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RESUMO 

 

    O trabalho realizado teve como propósito estudar a interação de um peptídeo 

racionalmente projetado, o P11-4, cujo grau de auto-associação molecular depende do pH, 

com as membranas modelo, por meio da utilização da espectroscopia de infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR). Dois tipos de membranas lipídicas modelo foram utilizados, 

sendo uma delas formada pelo lipídeo DPPC (Dipalmitoilfosfatidilcolina) com grupo cabeça 

zwitteriônico e, portanto eletricamente neutra e outra formada pelo lipídeo DPPG 

(Dipalmitoilfosfatidilglicerol) com grupo cabeça aniônico e, portanto negativamente 

carregado. Os resultados evidenciaram que na faixa de pH 6.0-8.0 estudada o peptídeo P11-4 

apresenta características espectrais que reportam a presença de peptídeos com conformação 

folha beta antiparalela (bandas em 1619 cm
-1

 e 1680-1685 cm
-1

), bem como características 

espectrais que reportam a existência de estruturas peptídicas desordenadas (bandas em torno 

de 1644 cm
-1

). Pode-se verificar que ao aumentar o pH das soluções aquosas ocorre a 

desestruturação das nanoestruturas previamente formadas pelo peptídeo em pH ácido. 

De acordo com os resultados obtidos a partir do FTIR, constatou-se que o peptídeo 

teve seu comportamento modulado pela interação com as membranas modelo. Assim pode-se 

verificar que ambas as membranas lipídicas causam um efeito sobre o estado de organização 

do P11-4 em diferentes valores de pH 6.0, 7.0 e 8.0, com a membrana lipídica de DPPG 

apresentando resultados mais proeminentes, especialmente em meio básico. 

Esses resultados têm importância para o desenvolvimento de novos materiais 

nanoestruturados biomoleculares a partir do entendimento físico-químico dos sistemas 

moleculares auto-organizáveis. 

Palavras-chave: peptídeos auto-organizáveis, membranas modelo, nanomateriais. 
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ABSTRACT 

 

The current work aimed at to study the interaction of rationally designed peptide, the 

P11-4, whose degree of molecular self-association depends on pH, with model membranes 

employing Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Two types of model lipid 

membranes were used, one formed by the DPPC lipid with a zwitterionic headgroup and, 

consequently electrically neutral, and the other type formed by the DPPG lipid with an 

anionic headgroup, and therefore negatively charged. The results showed that in the pH 6.0-

8.0 range the peptide P11-4 shows spectral features that evince the presence of peptides with 

antiparallel beta-sheet conformation (bands at 1619 cm
-1

 and 1680-1685 cm
-1

), as also spectral 

features that indicate the existence of random coil conformation (bands around 1644 cm
-1

). It 

was demonstrated that by raising the aqueous solution pH occur disassembly of the 

nanostructures formed by the peptide at lower pH values. According with the results obtained 

by FTIR, it was found that the peptide had its behavior modulated by the interaction with the 

model membranes. So, it was observed that both types of model lipid membranes caused an 

effect on P11-4 molecular organization state under different pH values, pH 6.0, 7.0 e 8.0, with 

DPPG lipid membranes showing the most prominent results on basic environment. Such 

results have importance for the development of novel biomolecular nanostructured materials 

by the physico-chemical understanding of self-organizing molecular systems. 

 

Keywords: peptides self-assembly, model membranes, nanomaterials. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da nossa civilização, os materiais já eram utilizados para melhorar e 

facilitar a vida dos seres humanos. Há muito tempo atrás, os materiais utilizados eram os 

chamados materiais naturais, materiais que eram encontrados de uma forma natural dentro do 

habitat natural do homem, tais como, madeiras, pedras, ossos, peles de animais, entre outros.  

Mais adiante, cerca de cinco mil anos antes de Cristo, o homem passou a fazer os 

primeiros utensílios domésticos com argilas (materiais cerâmicos primitivos) e, logo depois, 

passou a produzir os primeiros utensílios a partir de metais e ligas, desenvolvendo o arado, a 

carroça, as embarcações a vela. No início da era cristã o homem conhecia sete metais: cobre, 

prata, chumbo, estanho, ferro, mercúrio e ouro. Até meados do século XIX, o conhecimento 

existente acerca dos materiais era essencialmente empírico, ou na sua melhor forma, resultado 

de alquimia. A partir de então, passos maiores começaram a ser dados, devido à possibilidade 

da observação ao microscópio, então recentemente descoberto, permitindo estudos mais 

sistemáticos e, desta forma, rumando ao domínio dos materiais e de seus processos de 

fabricação e transformação, dando origem à Ciência dos Materiais e, posteriormente, à 

Engenharia de Materiais. Hoje, dispõe-se de aproximadamente 50.000 materiais que 

compõem o cenário industrial moderno, classificados em cinco grandes grupos: os metais, as 

cerâmicas, os polímeros, os semicondutores e os compósitos (GOMES, 2003). 

A ciência tornou-se fortemente interdisciplinar e tem cada vez mais impacto na 

tecnologia. Uma das áreas das ciências que maior desenvolvimento teve no século passado foi 

a da ciência dos materiais. Esta é uma das áreas mais importantes para o avanço da civilização 

moderna, já que uma grande quantidade de problemas humanos tem a ver com a utilização de 

materiais. O desenvolvimento de novas tecnologias está associado e está diretamente 
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relacionado com o desenvolvimento de novos materiais. Uma das metas da ciência dos 

materiais é a de poder desenvolver materiais com características bem determinadas (GOMES, 

2003). 

O termo Novos Materiais começou a ser utilizado com maior frequência nas três 

últimas décadas; refere-se não só a materiais recém-descobertos ou desenvolvidos, mas 

também aos materiais já há mais tempo conhecidos, mas que hoje são fabricados com maior 

qualidade e elevado desempenho funcional, em decorrência do domínio e das melhores 

condições de controle dos processos de fabricação alcançado nas últimas décadas. O avanço 

está intimamente ligado ao desenvolvimento de novas técnicas de análise e controle, bem 

como ao desenvolvimento de equipamentos hoje disponíveis aos pesquisadores. 

Nos dias atuais, existe uma necessidade muito grande de criar novos materiais, sejam 

eles semicondutores, metálicos, cerâmicos, naturais ou artificiais, mas todos com os mesmos 

propósitos de obter novas propriedades físicas e propriedades específicas para aplicações bem 

definidas (GOMES, 2003). 

Dentre os materiais de elevado interesse tecnológico e com potencial de utilização no  

futuro, destacam-se os materiais nanoestruturados (tradução do termo inglês nanostructured 

materials, NMs), isto é, materiais com estrutura ultrafina, que se situa numa escala 

nanométrica (1 nm= 10
-9

 m) (GOMES, 2003). 

Na área emergente de nanobiotecnologia uma abordagem extremamente interessante 

e promissora é o da produção de peptídeos auto-organizáveis racionalmente desenhados. 

Esses peptídeos vêm apresentando características muito interessantes, como por exemplo, 

formação de fibras, de géis, de vesículas e nanotúbulos peptídicos, etc., que podem ser 

moduladas por parâmetros físico-químicos, sendo que o comportamento em solução desses 

peptídeos tem sido estudado em detalhe. No entanto, com raríssimas exceções, praticamente 
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não há estudos destes peptídeos auto-organizáveis na presença de membranas lipídicas. Tais 

estudos são cruciais para a aplicação desses peptídeos em biomedicina, e bioengenharia 

molecular. 

O peptídeo P11-4 já está tendo algumas aplicações na área da saúde, como por 

exemplo, no tratamento dentário. Pesquisadores da Universidade de Leeds descobriram uma 

maneira livre de dor de combater a cárie dentária, que reverte os danos do ataque bacteriano e 

reconstrói dentes como novos, utilizando filmes formados pela agregação do P11-4 em pH 

ácido. Recentemente, a técnica foi testada em um pequeno grupo de adultos que apresentavam 

os primeiros sinais de cárie. Os resultados deste pequeno experimento mostraram que o P11-4 

pode realmente reverter à lesão cariosa e regenerar os tecidos dentários (GOULD, 2011). 

Esta dissertação visa o estudo das interações moleculares de peptídeos racionalmente 

projetados auto-organizáveis que respondem a mudança de pH com sistemas biomiméticos 

por meio de técnicas físico-químicas. 

Através do emprego de técnicas espectroscópicas pretende-se obter informações a 

nível molecular e físico-químico sobre as propriedades conformacionais dos peptídeos, bem 

como sobre a solubilidade e auto-associação dos mesmos na presença de modelos 

biomiméticos. Os sistemas biomiméticos empregados são agregados supramoleculares 

decorrentes da auto-organização (bio)molecular, desse modo a interação de tais sistemas com 

peptídeos auto-organizáveis permitirá a obtenção de novos nanocompósitos com grande 

potencial de uso biomateriais nanoestruturados para aplicações nanobiotecnológicas, tais 

como superfícies biofuncionalizadas, recobrimentos antimicrobianos, sistemas de entrega 

controlada de fármacos, entre outros.  

O entendimento dos aspectos estruturais e funcionais de estruturas biológicas complexas 

requer uma abordagem físico-química que vise a compreensão em nível molecular de 
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processos de auto-organização hierárquica, e de como esses processos são influenciados pela 

presença de outros sistemas, como polímeros, surfactantes, membranas lipídicas modelo, 

superfícies sólidas, etc. Esse entendimento físico-químico dos sistemas moleculares auto-

organizáveis é crucial para o desenvolvimento de novos materiais nanoestruturados 

biomoleculares e biomiméticos. 

Outra importante vantagem é que as propriedades resultantes desses materiais 

supramoleculares frequentemente decorrem dos blocos individuais monoméricos. Isso permite 

criar uma nova classe de materiais com funções específicas projetadas através de engenharia 

molecular. 
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2 OBJETIVO 

2.1 Objetivos gerais 

 

 Estudar a auto-associação e a interação molecular de peptídeos racionalmente 

projetados, representado por peptídeos auto-organizáveis que respondem às mudanças 

de pH, na presença de sistemas biomiméticos representados por membranas lipídicas 

modelo.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Obter informações a nível molecular e físico-químico sobre as propriedades 

conformacionais do peptídeo P11-4, bem como sobre a auto-associação do mesmo em 

presença de sistemas biomiméticos utilizando a Espectroscopia de Infravermelho com 

Transformada de Fourier. 

 

 Pretende-se explorar a versatilidade e as propriedades de ambos os sistemas (peptídeos 

auto-organizáveis e os sistemas biomiméticos) sob o ponto de vista 

nanobiotecnológico no desenvolvimento de nanocompósitos funcionais.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Importância dos Materiais Moles (Soft Materials) 

 

A humanidade tem explorado a tecnologia da matéria através dos tempos. Por muitos 

milênios, contamos com alguns materiais como a madeira ou metais que foram sujeitos a 

processamento para fornecer objetos úteis. 

