
Bioquímica 
 

 
 

 

 

Aminoácidos 

 
Prof. Dr. Walter F. de Azevedo Jr. 

 

 

 

 

 

1 

©
 2

0
1

8
 D

r.
 W

a
lt
e
r 

F
. 

d
e

 A
z
e

v
e

d
o

 J
r.

 

Imagem disponível em:< http://www.alee.montana.edu/> 

Acesso em: 27 de março de 2018 

http://www.alee.montana.edu/
http://www.alee.montana.edu/
http://www.alee.montana.edu/
http://www.alee.montana.edu/
http://www.alee.montana.edu/
http://www.alee.montana.edu/
http://www.alee.montana.edu/
http://www.alee.montana.edu/
http://www.alee.montana.edu/


Os aminoácidos são moléculas quirais, ou 

seja, admitem duas formas, sendo uma a 

imagem espelhada da outra. Uma 

característica interessante sobre a 

quiralidade dos aminoácidos, todos 

aminoácidos naturais são da forma L 

(levógiro). Nos aminoácidos do tipo L, a 

distribuição dos átomos em torno do 

carbono alfa segue uma regra mnemônica 

simples, chamada regra do “CORN”, olhe 

o diagrama esquemático da 

representação do aminoácido L (próximo 

slide). Neste diagrama estamos olhando 

para o carbono alfa ao longo da ligação 

covalente com o átomo de hidrogênio. 

Nesta situação, temos três ligações 

covalentes restantes, seguindo a regra do 

CORN, o CO para a carboxila, o R para a 

cadeia lateral e o N para o grupo amino. 

Aminoácido do tipo L.  A figura foi gerada com o programa 

Visual Molecular Dynamics (VMD), disponível em: < 

http://www.ks.uiuc.edu/Development/Download/download.c

gi?PackageName=VMD>. Acesso em: 27 de março de 

2018. 

HUMPHREY W; DALKE A; SCHULTEN K. VMD - Visual 

Molecular Dynamics. Journal of Molecular Graphics, 

Amsterdã, v.14, p.33-38, 1996.  Usamos a opção Graphics-

>Representations... do programa VMD. Na opção Drawing 

Method usamos a opção CPK .  
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Regra do “CORN”. A regra do “CORN” indica a distribuição das ligações covalentes 

ao redor do carbono alfa. O estado de protonação, tanto do grupo amino, quanto do 

grupo carboxílico, depende do pH do meio, e pode apresentar-se protonado como 

desprotonado. O estado mostrado na fórmula molecular e na estrutura tridimensional é 

o predominante nas condições fisiológicas. 

NH3 
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H
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Glicina  Gly  G 

Alanina  Ala  A 

Serina  Ser  S 

Treonina  Thr  T 

Cisteina  Cys  C 

Valina  Val  V 

Isoleucina Ile  I 

Leucina  Leu  L 

Prolina  Pro  P 

Fenilalanina Phe  F 

Tirosina  Tyr  Y 

Metionina Met  M 

Triptofano Trp  W 

Asparagina Asn  N 

Glutamina Gln  Q 

Histidina  His  H 

Aspartato Asp  D 

Glutamato Glu  E 

Lisina  Lys  K 

Arginina  Arg  R 

Representação de aminoácidos 

A tabela abaixo mostra os nomes dos 20 aminoácidos naturais e seus códigos de três 

letras e uma letra. 
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O diagrama de Venn é um recurso gráfico 

para representação de conjuntos. Por 

exemplo, nós podemos criar um conjunto 

para representar as vogais do alfabeto, 

um conjunto para estações do ano, um 

conjunto com os nomes das espécies 

ameaçadas de extinção etc. Tal 

representação permite uma análise de 

características de um determinado 

conjunto, por exemplo, no conjunto dos 

animais em extinção, nós podemos 

representar um subconjunto indicando 

aqueles que são mamíferos, ou aqueles 

que habitam a África, ou ainda, aqueles 

que habitam a África e são mamíferos. Ao 

lado temos o diagrama de Venn para os 

aminoácidos, onde separamos em 

subconjuntos levando-se em 

consideração aspectos físico-químicos. 

Veja que situações onde um aminoácido 

pertence a mais de um subconjunto. 

