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Transporte pela Membrana
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Ao lado temos um desenho

de uma célula animal, quando

falamos da membrana

celular (membrana

plasmática) estamos nos

referindo ao seu envoltório, a

barreira física que separa a

célula do meio ambiente. A

membrana apresenta uma

espessura aproximada de 60

Å ( 6.10-9 m), enquanto uma

célula típica tem dimensões

entre 1 m e 100 m

(micrômetros, 1 μm = 10-6 m ),

ou seja, no mínimo mil vezes

maior que a espessura da

membrana celular. Tenha em

mente o conceito de célula no

estudo dos fenômenos

elétricos da célula. 2

Diagrama esquemático com os componentes de uma célula animal. Disponível 

em: < http://www.infoescola.com/wpcontent/uploads/2009/11/celula-animal.jpg >.

Acesso em: 10 de março de 2020.
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Resumindo, a célula é

envolvida por um manto que

chamamos de membrana

plasmática ou membrana

celular. A espessura da

membrana é tipicamente

milhares de vezes menor

que a célula, como podemos

ver no desenho ao lado.

3

Disponível em : http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Citologia/cito5.php. 

Acesso em: 10 de março de 2020.
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A principal função da membrana celular é

manter moléculas tão diversas como

proteínas e pequenos solutos no interior

da célula. A membrana funciona para

regular seletivamente sua

permeabilidade, ou seja, a facilidade

com a qual moléculas e íons atravessam

a membrana. O estudo da composição

da membrana faz uso de diversas

técnicas físicas, discutiremos a seguir o

Modelo de Mosaico Fluido da

membrana. No livro de Oparin, “A Origem

da Vida”, ele propôs que para qualquer

forma de vida, é necessária a presença

de uma barreira, que separe a parte “viva”

do meio que a cerca. Esse trabalho

destaca a necessidade de uma

membrana para isolar, até mesmo as

formas de vida mais simples, do meio

exterior. 4

Modelo computacional da bicamada fosfolipídica da

membrana celular.

Figura gerada com o programa Visual Molecular Dynamics

(VMD) as coordenadas atômicas para a bicamada

fosfolipídica foram obtidas do site:

http://people.ucalgary.ca/~tieleman/download.html .

Acesso em: 10 de março de 2020.
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Proteína intrínseca, ou

transmembrana

Proteína extrínseca

O Modelo de Mosaico Fluido indica dois tipos de proteínas

inseridas na bicamada lipídica (elipsoides cinzas). A proteína

da esquerda é uma proteína extrínseca e a da direita uma

proteína intrínseca. Os fosfolipídios são indicados com a

cabeça polar em preto e a cauda hidrofóbica pelas linhas que

saem da esfera preta.

Referência : Singer SJ, Nicolson GL. Science. 1972 ;175(23):720-

31.

Em 1972, Singer e Nicolson propuseram

um modelo para a membrana celular,

chamado de “Modelo de Mosaico Fluido”.

Neste modelo temos a bicamada

lipídica, onde encontram-se inseridas

proteínas. O modelo prevê duas formas

de proteínas inseridas na membrana, uma

que atravessa toda a membrana,

chamada proteína intrínseca, ou

transmembranar. A segunda forma de

proteína tem posição parcialmente

inserida na membrana, sendo encontrada

tanto no exterior como voltada para o

citoplasma. Essa forma de proteína é

chamada extrínseca.
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O Modelo de Mosaico Fluido prevê a

passagem seletiva de íons pelas

proteínas intrínsecas. Entre as proteínas

intrínsecas temos os canais iônicos e as

bombas iônicas. Outra característica do

modelo, é liberdade de movimentação das

proteínas na bicamada lipídica. De acordo

com as características básicas do modelo,

estrutura em mosaico e difusão, previu-se

a liberdade lateral e rotatória, assim como

a distribuição aleatória de componentes

moleculares na membrana celular.

Moléculas apolares podem atravessar a

bicamada, já íons ficam retidos na

bicamada precisando da ação das

proteínas transmembranares para sua

passagem.

6

Proteína intrínseca, ou

transmembrana

Proteína extrínseca

Modelo de Mosaico Fluido

O Modelo de Mosaico Fluido indica dois tipos de proteínas

inseridas na bicamada lipídica (elipsoides cinzas). A proteína

da esquerda é uma proteína extrínseca e a da direita uma

proteína intrínseca. Os fosfolipídios são indicados com a

cabeça polar em preto e a cauda hidrofóbica pelas linhas que

saem da esfera preta.



