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Resumo 

O ácido úsnico (AU) é um metabólito secundário encontrado em diversas espécies de liquens, 

organismos resultantes da simbiose entre algas e fungos. Este composto tem sido amplamente 

estudado devido as suas propriedades farmacológicas observadas in vitro, tais como atividade 

antimicrobiana, antimicótica e antitumoral. Apesar de exibir potencial medicinal, sua 

hepatotoxicidade tem limitado sua utilização em estudos em vivo. Isto se deve, 

principalmente, pelo seu caráter hidrofóbico, fato que remete a necessicade de uso de outros 

solventes diferentes da água. Para contornar o problema de toxicidade, lipossomas formados 

por lipídios como DPPC e DOPC tem sido empregados com sucesso. Neste trabalho, o AU 

foi estudado por métodos computacionais de estrutura eletrônica e de dinâmica molecular 

para acessar informações sobre sua estrutura, estados de desprotonação e interação com 

solventes e com lipídios. Dentre as diversas estruturas propostas na literatura, nossos 

resultados indicaram uma mais estável, a qual denominamos AU-enol. Com relação aos 

solventes analisados a água e o DMSO praticamente não interagem com o AU. Por outro lado, 

o metanol apresentou um melhor perfil de formação de camadas de solvatação e maior tempo 

de vida médio de interação com o AU neutro que os demais solventes analisados (H2O e 

DMSO). A água interage de maneira levemente maior, enquanto o metanol e o DMSO 

praticamente não modificam suas interações com a forma desprotonada do AU (AUiônico) 

quando comparados com a forma neutra. Quando o AUiônico interage com os lipídios DPPC e 

DOPC observam-se nestes uma transição de fase lamelar para não-lamelar. 

Palavras-chave: Estrutura Eletrônica. Dinâmica Molecular. Ácido-Úsnico 
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ABSTRACT 

 

Usnic acid (UA) is a secondary metabolite found in many lichens, composite organisms 

comprised by the symbiotic association of fungus and algae or cyanobacteria. In vitro studies 

have reported a number of pharmacological properties of UA, such as antibacterial, 

antimycotic and antineoplasic. Despite its therapeutic potential, hepatotoxicity has limited its 

use. To overcome this problem, liposomes have been used to deliver UA to specific targets. In 

this work, electronic structure and molecular dynamics calculations were performed to 

address the tautomeric state of UA and its interactions with different solvents (water, 

methanol and DMSO) and lipids. Our results indicate that, from the many reported structures 

in the literature, the enolic form is the most stable. Moreover, the neutral form of UA is not 

soluble in water and DMSO. This is in agreement with the fact that UA assumes a 

deprotonated form in water and moderately high dielectric solvents. This anionic form of UA 

was verified to promote a lamellar to nonlamellar transition in DPPC and DOPC membranes, 

revealing the initial steps underlying the mechanism for the formation of UA-containing 

liposomes. 

Keywords: Electronic Structure. Molecular Dynamics. Usnic Acid 
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1. Introdução 

 

A atividade de um dado fármaco prevista por testes in vitro pode não ser compatível com 

àquela observada nos testes in vivo (FIRME; BANDARU, 2010). Isso pode se dar devido aos 

vários ambientes químicos aos quais é submetido ao longo do caminho percorrido pelo 

composto no meio biológico, ou seja, à sua farmacocinética. O fármaco deve ser capaz de 

resistir às diferenças de pH, às barreiras lipo e hidrofílicas, além de manter sua atividade ao 

chegar ao sítio de atuação (PINTO REIS et al., 2006), (TIYABOONCHAI, 2003). Neste 

contexto, as nanocápsulas aparecem como uma alternativa para facilitar o transporte de drogas 

pelo organismo mantendo suas principais características farmacológicas inalteradas até que 

chegue ao local de ação. Contudo, a eficiência e a viabilidade química do encapsulamento de 

um determinado fármaco dependem de diversos fatores, tais como as interações formadas 

entre este e a parede da nanocápsula (CAVE et al., 2004). Neste sentido, é conhecida a 

                            h     ê     L.H.’              z                            

ligados, em especial em sistemas biológicos. I                                        L.H.’  

no estudo das interações fármaco-nanocápsula. 