Os materiais têm sido projetados para aplicações baseado em um profundo 

entendimento de propriedades moleculares. O século XX assistiu ao desenvolvimento de 

novos tipos de materiais, especialmente polímeros, que na forma de plásticos têm sido usados, 

em muitas aplicações. Não esquecendo o surgimento de uma importante classe de materiais 

inorgânicos, semicondutores, na segunda metade deste século (HAMLEY, 2007). 

No entanto, parece justo dizer que muitas propriedades dos materiais rígidos são 

agora bem entendidas enquanto ainda estamos apenas começando a entender as propriedades 

dos materiais moles (Soft Materials). Por exemplo, inspirados pela natureza, estamos apenas 

começando a ser capazes de projetar estruturas complexas formadas por biopolímeros ou 

explorar a nanotecnologia para a fabricação de dispositivos baseados na auto-organização de 

polímeros. Nesse novo milênio, parece seguro prever a importância crescente dos materiais 

moles, projetados de maneira a gerar produtos que são apenas sonho no momento (HAMLEY, 

2007).  

A idéia de uma abordagem unificada para os materiais moles só ganhou terreno 

recentemente (HAMLEY, 2007). Sua natureza altamente interdisciplinar, envolvendo 
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aspectos de física, química, ciência de materiais, bioquímica e várias áreas da engenharia 

fazem disso um grande desafio. 

Materiais moles são importantes na fabricação de muitos produtos, tais como 

detergentes, tintas, plásticos, produtos de higiene pessoal, alimentos, argilas, e géis, materiais 

biocompatíveis para o uso em bioengenharia, além de aplicações em eletrônica molecular. 

(HAMLEY, 2007). 

 

3.2 Sistemas Biomiméticos 

 

Diversas biomoléculas tais como peptídeos, toxinas e proteínas, além dos compostos 

bioativos não proteicos têm como principal sítio de ação a membrana celular. Entre os 

assuntos centrais da ciência moderna estão à compreensão dos mecanismos moleculares e 

características de peptídeos e proteínas em membranas celulares, tais como afinidade, 

partição, ligação e atividade funcional, como, por exemplo, a extensão e o significado da 

formação de um poro transmembranar. Além do mais, entre 50-85 % de todos os alvos de 

drogas e compostos farmacológicos da próxima década serão proteínas de membranas, sendo 

elas mesmas potenciais elementos para serem utilizadas como sensores, detectores e 

dispositivos de controle em eletrônica molecular. 

Devido à alta complexidade das membranas celulares combinadas com as 

dificuldades encontradas quando se tenta trabalhar com sistemas celulares, é no momento 

impossível estudar e obter informações em nível molecular e físico-químico de biomoléculas 

em membranas biológicas. Uma maneira engenhosa de contornar tais dificuldades foi o 

desenvolvimento de sistemas biomiméticos (Fig. 1) tais como micelas, monocamadas de 
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Langmuir, filmes de Langmuir-Blodgett (LB), bicamadas lipídicas planas (suspensas ou 

suportadas em sólido), vesículas lipídicas e de surfactantes de cadeia dupla, onde se pode 

estudar uma única espécie biomolecular por vez, sem que ocorra a interferências de elementos 

indesejados, sendo assim possível caracterizar as interações moleculares de peptídeos, 

proteínas, carboidratos, fármacos, etc. com membranas (SCHREIER et al., 2000; JELINEK & 

KOLUSHEVA, 2005; MAGET-DANA, 1999; DYNAROWICZ-LATKA et al., 2001; 

SALAY & SCHREIER, 2004; SALAY & CARMONA-RIBEIRO, 1999, 1998; SALAY et 

al., 2009, 2011). Esta abordagem permite investigar uma propriedade particular de uma 

biomolécula do ponto de vista estrutural (ex., conformação do peptídeo) e também do ponto 

de vista dinâmico ou funcional (ex., formação e atividade de canais iônicos). Sistemas 

biomiméticos de membranas vêm sendo cada vez utilizados sob o enfoque da ciência e 

tecnologia de materiais como biomateriais nanoestruturados (PARIKH & GROVES, 2006; 

CASTELLANA & CREMER, 2006; HIRANO-IWATA et al., 2008).  

 

3.2.1 Bicamadas Lipídicas Planas 

 

Bicamadas lipídicas planas (BLPs, também conhecidas como Black Lipid 

Membranes BLMs) constituem-se de filmes finos de lipídeos construídos através de uma 

pequena abertura circular separando duas câmaras contendo soluções iônicas. A técnica BLM 

se baseia em medições de condutância para estudar a formação de poros e canais dentro da 

membrana modelo e sua permeabilidade relativa. O uso de BLMs também fornece 

informações sobre a seletividade iônica dos poros / canais formados por peptídeos e proteínas. 

(TIEN & DIANA, 1968; JELINEK & KOLUSHEVA, 2005). Representam uma abordagem 



 

9 

 

versátil e poderosa para investigar as propriedades funcionais de poros transmembranares e 

são atualmente objeto de intensos estudos para o uso de nanoporos peptídicos e protéicos 

como elementos principais de sistemas de sensoriamentos estocástico para a detecção em 

nível molecular (single molecule detection) de metais, açúcares, toxinas, fármacos e até 

mesmo sequenciamento de DNA. Neste tipo de sensoriamento, a corrente iônica que passa 

através de um poro individual é monitorada na presença de analitos e a informação sobre a 

identidade dos analitos, bem como sua concentração é obtida (GU et al., 1999; BAYLEY & 

CREMER, 2001; KARGINOV et al., 2005; CLARKE et al., 2009).  

 

3.2.2 Vesículas Multilamelares 

Vários modelos de sistemas biomiméticos já estão sendo estudados. As vesículas 

multilamelares, são um dos tipos de sistema biomimético constituídos por bicamadas lipídicas 

formando uma “grande esfera”, sendo possível estudar as influências dessas bicamadas na 

organização estrutural de proteínas e peptídeos incorporados e/ou em contato com estas, bem 

como o estudo da suposta localização de compostos como drogas e peptídeos que interagem 

nessas bicamadas (MARTINI & DISALVO, 2001). Vesículas multilamelares (MLVs) têm 

sido usadas para estudar vários aspectos da permeação da membrana por peptídeos e seus 

mecanismos bactericidas. MLVs mantêm a organização da bicamada lipídica das membranas 

celulares (Fig. 1) e, portanto, poderiam servir como um modelo útil para estudar a associação 

de peptídeos e os efeitos induzidos dentro da bicamada. As principais vantagens das MLVs 

para a elucidação da membrana são frequentemente relacionadas com as técnicas bioanalíticas 

empregadas para investigar as interações peptídeo-membrana, como a Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN) de estado sólido, calorimetria e difração de raio X (JELINEK & 

KOLUSHEVA, 2005). 
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3.2.3 Vesículas Unilamelares  

 

Outro tipo de sistema biomimético são as chamadas vesículas unilamelares que têm 

sido bastante utilizadas para a realização de estudos de membrana em geral. 

Tradicionalmente, vesículas unilamelares foram divididas em três grupos: vesículas 

unilamelares pequenas (SUVs), vesículas unilamelares grandes (LUVs) e vesículas 

unilamelares gigantes (GUVs). (JELINEK & KOLUSHEVA, 2005) 

A preparação das diferentes classes de vesículas unilamelares depende do tipo de 

lipídios utilizado e dos métodos experimentais (LICHTENBERG & BARENHOLZ, 1988). 

Vesículas unilamelares grandes (LUVs) têm sido geralmente preferidas como sistemas 

modelo para o estudo de processos biofísicos em membranas devido a sua curvatura que é 

mais semelhante a das células reais (KAHYA et al., 2000; MATSUDA et al., 1997). 

 

3.2.4 Monocamadas de Langmuir 

 

Filmes nanoestruturados de materiais orgânicos também estão sendo estudados 

extensivamente, principalmente devido ao controle de suas propriedades no nível molecular 

.Moléculas anfifílicas podem se orientar na interface de uma subfase aquosa com uma fase 

gasosa ou uma fase líquida para minimizar sua energia livre. O filme interfacial resultante tem 

a espessura de uma molécula e é comumente chamado de “camada monomolecular” ou 

simplesmente “monocamada”. (MAGET-DANA, 1999; DYNAROWICZ-LATKA et al., 

2001; TAMM, 2002). Em geral, as investigações usando tais sistemas têm produzido 
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informações sobre as propriedades cooperativas dos peptídeos / lipídios interagindo, bem 

como a organização e rompimento das camadas lipídicas. Em muitos casos, análises 

morfológicas e físicas de filmes Langmuir / conjuntos AMPs (Peptídeos anti Microbianos) 

foram realizados através de métodos termodinâmicos e técnicas microscópicas. Sólido 

suportando monocamadas lipídicas e bicamadas têm sido sistemas muito populares de 

membranas biomimético, uma vez que permitem examinar as interações peptídeo / lipídio / 

água, enquanto ao mesmo tempo limita o movimento de lipídios através da imobilização de 

superfície. E, além disso, bicamadas suportadas em substratos sólidos tornaram-se 

particulamente útil para investigar estruturas secundárias e orientações de peptídeos em 

ambientes lipídicos, usando técnicas espectroscópicas, como espectroscopia de infravermelho 

por Transformada de Fourrier no modo de refexão total atenuada (ATR-FTIR) (JELINEK & 

KOLUSHEVA, 2005). Uma variante dessa técnica empregada para a fabricação de tais filmes 

suportados em sólidos é a de técnica de Langmuir-Blodgett (LB), que permite a deposição de 

filmes camada por camada, em que cada camada pode ter espessura de uma única molécula. 

