fita beta, que em conjunto formam a

folha. A cabeça do vetor indica o terminal

C e o início do vetor o terminal N.

C C

N
N

N

C
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Outra possibilidade de formarmos folhas

beta é com fitas beta alternadas, como

mostrado na figura ao lado. Na folha ao

lado temos 3 fitas beta, onde a primeira

segue com o terminal N na parte superior,

a segunda com o terminal C na parte

superior, e assim alternando-se, num

padrão antiparalelo de fitas beta.
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N

C

Na representação com vetores fica claro a

alternância do sentido das fitas beta.
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Primária Secundária Terciária Quaternária

Na análise da estrutura de uma proteína, podemos visualizar diferentes níveis de

complexidade. Do mais simples para o mais complexo. A sequência de resíduos de

aminoácidos é a estrutura primária. A identificação das partes da estrutura primária

que formam hélices, fitas e laços é a estrutura secundária. As coordenadas atômicas

de todos os átomos que formam a proteína é a estrutura terciária. Por último, se a

proteína tem mais de uma cadeia polipeptídica, esta apresenta uma estrutura

quaternária.
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Segue uma breve descrição de dois sites relacionados à aula de hoje. Se você tiver

alguma sugestão, envie para meu e-mail walter.junior@pucrs.br .

1) http://www.rcsb.org/pdb . O site do PDB (Protein Data Bank) traz o arquivo com as

coordenadas atômicas de todas as estruturas de macromoléculas biológicas

resolvidas até hoje. O site apresenta várias funcionalidades que facilitam o estudo

de moléculas biológicas. Não deixem de visitar o site. O site é em inglês.

2) http://www.rcsb.org/pdb/101/motm_archive.do . Este site traz informações sobre

diversas proteínas que tiveram sua estrutura elucidada. O site explora as

aplicações do estudo estrutural de diversas proteínas, com destaque para aquelas

que são alvos para desenvolvimento de fármacos.
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