Neste cenário, a metabolômica tem despontado como uma importante área do 

conhecimento devido à possibilidade de fornecer uma ampla quantidade e diversidade de 

substâncias químicas de interesse farmacológico (FUNARI et al., 2013). Atualmente, uma 

classe de metabólitos que tem despertado grande interesse para as Ciências Química e 

Farmacêutica são as substâncias produzidas por líquens (organismos simbióticos entre fungos 

e algas) (HUNECK, 1999), (PODTEROB, 2008). Dentre essas chamadas substâncias 

liquênicas, o ácido úsnico (AU), (Figura 1) tem demonstrado um forte potencial com diversas 

atividades farmacológicas (INGO, 2002).  
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Figura 1- Estrutura do ácido úsnico. 
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Apesar do interesse farmacológico do AU, o seu uso como fármaco esbarra na sua 

forte hepatotoxidade, principalmente em mamíferos. De fato, em 2006, Roach e colaboradores 

demonstraram que a ingestão do líquen X. chlorochroa (contendo ácido úsnico em 2% em 

massa de líquen) resultou na morte de 328 alces na região de Red Rim, no estado de 

Wyoming, EUA. Nestes animais foram identificadas lesões severas em seus fígados (ROACH 

et al., 2006). 

A fim de contornar esse problema da totoxidade, diversos materiais vem sendo 

desenvolvidos para a liberação controlada de drogas, dentre eles podemos citar: ciclodextrinas 

(VENTURINI et al., 2008), DOPC (VILLANOVA; ORÉFICE; CUNHA, 2010) e fulerenos 

(HILDER; HILL, 2008). Sistemas encapsulantes são sistemas particularmente úteis nesses 

processos, devido a possibilidade de direcionamento da droga a alvos específicos, à 

capacidade de incorporação de substâncias hidrofílicas ou lipofílicas e até mesmo à 

diminuição da toxidade de certos compostos (ANWEKAR; PATEL; SINGHAI, 2011). 

No caso do ácido úsnico, a fim de contornar o problema da hepatotoxidade, técnicas 

de liberação controlada de drogas baseadas em lipossomas de lipídeos tem sido desenvolvidas 

por vários grupo de pesquisa, inclusive na própria UFPE (DA SILVA SANTOS et al., 2006), 

(SIQUEIRA-MOURA et al., 2008).  

A fim de localizar o leitor deste texto sobre os principais problemas envolvidos no 

estudo do ácido úsnico, apresentaremos no próximo capítulo uma revisão da literatura sobre o 

mesmo. A partir desta revisão, no capítulo 3 vamos apresentar as hipóteses e estratégias 

norteadoras deste trabalho. Já no capítulo 4, os fundamentos teóricos dos métodos utilizados 

na investigação das questões apresentadas e a metodologia desenvolvida serão elaboradas. No 

capítulo 5 por sua vez, os resultados e discussões serão apresentados. Finalmente, no capítulo 
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6 faremos um sumário das principais conclusões obtidas e discorreremos sobre algumas 

perspectivas que se abrem a partir do desenvolvimento deste trabalho. 
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2. Revisão da literatura 

2.1 - Liquens 

 Liquens são associações simbióticas entre fungos, algas e/ou cianobactérias e são 

importantes componentes da diversidade biológica de florestas (PIPP; HENDERSON; 

CALLAWAY, 2001). Os liquens podem ser encontrados em diversos tipos de ambientes, 

como encostas de ocêanos, desertos, regiões polares e montanhas (N. K. HONDA, VILEGAS, 

1998). Estes organismos podem se desenvolver em diversos substratos, como no córtex das 

árvores e em rochas. Por isso, estes organismos acabam por apresentar diferentes 

características físicas como porosidade, dureza ou rugosidade, como consequência dos 

diferentes fatores climáticos e físicos presentes nos diferentes locais (N. K. HONDA, 

VILEGAS, 1998).  

De um ponto de vista histórico, os primeiros estudos sobre substâncias liquênicas 

foram publicados por Gmelin em 1858, porém, somente em 1907, com os trabalhos de Zopf e 

Hesse onde foram descritas as fórmulas empíricas, bem como propriedades e ocorrência de 

diversos compostos liquênicos, foi que a liquenologia teve sua grande ascendência (SUHIKO 

ASAHINA, 1954). Os liquens têm como grande característica a capacidade de produzir 

metabólitos (substâncias geradas a partir do processo de metabolismo) (DIXON, 2005). 

Metabolismo pode ser definido de forma geral como o conjunto de transformações que as 

substâncias sofrem no interior dos organismos vivos.  Em 1989, Culberson e Elix propuseram 

uma classificação biossintética das substâncias liquênicas de acordo com sua origem, porém, 

de forma geral, os compostos liquênicos podem ser divididos em dois grandes grupos de 

acordo com suas estruturas, os das substâncias alifáticas e os das substâncias aromáticas 

(CULBERSON, 1989). Entre as substâncias alifáticas estão ácidos graxos, polióis e terpenos, 

enquanto que as substâncias aromáticas incluem os depsídeos, depsidonas e dibenzofuranos. 