Nesta técnica, um filme monomolecular, em geral, é formado sobre uma superfície de uma 

subfase aquosa, denominado filme de Langmuir, e depois transferido para um substrato 

sólido, através da imersão e retirado do substrato, verticalmente, da subfase. A repetição dos 

processos de imersão e retirada permite a deposição de multicamadas, que podem ser alta-

mente organizadas. Os materiais tradicionais empregados com a técnica LB são os anfifílicos, 

com partes polares e apolares bem definidas, tais como os ácidos graxos, álcoois, ésteres e 

fosfolipídios de cadeias longas. Várias aplicações têm sido sugeridas para os filmes LB, quase 

sempre explorando suas características de filmes ultrafinos e com controle da arquitetura 

molecular. Para as aplicações, todavia, geralmente são usados materiais não anfifílicos e até 

macromoléculas (FERREIRA et al., 2004; MAGET-DANA, 1999; DYNAROWICZ-LATKA 

et al., 2001). 
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3.2.5 Micelas 

Micelas são agregados moleculares tipicamente formadas em solução, por 

lisofosfolipídeos e também surfactantes não lipídicos. Elas são formadas em acima das suas 

concentrações micelares críticas (CMC). Entre os compostos mais comuns de formação de 

micela estão a dodecilfosfocolina (DPC) e o dodecil sulfato de sódio (SDS). Apesar de 

possuírem curvaturas mais significativas que as encontradas nas membranas celulares, as 

micelas tem sido extensivamente utilizadas como sistemas biomiméticos para decifrar 

características estruturais dos peptídeos, particularmente empregando (RMN). Uma das 

vantagens de micelas para estudar a associação peptídeo / membrana foi a observação de que 

tais agregados, muitas vezes estabilizam uma conformação única de um peptídeo, ao invés de 

um conjunto de estruturas (IKURA et al., 1991). Além disso, micelas em soluções aquosas 

têm facilitado a caracterização estrutural de peptídeos incorporados usando técnicas bio-

analíticas, tais como técnicas de RMN de alta resolução, espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) e dicroísmo circular (CD). 
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Figura 1. Exemplos de membranas modelos: A) Micela invertida; B) Estrutura bicontínua; C) 

Vesículas; D) Micela Esférica; E) Micela Cilíndrica; F) Monocamada; G) Bicamada. 

(EVANS & WENNERSTRÖM, 1999). 

 

3.3 Peptídeos Auto-Organizáveis 

 

Proteínas e peptídeos são as mais versáteis espécies biomoleculares naturais devido 

sua extensa diversidade química, conformacional e funcional (BRANDEN & TOOZE, 1999). 

Peptídeos compostos de dezenas de aminoácidos possuem uma simplicidade estrutural 

(quando comparados às proteínas, que possuem de centenas a milhares de aminoácidos), mas 

têm uma grande e notável diversidade funcional, com muitos deles apresentando importantes 

funções fisiológicas e farmacológicas. 

Há várias vantagens em se trabalhar com peptídeos e que os tornam adequados como 

materiais biomoleculares, tais como: 
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a) Metodologias sintéticas modernas oferecem prontamente a síntese de qualquer 

sequência de aminoácidos entre 5 e 50 resíduos. 

 b) Enquanto a maioria das proteínas são disponíveis apenas em quantidade na faixa de 

sub-miligramas, a síntese de quantidades variando de 10 a 100 mg de peptídeos é 

relativamente fácil de ser conseguida. 

c) Peptídeos são menos susceptíveis a degradação. 

Uma abordagem extremamente interessante e promissora é o da produção de 

peptídeos racionalmente desenhados auto-organizáveis. Vários peptídeos deste tipo estão 

sendo produzidos e inclusive já sendo utilizados em aplicações nanotecnológicas (ZHANG, 

2003; RAJAGOPAL & SCHNEIDER, 2004; CHEN, 2005; RECHES & GAZIT, 2006, 

ZHAO et al., 2010). 

Uma característica comum a esses peptídeos é que eles são anfifílicos, ou seja, 

contém regiões hidrofílicas e hidrofóbicas. Muitos peptídeos anfifílicos desenhados vêm 

mostrando propriedades muito interessantes. 

Aprender a controlar com precisão os peptídeos auto-organizáveis pode ser uma 

maneira poderosa de construção de materiais nanoestruturados e dispositivos com 

combinações programáveis de funcionalidades adequadas para aplicações específicas. 

 

3.3.1 Peptídeos Surfactantes 

 

  Peptídeos surfactantes sintéticos têm sido recentemente explorados como 

nanobiomateriais em aplicações que vão desde liberação controlada de drogas e genes, 
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cuidados com a pele, nanofabricação, biomineralização, a estabilização com a camada 

protéica para a cultura de células em 3D e engenharia de tecidos (ZHAO et al., 2010). 

 

Figura 2. Exemplos de peptídeos surfactantes. Eles são (da esquerda para a direita e de cima 

para baixo): Ac–A3K–NH2, Ac–A6K–NH2, Ac–A9K–NH2, Ac–V3K–NH2, Ac–V6K–NH2, 

Ac–V6K2–NH2, Ac–A6D–OH, Ac–V6D–OH, Ac–KA6-OH, Ac–GAVILRR–NH2, 

C16H31–C4 G3S(PO4)RGD (ZHAO et al., 2010). 

 

As caudas dos peptídeos surfactantes são normalmente compostas por resíduo não-

polares de aminoácidos (G, A, V, I, L, P e F). Estes aminoácidos têm diferentes tamanhos, 

forma e hidrofobicidade (ZHAO et al., 2010). 

As cabeças hidrofílicas das moléculas também podem ser carregadas positivamente 

(H, K e R), negativamente (D e E) ou conter uma combinação de ambos (ZHAO et al., 2010). 

 



 

16 

 

3.3.2 Peptídeos Auto-Organizáveis com Conformação do Tipo Folha Beta 

 

Uma família de peptídeos auto-organizáveis (P11-1, P11-2, P11-4, P11-5, P11-8 e 

P13-2) com conformação do tipo folha beta foram racionalmente projetados para constituírem 

uma nova rota para a obtenção de estruturas poliméricas hierarquicamente organizadas em 

solução que respondem a mudança de parâmetros físico-químicos externos. Acima de uma 

concentração crítica (C
*
) em solução esses peptídeos sofrem uma auto-organização nucleada 

unidimensional a partir de uma molécula monomérica e com conformação aleatória formando 

estruturas supramoleculares torcidas com conformação de agregados do tipo folha beta 

resultando com concentração crescente na formação de uma hierarquia de estruturas 

supramoleculares, fitas helicoidais (única molécula de espessura), fitas torcidas (fitas duplas), 

fibrilas (pilhas trançadas de fitas), e fibras (fibrilas entrelaçadas) (AGGELI et al, 1997a, 

1997b; AGGELI et al., 2001; NYRKOVA et al., 2000). 

 

 

Figura 3. Modelo da auto-organização molecular dos peptídeos da família P11. As cadeias 

laterais não polares estão na cor preta, e as cadeias laterais polares são as vermelhas (DAVIES 

et Al., 2006) 
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Os peptídeos auto-organizáveis desta família podem também apresentar estruturas 

supramoleculares em forma de fita torcida, isso ocorre quando há um empilhamento de duas 

fitas helicoidais. (DAVIES et al., 2006) 

Ocorrendo o empilhamento das duas fitas helicoidais a energia elástica dessas fitas 

dá origem a uma fita torcida, devido a natureza dessas fitas helicoidais. Para as duas fitas se 

empilharem ambas diminuem a sua curvatura. 

 

Figura 4. Modelo de auto-organização hierárquica dos peptídeos da família P cuja 

organização das diversas estruturas é expressa em termos de parâmetros energéticos 

moleculares (AGGELI et al., 2001) 

As magnitudes dos parâmetros energéticos dos peptídeos auto-organizáveis são 

dependentes de uma série de variáveis, tais como, condições de solução (pH, força iônica, 

constante dielétrica) e permutações químicas e moleculares (comprimento do peptídeo, 

composição do aminoácido). Em efeito de pH, a tabela abaixo mostra como se comporta 

alguns peptídeos auto-organizáveis quando variamos o pH em determinadas soluções. 

(AGGELI et al., 2001; AGGELI et al., 2003; DAVIES et. al, 2006) 
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Peptídeo                                             Estrutura Primária                    Morfologia  

P11-1 CH3CO-Gln-Gln-Arg-Gln-Gln-Gln-Gln-Gln-Gln-Gln-Gln-Gln-NH2 Fita e fibras em pH 1-12 

P11-2 CH3CO-Gln-Gln-Arg-Phe-Gln-Trp-Gln-Phe-Gln-Gln-Gln-Gln-NH2 Fibras e fibrilas em pH 1-12 

P11-4 CH3CO-Gln-Gln-Arg-Phe-Glu-Trp-Glu-Phe-Gln-Gln-Gln-Gln-NH2 Fibrilas em pH < 7 
P11-4 CH3CO-Gln-Gln-Orn-Phe-Orn-Trp-Orn-Phe-Gln-Gln-Gln-Gln-NH2 Fibrilas em pH > 8 

 

Figura 5. Estruturas primárias e tipo de agregados supramoleculares formados pelos 

peptídeos P11-1, P11-2, P11-4 e P11-5 em função do pH (DAVIES et al., 2006). 

Já a figura abaixo, mostra o comportamento das fases dos peptídeos em soluções 

aquosas analisados em pH’s diferentes. 

 

Figura 6. Resumo do comportamento das fases dos peptídeos com onze aminoácidos na 

solução aquosa em função do pH (AGGELI et al., 2003). 
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3.4. Características do peptídeo P11-4 

 

O peptídeo P11-4 foi projetado para formar fibrilas em pH baixo e ser monomérico 

em soluções com pH elevado. Para projetar o P11-4 os resíduos de ácido glutâmico foram 

substituídos por glutaminas nas posições 5 e 7. Os grupos carboxila devem estar sem carga 

em pH ≤ 2 (VOET & VOET, 1995). Como consequência, deve haver uma carga líquida 

positiva por peptídeo devido às argininas, e assim espera-se uma dispersão estável de fibrilas. 

Em contraste, em pH alto, todos os três grupos carboxílicos estarão desprotonados 

(negativamente carregados). As forças eletrostáticas repulsivas entre os grupos carboxilas 

adjacentes nos peptídeos vizinhos devem limitar severamente a magnitude da energia de 

atração peptídeo-peptídeo levando a dissociação de fibrila em monômeros. Porém na prática 

um comportamento mais complexo é observado. Em soluções de concentração de peptídeo c= 

6.3 mM, região I na Figura 7a, géis são obtidos em 2.0 <pH<3.2. Entre 3.2 <pH<5.0 ocorre 

floculação (região II), enquanto entre 5.0<pH<7.0 prevalecem um fluido nemático 

birrefringente (região III). Em pH >7.2 fluídos isotrópicos são observados (região IV). A 

micrografia óptica (figura 7b) para solução em pH 3.0 mostra uma típica textura viscoelástica 

nemática. A microscopia eletrônica revela estruturas semelhantes a fibrila em pH<3.2 (figura 

7c). O espectro IR (Figura 7d (espectro superior)) tem uma banda intensa na região de amida I 

centrado em 1617 cm
-1

 e uma banda fraca em 1684 cm
-1

, uma assinatura  de uma estrutura β-

folha antiparalela de fibrilas (AGGELI et al., 2003; CARRICK et al., 2007). Isso contrasta 

com a banda larga da amida I centrada em 1642 cm
-1

 observada para uma solução em pH 11 

(Figura 7d (espectro inferior)), uma assinatura do peptídeo "não estruturado", que tem sido 

identificado com o estado monomérico. A transição fluído nemático-para-isotrópico, ocorre 

numa faixa de pH de 6.8-7.2 conforme ilustrado na Figura 7a. Para as amostras na região IV 
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(Figura 7a), a viscosidade é comparável à da água pura (10
-3

Pa.s) e é independente da tensão 

de cisalhamento, característica de fluídos newtonianos (AGGELI et al., 2003). 

