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Introdução 

Compostos peptídicos apresentam grande 
versatilidade estrutural e podem ser empregados na 
construção de nanoestruturas bioinspiradas.  
Recentemente, demonstramos pela primeira vez a 
obtenção de estruturas automontadas  a partir 
exclusivamente de amino ácidos catiônicos e 
aromáticos. Em particular, sintetizamos um novo 
octapeptídeo intercalando resíduos de L-Arg e  
L-Phe, RF8 (RFRFRFRF). Empregamos uma 
estratégia de fase sólida-vapor utilizando água, 
anilina e diclorometano (DCM) na fase gasosa. As 
nanofibras obtidas foram caracterizadas por 
microscopia (MEV-FEG), espectroscopias (FTIR e 
Raman) e análise térmica (TG-DTG). Estudos 
complementares de dinâmica molecular (MD) 
apontaram que a estabilização dos arranjos 
depende fortemente de ligações H mediadas por 
moléculas de água

1
. 

Resultados e Discussão 

O peptídeo foi sintetizado pela metodologia 

de fase sólida via estratégia t-Boc, a partir da resina 

Merrifield. A caracterização por HPLC-MS resultou 

em: [(L-Arg···L-Phe)4] [M+H]= 1273. A 

automontagem foi realizada em duas etapas, pela 

técnica de fase sólida-vapor. Na primeira etapa, 

filmes amorfos foram obtidos solubilizando-se o 

aminoácido em 1,1,1,3,3,3-hexafluoreto-2-propanol 

e depositando em substratos de ITO/PET. 

Posteriormente, esses filmes foram expostos, sob 

condições controladas, a vapores de H2O, anilina e 

DCM durante várias horas. Observamos a formação 

de nanofibras com diâmetros de ~70 nm, para 

vapores de anilina e DCM, e  ~140 nm, para  vapor 

de água. Dados de FTIR revelaram que, antes da 

nanoestruturação, o peptídeo apresenta 

configuração folha-β antiparalela, com maior 

proeminência da vibração referente aos grupos 

guanidínios. Após a automontagem, observamos 

aumento no pico correspondente ao grupo amida 

em detrimento do guanidínio. Este achado é 

atribuído ao fato de ligações H responsáveis pela 

estabilização da estrutura montada se darem por 

meio de grupos amida. Espectros Raman 

mostraram ainda um processo de polarização das 

vibrações referentes aos guanidínios devido à 

geometria do sistema. As análises térmicas 

apontaram perda de água característica do sistema 

nanoestruturado em temperaturas acima ~ 120ºC e 

posterior degradação do material em temperaturas 

acima de 250ºC (Figura 1A e 1B). Esses resultados 

corroboram estudos de dinâmica molecular que 

apontam a formação de canais de água entre 

lamelas no interior da estrutura, envolvendo as 

ligações amidas e grupos argininas. Tais resultados 

mostram que estabilização é feita essencialmente 

por ligações H mediadas por H2O, responsáveis 

pela organização do sistema mesmo em 

temperaturas altas (até 120°C), Figura 1C. 

Figura 1. A) TG-DTG  para nanoestruturas crescidas em 
vapor de anilina, B) Imagem de microscopia eletrônica 
mostrando a degradação da estrutura a 120°C  e C) 

Estudo de dinâmica molecular mostrando a formação de 
canais de água no interior da estrutura. 

Conclusões 

Demonstramos pela primeira vez a formação de 

estruturas automontadas baseadas exclusivamente 

em aminoácidos catiônicos e aromáticos. A 

caracterização do material aponta a importância de 

ligações H, mediadas por moléculas de H2O, na 

estabilização dos arranjos. 
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