Em relação ao processo metabólito dos liquens, o metabolismo primário desempenha funções 

essenciais a um determinado vegetal, tais como a fotossíntese e o transporte de solutos. Já o 

metabolismo secundário produz compostos que não são totalmente necessários para que uma 

planta complete seu ciclo de vida, porém, muitas vezes, os compostos resultantes são 

utilizados na interação dos vegetais com o meio ambiente como, por exemplo, contra a 

herbivoria ou na atração de organismos benéficos (RUNDEL, 1978). Além disso, os 

metabólitos secundários também desempenham uma importante ação protetora em relação a 

efeitos de mudanças de temperatura, nível de água e luz ou deficiência em nutrientes minerais 

(HALE, 1983). Para a espécie humana, as substâncias produzidas através do metabolismo 
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secundário de diversos organismos tem sido alvo de investigação, visto que estes compostos 

muitas vezes apresentam alguma atividade farmacológica (CLÁUDIO VIEGAS JR., 

VANDERLAN DA SILVA BOLZANI, 2006), como, por exemplo, atividade antitumoral 

(SHIBATA et al., 1968), antimicrobiana (EMERSON; FALC; O, 2002), analgésica (E 

OKUYAMA, K UMEYAMA, M YAMAZAKI, Y KINOSHITA, 1995) e ação antibiótica 

(PAUL R. BURKHOLDER, ALEXANDER W. EVANS, ILDA MCVEIGH, 1944), 

(HUNECK, 1999). Atualmente, são conhecidos aproximadamente 630 compostos liquênicos 

[13]. Dentre estes, o ácido úsnico (AU) é, provavelmente, um dos compostos mais 

conhecidos, sendo detalhado na próxima seção. 

 

2.2 - O ácido úsnico 

O ácido úsnico (Figura 1) (AU) é uma das substâncias mais comuns e abundantes 

entre os metabólitos liquênicos e está entre os compostos mais estudados produzidos por estes 

organismos (INGO, 2002). O AU pode ser encontrado em diversas espécies de liquens, dentre 

eles a Cetraria islandica (Parmeliaceae), a Alectoria (Alectoriaceae) e a Cladonia 

(Cladoniaceae) (DUMAN, 2008). Este composto foi isolado pela primeira vez em 1844 por 

Rochleder e colaboradores (W., 1844) e mais tarde, em 1967, Shibata e colaboradores 

isolaram o AU das espécies Cladonia mitis e Cladonia arbuscula (SHOJI SHIBATA, 

TYUNOSHIN UKITA, TOMIE TAMURA, 1948).  A estrutura molecular do AU já foi 

determinada por difração de raios-X, (ROLF NORRESTAM, MARIENE VON GLEHN, 

1974), (INGO, 2002), (AKINNIYI, J.A., CAMERON, A.F., CONNOLLY, J.D., 

MULHOLLAND, 1981)  porém, devido aos vários grupos funcionais presentes em sua 

estrutura, a forma tautomérica  mais representativa tem sido objeto de questionamentos 

(KATERINA OSTERROTHOVÁ, 2009). Na verdade, uma grande quantidade de diferentes 

formas do AU tem sido encontradas na literatura (Figura 2). 
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Figura 2 - Estruturas do AU encontradas na literatura: AU-1 (GALASSO, 2010), AU-

2 (GALASSO, 2010), AU-3 (RASHID; MAJID; QUADER, 1999), AU-4 (ROACH et al., 

2006), AU-5 (EDWARDS; NEWTON; WYNN-WILLIAMS, 2003), AU-6 (EDWARDS; 

NEWTON; WYNN-WILLIAMS, 2003). 

 

 

O AU tem como característica uma pigmentação amarela e pode ocorrer em duas 

formas anantioméricas R-(+) e S-(-) que se diferenciam pela orientação do grupo metila 

localizado na posição 9b (Figura 3) (INGO, 2002). 

Figura 3 - Estrutura dos enântiomeros (a) S-(-)-ácido úsnico e (b) R-(+)-ácido úsnico. 