 

Figura 7. (a) Comportamento de fase do P11-4 c = 6.3 mM em função do pH (DCL / NaOD): 

I) gel nemático, II) floculado, III) fluído nemático, IV) fluído isotrópico. (○) viscosidade zero 

de cisalhamento, (●) = % de folhas β determinadas usando espectroscopia FTIR: as linhas 

tracejadas verticais definem fronteiras que separam as regiões I, II, III enquanto que a região 

III e IV denotam uma ordem de transição de primeira ordem das fases nemática-para-

isotrópica. (b) micrografia óptica de polarização de um gel P11-4 em água (c=6.3 mM, pH = 

3.0) mostrando uma textura espessa viscoelástica nemática. (c) micrografia eletrônica de 

transmissão de um gel P11-4 em água (c=6.3 mM, pH=3.0) mostrando fibra e fibrilas.(d) 

espectro de FTIR da amida I (principalmente absorção de estiramento C=O) mostrando uma 
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conformação folha β do gel nemático P11-4 (traço superior) (c=6.3 mM) em DCL em pH 2.5 

e da estrutura secundária aleatória (random coil) do fluido isotrópico P11-4 (c=6.3 mM) em 

pH 11 (traço inferior) (AGGELI et al., 2003). 

 

 

 

Figura 8. Diferentes estados de ionização do peptídeo P11-4 em valores de pH baixos e altos 

mostrando a organização lado a lado de peptídeos em subestruturas diméricas e seus estados 

monoméricos dissociados. 

A figura 8 mostra os diferentes estados de ionização do P11-4 em valores de pH baixos 

e alto, onde em pH baixo o peptídeo se apresenta como um gel nemático,  apresentando-se 
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mais estruturado quando comparado a esse mesmo peptídeo em pH alto, estando como um 

fluído isotrópico e apresentando-se mais desestruturado. 

 

3.5 Princípios e importância da espectroscopia de infravermelho 

 

3.5.1 Espectroscopia no Infravermelho 

 

A espectroscopia estuda a interação da radiação eletromagnética com a matéria, 

sendo um dos seus principais objetivos o estudo dos níveis de energia de átomos ou 

moléculas. As transições eletrônicas são situadas na região do ultravioleta ou visível, as 

vibracionais na região do infravermelho e as rotacionais na região de microondas e, em casos 

particulares, também na região do infravermelho afastado (LUZ, 2003). 

A radiação eletromagnética é considerada como sendo formada por um campo 

elétrico perpendicular a um campo magnético, ambos oscilando e se propagando em 

determinada direção. A velocidade de propagação da radiação eletromagnética no vácuo é 

conhecida como velocidade da luz, representada pela letra c. Seu valor é constante e igual a 

2,997925 x 10
8 

ms
-1

. (BARBOSA, 2007). 

Em meio homogêneo de índice de refração n, a velocidade da radiação é c/n. Em 

outras palavras, o índice de refração de um meio é definido como a razão entra a velocidade 

de uma radiação eletromagnética no vácuo e sua velocidade de propagação no meio em 

questão. Portanto, c = nλv, em que λ é o comprimento de onda da radiação e v, a sua 
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frequência. Considerando uma radiação viajando no vácuo, a frequência corresponde ao 

número de ciclos por segundo, sendo definida como:  

v                                                                                                                Equação 1.1 

Essa quantidade (v) é uma medida de número de ciclos ou número de ondas que 

passa a cada segundo por determinado ponto onde está sendo observado. Para ilustrar a 

relação entre a frequência e o comprimento de onda, devemos considerar uma radiação que 

aparece no espectro na região do vermelho. Se a radiação tem comprimento de onda 7 x 10
-7

m 

ou 700 nm, sua frequência será: 

 

= 4,28 x 10
14

 s
-1 

 

ou seja, a frequência dessa radiação é igual a 4,28 x 10
14

 ciclos por segundo. 

Como muitas vezes não é conveniente trabalhar com valores numéricos dessa ordem 

de grandeza, os espectroscopistas definiram uma quantidade denominada número de onda, , 

que é proporcional á frequência, e também à energia, e dada pela equação 1.2: 

 

                                                                                Equação 1.2 

Assim, o número de onda da radiação de 700 nm é: 
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cm
-1

(BARBOSA, 2007). 

A espectroscopia no infravermelho é certamente umas das técnicas analíticas mais 

importantes em ciência dos materiais, química e em biofísica. Sua área de aplicação envolve o 

estudo de polímeros, identificação de compostos inorgânicos e orgânicos, analise de misturas 

complexas como gasolina e poluentes atmosféricos, controle de qualidade de produtos 

diversos, estudo de semicondutores, transporte de moléculas bioativas em tecidos vivos, 

mecanismos de catálise, etc (BARBOSA, 2007). 

A energia denominada infravermelha corresponde à região do espectro 

eletromagnético situada na faixa de números de ondas entre 14290 e 200 cm
-1

. A região que 

apresenta números de ondas entre 4000-400 cm
-1 

é a mais comumente utilizada, sendo 

denominado infravermelho médio. A região chamada de infravermelho próximo, 14290 a 

4000 cm
-1

, tem sido recebido recentemente muita atenção, em particular com relação a 

análises quantitativas de amostras de matrizes complexas (BARBOSA, 2007). 

A condição para que ocorra absorção da radiação infravermelha é que haja variação 

do momento de dipolo elétrico da molécula como consequência de seu movimento 

vibracional ou rotacional (o momento de dipolo é determinado pela magnitude da diferença de 

carga e a distância entre dois centros de carga). Somente nessas circunstâncias, o campo 

elétrico alternante da radiação incidente interage com a molécula, originando os espectros. De 

outra forma, pode-se dizer que o espectro de absorção no infravermelho tem origem quando a 

radiação eletromagnética incidente tem uma componente com frequência correspondente a 

uma transição entre dois níveis vibracionais (SKOOG & LEARY, 1992). 

A vibração dos átomos no interior de uma molécula apresenta energia coerente com a 

região do espectro eletromagnético correspondente ao infravermelho (100 a 10000 cm
-1

). Os 
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átomos em uma molécula nunca estão imóveis. Se, em um sistema, há N átomos livres para se 

movimentarem nas três dimensões, o sistema terá 3N graus de liberdade. Se, no entanto, esses 

átomos estiverem ligados entre si, formando uma molécula, continuarão ainda existindo 3N 

graus de liberdade, sendo três graus para a translação do centro de massa da molécula e, para 

uma molécula não linear, três graus para a rotação da mesma em torno dos três eixos, 

restando, assim, 3N-6 graus de liberdade para as vibrações. Para moléculas lineares, como não 

há rotação em torno do eixo internuclear, restam 3N-5 graus de liberdade para as vibrações. 

(SKOOG & LEARY, 1992) 

Esses graus de liberdade correspondem aos diferentes modos normais de vibração de 

uma molécula. Um modo normal de vibração é aquele em que cada núcleo realiza uma 

oscilação harmônica simples em torno de sua posição de equilíbrio, todos os núcleos se 

movem com a mesma frequência e em fase e o centro de gravidade da molécula permanece 

inalterado (SKOOG & LEARY, 1992). 

Somente as vibrações que resultam em uma alteração rítmica no momento dipolar da 

molécula são observadas no infravermelho convencional. O campo elétrico alternado, 

produzido pela mudança de distribuição da carga que acompanha a vibração, acopla a 

vibração molecular com o campo elétrico oscilante da radiação eletromagnética e o resultado 

do processo é a absorção de energia radiante. A figura 9 mostra várias deformações de 

diferentes modos vibracionais.  
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Figura 9. Deformações dos modos vibracionais (SILVERSTEIN & WEBSTER ,1998). 

 

3.5.2 Instrumentação. 

 

O instrumento utilizado para a obtenção de um espectro no infravermelho é 

denominado espectrofotômetro. Um modelo de equipamento mais antigo denominado como 

espectrofotômetro de dispersão era formado por três partes básicas: i) uma fonte de radiação 

infravermelha contínua, ii) um monocromador para dispersar a radiação e iii) um detector 

sensível à radiação infravermelha. Esses equipamentos foram utilizados por muitas décadas e, 



 

27 

 

apesar de eficientes, tinha algumas limitações e foram gradativamente substituídos pelo 

equipamento denominado espectrofotômetro de infravermelho com transformada de Fourier, 

ou de forma simplificada, FTIR (sigla do inglês, comumente utilizada em português) 

(BARBOSA, 2007). 

O modo de funcionamento de um equipamento FTIR é totalmente diferente de um 

equipamento de dispersão e este é denominado método interferométrico, pois o componente 

óptico básico desse tipo de equipamento é o interferômetro de Michelson (BARBOSA, 2008). 

Um desenho esquemático de um espectrofotômetro incluindo um interferômetro é 

apresentado na figura 10. 

 

 

Figura 10. Principais componentes de um espectrofotômetro de infravermelho com 

transformada de Fourier (HELFER et. al., 2006). 
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O interferômetro de Michelson consiste basicamente de dois espelhos (um fixo e um 

móvel) e um divisor de feixe (beam-splitter) que transmite 50% da radiação incidente da fonte 

para o espelho móvel e reflete os outros 50% para o espelho fixo. Os espelhos, por sua vez, 

refletem os dois feixes para o divisor, onde se recombinam. Se os dois espelhos encontram-se 

equidistantes do divisor, as amplitudes combinam-se construtivamente. Se o espelho móvel 

mover-se a uma distância de l/4 do divisor, as amplitudes combinam-se destrutivamente. Para 

a radiação no infravermelho (policromática), a soma de todas as interações construtivas e 

destrutivas para cada componente resulta num sinal complexo denominado interferograma. 

Após a aquisição do interferograma, é aplicada a transformada de Fourier que converte os 

dados obtidos no interferômetro em um espectro que relaciona a intensidade versus frequência 

(número de onda) (HELFER et al. ,2006). 