7

Modelo de Mosaico Fluido

Membrana celular. Imagem disponível em: 

< 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_membrane#mediaview

er/File:Cell_membrane_detailed_diagram_en.svg >.

Acesso em: 10 de março de 2020.

Resumindo, a membrana

celular funciona como uma

barreira seletiva entre os

meios intracelular e

extracelular. Na estrutura

da membrana, destaca-se a

bicamada fosfolipídica, com

proteínas inseridas (modelo

de mosaico fluido). Além

das proteínas, há ainda

carboidratos ligados aos

fosfolipídios e às proteínas

e moléculas de colesterol

inseridas na bicamada.

Glicolipídio

Glicoproteína

Proteína 

Extrínseca 

Canal Iônico

Colesterol

Glicolipídio

Proteína Extrínseca 

Proteína Intrínseca Citoesqueleto Proteína Extrínseca Hélice 

Meio extracelular

Núcleo

Citoplasma

Bicamada

http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_membrane#mediaviewer/File:Cell_membrane_detailed_diagram_en.svg
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Modelo de Mosaico Fluido (Glossário)

Termo Função biológica

Carboidratos

(glicoproteínas e

glicolipídios)

Na membrana, os carboidratos aparecem ligados covalentemente aos

lipídios (glicolipídios) e às proteínas (glicoproteínas). Participam da

interação célula-célula, reconhecimento molecular e crescimento celular.

O processo de ligação do carboidrato à proteína o lipídio é chamado

glicosilação.

Canal iônico  

Proteína            

Extrínseca

Carboidrato
Cabeças Polares

Biocamada       

Fosfolipídica

Glicoproteína

Fosfolipídio
Colesterol

Glicolipídio

Proteína Extrínseca Filamentos do 

Citoesqueleto

Meio Extracelular

Citoplasma   

Trecho em Hélice Alfa    Cauda Hidrofóbica 

Proteína Intrínseca Proteína 

Extrínseca
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Modelo de Mosaico Fluido (Glossário)

Termo Função biológica

Proteína

extrínseca

Proteína parcialmente inserida na bicamada fosfolipídica, podendo está

voltada tanto para o meio extracelular como para o meio intracelular.

Exemplos de proteínas extrínsecas são proteínas G e enzimas que ficam

parcialmente inseridas na bicamada, como a fosfodiesterase.

Proteína

intrínseca

Essas proteínas atravessam toda extensão da bicamada fosfolipídica,

possibilitando comunicação entre os meios intracelular e extracelular. Os

canais iônicos e bombas iônicas são exemplos de proteínas intrínsecas.

Canal iônico  

Proteína            

Extrínseca

Carboidrato
Cabeças Polares

Biocamada       

Fosfolipídica

Glicoproteína

Fosfolipídio
Colesterol

Glicolipídio

Proteína Extrínseca Filamentos do 

Citoesqueleto

Meio Extracelular

Trecho em Hélice Alfa    Cauda Hidrofóbica 

Proteína Intrínseca Proteína 

Extrínseca 

Citoplasma   



Modelo de Mosaico Fluido (Glossário)

Termo Função biológica

Colesterol É responsável por manter a integridade da membrana e modula a sua

fluidez. Sua parte polar interage com a cabeça polar dos fosfolipídios,

enquanto sua porção hidrofóbica interage com as caudas hidrofóbicas

dos fosfolipídios. Sua molécula apresenta um sistema de anéis, que

reduz a fluidez da membrana.

Canal iônico  

Proteína            

Extrínseca

Carboidrato
Cabeças Polares

Biocamada       

Fosfolipídica

Glicoproteína

Fosfolipídio
Colesterol

Glicolipídio

Proteína Extrínseca Filamentos do 

Citoesqueleto

Meio Extracelular

Trecho em Hélice Alfa    Cauda Hidrofóbica 

Proteína Intrínseca Proteína 

Extrínseca

Citoplasma   
10
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Modelo de Mosaico Fluido (Glossário)

Termo Função biológica

Citoesqueleto Encontrado no citoplasma, o citoesqueleto fornece a base para o

ancoragem de proteínas e a formação de organelas que se estendem da

célula. Apresenta uma composição proteica. Em células eucarióticas são

encontradas as proteínas actina e tubulina na sua formação.