 

 
 

Este composto também se tornou muito conhecido devido a sua ampla variedade de 

propriedades farmacológicas como atividade antibiótica, antiinflamatória e analgésica 

(TOMASI et al., 2006), (HUANG et al., 2011). Além dessas atividades, o AU também tem 

despertando um grande interesse na terapia de câncer (NASCIMENTO; BATISTA; HONDA, 



19 

 

2001), (DA SILVA SANTOS et al., 2006). Entre as características farmacológicas do AU, a 

atividade antiinflamatória tem sido confirmada através de vários estudos. Em 2000, 

Vijayakumar e colaboradores examinaram esta atividade presente na espécie Roccella 

montagnei (Roccellaceae), encontrada em uma região da Índia denominada Kodikkarai 

(VIJAYAKUMAR et al., 2000). Os testes foram realizados em ratos e como resultado foi 

obtido uma significativa atividade antiinflamatória atribuída ao AU. Apesar de Campella e 

colaboradores, em 2002, demonstrarem que o AU possui caráter inibidor da proliferação do 

Polyomavirus em ratos (CAMPANELLA et al., 2002) seu potencial de ação antiviral ainda 

não foi bem explorado. 

Conforme podemos observar na estrutura do AU, este composto possui três hidroxilas 

que serão aqui denominadas em função da numeração do átomo de carbono aos quais estão 

ligadas, ou seja, OH3, OH7 e OH9. O caráter ácido do AU foi investigado por Sharma e 

Janeke que determinaram experimentalmente os valores de pKa para as três as hidroxilas 

presentes na molécula (TOMASI et al., 2006). Os resultados deste trabalho estão apresentados 

na Figura 4. 

Figura 4 - Valores de pKa encontrados por Sharma e Jannke para os grupos –OH do 

ácido úsnico. 

 

 

Estes autores sugerem que dos hidrogênios presentes nessas três hidroxilas, o da 

posição-3, OH3, apresenta maior acidez (pKa=4,4), provavelmente devido ao efeito indutivo 

do grupo cetona, seguido da hidroxila da posição 9 (pKa=8,8), com aumento devido ao efeito 

indutivo do grupo para-acetil localizado na posição 6, e por fim, o de menor acidez na 

posição 7 (pKa=10,1) (TOMASI et al., 2006). A título de correlacionar os valores de pKa as 

correspondentes hidroxilas presentes no AU, em 2010, Galasso realizou cálculos B3LYP/6-

31+G(d,p)                                       BDE         ê  “B    Dissociation E    y”  
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(GALASSO, 2010). Seus resultados corroboraram o assinalamento original realizado por 

Sharma e Janeke. Entretanto, de acordo com a definição da IUPAC (do inglês, Interantional 

Union of Pure and Appliyed Chemistry), o parâmetro BDE é definido como a entalpia molar 

necessária para quebra de alguma entidade molecular especifica por homólise (MULLER, 

1994). Considerando que a constante de dissociação ácida, Ka, está relacionada ao fenômeno 

de desprotonação (que é um processo heterolítico), na nossa avaliação os valores de pKa 

melhor seriam correlacionados com a diferença de energia entre as formas neutra e iônica 

(forma desprotonada). Além disso, apesar de uma aparente similaridade entre os ambientes 

das hidroxilas OH3 e OH7 na molécula do AU, nos chama atenção o fato dos valores de 

 K ’                          . Ainda, a presença do grupo –CH3 ligado ao centro quiral do 

AU é outra notoriedade que merece ser melhor investigada. 

Em 1999, Rashid e colaboradores realizaram a atribuição dos três hidrogênios das 

hidroxilas do AU no espectro de RMN 1H em clorofórmio deuterado [39], conforme 

apresentado na Figura 5. 
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Figura 5 - Espectro de RMN 1H do ácido úsnico em CDCl3 adaptado da referência 

(RASHID; MAJID; QUADER, 1999). 

 

 

Na ocasião, estes autores propuseram as seguintes atribuições dos sinais: próximo a 18,8 ppm 

ao hidrogênio da hidroxila na posição 3 (OH3), próximo a 13 ppm ao hidrogênio da hidroxila 

da posição 7 (OH7) e em 11 ppm ao hidrogênio da hidroxila da posição 9 (OH9). A partir 

destes dados é possível perceber que a tentativa de ordenar a acidez desses hidrogênios 

baseada nesses deslocamentos de RMN 1H, não segue a ordem baseada nos valores de pKa. 

Entretanto, é importante lembrarmos dois aspectos. Primeiro, que os dados de RMN 1H 

podem depender do tipo de solvente utilizado. De fato, por exemplo, para o próprio AU se o 

espectro for registrado em DMSO, somente dois sinais, em 11 ppm e 13 ppm, são observados. 