 

3.5.3 Espectroscopia FTIR em Proteínas e Lipídeos 

 

Espectroscopia de infravermelho é uma técnica útil para a determinação da 

conformação e orientação de membrana associadas a proteínas e lipídeos. A técnica é 

especialmente eficaz para a detecção de mudanças conformacionais gerando diferenças 

espectrais antes e depois de perturbações em solução fisiológica. Medições em amostras de 

membrana orientadas revelaram valiosa informação sobre a orientação de grupos químicos e 

subestruturas dentro de moléculas de membrana que é difícil de obter por outros métodos 

(FREY & TAMM, 1991; TAMM & TATULIAN, 1997). 

Uma técnica que se tornou cada vez mais popular para a caracterização da membrana 

é a espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) no modo reflexão 
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total atenuada (ATR). FTIR-ATR tem várias vantagens, tais como: (1) informações podem ser 

obtidas não só sobre a estrutura secundária, mas também na orientação das moléculas de 

membrana a partir de medições com luz polarizada, (2) a técnica é muito sensível, exigindo 

apenas sub-miligrama de amostra para a preparação e detecção (3); estados conformacionais 

podem ser medidos em ambientes de solução aquosa, e (4) as condições fisiológicas de uma 

amostra podem ser variadas (TAMM & TATULIAN, 1997). 

FTIR tornou-se uma importante ferramenta para estudar a conformação e orientação 

de proteínas e peptídeos ligados à membrana. Estudos de estrutura peptídica em bicamadas 

lipídicas tornaram-se particularmente interessante porque a interpretação de espectros dos 

peptídeos com sequências relativamente curtas de aminoácidos é bastante simples podendo 

ser facilmente avaliado. Portanto, FTIR pode ser aplicado a peptídeos em solução, em micelas 

de detergente, ou em bicamadas lipídicas que permite investigar mudanças estruturais de 

peptídeos com função do seu ambiente (TAMM & TATULIAN, 1997). 

 

3.5.4 Principais Vantagens da Espectroscopia FTIR 

 

 Existem várias vantagens em se utilizar a espectroscopia FTIR, como algumas 

listadas abaixo (BARBOSA, 2007). 

 Maior sensibilidade ou maior razão sinal/ruído; 

 Maior entrada de energia, comparada aos equipamentos dispersivos, que 

utilizam monocromadores;  
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 Permite a obtenção de espectros em poucos segundos, ao contrário dos 

equipamentos dispersivos que levavam de três a cinco minutos; 

 Realizar estudos em períodos de tempo curto; 

 Permite a obtenção de espectros com maior resolução e amostras em 

quantidades bem menores; 

 Obtenção de vários espectros e a soma deles; 

 Maior precisão nas medidas nos números de ondas  
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4 METODOLOGIA 

 

Materiais e Equipamentos Utilizados 

 Materiais:  

 

     Água Deuterada (D2O) (Sigma Chemical Company)  

 

 Peptídeo  

 P11-4 (CH3CO-Q
1
-Q-R

+
-F-E

-
-W-E

-
- F-E

-
-Q-Q

11
-NH2).  

 

 Lipídeos (Avanti Polar Lipids) 

 DPPC (dipalmitoilfosfatidilcolina)  

 

Figura 11. Esttrutura do DPPC (AVANTI POLAR LIPIDS). 

 

 DPPG (dipalmitoilfosfatidilglicerol)  

 

Figura 12. Estrutura do DPPG (AVANTI POLAR LIPIDS). 
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 Solventes 

 Clorofórmio  

 Metanol 

 

 Soluções 

 Solução tampão PBC 5 mM ( Fosfato, Borato, Citrato) 

 

     Equipamento: 

 

 Espectrômetro FTIR Spectrum 400 da Perkin Elmer (UK). 

 

4.2 Parte Experimental 

 

A parte experimental foi desenvolvida no CBG (Centro de Biotecnologia e Genética) da 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, exceto a síntese e purificação do peptídeo P11-4 que 

foi sintetizado no Instituto de Química da UNESP – Araraquara, realizada pelo Prof. Dr. Eduardo 

Maffud Cilli. O P11-4 (CH3CO-Q
1
-Q-R

+
-F-E

-
-W-E

-
-F-E

-
-Q-Q

11
-NH2) foi sintetizado manualmente 

de acordo com o padrão N-Fmoc como estratégia de proteger seus grupos (ATHERTON & 

SHEPPARD, 1989). 
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4.3 Preparação das amostras 

 

Soluções de tampão PBC (Fosfato-Borato-Citrato) 5mM em D2O, em diferentes pH’s 

(6.0, 7.0 e 8.0) foram usadas em todos os experimentos . 

Soluções tamponadas contendo lipídeos (DPPC ou DPPG) em pHs 6.0, 7.0 e 8.0 

foram utilizadas para a obtenção do espectro de FTIR das respectivas amostras. 

O lipídeo foi dissolvido em 200 μl clorofórmio (DPPC) ou em 200 μl 

clorofórmio/metanol (1:1) (DPPG), depois feito o vortex, e posteriormente a amostra foi 

levada para o SpeedVac por 2 horas para a evaporação do clorofórmio. Posteriormente o 

lipídeo foi resuspendido em 200 μl da solução do peptídeo (contendo o P11-4) previamente 

solubilizado em água deuterada em pH definido (6.0, 7,0 ou 8.0). A razão peptídeo/lipídeo foi 

de 0,05. O vortex foi utilizado para solubilizar e homogeneizar a solução, e está foi deixada 

em banho maria em uma temperatura de 60ºC por 24h (BODEN et al., 1997). 

O fluxograma a seguir mostra detalhadamente como as amostras foram preparadas: 
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Figura 13. Fluxograma da preparação das amostras.  
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 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os espectros foram obtidos a partir de um FTIR, usando soluções preparadas de 

acordo com a metodologia definida (BODEN et al., 1997). Inicialmente começamos a 

caracterizar os lipídeos puros sob diferentes valores de pH (6.0, 7.0 e 8.0) em 5 mM de 

tampão PBC. Utilizou-se o DPPC (dipalmitoilfosfatidilcolina), seguido do DPPG 

(dipalmitoilfosfatidilglicerol). Os espectros de FTIR são apresentados na faixa espectral de 

4000 a 1110 cm
-1

. 

 

Figura 14. Espectro FTIR na região de 4000-1100 cm
-1

 de membranas lipídicas preparadas a 

partir do lipídeo DPPC (c=16507 µM) com a solução tampão PBC 5 mM em pH 6.0. 
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Figura 15. Espectro FTIR na região de 4000-1100 cm
-1

 de membranas lipídicas preparadas a 

partir do lipídeo DPPC (c=16507 µM) com a solução tampão PBC 5 mM em pH 7.0. 

 

 

Figura 16. Espectro FTIR na região de 4000-1100 cm
-1

 de membranas lipídicas preparadas a 

partir do lipídeo DPPC (c=16507 µM) com a solução tampão PBC 5 mM em pH 8.0. 
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Os três primeiros espectros mostram bandas espectrais de membranas lipídicas feitas 

do lipídeo DPPC em tampão PBC 5 mM nos três pH’s distintos, pH 6.0 (Fig. 14), pH 7.0 (Fig. 

15) e pH 8.0 (Fig. 16). Para facilitar a análise fixamos o mesmo lipídeo (DPPC) em diferentes 

pH’s, para que seja possível obter uma visão mais significativa nas diferenças ocorridas nos 

lipídeos quando alterarmos os pH’s na região de absorção de 4000-1100 cm
-1

. 

 

Figura 17. Espectros FTIR de membranas lipídicas de DPPC (c=16507 µM) em solução 

tampão PBC 5 mM. Preto: pH 6.0, Vermelho: pH 7.0 e Azul: pH 8.0. 
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Esses espectros foram adquiridos na região de absorção que vai de 4000-1100 cm
-1

. 

Todos os espectros apresentam bandas em torno de 2850 cm
-1

 e 2919 cm
-1

 que correspondem 

ao estiramento simétrico e às vibrações antisimétricas das cadeias de CH2 (cauda hidrofóbica), 

respectivamente. Não há diferenças entre a região hidrocarbônica do DPPC na faixa de pH 

utilizada (pH 6.0-8.0) Diferenças pouco pronunciadas foram observadas das regiões da 

interface entre o grupo cabeça e a cadeia hidrocarbônica na região de 1730-1740 cm
-1

, que 

corresponde ao estiramento C=O. 

Da mesma forma foi realizada outra caracterização por FTIR dessa vez usando 

membranas lipídicas feitas com o lipídeo DPPG, também na banda de absorção de 4000-1100 

cm
-1

, como mostra os espectros a seguir: 

 

 

 

Figura 18. Espectro FTIR na região de 4000-1100 cm
-1

 de membranas lipídicas preparadas a 

partir do lipídeo DPPG (c=16453 µM) com a solução tampão PBC 5 mM em pH 6.0.  
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Figura 19. Espectro FTIR na região de 4000-1100 cm
-1

 de membranas lipídicas preparadas a 

partir do lipídeo DPPG (c=16453 µM) com a solução tampão PBC 5 mM em pH 7.0.  

 

Figura 20.  Espectro FTIR na região de 4000-1100 cm
-1

 de membranas lipídicas preparadas a 

partir do lipídeo DPPG (c=16453 µM) com a solução tampão PBC 5 mM em pH 8.0.  
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Assim como foi feito anteriormente com o DPPC também foi feito com o DPPG. Os 

espectros foram sobrepostos e realizada a análise dos resultados. Os espectros sobrepostos do 

DPPG nos diferentes pH’s são mostrados a seguir. 

 

Figura 21. Espectros FTIR de membranas lipídicas de DPPG (c=16453 µM) em solução 

tampão PBC 5 mM. Preto: pH 6.0, Vermelho: pH 7.0 e Azul: pH 8.0. 

 

Esses espectros foram adquiridos na região de absorção que vai de 4000-1100 cm
-1

. 

Todos os espectros apresentam bandas em torno de 2850 cm
-1

 e 2919 cm
-1

 que correspondem 

ao estiramento simétrico e às vibrações antisimétricas das cadeias de CH2 (cauda hidrofóbica), 

respectivamente. Não há diferenças entre a região hidrocarbônica do DPPG na faixa de pH 

utilizada (pH 6.0-8.0) Diferenças pouco pronunciadas foram observadas das regiões da 
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interface entre o grupo cabeça e a cadeia hidrocarbônica na região de 1730-1740 cm
-1

, que 

corresponde ao estiramento C=O. 

Da mesma forma que aconteceu com o DPPC, no que diz respeito à variação de pH 

os espectros de FTIR mostram que não ocorreu uma alteração significativa nas características 

do DPPG quando alteramos o pH da solução. Tanto no pH 6.0, 7.0 quanto no pH 8.0 existiu 

apenas diferenças sutis nos espectros. Isso mostra que as estruturas do lipídeo (DPPG) não 

alteram quando colocados em pH’s diferentes. 