Diagrama de Venn para os 20 aminoácidos  mais comuns. 
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O experimento de Miller-Urey é um dos 

experimentos clássicos sobre a criação de 

moléculas biológicas. No experimento são 

simuladas as prováveis condições da 

Terra primitiva. Tais condições são 

chamadas de pré-bióticas, visto que não 

havia vida ainda. O experimento de Miller-

Urey apresenta uma atmosfera artificial de 

metano (CH4), amônia (NH3),  gás 

hidrogênio (H2) e vapor d’água, que 

acredita-se estavam presentes em 

quantidades altas na atmosfera terrestre 

pré-biótica. Faíscas elétricas são 

disparadas no experimento e, depois de 

diversos dias, uma substância orgânica 

acumula-se. A análise dessa massa indica 

a presença de aminoácidos, os 

componentes básicos para a formação de 

proteínas. 

Experimento de Miller-Urey. 

Disponível em:  

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/

UreyMillerExperiment.jpeg>. 

Acesso em: 27 de março de 2018. 
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No diagrama esquemático abaixo, temos 2 eletrodos inseridos num balão de vidro 

esterilizado, que são as fontes das descargas elétricas. Amônia, metano, vapor d’água 

e hidrogênio estão no balão, onde são disparadas as descargas elétricas. No 

experimento original, realizado em 1953, Miller e Urey deixaram o sistema ligado por 

uma semana.  

Condensador 

Água 

Eletrodos 

Gases da atmosfera primitiva H2O, NH3, CH4, H2 

Aquecimento 

Para bomba de vácuo 

Água resfriada contendo  

componentes orgânicos 

Para acesso ao balão 
Para acesso à água 

Fonte de voltagem(V) 
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Condensador 

Água 

Eletrodos 

Gases da atmosfera primitiva H2O, NH3, CH4, H2 

Aquecimento 

Para bomba de vácuo 

Água resfriada contendo  

componentes orgânicos 

Para acesso à água 

Fonte de voltagem(V) 

Ao final do experimento, havia moléculas orgânicas formadas a partir de precursores 

inorgânicos. Tal experimento é um teste da hipótese de Oparin e Haldane. A hipótese 

estabelece que, as condições da Terra primitiva eram favoráveis para que reações 

químicas gerassem moléculas orgânicas, como os aminoácidos. 

Para acesso ao balão 
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Em 2008, um breve artigo  de Johnson  et 

al., 2008 descreveu refinamentos no 

experimento original de Miller-Urey. 

Nesses refinamentos, foi introduzida uma 

válvula que permitia a injeção de um fluxo 

de gás. Tal sistema visa simular as 

condições encontradas próximas às 

erupções vulcânicas, como na figura ao 

lado. Em tal situação HCN, aldeídos e 

cetonas  participam na síntese de 

aminoácidos. Tais aminoácidos podem ter 

acumulado em áreas sujeitas às mares e 

em contato com sufato de carbonila, um 

gás comum em erupções, ter sofrido 

polimerização. A polimerização de 

aminoácidos permite a formação de 

proteínas. 

Fonte:  Johnson, A.P. , Cleaves, H.J. , Dworkin, J.P.,  

Glavin, D.P., Lazcano, A.,  Bada,  J.L.  The Miller 

Volcanic spark discharge experiment.  Science,  Vol. 

322, 404. 
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Na nova configuração experimental, foram 

gerados cinco aminoácidos e amina, não 

encontrados no experimento original de 

Miller-Urey. Foram usadas técnicas de 

cromatografia e espectrometria de 

massas para a análise do material 

produzido no experimento. A análise 

permitiu uma grande precisão nos 

resultados. O gráfico ao lado mostra a 

razão molar dos componentes 

identificados no novo experimento. Vemos 

que o aminoácido glicina, seguido de 

alanina são majoritariamente formados no 

experimento de 2008. 

Fonte:  Johnson, A.P. , Cleaves, H.J. , Dworkin, J.P.,  Glavin, 

D.P., Lazcano, A.,  Bada,  J.L.  The Miller Volcanic spark 

discharge experiment.  Science,  Vol. 322, 404. 
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Razão molar 
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Há aproximadamente 4 bilhões de anos 

atrás a Terra era um planeta quente e sem 

vida. O sistema solar apresentava 

abundância de meteoros, restos da 

formação do sistema solar, que 

bombardearam a jovem Terra. Esse 

bombardeio trouxe as moléculas básicas 

da vida, os tijolos fundamentais que 

seriam usados na formação da primeira 

forma de vida na Terra. A análise de 

meteoritos, que ainda caem na Terra, 

como o de Muchison, nos revelaram a 

presença de aminoácidos (tijolos básicos 

de proteínas) e bases nitrogenadas 

(tijolos básicos de ácidos nucleicos).  