É provável que este resultado indique a desprotonação do AU em função da polaridade do 

meio. Segundo, os valores de pKa representam a habilidade simultânea desses hidrogênios 

partirem da estrutura do AU e do anion AU- se acomodar em solução no processo de 

ionização. 
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Alguns trabalhos teóricos envolvendo o AU também já foram realizados. Em 1990, 

um estudo realizado por Buemi e Zuccarello (BUEMI; ZUCCARELLO, 1990), utilizando os 

métodos semi-empíricos AM1 e CNDO/S avaliou as estruturas moleculares do ácido úsnico. 

Na época, três conformações foram investigadas com relação a estabilidade do AU (Figura 6). 

Figura 6 - Conformações mais estáveis do AU utilizando cálculos AM1. [40] 

 

Os resultados destes autores apontaram a estrutura (a) como a mais estável. Nesta 

estrutura as distâncias das L.H.’  O14-H15...O16, O21-H20...O19 e O23-H24...O11 foram calculadas 

pelo método AM1 em 2,40 Å, 2,54 Å e 2,66 Å, respectivamente. 

Em 2009, Mendes, além da estrutura previamente investigada por Beumi e Zuccarello 

(AU-2 da Figura 6), propôs outras cinco para o AU (Figura 7), sendo a forma enólica 

(equivalente a AU-2 da Figura 6) prevista como a mais estável baseado em cálculos 

B3LYP/6-31G(d,p) (MENDES, 2009). 
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Figura 7 – Cinco estruturas do AU propostas por Mendes [41]. 

 

 

 

Em 2010, Galasso realizou um estudo computacional por meio de cálculos DFT 

B3LYP/6-31+G(d,p) para as cinco possíveis formas tautoméricas do ácido úsnico, incluindo 

neste estudo as três estruturas avaliadas por Buemi e Zucaello (UA-1, UA-2 e UA-3, Figura 6) 

e outras  duas apresentadas na Figura 8 (GALASSO, 2010). 
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Figura 8 - Estruturas moleculares de possíveis tautomêros do ácido úsnico propostas 

por Galasso (MENDES, 2009). 

 

 

Foi concluído que das formas tautoméricas estudadas, as estruturas AU-1 e   AU-2 da 

Figura 6 seriam as mais estáveis, devida à presença de três L.H.’  intramoleculares. Destas 

duas estruturas a de menor energia foi a do tautômero AU-2 por uma diferença de 0,20 kcal 

mol-1 em relação ao tautômero AU-1 (Figura 7). No mesmo trabalho, ainda foi observado que 

a interconversão entre os tatutômeros AU-1 e AU-2 (Figura 6) ocorre através de uma barreira 

energética baixa, de 0,78 kcal mol-1, o que sugere a existência simultânea das duas estruturas.   

Uma característica que chama atenção no AU está no seu caráter hidrofóbico.  Apesar 

de ser insolúvel em água, exibe solubilidade em solventes orgânicos como, por exemplo, 

dimetilsulfóxido (DMSO), clorofórmio e metanol (SIQUEIRA-MOURA et al., 2008). Uma 

alternativa que surge em relação à utilização do AU como fármaco é justamente o uso de 

nanocápsulas para o confinamento da droga, pois a uso da nanotecnologia tem mostrado que 

nanossistemas podem ser capazes de melhorar a eficácia de medicamentos. Alguns trabalhos 

experimentais já realizaram testes in vivo do ácido úsnico confinado em nanocápsulas (N.P. 

SANTOS, S.C. NASCIMENTO, J. F. SILVA, E.C.G. PEREIRA, 2005). Em 2001,  Santos e 

colaboradores investigaram a citotoxicidade e a atividade antitumoral do AU através do uso 

de nanocápsulas de ácido poli-(láctico-co-glicólico) PLGA. Experimentalmente, as 

nanocápsulas que contém o AU foram preparados pelo método de deposição interfacial de um 

polímero pré-formado (H. FESSI, F. PUISIEUX, J. PH. DEVISSAGUET, N. AMMOURY, 

1989). O princípio do método consiste na deposição de um polímero biodegradável pré-

formado, na superfície das vesículas por deslocamento para a fase aquosa do solvente 

semipolar, no qual o polímero encontra-se inicialmente dissolvido na fase orgânica. O mesmo 

grupo, em 2006, estudou o encapsulamento do AU em nanocápsulas de PLGA, testando o 
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sistema como agente antitumoral em camundongos portadores de sarcoma 180. No mesmo 

trabalho, também foram realizados testes sobre a hepatotoxicidade do ácido úsnico livre e 

encapsulado nos animais. Os resultados mostraram que o encapsulamento do AU é capaz de 

melhorar a sua atividade antitumoral e reduzir consideravelmente a hepatotoxicidade desta 

droga (DA SILVA SANTOS et al., 2006). Assim, o assunto de nosso próximo capítulo será 

justamente a respeito de sistemas encapsulantes. 