Quando comparamos os espectros de membranas lipídicas de DPPC e de DPPG 

observam-se certas diferenças que são atribuídas às diferenças entre os grupos cabeças dos 

lipídeos, que são quimicamente diferentes (colina versus glicerol) além de apresentarem 

características físico-químicas diferentes, com a fosfatidilcolina (PC) apresentando carga 

neutra e o fosfatidilglicerol apresentando carga negativa. 

A seguir efetuou-se medidas de FTIR do peptídeo P11-4 em soluções aquosas com 

tampão PBC em pH 6.0, 7.0 e 8.0. 

 

Figura 22. Espectro de FTIR na região de 1800-1550 cm
-1

 do P11-4 (c=876 µM) na solução 

tampão de PBC 5mM em pH 6.0. 
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Figura 23. Espectro de FTIR na região de 1800-1550 cm
-1

 do P11-4(c=876 µM) na solução 

tampão de PBC 5 mM em pH 7.0. 

 

Figura 24. Espectro de FTIR na região de 1800-1550 cm
-1

 do P11-4(c=876 µM) na solução 

tampão de PBC 5 mM em pH 8.0. 

Os espectros de FTIR obtidos para o peptídeo P11-4 foram inicialmente obtidos 

numa região de 1800-1550 cm
-1

 para posterior comparação na situação em que estarão 

presentes as membranas lipídicas. Para facilitar a análise os espectros foram sobrepostos e 

observaram-se algumas mudanças conformacionais na estrutura desse peptídeo quando 

alteramos o pH da solução. 

Observa-se que a banda de frequência de aproximadamente 1619 cm
-1

 que 

caracteriza a conformação folha beta do peptídeo está presente nos espectros das figuras 22 

(pH 6.0) e 23 (pH7.0) e não aparece no espectro presente na figura 24 (pH 8.0). Esse fato 
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mostra que o peptídeo perde sua conformação folha beta em pH > 7.0. Na figura abaixo (Fig. 

25) essas observações podem ser vistas mais claramente. 

 

Figura 25. Espectros de FTIR do P11-4 (c=876 µM) em tampão PBC 5 mM na região de 

1800-1550 cm
-1

. Preto: pH 6.0. Vermelho: pH 7.0. Azul: pH 8.0. 

Pela análise dos espectros de FTIR acima se pode perceber uma clara diferença entre 

os espectros de infravermelho do peptídeo P11-4 em solução aquosa em pH 6.0, 7.0 e em pH 

8.0.  

Utilizamos também a região da amida I (1700-1600 cm
-1

) para caracterizar a 

conformação dos peptídeos com mais clareza, pois essa é uma região bem característica de 

proteínas e peptídeos no infravermelho.  
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Figura 26. Espectro de FTIR na região de 1700-1600 cm
-1

 do P11-4 (c=876 µM) na solução 

tampão PBC 5 mM em pH 6.0. 

 

Figura 27. Espectro de FTIR na região de 1700-1600 cm
-1

 do P11-4  (c=876 µM)na solução 

tampão PBC 5 mM em pH 7.0. 

 

Figura 28. Espectro de FTIR na região de 1700-1600 cm
-1

 do P11-4 (c=876 µM) na solução 

tampão de PBC 5 mM em pH 8.0. 
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Analisando os espectros nessa região podemos observar uma diferença no 

comportamento desse peptídeo, e para uma visão mais clara os espectros foram sobrepostos e 

pode-se proceder com uma análise mais detalhada. 

 

Figura 29. Espectros de FTIR do P11-4 (c=876 µM) em tampão PBC 5 mM na região de 

1700-1600 cm
-1

. Preto: pH 6.0. Vermelho: pH 7.0. Azul: pH 8.0.  

 

No presente caso fizemos um estudo na faixa de pH 6.0, 7.0 e 8.0. Essa faixa foi 

escolhida, pois não é possível trabalhar em faixas de pH mais amplas em presença de 

membranas lipídicas sem que haja o risco de se alterar a carga das membranas. Aqui vemos 

que em nosso estudo em solução aquosa o comportamento do P11-4 está coerente com os 

estudos realizados em solução aquosa por outros pesquisadores (AGGELI et al., 2003; 

CARRICK et al., 2007). Na faixa de pH 6.0, 7.0 e 8.0 estudada percebe-se  características 

espectrais que reportam a presença de peptídeos com conformação folha beta antiparalela 
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(bandas em 1619 cm
-1

 e 1680-1685 cm
-1

), mostrando que a estrutura folha beta diminui 

quando aumentamos o valor do pH, ocorrendo assim uma mudança na sua conformação, e 

isso é confirmado pelo aparecimento de estruturas peptídicas desordenadas  evidenciadas por 

bandas espectrais em torno de 1644 cm
-1

. 

Devido ao grande potencial do peptídeo auto-organizável P11-4 como elemento 

formador de biomateriais nanoestruturados, nesse trabalho estudamos o efeito de membranas 

lipídicas modelo, que são sistemas biomiméticos que “imitam” as membranas celulares para 

se estudar o efeito das mesmas sobre o P11-4, já que como um potencial biomaterial esse 

peptídeo terá que necessariamente interagir com membranas celulares. Assim, procuramos 

investigar como tais membranas modelo influenciam a auto-organização do P11-4 em 

diferentes valores de pH na presença de lipídeos. Foram realizados experimentos utilizando os 

mesmos lipídeos analisados anteriormente juntamente com o peptídeo P11-4, sendo o DPPC 

um lipídeo formador de membrana com um grupo cabeça (PC) que é característico de células 

de mamíferos e o DPPG com um grupo cabeça (PG) que é característico de células 

bacterianas. 

 

 

Figura 30. Espectro de FTIR do P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de 

DPPC (c=16507 µM) em solução tampão PBC 5 mM na região de 1800-1550 cm
-1

 em pH 

6.0.  
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A figura 30 mostra o espectro de FTIR na região de 1800-1550 cm
-1

 contendo tanto o 

lipídeo (DPPC) quanto o peptídeo ressuspendidos na solução tampão PBC 5 mM em pH 6.0. 

Diferentemente do espectro contendo apenas o peptídeo, na região de aproximadamente 1730 

a 1740 cm
-1

 encontra-se um pico que caracteriza a região de interface entre a cadeia 

hidrocarbônica e o grupo cabeça hidrofílico do lipídeo e está relacionado com o estiramento 

da carbonila do grupo éster, C=O do grupo cabeça e além de outros picos que caracterizam a 

conformação existente nos peptídeos, que são os picos em 1619 cm
-1

 (folha beta) e 

aproximadamente de 1644 cm
-1

 (estruturas peptídicas desordenadas). 

 

 

Figura 31. Espectro de FTIR do P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de 

DPPC (c=16507 µM) em solução tampão PBC 5 mM na região de 1700-1600 cm
-1

 em pH 

6.0.  

 

Na região que vai 1700-1600 cm
-1

 é possível observar os picos de 1619 cm
-1

 (folha 

beta) e as estruturas peptídicas desordenadas com melhor resolução.  
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Figura 32. Espectro de FTIR do P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de 

DPPG (c=16453 µM) em solução tampão PBC 5 mM na região de 1800-1550 cm
-1

 em pH 

6.0.  

 

A figura 32 mostra o espectro de FTIR na região de 1800-1550 cm
-1

 contendo tanto o 

lipídeo (DPPG) quanto o peptídeo ressuspendidos na solução tampão em pH 6.0.  

Diferentemente do espectro contendo apenas o peptídeo, na região de aproximadamente 1730 

a 1740 cm
-1

 encontra-se um pico que caracteriza a região de interface entre a cadeia 

hidrocarbônica e o grupo cabeça hidrofílico do lipídeo e está relacionado com o estiramento 

da carbonila do grupo éster, C=O do grupo cabeça e além de outros picos que caracterizam a 

conformação existente nos peptídeos, que são os picos em 1619 cm
-1

 (folha beta) e 

aproximadamente de 1644 cm
-1

 (estruturas peptídicas desordenadas).  
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Figura 33. Espectro de FTIR do P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de 

DPPG (c=16453 µM) em solução tampão PBC 5 mM na região de 1700-1600 cm
-1

 em pH 

6.0.  

 

Na região que vai 1700-1600 cm
-1

 é possível observar os picos de 1619 cm
-1

 (folha 

beta) e as estruturas peptídicas desordenadas. 

Logo após a aquisição dos espectros individuais dos sistemas contendo o DPPC + P11-4 

e DPPG + P11-4 ambos os sistemas em pH 6.0 foi feita a sobreposição desses espectros para 

analisar se os sistemas diferentes se comportam da mesma forma. 
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Figura 34. Espectros de FTIR na região de 1800-1550 cm
-1

 em solução tampão PBC 5 mM 

pH 6.0. Preto: P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de DPPC (c=16507 

µM); Azul: P11-4 na presença de membranas lipídicas de DPPG (c=16453 µM). 

 

O espectro da figura 34 mostra que aparentemente não há diferenças 

conformacionais decorrentes da interação do peptídeo P11-4 na presença de membranas 

lipídicas formadas por DPPC e DPPG em pH 6.0. A única diferença perceptível ocorre nas 

regiões entre 1750-1700 cm
-1

, correspondentes às vibrações do estiramento da carbonila do 

grupo éster, particularmente o estiramento C=O nos sistemas lipídicos. Aqui se percebe uma 

diferença entre os espectros dos sistemas lipídicos contendo P11-4, com uma maior 

intensidade de sinal para o sistema P11-4 + DPPC (espectro preto) em relação ao sinal do 

sistema P11-4 + DPPG (espectro azul). Além disso, as bandas apresentam certa diferença em 

termos de forma, com o espectro do sistema P11-4 + DPPG em torno de 1720 cm
-1

. Essa 
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diferença pode ser atribuída à diferença entre os grupos cabeça PC e PG, sendo o primeiro 

zwitteriônico e derivado da colina e o segundo negativamente carregado e derivado do 

glicerol. 

 

Figura 35. Espectros de FTIR na região de 1700-1600 cm
-1

 em solução tampão PBC 5 mM 

pH 6.0. Preto: P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de DPPC (c=16507 

µM); Azul: P11-4 na presença de membranas lipídicas de DPPG (c=16453 µM).  

 

Na figura 34 (pH 6.0) o peptídeo está mais organizado e formando estruturas 

supramoleculares fibrilares, comportando-se como um fluído nemático praticamente não há 

diferença entre os espectros para DPPC e DPPG. 