Canal iônico  

Proteína            

Extrínseca

Carboidrato
Cabeças Polares

Biocamada       

Fosfolipídica

Glicoproteína

Fosfolipídio
Colesterol

Glicolipídio

Proteína Extrínseca Filamentos do 

Citoesqueleto

Meio Extracelular

Trecho em Hélice Alfa    Cauda Hidrofóbica 

Proteína Intrínseca Proteína 

Extrínseca

Citoplasma   



CH2 CH CH2 O P O X
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O-O

C

R1

O

O

C

R2

O

Biomembranas são baseadas

principalmente em lipídios, com

predominância de fosfolipídios. A

estrutura química geral de uma molécula

de fosfolipídio é mostrada ao lado (figura

a). Essa molécula é basicamente um

glicerol (figura b), sobre o qual foram

ligadas as cadeias de ácidos graxos (R1

e R2). O grupo fosfato permite a ligação

covalente de outra molécula designada na

figura por pelo grupo X. Um dos ácidos

graxos típicos encontrados nos

fosfolipídios é chamado ácido palmítico

(figura c) .

a)

b)

HO CH2 C CH2 OH

OH

H

Fosfolipídio

c)

Glicerol

Ácido palmítico
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A molécula de ácido palmítico (ou ácido

hexadecanóico) apresenta 16 carbonos e

31 hidrogênios. Esse ácido graxo é dito

saturado, pois apresenta o maior número

possível de hidrogênios ligados. A

presença de ligações duplas na cadeia de

ácido graxo indica que o mesmo é não

saturado. As duas cadeias R1 e R2 não

precisam ser homogêneas, ou seja,

podem apresentar cadeias de tamanhos

distintos. Nos fosfolipídios, uma parte da

molécula é polar, a cabeça hidrofílica ou

polar, e a parte apolar é composta pelas

duas cadeias de ácidos graxos. O

diagrama esquemático ao lado ilustra uma

molécula de fosfolipídio. Moléculas que

apresentam parte polar e parte

hidrofóbica são chamadas anfipáticas.

Na figura da ao lado temos a

representação CPK do fosfolipídio.

Cabeça polar

Caudas hidrofóbicas

Caudas hidrofóbicas

Cabeça polar
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Diversos modelos computacionais de

biomembranas foram construídos e

submetidos à simulação de dinâmica

molecular. Na dinâmica molecular,

podemos simular computacionalmente

aspectos sobre a mobilidade dos sistemas

moleculares, de forma que a interação da

bicamada fosfolipídica com moléculas de

água pode ser analisada. Tais simulações

usam diferentes componentes para a

formação da bicamada, no exemplo ao

lado foram usadas moléculas de 1-

palmitoil-2-oleoil-sn-glicerol-3-

fosfatidilcolina, formando uma caixa

retangular, onde temos moléculas de água

interagindo com a parte polar da

bicamada. No modelo computacional,

vemos claramente que as caudas

hidrofóbicas não interagem com as

moléculas d’água.
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Modelo computacional da membrana  
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Modelo Computacional da Membrana Celular



Fosfolipídio original

Abaixo temos a descrição da montagem do modelo computacional da bicamada

fosfolipídica.
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1) Montagem do

fosfolipídio. Podemos

usar as coordenadas

atômicas de um

fosfolipídio obtidas

experimentalmente e

otimizar a estrutura

tridimensional

computacionalmente.

As coordenadas

atômicas do

fosfolipídio podem ser

determinadas por

cristalografia.

2) Montagem da

monocamada. As

coordenadas atômicas

do fosfolipídio original

são movimentadas

gerando cópias da

molécula original, só

que em outra posição.

O processo de cópia é

gerado aplicando-se

operações matemáticas

simples sobre as

coordenadas atômicas

do fosfoliídio.

Fosfolipídio transladado

3) Montagem da bicamada.

Após o descolamento de

dezenas de fosfolipídios,

temos um modelo da

bicamada fosfolipídica. O

modelo acima apresenta 128

moléculas, 64 em cada

camada.

4) Montagem da bicamada

com moléculas de água.

Moléculas de água são

distribuídas aleatoriamente

na estrutura da bicamada.

Após a simulação de

dinâmica molecular, as

moléculas de água localizam-

se nas partes hidrofílicas,

como mostrado acima.