 

2.3 – Encapsulamento de fármacos 

 

A ciência farmacêutica tem dado grande importância em relação ao encapsulamento 

de fármacos, incluindo o desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos com 

localização ou direcionamento específico, tanto para prevenção, diagnóstico, melhoramento 

da saúde quanto no tratamento de enfermidades (BARRATT, 2000), (GALINDO-

RODRIGUEZ et al., 2004). A utilização de sistemas encapsulantes na área farmacológica tem 

demonstrado diversas vantagens em relação à não utilização destas estruturas como, por 

exemplo, uma maior eficácia terapêutica devido à liberação progressiva do fármaco, 

diminuição da toxidade com maior tempo de permanecia na circulação e ainda permite que 

tanto substâncias hidrofílicas quanto hidrofóbicas sejam incorporadas (ANWEKAR; PATEL; 

SINGHAI, 2011), (BARRATT, 2000).  Além disso, o encapsulamento de fármacos também 

está relacionado a proteção das drogas da degradação em fluidos biológicos, além de melhorar 

sua penetração nas células. Ainda neste contexto, as estruturas utilizadas no processo de 

obtenção das nanocápsulas podem ser polímeros de origem natural, ou seja, aqueles que são 

encontrados diretamente na natureza como, por exemplo, a quitosana extraída de crustáceos. 

Podem ainda ser natural modificado, isto ocorre quando grupos polares são adicionados à 

cadeia polimérica, permitindo assim um menor tempo de degradação. Por fim podem de 

sintéticos, produzidos a partir da junção de moléculas menores (monômeros). Entre os tipos 

de transportadores de drogas, os lipossomas têm recebido grandes destaques. Descobertos em 

1960 por Alec Banghan, os lipossomas tem contribuído para pesquisas envolvendo 

mecanismos de interação de lipídios com membranas celulares além ser um potencial 

carregador de fármacos (BANGHAM; STANDISH; WATKINS, 1965), (FRÉZARD; MG; 

ROCHA, 2005). Basicamente, os lipossomas são vesículas formadas por uma ou mais 

camadas concêntricas de lipídios, geralmente fosfolipídios que contêm duas cadeias 

hidrofóbicas e uma cabeça hidrofílica (NUNO C. SANTOS, 2002), (CORDEIRO, 2005). 
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Devido a sua porção hidrofílica, esta estrutura possui a capacidade de reter água e é capaz de 

encapsular diversos tipos de substâncias (EDWARDS; BAEUMNER, 2006). 

Contudo, a eficiência e a viabilidade química do encapsulamento de um determinado 

fármaco dependem de diversos fatores, tais como as interações formadas entre este e a parede 

da nanoestrutura (HILDER; HILL, 2008). Além disso, é importante ressaltar que a 

incorporação de um dado fármaco em um sistema encapsulante pode resultar em mudanças 

conformacionais tanto do receptor quanto do substrato, além de uma modificação do solvente 

ao redor ou no interior o complexo (DICKINSON; CRAMER; SAENGER, 1967), (V. C. 

FERNANDES, A. M. L. DENADAI, R. D. S. MILLÁN, R. J. ALVES, 2007). Isso torna 

importante a consideração das L.H.’  no estudo das interações fármaco-nanocápsulas. Outro 

aspecto que deve ser considerado para a estabilidade do sistema é a solvatação de moléculas 

de água fortemente ligadas a sítios eletricamente carregados ou a grupos com capacidade de 

formar L.H.’  (VENTURINI et al., 2008). Neste trabalho investigamos a interação do AU 

com dois sistemas lipídicos dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) e dioleoilfosfatidilcolina 

(DOPC). Para representar o que acontece na interação do AU com estes lipídeos, utilizamos 

como sistemas modelos bicamadas lipídicas de DPPC e de DOPC. 