Meteoritos podem apresentar bases nitrogenadas que foram 

nucleotídeos, o tijolo molecular básico das moléculas de 

DNA e RNA. 

Disponível em: 

<http://solarsystem.nasa.gov/scitech/display.cfm?ST_ID=242

6> . 

Acesso em: 27 de março de 2018. 
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Visão artística do bombardeio de moléculas orgânicas na Terra. 

Disponível em:  

<http://www.nasa.gov/centers/goddard/images/content/317844

main_PNAS_new_jpg.jpg> . 

Acesso em: 27 de março de 2018. 

  

Além disso, meteoros e meteoritos, ao 

passar pela atmosfera terrestre podem ter 

forçado reações químicas, que levaram à 

formação de moléculas orgânicas e 

reações de polimerização. Tais reações 

levam à formação de proteínas (polímero 

de aminoácidos) e ácidos nucleicos 

(polímero de nucleotídeos). Outra 

possibilidade, é que os meteoritos podem 

ter vaporizados rochas, o que levou à 

formação de moléculas orgânicas. 

Resumindo, os meteoritos que atingiram a 

Terra podem ter fornecido uma “biblioteca” 

inicial de moléculas orgânicas que 

favoreceram o surgimento da vida. 
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Dois resultados interessantes podemos 

tirar sobre a origem das moléculas 

orgânicas. 

 

1) Aminoácidos encontrados em proteínas 

são do tipo L. 

 

2) Síntese de aminoácidos (aa) no 

experimento de Miller-Urey leva a uma 

mistura idêntica das duas formas, (50 % 

de aminoácidos de cada tipo). 

 

 

Tais resultados levam a uma questão. 

 

 

Por que somente aminoácidos do tipo 

L são encontrado em proteínas? 

Quiralidade dos aminoácidos. 

Disponível em: 

<http://www.astrobio.net/pressrelease/2641/giving-life-a-

hand>. 

Acesso em: 27 de março de 2018. 
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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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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 16 

Ligação Covalente 



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 C R1                                     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 



Interação hidrofóbica é literalmente “temor à água” tal interação 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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Interação Hidrofóbica 



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. 20 

Interação de van der Waals 



Ligações de hidrogênio é uma interação 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. 

C O N H 
Doador Aceitador 

r 
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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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Hélice Alfa 



A distância, ao longo do eixo da hélice 

alfa, entre dois carbonos alfas 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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Hélice Alfa 



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 alfas, 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 

alfas os seguintes resíduos de 

aminoácidos (regra do LEMA): 

 

Leucina (L), 

Glutamato (E), 

Metionina (M) e 

Alanina (A) 

 

 

 

 

 

 

Normalmente ausentes em hélices alfas 

(regra do PIGS): 

Prolina (P), 

Isoleucina (I), 

Glicina (G) e 

Serina (S) 24 

Hélice Alfa 



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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Hélice Alfa 



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 alfas, 

para geramos uma representação gráfica 

da estrutura. 

 

  Representação gráfica: CPK. Código de acesso PDB:1VXA 

N 

C 
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Hélice Alfa 



As representações abaixo mostram os carbonos alfas da estrutura conectados, o 

que facilita a visualização das hélices. Vemos na estrutura diversas hélices, num 

total de 8. Usamos o programa VMD com as opções trace, new cartoon e cartoon, 

respectivamente. Estão destacados nas figuras o início (terminal N, ou amino-

terminal) e o final (terminal C ou carboxi-terminal). 

  

N 

C 
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Hélice Alfa 

N 

C 

N 

C 

Representação Trace  Representação New Cartoon  Representação Cartoon 



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: 27 de março de 2018. 

Foto da Physeter catodon. (cachalote) 
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Mioglobina 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/pictures/Physeter_catodon.html
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/pictures/Physeter_catodon.html


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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Mioglobina 

Fe 



As fitas betas 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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Fita Beta 



N 

C 

Ligação de hidrogênio 

C 

N 

A disposição próxima das fitas betas 

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 betas. 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 betas 

com várias fitas. 

 

  

N 

C 
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Fita Beta 



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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Fita Beta 



Outra possibilidade de formarmos folhas 

betas é com fitas betas alternadas, como 

mostrado na figura ao lado. Na folha ao 

lado temos 3 fitas betas, 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 betas. 
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Fita Beta 



N 

C 

Na representação com vetores fica claro a 

alternância do sentido das fitas betas. 