Bicamada fosfolipídica

Bicamada fosfolipídica com água

Modelo Computacional da Membrana Celular



Podemos pensar que o modelo

computacional representa um fatia da

membrana celular, sem a presença de

proteínas. É como se tivéssemos cortado

uma fatia em formato de cubo da

biomembrana. Na simulação

computacional da membrana, as

moléculas de água posicionam-se nas

regiões polares, como era de se esperar. A

vantagem da simulação computacional é

que uma vez confirmada a capacidade de

simulação de aspectos conhecidos, como

a interação com água, podemos adicionar

moléculas aos sistemas e prever seu

comportamento. Por exemplo, podemos

prever qual o comportamento de fármacos

com a bicamada. Tal simulação é de

interesse no desenvolvimento de

fármacos, visto que, para que possam

agir, a maioria dos fármacos têm que

atravessar a membrana.
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Modelo computacional da membrana  

Diagrama esquemático da membrana
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Na membrana celular, muitas das

proteínas apresentam regiões em hélice

alfa. Para entendermos esta interação

proteína-membrana, vamos olhar alguns

detalhes da estrutura da hélice alfa. Uma

hélice alfa (figura a) tem as cadeias

laterais apontando para fora da hélice

(indicadas com setas). Tal hélice alfa pode

ser representada como um cilindro (figura

b). Nas figuras c e d temos a visão de

cima de cada uma das representações da

hélice alfa. As visões facilitam a

identificação das regiões hidrofóbicas e

hidrofílicas das hélices alfa, como nas

figuras c e d.

a) b)

c) d)

Cadeias laterais

Cadeias laterais
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Nas estruturas de feixes de hélices

transmembranares, verifica-se que a

parte da hélice que toca os lipídios é

relativamente mais hidrofóbica que a

parte que participa do contato hélice-

hélice. No diagrama esquemático à

direita, temos um feixe de 4 hélices (figura

b), onde vemos que a região entre as

hélices é mais hidrofílica que a região em

contato com a bicamada lipídica.

Indicamos com setas as regiões das

hélices em contato com a bicamada

fosfolipídica.

a) Hélice transmembranar

b) 4 hélices transmembranares

Superfície mais hidrofóbica

Superfície mais hidrofílica
18
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Apresentaremos o receptor de

acetilcolina como exemplo de proteína

intrínseca. Esta proteína atravessa toda a

espessura da membrana celular. Seu

papel biológico é servir de encaixe de

uma molécula neurotransmissora

chamada acetilcolina. Esta molécula é

liberada pelo neurônio motor e liga-se ao

receptor de acetilcolina da fibra

muscular. O encaixe da acetilcolina

permite que o receptor se abra e entre

sódio na fibra muscular. A entrada do íon

sódio leva a fibra muscular à contração,

num processo que veremos em outra

aula.

Na figura as esferas representam os

átomos da proteína. Os átomos são

representados com o seguinte código de

cores: cinza (carbono), vermelho

(oxigênio), azul (nitrogênio) e amarelo

(enxofre).
19

Proteína Intrínseca: Receptor de Acetilcolina



Além da representação com todos os átomos, podemos ter a representação das

hélices e fitas (elementos de estrutura secundária) presentes na estrutura. A figura da

esquerda mostra os elementos de estrutura secundária.

20

Proteína Intrínseca: Receptor de Acetilcolina



Vemos na estrutura do receptor de

acetilcolina um padrão de

hidrofobicidade na distribuição dos

átomos na superfície da proteína. Os

átomos de carbono localizam-se

principalmente numa faixa da superfície

da proteína, próxima à metade da

proteína estendendo-se para a parte

inferior. Tal concentração de carbonos

confere à proteína uma porção

hidrofóbica. A presença de nitrogênio

(azul) e oxigênio (vermelho) dar um perfil

hidrofílico às regiões superior e inferior

do receptor de acetilcolina. Assim, temos

um padrão de cima para baixo definido

como segue: hidrofílico, hidrofóbico e

hidrofílico.

21

Proteína Intrínseca: Receptor de Acetilcolina



Outro aspecto que podemos destacar da estrutura do receptor de acetilcolina é seu

formato cônico, como se fosse uma casquina de sorvete. Esta é uma característica

encontrada em muitas estruturas de proteínas que atravessam a membrana celular.

22

Proteína Intrínseca: Receptor de Acetilcolina



Se girar a visão de perfil da proteína 90 graus teremos a visão da esquerda. Um

aspecto a ser destacado é a abertura que vemos no centro da imagem à esquerda. O

furo no centro é que permite a entrada do íon sódio que levará à contração da fibra

muscular.
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Proteína Intrínseca: Receptor de Acetilcolina



A estrutura do receptor de acetilcolina não

foi determinada em contato com a

membrana celular, mas a partir da análise

de sua estrutura cristalográfica isolada,

podemos elaborar uma hipótese de como

a proteína interage com a membrana.