 

2.4 - Bicamadas lipídicas 

 

As bicamadas lipídicas (Figura 9) são formadas por várias moléculas de lipídios que se 

encontram com as suas extremidades hidrofílicas (extremidades polares) viradas para os 

meios intra e extracelulares e que em meio aquoso se associam, principalmente, devido ao 

efeito hidrofóbico, o qual ocorre devido à ausência de interação da parte apolar com a água e 

da forte atração que a água tem por si própria (LANDONE, 2011). Assim, a fim reduzir 

contato da região apolar do lipídio com a água ocorre a formação de agregados. 
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Figura 9 - Estrutura de uma bicamada lipídica. 

 

DPPC e DPOC (Figura 10) são exemplos de lipídios que utilizamos nos modelos de 

bicamadas neste trabalho. Suas principais diferenças são o número de carbono nas cadeias 

alquila, 16 e 18 para o DPPC e DOPC, respectivamente e a presença de uma instauração na 

região apolar do DOPC, a qual não existe no DPPC.      

 

Figura 10 - Representação estrutural dos monômeros (a) DPPC e (b) DOPC. 
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2.5 - Transições de fase 

 

De maneira geral, a transição de fase de uma bicamada lipídica está relacionada à sua 

fluidez. A certa temperatura, que varia de acordo com os componentes da bicamada, sua 

estrutura mantêm-se como em um cristal, onde as moléculas têm orientações específicas com 

os lipídios permanecendo essencialmente paralelos entre si. Quando ocorre a diminuição da 

temperatura, haverá também mudanças na estrutura da bicamada, a qual passará de um estado 

líquido normal para um estado gel cristalino e este fenômeno é dado como uma transição de 

fase. A temperatura em que essa transformação ocorre é chamada de temperatura de transição 

de fase. Em 2004, Leonenko e colaboradores publicaram um trabalho interessante sobre 

transições de fase em DPPC através do uso controlado da temperatura (LEONENKO et al., 

2004).  Como resultado, observaram que o DPPC a 22°C apresenta-se em fase gel bem 

definida e ao atingir uma temperatura entre 42 e 52° ocorre uma transição fase do estado gel 

para um estado líquido cristalino. Além disso, uma segunda transição de fase foi observada 

entre 53 e 60° levando o sistema uma fase fluída desordenada. O DOPC também já teve sua 

temperatura de transição de fase reportada em, aproximadamente,  -17°C (RUTHVEN N. A. 

H. LEWIS , BRIAN D. SYKES, 1988), (PAN et al., 2008). No entanto, não somente 

variações na temperatura ocasionam modificações na estrutura da bicamada, ou transições de 

fase. O aumento da pressão sobre o sistema, a temperatura constante, acima da temperatura de 

transição, pode resultar numa transição de fase liquido cristalino para fase gel (LÓPEZ 

CASCALES et al., 2006). Além disso, a presença de algum tipo de perturbação, tais como a 

presença de íons, adição de um solvente ou mudanças na concentração de um solvente 

presente no meio também são fatores que podem levar a uma transição de fase. Este tipo de 

transição pode ser, por exemplo, de um estado lamelar para um estado não lamelar. A fase 

lamelar é caracterizada pelo arranjo periódico com ordenamento posicional ao longo de uma 

direção (GERBELLI, 2012), enquanto que numa fase não lamelar ocorre o aposto, ou seja, há 

um desordenamento na estrutura.   
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2.6 - Ligações de Hidrogênio 

 

As L.H.’  desempenham um papel importante nas propriedades físicas e químicas de 

vários sistemas moleculares de interesse químico e biológico. Em 1920, Latimer e Rodebush 

(WENDELL M. LATIMER, 1920) afirmaram que “o par de elétrons livres de uma molécula 

de água está apto para exercer uma força no hidrogênio de outra molécula de água, ligando 

as duas entre si... então, a água deve ser constituída de grandes agregados de moléculas que 

são formados e decompostos sob influência da agitação térmica”. Hoje em dia uma definição 

muito aceita e utilizada para a ligação de hidrogênio é a seguinte: “A ligação de hidrogênio é 

uma interação atrativa entre um átomo de hidrogênio de uma molécula ou fragmento 

molecular H-X, onde X é mais eletronegativo que H e um átomo ou grupo de átomos na 

mesma ou em uma molécula diferente em que há evidência de formação de ligação” 

(ARUNAN et al., [s.d.]). Quando a ligação de hidrogênio for intermolecular, ou seja, envolve 

um grupo doador de próton de uma molécula e um grupo aceitador de próton de outra 

molécula, então se pode denominar a formação de um Complexo de Hidrogênio (complexo-