 

  

34 

Fita Beta 



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,  na estrutura da 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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Níveis Estruturais de Proteínas 



Uma forma de armazenarmos informações sobre a estrutura primária de uma proteína, 

é usar um arquivo texto simples, onde o códigos de uma letra são armazenados. A 

primeira letra é o resíduo de aminoácido do terminal amino, a segunda letra é o 

resíduo de aminoácido ligado ao primeiro, e assim sucessivamente até o último 

resíduo de aminoácido que está no terminal carboxilíco. Um dos formatos mais usados 

é chamado formato fasta, pois um dos primeiros programas usados para busca em 

base de dados de sequência recebe este nome (fasta). Abaixo temos o arquivo fasta 

para a estrutura primária da cadeia beta da hemoglobina humana. 
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>2HBS:B|PDBID|CHAIN|SEQUENCE 

VHLTPVEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAV

MGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDN 

LKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVA

GVANALAHKYH 

Linha de identificação da proteína (não contém aminoácidos) Onde inicia a sequência (terminal N) o aminoácido Valina 

Onde termina a sequência (terminal C) o aminoácido Histidina 

Níveis Estruturais de Proteínas 



Todo arquivo fasta inicia com o símbolo “>”, é um símbolo usado para marcar a linha 

de identificação, as outras linhas mostram a estrutura primária da proteína. O formato 

fasta pode ser usado também para armazenar estruturas primárias de ácidos 

nucleicos, só que neste caso teremos nucleotídeos, ao invés de resíduos de 

aminoácidos.  
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>2HBS:B|PDBID|CHAIN|SEQUENCE 

VHLTPVEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAV

MGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDN 

LKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVA

GVANALAHKYH 

Linha de identificação da proteína (não contém aminoácidos) Onde inicia a sequência (terminal N) o aminoácido Valina 

Onde termina a sequência (terminal C) o aminoácido Histidina 

Hemoglobina 



A partir da elucidação da estrutura 

tridimensional da hemoglobina, uma 

proteína formada preponderantemente 

por hélices alfas, foi possível identificar as 

bases estruturais da patologia conhecida 

como anemia falciforme. Tal doença é 

caracterizada pela mutação de um 

resíduo de aminoácido da hemoglobina. A 

mutação é de glutamato para valina, na 

posição 6 da cadeia beta (Glu  Val). A 

hemoglobina tem a função de transportar 

oxigênio dos alvéolos pulmonares até as 

células receptoras. 
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Estrutura cristalográfica da hemoglobina humana. Código 

PDB: 2HBS. 

>2HBS:B|PDBID|CHAIN|SEQUENCE 

VHLTPVEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAV

MGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDN 

LKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVA

GVANALAHKYH 

Hemoglobina 



Se usarmos o diagrama de Venn dos 

aminoácidos, podemos ver que tal 

mudança é de um resíduo ácido e polar 

(glutamato) para um hidrofóbico (valina).  

 

       

Gly 

Ala 

Val 

Leu 

Ile 

Phe Trp 

Met 
Pro Cys 

Ser 

Thr 

Tyr 
Asn 

Gln 

Asp Glu 

His Lys 

Arg 
Hidrofóbicos 

Alifáticos 

Aromáticos 

Com enxofre 
Polares 

Ácidos 

Básicos 
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Hemoglobina 



A hemácia, sem a hemoglobina com esta 

mutação (HbA), passa facilmente pelos 

capilares, realizando a liberação de 

oxigênio nas células (figura ao lado 

superior). A hemácia (com a hemoglobina 

que apresenta a mutação), ao passar 

para forma desoxigenada, muda sua 

forma de disco para uma forma de foice 

(figura de baixo). Tal forma é mais rígida, 

dificultando a circulação da hemácia.  

 

       

Imagem disponível em: < 

http://sickle.bwh.harvard.edu/scd_background.html 

> 

Acesso em: 27 de março de 2018. 
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Hemoglobina 

http://sickle.bwh.harvard.edu/scd_background.html
http://sickle.bwh.harvard.edu/scd_background.html


ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula. 4a  edição. Artmed editora, Porto 

Alegre, 2004 (Capítulo 3). 

 

HARVEY, R. A. FERRIER D. R. Bioquímica Ilustrada. 5ª Ed. Porto Alegre : Artmed, 

2012. 520 p. Disponível neste link. 

 

 

PURVES, W. K., SADAVA, D., ORIANS, G. H., HELLER, H. G. Vida. A Ciência da 

Biologia. 6a ed. Artmed editora. 2002. 

 

 

41 

Referências Bibliográficas 