Vamos destacar os principais aspectos da

estrutura da proteína.

1) A análise da estrutura indica um padrão

de hidrofobicidade na forma de sanduíche.

2) A dimensão maior da proteína chega a

150 Å de comprimento.

3) A bicamada fosfolipídica apresenta uma

espessura de aproximadamente 60 Å.

24
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Proteína Intrínseca: Receptor de Acetilcolina
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Proteína Intrínseca: Receptor de Acetilcolina



4) A bicamada fosfolipídica apresenta um

padrão de hidrofobicidade da forma de

sanduíche, onde a parte hidrofóbica fica no

meio de duas partes opostas hidrofílicas,

como mostrada na figura ao lado.

5) Do ponto de vista físico-químico,

esperamos que as partes hidrofóbicas da

proteína apresentem interação com as

partes hidrofóbicas da membrana.

Esperamos, também, interações entre as

partes hidrofílicas da proteína com as

cabeças polares da bicamada fosfolipídica.

Considerando as observações

experimentais destacadas anteriormente,

podemos levantar uma hipótese científica

sobre a interação do centro de reação

fotossintético com a membrana celular.
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Proteína Intrínseca: Receptor de Acetilcolina



Citoplasma

Meio extracelular

27

Bicamada fosfolipídica.

Receptor de acetilcolina

?

Proteína Intrínseca: Receptor de Acetilcolina
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A figura abaixo representa os elementos de estrutura secundária do receptor de

acetilcolina. Esses elementos estão coloridos com uma escala de hidrofobicidade. O

vermelho é mais hidrofílico e o verde mais hidrofóbico. Vemos uma parte mais

hidrofóbica no feixe de hélices próximo ao centro da estrutura.

Feixe de hélices hidrofóbicas

Proteína Intrínseca: Receptor de Acetilcolina



Citoplasma

Meio extracelular
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Bicamada fosfolipídica.

Receptor de acetilcolina

Proteína Intrínseca: Receptor de Acetilcolina



Venenos de serpentes podem ser

pensados como coquetéis de proteínas e

peptídeos, que apresentam um vasto

espectro de atividades biológicas, entre

elas muitas de interesse farmacológico.

Há dois objetivos principais nos estudos

dos componentes dos venenos de

serpentes. Um focado nos soros e

possíveis inibidores para os acidentes

ofídicos, que ainda ocorrem no Brasil e no

resto do mundo. Outro foco está centrado

nas propriedades farmacêuticas dos

componentes dos venenos.

Cobras brasileiras. Bothrops jararacussu (Jararaca). 

Disponível em: < 

http://www.cobrasbrasileiras.com.br/bothrops_jararacussu.h

tml >.

Acesso em: 10 de março de 2020.
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Fosfolipases A2

http://www.cobrasbrasileiras.com.br/bothrops_jararacussu.html


Entre as proteínas identificadas nos

venenos, destacam-se as

metaloproteases e as fosfolipases A2

(discutidas aqui). As fosfolipases A2 são

enzimas que catalisam a clivagem de

fosfolipídios, componentes da membrana.

Essa enzima foi intensivamente estudada

e está presente no veneno de diversas

serpentes. Entres suas atividades,

destacam-se a atividade miotóxica,

apresentada pelo veneno das serpentes

do gênero Bothrops. A ação miotóxica é

responsável por danos extensos no tecido

muscular, se não tratada. A fosfolipase A2

apresenta 122 resíduos de aminoácidos

em sua estrutura primária, e sua

estrutura 3D foi elucidada por técnicas de

difração de raios X. A estrutura apresenta

6 hélices principais, indicadas por

cilindros azuis e duas fitas em amarelo.

C

N

Estrutura da fosfolipase A2 de Bothrops jararacussu.
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Estudos estruturais das fosfolipases A2

lançaram as bases moleculares para o

entendimento da atividade miotóxica. A

hipótese mais aceita estabelece que a

clivagem dos fosfolipídios da membrana

celular levam à ação miotóxica. Modelos

computacionais da interação da

fosfolipases A2 com a membrana

identificaram detalhes da interação, como

mostrado ao lado. A fosfolipase A2

apresenta interações eletrostáticas e

hidrofóbicas com a membrana, o que

possibilita a desestruturação desta e a

consequente atividade tóxica. A simulação

computacional indicou que a ligação da

fosfolipase A2 à membrana desloca

moléculas de água, o que pode facilitar a

interação da enzima com os fosfolipídios.