Os espectros da figura 35 mostram bandas de absorção no infravermelho focadas na 

região de amida I (1700-1600 cm
-1

) para o P11-4 na presença de DPPC (preto) e DPPG (azul) 

em pH 6.0, onde o peptídeo está mais organizado e formando estruturas supramoleculares 
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fibrilares, comportando-se como um fluído nemático e percebe-se que não há diferença 

significativa na região de frequências menores até em torno de 1675 cm
-1

. Porém, observa-se 

que a partir de 1675 até 1700 cm
-1

 existe uma diferença entre os espectros de P11-4 na 

presença de DPPC (preto) e DPPG (azul) em pH 6.0. Além disso, há uma diferença 

significativa entre os espectros na faixa de número de onda de aprox. 1695-1685 cm
-1

. Mais 

importante, percebe-se que as membranas lipídicas de DPPC aumentam a quantidade de P11-

4 com conformação folha beta quando comparada às membranas lipídicas de DPPG em pH 

6.0 As diferenças aqui indicadas mostram que ambas as espécies de membranas lipídicas 

exercem um efeito sobre o peptídeo P11-4, cada qual tendo um efeito diferenciado se deve às 

características particulares de cada membrana. Isso fica evidenciado ao se comparar os 

presentes espectros (Fig. 35) com o espectro do P11-4 em solução tamponada em pH 6.0. 

Da mesma forma obteve-se os mesmos espectros, agora alternando o pH da solução 

para 7.0. 

 

Figura 36. Espectro de FTIR do P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de 

DPPC (c=16507 µM) em solução tampão PBC 5 mM na região de 1800-1550 cm
-1

 em pH 

7.0.  

 



 

53 

 

A figura 36 mostra o espectro de FTIR na região de 1800-1550 cm
-1

 contendo tanto o 

lipídeo (DPPC) quanto o peptídeo ressuspendidos na solução tampão em pH 7.0. 

Diferentemente do espectro contendo apenas o peptídeo, na região de aproximadamente 1730 

a 1740 cm
-1

 encontra-se um pico que caracteriza a região de interface entre a cadeia 

hidrocarbônica e o grupo cabeça hidrofílico do lipídeo e está relacionado com o estiramento 

da carbonila do grupo éster, C=O do grupo cabeça e além de outros picos que caracterizam a 

conformação existente nos peptídeos, que são os picos em 1619 cm
-1

 (folha beta) e 

aproximadamente de 1644 cm
-1

 (estruturas peptídicas desordenadas).  

 

Figura 37. Espectro de FTIR do P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de 

DPPC (c=16507 µM) em solução tampão PBC 5 mM na região de 1700-1600 cm
-1

 em pH 

7.0.  

 

Na região que vai 1700-1600 cm
-1

 é possível observar os picos de 1619 cm
-1

 (folha 

beta) e as estruturas peptídicas desordenadas. 
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Figura 38. Espectro de FTIR do P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de 

DPPG (c=16453 µM) em solução tampão PBC 5 mM na região de 1800-1550 cm
-1

 em pH 

7.0.  

A figura 38 mostra o espectro de FTIR na região de 1800-1550 cm
-1

 contendo tanto o 

lipídeo (DPPG) quanto o peptídeo ressuspendidos na solução tampão em pH 7.0. 

Diferentemente do espectro contendo apenas o peptídeo, na região de aproximadamente 1730 

a 1740 cm
-1

 encontra-se um pico que caracteriza a região de interface entre a cadeia 

hidrocarbônica e o grupo cabeça hidrofílico do lipídeo e está relacionado com o estiramento 

da carbonila do grupo éster, C=O do grupo cabeça e além de outros picos que caracterizam a 

conformação existente nos peptídeos, que são os picos em 1619 cm
-1

 (folha beta) e 

aproximadamente de 1644 cm
-1

 (estruturas peptídicas desordenadas).  

 

Figura 39. Espectro de FTIR do P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de 

DPPG em solução tampão PBC 5 mM na região de 1700-1600 cm
-1

 em pH 7.0.  
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Na região que vai 1700-1600 cm
-1

 é possível observar os picos de 1619 cm
-1

 (folha 

beta) e as estruturas peptídicas desordenadas. 

 

 

Figura 40. Espectros de FTIR na região de 1800-1550 cm
-1

 em solução tampão PBC 5 mM 

pH 7.0. Preto: P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de DPPC (c=16507 

µM); Azul: P11-4 na presença de membranas lipídicas de DPPG (c=16453 µM).  

O espectro da figura 40 mostra que aparentemente não há diferenças conformacionais 

decorrentes da interação do peptídeo P11-4 na presença de membranas lipídicas formadas por DPPC e 

DPPG em pH 7.0. Nota-se uma diferença na região de 1740 cm
-1

 que pode ser atribuída a diferença 

entre os grupos cabeça PC e PG, sendo o espectro preto zwitteriônico e derivado da colina e o azul 

negativamente carregado e derivado do glicerol. 
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Figura 41. Espectros de FTIR na região de 1700-1600 cm
-1

 em solução tampão PBC 5 mM 

pH 7.0. Preto: P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de DPPC (c=16507 

µM); Azul: P11-4 na presença de membranas lipídicas de DPPG (c=16453 µM). 

 

Da mesma forma obteve-se os mesmos espectros, agora alternando o pH da solução para 8.0. 

 

Figura 42. Espectro de FTIR do P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de 

DPPC (c=16507 µM) em solução tampão PBC 5 mM na região de 1800-1550 cm
-1

 em pH 

8.0. 
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A figura 42 mostra o espectro de FTIR na região de 1800-1550 cm
-1

 contendo tanto o 

lipídeo (DPPC) quanto o peptídeo ressuspendidos na solução tampão em pH 8.0. 

Diferentemente do espectro contendo apenas o peptídeo, na região de aproximadamente 1730 

a 1740 cm
-1

 encontra-se um pico que caracteriza a região de interface entre a cadeia 

hidrocarbônica e o grupo cabeça hidrofílico do lipídeo e está relacionado com o estiramento 

da carbonila do grupo éster, C=O do grupo cabeça e além de outros picos que caracterizam a 

conformação existente nos peptídeos, que são os picos em 1619 cm
-1

 (folha beta) e 

aproximadamente de 1644 cm
-1

 (estruturas peptídicas desordenadas).  

 

 

Figura 43. Espectro de FTIR do P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de 

DPPC (c=16507 µM) em solução tampão PBC 5 mM na região de 1700-1600 cm
-1

 em pH 

8.0. 

 

Na região que vai 1700-1600 cm
-1

 apenas um pico que caracteriza a presença das 

estruturas peptídicas desordenadas. Mostrando também que está ocorrendo à desestruturação 

das nanoestruturas formadas pelo peptídeo. 
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Figura 44. Espectro de FTIR do P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de 

DPPG (c=16453 µM) em solução tampão PBC 5 mM na região de 1800-1550 cm
-1

 em pH 

8.0. 

 

A figura 44 mostra o espectro de FTIR na região de 1800-1550 cm
-1

 contendo tanto o 

lipídeo (DPPG) quanto o peptídeo ressuspendidos na solução tampão em pH 8.0. 

Diferentemente do espectro contendo apenas o peptídeo, na região de aproximadamente 1730 

a 1740 cm
-1

 encontra-se um pico que caracteriza a região de interface entre a cadeia 

hidrocarbônica e o grupo cabeça hidrofílico do lipídeo e está relacionado com o estiramento 

da carbonila do grupo éster, C=O do grupo cabeça e além de outros picos que caracterizam a 

conformação existente nos peptídeos, que são os picos em 1619 cm
-1

 (folha beta) e 

aproximadamente de 1644 cm
-1

 (estruturas peptídicas desordenadas).  
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Figura 45. Espectro de FTIR do P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de 

DPPG (c=16453 µM) em solução tampão PBC 5 mM na região de 1700-1600 cm
-1

 em pH 

8.0.   

Já na região que vai 1700-1600 cm
-1

 é possível observar os picos de 1619 cm
-1

 (folha 

beta) e as estruturas peptídicas desordenadas. 

 

Figura 46. Espectros de FTIR na região de 1800-1550 cm
-1

 em solução tampão PBC 5 mM 

pH 8.0. Preto: P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de DPPC (c=16507 

µM); Azul: P11-4 na presença de membranas lipídicas de DPPG (c=16453 µM).  



 

60 

 

 

O espectro da figura 46 mostra que há maiores diferenças conformacionais 

decorrentes da interação do peptídeo P11-4 na presença de membranas lipídicas formadas por 

DPPC e DPPG em pH 8.0. Uma diferença bem perceptível ocorre nas regiões entre 1750-

1700 cm
-1

, correspondentes às vibrações do estiramento da carbonila do grupo éster, 

particularmente o estiramento C=O nos sistemas lipídicos. Aqui se percebe uma diferença 

entre os espectros dos sistemas lipídicos contendo P11-4, com uma maior intensidade de sinal 

para o sistema P11-4 + DPPC (espectro preto) em relação ao sinal do sistema P11-4 + DPPG 

(espectro azul). Essa diferença também é observada na figura 34, e pode ser atribuída a 

diferença entre os grupos cabeça PC e PG, sendo o primeiro zwitteriônico e derivado da 

colina e o segundo negativamente carregado e derivado do glicerol. É interessante notar que 

tanto para a figura 34 quanto para a figura 45, temos uma situação fora da condição de 

neutralidade (pH 7.0). As membranas lipídicas de DPPC, são totalmente neutras em pH 7.0, 

porém em pH 6.0, onde há uma ligeira acidez e portanto uma maior quantidade de íons H
+
, o 

DPPC pode estar ligeiramente mais positivamente carregado, enquanto em pH 8.0, onde há 

uma ligeira basicidade e portanto uma maior quantidade de íons OH
-
, o DPPC pode estar 

ligeiramente mais negativamente carregado. Isso pode implicar em uma maior absorção de 

radiação infravermelha e, portanto na região do estiramento da carbonila do grupo éster. Na 

situação de neutralidade em pH 7.0 (Fig. 40) isso não é observado, e a banda de absorção 

relativa ao estiramento da carbonila do grupo éster passa ser mais intensa para o DPPG. 
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Figura 47. Espectros de FTIR na região de 1700-1600 cm
-1

 em solução tampão PBC 5 mM 

pH 8.0. Preto: P11-4 (c=876 µM) na presença de membranas lipídicas de DPPC (c=16507 

µM); Azul: P11-4 na presença de membranas lipídicas de DPPG (c=16453 µM).  

