
PROTEÍNAS



O QUE É UMA PROTEÍNA?

 Macromoléculas que agem em processos biológicos como:

 Mediação por catálise proteica, transporte de outras moléculas,  controle de  
condições intra/extra celulares e  transporte de informações celulares.

 Estruturas de acordo com o nível de organização:

 Primária, Secundária, Terciária e Quaternária



ESTRUTURA PRIMÁRIA

 Consiste em uma sequencia de aminoácidos da sua cadeia
polipeptídica :

 A ruptura das ligações peptídicas pode ocorrer através de
hidrólise química ou enzimática, liberando aminoácidos
livres ou fragmentos menores chamados de peptideos.



ESTRUTURA SECUNDÁRIA

 Começam as estruturas tridimensionais, as quais 
são consequencia de forças intramoleculares 
entre os resíduos.

 Tipos de arranjo:

  - Hélice

 Folhas- 

 Dobras/Loops /Alças



- HÉLICE

UMA ESTRUTURA HELICOIDAL

 A força estabilizadora é a ponte de hidrogenio que ocorre
entre os átomos de oxigênio dos carbonilas (C=O) e os
átomos de hidrogénio das amidas (N-H) da cadeia
principal. Logo, as cadeias laterais de projetam para fora.



INFLUENCIAS NA

ESTABILIDADE DA -HÉLICE

 Volume das cadeias laterais

 Repulsão eletrostática das cadeias laterais (R)

 Presença de Glicina e Prolina (forçam o dobramento 
da cadeia, rompendo a estrutura regular de hélice)

Glicina muita flexibilidade, e tende a assumir 

estrutura enovelada diferente de uma hélice

Prolina  Nitrogênio faz parte de um anel rígido, não 
podendo haver uma rotação em volta do carbono 
principal, o que desestabiliza a hélice.

*Não possui nenhum H substituinte que possa participa de ligaçõs de H ou de outros resíduos
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FOLHA - 

 Possui a forma de tira de papel dobrada em pregas: 

Anti-paralela                                            Paralela



FOLHA - 

 uma hélice bastante estendida que não 
assumi mais o papel de espiral 

 As pontes de hidrogênio são formadas 
entre segmentos adjacentes da cadeia 
polipeptídica

 Cadeias laterais de aminoácidos 
adjacentes projetam-se em direções 
opostas (a partir da estrutura em zigue-
zague) criando um padrão alternado



LOOPS/DOBRAS/ALÇAS

 Conexão entre folhas- ou -Hélices, ou seja, 
trechos que conectam segmentos de estruturas 
secundárias

 A maioria das voltas reversas  envolve 4 resíduos 
consecutivos de aminoácidos

 Mais flexíveis e expostos ao solvente

Exemplo: conexão entre  duas folhas - 



LOOPS/DOBRAS/ALÇAS

 Resíduos de Prolina e Glicina aparecem 
frequentemente em loops:

 Glicina: devido ao fato de ser pequeno e flexível

 Prolina: devido ao fato da ligação peptídica 
resultante  assumir configuração cis (nitrogenio 
imínico), uma forma suscetível de se dobrar.



ALÇA 

 Quase todas as proteínas com mais de 60
resíduos tem uma ou mais alças de 6 a 16
residuos (alças )

 Essas alças são quase sempre localizadas na
superfície da proteína, e desempenham uma
função importante nos processos de
reconhecimento



ESTRUTURA SUPRASECUNDÁRIAS/ 

MOTIVOS

 Estrutura intermediária entre secundaria e 
terciaria

 Combinação de segmentos que se repelem ao 
longo da proteína, combinando estruturas  -
hélice e folhas- 

 Exemplo: Chaves-Gregas e Barril-



PROTEÍNAS FIBROSAS E

GLOBULARES

 Proteínas Fibrosas: possui função protetora, conectiva ou de suporte
nos organismos vivos. Com um único tipo de estrutura. Tipicamente
contem altas proporções de estrutura secundaria regular ( folha beta
pregueada ou alfa helice)

 Cadeias polipeptídicas arranjadas em folhas ou feixes.

Queratina           Colágeno 



PROTEÍNAS FRIBROSAS E

GLOBULARES

 Proteínas Globulares: podem conter vários tipos de
estruturas (alfa-hélices, folhas-beta, e outros). cadeias
polipeptídicas enoveladas em formas esféricas ou
globulares .Ex: proteínas de transporte, enzimas, proteínas
motoras, proteínas regulatórias

mioglobina
Citocromo c         Lisozima       Ribonuclease



MIOGLOBINA

 Proteína de ligação do Oxigênio

 Presença do grupo HEME  encaixado entre as hélices, o grupo 
precisa do sexto ligante, o oxigênio:

Grupo Heme



QUESTÕES INTERESSANTES:

 O grupo Heme se liga apenas ao Oxigenio?

R: Não! Pode se ligar tambem ao CO,NO, e H2S.

*Compostos que possuem maior afinidade, embora 
tóxicos.

 Veja a semelhança:



FUNÇÃO DAS PROTEÍNAS



ESTRUTURA TERCIÁRIA

 Estrutura resultante do empacotamento de vários elementos 
de estrutura secundária

 Aumento do número de pontes de hidrogênio e menor 
exposição ao solvente

 Forças  atuantes nessa estrutura:

Ligações Covalentes (a única que existe é a  PONTE   DISSULFETO)

Interações Hidrofóbicas  (ou Forças Hidrofóbicas)

Pontes de Hidrogenio

Ligações eletrostáticas entre cargas opostas (LIGAÇÃO MAIS 
FORTE QUE PODE   HAVER  NA ESTRUTURA TERCIÁRIA!

(também   chamadas   de   Pontes   Salinas ou Ligações  iônicas)



A ESTABILIDADE É FEITA POR

ESSE TIPO DE INTERAÇÕES:



ESTRUTURA TERCIÁRIA: 

TIPOS DE INTERAÇÕES



ESTRUTURA TERCIÁRIA: 

TIPOS DE INTERAÇÕES



EXEMPLO DE ESTRUTURA

TERCIÁRIA



PERCEBA A DIFERENÇA ENTRE A

TERCIÁRIA E A QUATERNÁRIA!

terciaria

quaternaria



RESUMINDO:

Estrutura primaria

Estrutura Secundária

Estrutura Terciária

Estrutura Quaternária



COISAS IMPORTANTES:

 Saber diferenciar as estruturas através das ligações existentes 
nas mesma, conformação e arranjo.

 Os aminoácidos influenciam nas propriedades física e 
químicas das proteínas, pois cada um possui uma propriedade 
física e química diferente.

 Saber quem são as proteínas fibrosas e globulosas. 

 Entender a função do grupo heme

 Saber a função das principais proteínas e sua estrutura:

- mioglobina, citocromo c, -queratina , colágeno,...