Disponível em:< 

http://www.ks.uiuc.edu/Research/smd_imd/pla2/>.

Acesso em: 10 de março de 2020.

Modelo computacional da interação da fosfolipase A2 com a

monocamada da membrana. Os fosfolipídios são indicados

com caudas hidrofóbicas em verde.
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O nosso corpo se comunica usando um

serviço postal análogo ao correio, onde o

sangue é o serviço postal e os hormônios

são as cartas. A molécula de insulina é

um dos mais importantes hormônios

sendo portadora de mensagens que

descrevem a quantidade de açúcar

disponível na corrente sanguínea de

forma quase instantânea. A insulina é

sintetizada no pâncreas e adicionada à

corrente sanguínea após as refeições

quando o nível de açúcar no sangue é

alto. A mensagem química da insulina

espalha-se pelo corpo por meio de

difusão ligando-se aos receptores de

insulina encontrados por exemplo na

superfície do fígado. A insulina informa ao

fígado por exemplo para absorver o

açúcar do sangue e armazenar na forma

de glicogênio ou gordura.

Disponível em:< http://pdb101.rcsb.org/motm/14/>.

Acesso em: 07 de agosto de 2019.

Estrutura cristalográfica da pró-insulina e insulina.
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Comparando-se com outras proteínas,

podemos dizer a insulina é relativamente

pequena, apresentando somente 51

resíduos de aminoácido. Em algumas

classificação podemos chamá-la de

peptídeo, ao invés de proteína. As

dimensões relativamente pequenas, para

uma macromolécula biológica, facilitam

seu transporte e difusão na corrente

sanguínea, e permitem que elas sejam

facilmente capturadas pelas células

receptoras. Agora seu tamanho é um

desafio para as células que a produzem, é

difícil uma proteína pequena que se

enovela numa forma estável. Nossas

células resolvem este problema

sintetizando a insulina como uma cadeia

mais longa (pró-insulina). O pedaço

adicional é clivado permitindo que a

insulina fique na sua forma funcional.

Disponível em:< http://pdb101.rcsb.org/motm/14/>.

Acesso em: 07 de agosto de 2019.

Estrutura cristalográfica da pró-insulina e insulina.

34

Um Mensageiro Molecular

Pró-insulina Insulina

http://pdb101.rcsb.org/motm/14


Quando a função da insulina é

comprometida, seja pelos rigor da idade

ou danos ao pâncreas, os níveis da

açúcar sobem perigosamente na corrente

sanguínea, causando o diabetes mellitus.

Altos níveis de açúcar (glicose) no sangue

(hiperglicemia) levam à desidratação,

conforme o corpo tenta eliminar o excesso

de glicose. Diabetes mellitus é uma das

principais doenças crônicas do mundo

industrializado. Altos níveis de glicose no

sangue levam estas moléculas a ligarem-

se a diversas proteínas, comprometendo

seu bom funcionamento.

Disponível em:< http://pdb101.rcsb.org/motm/14/>.

Acesso em: 07 de agosto de 2019.

Estrutura cristalográfica da pró-insulina e insulina.
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A diabetes mellitus pode ser tratada por

meio de reposição de insulina. Devido à

similaridade estrutural entre a insulina de

porco e a humana, pacientes com

diabetes podem ser tratados com insulina

de porco, visto que as duas insulinas

diferem em um aminoácido. Atualmente

insulina humana é produzida por meios

biotecnológicos.

Disponível em:< http://pdb101.rcsb.org/motm/14/>.

Acesso em: 07 de agosto de 2019.
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Seguem links para sites relacionados à aula de hoje. Os sites estão em inglês.

1) Animação do modelo de mosaico fluido disponível em: http://biology-

animations.blogspot.com/2009/09/fluid-mosaic-model-animation.html

2) Descrição da membrana celular disponível em

http://glencoe.mheducation.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::550::400::/sites/dl/fr

ee/0078802849/383931/Plasma_Membrane_The_Fluid_Mosaic_Model.swf::The%20

Fluid%20Mosaic%20Model

3) Descrição da estrutura cristalográfica da insulina disponível em

http://pdb101.rcsb.org/motm/14

4) Vídeo com a descrição dos aspectos básicos da estrutura de proteínas disponível

em https://youtu.be/wvTv8TqWC48.

Se você tiver alguma sugestão envie-me (walter@azevedolab.net ).
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https://youtu.be/wvTv8TqWC48
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