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Peptídeo

Ao lado temos a estrutura de um peptídeo

formado pelos aminoácidos Arginina -

Prolina - Alanina - Tirosina - Serina,

coloridos cada um com uma cor distinta.

Usaremos uma representação plana da

estrutura do peptídeo para facilitar a

visualização de aspectos moleculares

relevantes para o estudo de peptídeos e

proteínas.
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Peptídeo

Agora temos a representação

considerando-se os tipos de átomos,

somente os hidrogênios ligados aos

átomos polares (N e O) da cadeia

principal são mostrados.
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Peptídeo

Temos ao lado a estrutura molecular

(fórmula química) do peptídeo. As

ligações covalentes estão indicadas na

estrutura.



5

Peptídeo

Vemos em destaque a parte da estrutura

chamada de cadeia principal, onde fica

clara a regularidade da repetição do

padrão NCCN...

Os aminoácidos estão ligados uns aos

outros por meio da ligação peptídica,

indicada pela seta.

Ligação peptídica
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Peptídeo

Isolamos dois aminoácidos consecutivos

do peptídeo anterior. Vemos em destaque

a ligação peptídica que conecta os dois

aminoácidos.

Ligação peptídica
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Peptídeo

Em verde está destacada a ligação

peptídica.

Ligação peptídica
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Peptídeo

Ao quebramos a ligação peptídica temos

os aminoácidos isolados.

A estrutura ao lado está incompleta. Em

representações de proteínas, é comum

suprimir os átomos de hidrogênio que, por

serem muito numerosos, tornam a figura

muito confusa. Para estudar corretamente

a estrutura dos aminoácidos, vamos

adicionar os átomos de hidrogênio dos

grupos que nos interessam.
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Peptídeo

Agora completamos os hidrogênios do

grupo amino dos dois aminoácidos.
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Peptídeo

Agora completamos os oxigênios do

grupo carboxílico dos dois aminoácidos.
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Peptídeo

Agora destacamos o carbono alfa (Cα)

dos aminoácidos.
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Peptídeo

Em verde temos o grupo carboxílico.
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Peptídeo

Na figura vemos o grupo amino em ciano.
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Peptídeo

Em amarelo destacamos as cadeias

laterais.

Todos aminoácidos possuem uma

estrutura idêntica. A ligação peptídica é

estabelecida por uma reação entre o

grupo carboxílico de um aminoácido e o

grupo amino de outro.
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Peptídeo

A ligação peptídica pode ser feita

sinteticamente ou nos ribossomos das

células. Não vamos entrar em detalhes da

síntese de proteínas que ocorre nas

células, mas vamos observar apenas a

formação de uma ligação peptídica.

Primeiramente, vamos ligar os

aminoácidos ao RNA transportador

(tRNA), como vemos na figura ao lado.
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Peptídeo

Na figura vemos a aproximação dos

aminoácidos, com a indicação de onde se

formará a ligação peptídica.



17

Peptídeo

A ligação peptídica está em destaque na

figura.
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Peptídeo

Assim, além da regularidade de dois

átomos de carbono entre um de

nitrogênio, também se observa que ao

átomo de nitrogênio liga-se um átomo de

hidrogênio e ao átomo de carbono ligado

diretamente ao nitrogênio há um átomo de

oxigênio ligado. Este átomo de hidrogênio

e de oxigênio são bastante importantes

para a estruturação de uma proteína,

como será visto posteriormente no estudo

sobre estrutura secundária.
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Peptídeo

Recuperamos a estrutura do peptídeo

original



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

hexapeptídeo), onde lemos a sequência 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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Ligação Covalente



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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Ligação Covalente
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