Os espectros da figura 47 mostram bandas de absorção no infravermelho focadas na 

região de amida I (1700-1600 cm
-1

) para o P11-4 na presença de DPPC (preto) e DPPG (azul) 

em pH 8.0, onde percebe-se que não há diferença significativa na região de frequência 

menores) até em torno de 1635 cm
-1

. Porém observa-se que a partir de 1635 cm
-1

 até por volta 

de 1690 cm
-1

 existe uma diferença considerável entre os espectros de P11-4 na presença de 

DPPC (preto) e DPPG (azul) em pH 8.0. Particularmente no sistema P11-4 + DPPC há picos 

bem evidenciados em 1662 cm
-1

 e 1680 cm
-1

, enquanto para o sistema P11-4 + DPPG esses 

picos não estão presentes de maneira evidente, tendo neste caso uma banda negativa em torno 

de 1683 cm
-1

, exclusiva do sistema P11-4 + DPPG. Mais uma vez, há uma diferença entre os 

espectros na faixa de número de onda de aprox. 1695-1685 cm
-1

, porém não tão evidente do 
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quando no caso do pH 6.0. Percebe-se que ao contrário das situações em pH 6.0 e pH 7.0, 

onde há maior quantidade de peptídeos P11-4 com conformação folha beta na presença de 

membranas lipídicas de DPPC, em pH 8.0 há uma maior quantidade de peptídeos P11-4 com 

conformação folha beta na presença de membranas lipídicas de DPPG. Esse último caso 

indica que as membranas de DPPG estão de alguma forma prevenindo a dissociação do 

peptídeo P11-4 e mantendo o peptídeo organizado e com conformação folha beta mesmo em 

pH básico. As diferenças aqui indicadas mostram que ambas as espécies de membranas 

lipídicas exercem um efeito sobre o peptídeo P11-4, cada qual tendo um efeito diferenciado se 

deve às características particulares de cada membrana. Isso fica evidenciado ao se comparar 

os presentes espectros com o espectro do P11-4 em solução tamponada em pH 8.0. 

 

 

Figura 48. Espectros de FTIR na região de 1800-1550 cm
-1

 P11-4 (c=876 µM) em membranas 

lipídicas de DPPC (c=16507 µM) em solução tampão PBC 5 mM: Preto: pH 6.0; Vermelho: 

pH 7.0 e Azul: pH8.0. 
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Figura 49. Espectros de FTIR na região de 1700-1600 cm
-1

 P11-4 (c=876 µM) em 

membranas lipídicas de DPPC (c=16507 µM) em solução tampão PBC 5 mM: Preto: pH 6.0; 

Vermelho: pH 7.0 e Azul: pH8.0. 

  

Os espectros das figuras 48 e 49 mostram quem em presença de membranas lipídicas 

de DPPC o peptídeo P11-4 apresenta um comportamento semelhante daquele observado em 

solução aquosa quando em pHs diferentes. Em pH 6.0 o peptídeo está mais organizado e 

formando estruturas supramoleculares fibrilares, em pH 7,0 já se encontra um pouco menos 

estruturado quando comparado com pH 6.0, enquanto em pH 8.0 ele se encontra mais 

desestruturado predominando sua forma monomérica. Isso fica evidente pela banda espectral 
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em 1619 cm
-1

, característica da conformação folha beta. Nota-se que a intensidade dessa 

banda diminui com o aumento de pH. 

 

Figura 50. Espectros de FTIR na região de 1800-1550 cm
-1

 P11-4 (c=876 µM) em 

membranas lipídicas de DPPG (c=16453 µM) em solução tampão PBC 5 mM. Preto: pH 6.0; 

Vermelho: pH 7.0 e Azul: pH8.0. 
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Figura 51. Espectros de FTIR na região de 1700-1600 cm
-1

 P11-4 (c=876 µM) em 

membranas lipídicas de DPPG (c=16453 µM) em solução tampão PBC 5 mM. Preto: pH 6.0; 

Vermelho: pH 7.0 e Azul: pH8.0. 

 

Os espectros das figuras 50 e 51 mostram que na presença de membranas lipídicas de 

DPPG o peptídeo P11-4 apresenta um comportamento diferente daquele observado em 

solução aquosa quando em pHs diferentes. Neste caso na presença de membranas lipídicas de 

DPPG, em pH 8.0 o peptídeo ainda apresenta conformação folha beta, e de maneira 

inesperada há maior quantidade de peptídeos em conformação folha beta do que em pH 6.0 e 

pH 7.0. Esse comportamento é diferente do observado para o P11-4 em presença de 

membranas lipídicas de DPPC e para o P11-4 em solução aquosa, onde nesses casos em pH 

6.0 o peptídeo está mais organizado e formando estruturas supramoleculares fibrilares, em pH 

7.0 já se encontra um pouco menos estruturado quando comparado com pH 6.0, enquanto em 
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pH 8.0 ele se encontra mais desestruturado predominando sua forma monomérica, e com 

conformação aleatória. Apesar da diferença de comportamento observado quando o peptídeo 

P11-4 está presente em membranas lipídicas de DPPC e quando o mesmo está presente em 

membranas lipídicas de DPPG, fica evidente que em ambos os casos as membranas 

influenciam a auto-organização molecular dos peptídeos, com um efeito mais pronunciado no 

caso do DPPG. Isso pode ser explicado assumindo que há uma interação efetiva do P11-4 

com as interfaces biomiméticas representadas pelas membranas modelo (de DPPG ou de 

DPPC), e é conhecido que quando peptídeos da família P11 interagem com superfícies 

planares de mica em concentrações abaixo da concentração de agregação crítica dos peptídeos 

(concentração acima da qual os peptídeos começam a se auto-associar passando do estado 

monomérico com conformação aleatória, para um estado supramolecular com os peptídeos 

associados e apresentando conformação folha beta), os peptídeos se auto-associam formando 

fitas poliméricas adsorvidas sobre a superfície de mica (WHITEHOUSE et al., 2005). 

Acredita-se que isso possa ser um fenômeno genérico, e sempre que a energia de ligação 

peptídeo/superfície for suficiente para superar o custo combinado da energia para 

desembaraçar os peptídeos em conformação aleatória em solução induzindo à auto-

organização dos peptídeos em estruturas poliméricas supramoleculares, onde cada peptídeo 

formador dessa estrutura estará na conformação folha beta antiparalela. As membranas 

lipídicas de DPPC e DPPG são biointerfaces e esses mesmos princípios de auto-organização 

induzida são aplicáveis nesse caso. Porém, ao contrário de uma simples superfície planar de 

mica, as membranas modelo são ainda bem complexas, já que apresentam curvatura, e uma 

dinâmica inerente aos movimentos translacionais e rotacionais dos lipídeos que compõem as 

membranas modelo. Dessa maneira, mais ainda no presente caso as estruturas 

supramoleculares formadas pelo peptídeo são induzidas a se auto-organizar dentro dos limites 

da superfície com a qual interage, o que leva a uma transição “isotrópica-nemática”. As 
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vesículas multilamelares de DPPG, cujo grupo cabeça tem carga líquida negativa em todos os 

valores de pH estudados aqui, e particularmente em pH 8.0, de modo que com esse lipídeo 

haja uma maior repulsão entre as cabeças polares, levando a um maior espaçamento entre as 

cabeças polares de modo que possa ocorrer um certo confinamento dos peptídeos e estruturas 

organizadas desses peptídeos prevenindo sua pronta separação por mera repulsão eletrostática 

entre os monômeros e portanto, conduzindo a uma maior estabilização da fase nemática com 

peptídeos com conformação folha beta. 

Podemos explicar essas observações considerando que em pH 6.0, em meio 

ligeiramente ácido o grupo cabeça PG é menos negativamente carregado do que em pH 7.0 

(meio neutro), e que em pH 8.0, em meio ligeiramente básico o grupo cabeça PG está na 

situação em que é mais negativamente carregado.  

É importante salientar que a auto-organização molecular do P11-4 em solução aquosa 

responde a uma ampla faixa de pH, porém em respeito à integridade em termos de carga 

eletrostática da membrana tivemos que nos restringir a uma faixa mais estreita de pH (6.0, 7.0 

e 8.0), o que preveniu o estudo dos efeitos da membrana lipídica sobre as estruturas mais 

organizadas do peptídeo. Entretanto, mesmo assim pode-se verificar que ambas as membranas 

lipídicas causam um efeito sobre o P11-4 em estados de organização distintos em pH 6.0, 7.0 

e 8.0. Tais resultados têm implicações relevantes em termos de biomateriais nanoestruturados, 

pois o P11-4 necessariamente em testes biológicos e biomédicos terá que interagir com 

células vivas compostas por membranas lipídicas. Além disso, o presente trabalho gera outra 

perspectiva que é do potencial desenvolvimento de materiais compósitos envolvendo o 

peptídeo e os lipídios, pois os lipídios também são passíveis de auto-organização molecular 

controlada por parâmetros físico-químicos, e a combinação peptídeo-lipídio pode levar a 



 

68 

 

novas estruturas supramoleculares auto-organizadas o que pode levar ao desenvolvimento de 

novos biomateriais nanoestruturados. 
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6 CONCLUSÕES FINAIS 

 

Os resultados aqui apresentados mostraram que a auto-organização molecular do 

peptídeo P11-4, um peptídeo racionalmente projetado para responder a mudanças de pH em 

solução gerando estados com níveis de organização distintos que vão desde a formação de 

géis em pH ácido até a formação de uma solução isotrópica em pH básico pode ter esse 

comportamento modulado também por membranas lipídicas formadas por lipídios distintos. 

Através do emprego da técnica FTIR mostrou-se que a auto-organização molecular 

do peptídeo P11-4 pode ter seu comportamento modulado também por membranas lipídicas 

formadas por lipídios distintos, tais como o DPPC e o DPPG, com cabeças polares 

características de células de mamíferos e de bactérias, respectivamente. Tais resultados têm 

implicações relevantes em termos de biomateriais nanoestruturados, pois o P11-4 

necessariamente em testes biológicos e biomédicos terá que interagir com células vivas 

compostas por membranas lipídicas. 

A partir dessas informações a nível molecular e físico-químico sobre as propriedades 

conformacionais dos peptídeos, esses resultados serão cruciais para a aplicação desses 

peptídeos em biomedicina, e bioengenharia molecular podendo assim ser possivelmente 

utilizados em diversas aplicações tais como sistemas de entrega controlada de drogas, 

superfícies bicompatíveis, biossensores, superfícies antimicrobianas, etc. 
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7 ATIVIDADES FUTURAS 

 

- Caracterizar o peptídeo P11-4 em pH 6.0, 7.0 e 8.0 na presença de outros tipos de lipídeos. 

 

- Analisar as propriedades desses nanocompósitos para que possam possivelmente ser 

utilizados em diversas aplicações tal como sistemas de entrega controlada de drogas, 

superfícies bicompatíveis, biossensores, superfícies antimicrobianas, etc. 

 

- Participar de congressos e publicar artigo científico relativo ao trabalho de mestrado. 
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