H). Uma característica normalmente observada nas moléculas após a formação dos complexos 

de hidrogênio é um aumento nas distâncias da ligação dos átomos diretamente (e, por vezes, 

dos primeiros vizinhos) envolvidos na formação de ligação de hidrogênio. Por isso, uma 

conseqüência importante ocorrida com a formação de complexo-H é a mudança no perfil 

espectral. Por exemplo, no espectro de infravermelho observa-se, em geral, um deslocamento 

do sinal de estiramento X-H para freqüências menores e normalmente um aumento na 

intensidade. A observação do aumento da intensidade do oscilador X-H, devido a uma 

                            z                       “        ê             ”    q     tem sido 

evidenciadas por meio os cálculos teóricos de complexos-H. Além disso, há formação de 

novos modos vibracionais em regiões de baixas freqüências no espectro vibracional que, 

geralmente, aparecem com baixas intensidades associadas a presença da ligação de hidrogênio 

(ARAÚJO; RAMOS, 1998). Já no espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, 

observa-se um deslocamento para valores maiores do deslocamento químico do próton X-H 

(BARROS; BEJAN; SILVA, 2002).   
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3.1 - Hipóteses 

 Em função da retrospectiva que fizemos do AU, principalmente com relação aos seus 

diferentes valores de pKa e da sua esperada interação com o solvente e  lipídios, podemos 

levantar as seguintes hipóteses: 

1 - Existe uma razão na estrutura molecular para a diferença substancial de acidez entre os 

prótons das três hidroxilas do AU. 

2 – A forma desprotonada do AU deve interagir com o solvente e o lipídio de forma diferente 

daquela da forma neutra. 

 

3.2 - Estratégias 

  

A fim de averiguar as hipóteses propostas, diferentes métodos de estrutura eletrônica, 

dinâmica molecular e análise multivariada foram empregrados para: 

a) Avaliar quais são as estruturas de menor energia do AU; 

b) Selecionar um nível de cálculo adequado para prever propriedades geométricas, energéticas 

e espectroscópicas do AU; 

c) Determinar que aspecto estrutural leva a distinção das hidroxilas no AU; 

d) Analisar a desprotonação do AU; 

e) Investigar a interação do AU nas formas neutra e desprotonada com solventes; 

f) Investigar como ocorre a interação do ácido úsnico com DPPC e DOPC; 

g) Avaliar o efeito da desprotonação do AU na interação com DPPC e DOPC. 
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4 - Fundamentação teórica 

Atualmente, algoritmos e computadores têm se tornados grandes aliados na resolução 

de problemas químicos. Através dos diversos métodos desenvolvidos na área da química 

teórica e computacional podemos melhor computar, analisar, compreender e prever o 

comportamento e propriedades de sistemas químicos e biológicos. 

De acordo com a abordagem teórica utilizada, os chamados métodos de modelagem 

molecular são, em geral, organizados em dois grupos principais, quais sejam os métodos 

baseados em campos de forças e os métodos quânticos. Enquanto os primeiros possuem um 

arcabouço clássico, no qual forças são minimizadas ou as energias de estruturas aleatórias são 

comparadas, nos métodos quânticos as equações de onda são resolvidas para sistemas 

atômicos ou moleculares e que de acordo com as aproximações utilizadas, geram os diferentes 

métodos químico-quânticos. 

A descrição das propriedades de átomos e moléculas e suas interações tem sido o 

objetivo da química quântica, a qual teve seu início em 1926 quando Erwin Schrödinger 

sugeriu uma equação, denominada equação de onda de Schrödinger (SCHRODINGER, 

1926), onde todas as informações de um sistema estariam contidas. Nesta equação, o 

movimento de uma partícula esta associado a uma função conhecida como função de onda, 

                                   Ψ     q                         í                       

ondulatórias das partículas do sistema. 

 

     EĤ         Equação 1 

 

      Ĥ              H                                                               

potencial,  é a função de onda que descreve todo o sistema e E é a energia total do sistema. 

 Na descrição completa e não relativística para sistemas constituídos por M núcleos e 

N                      H            Ĥ                q                                  

movimento e de interações entre as partículas, conforme é descrito na Equação 2: 

 

Equação 2 
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onde, os termos da Equação 2 correspondem à energia cinética dos elétrons, a energia cinética 

dos núcleos, a atração coulombiana entre elétrons e núcleos, à repulsão coulombiana entre os 

elétrons e repulsão coulombiana entre os núcleos, respectivamente. 

Alguns meses após a proposta de Schrödinger, Max Born apontou que seria possível 

atribuir um significado físico somente ao quadra      Ψ. S       B       v        Ψ2 

exprime a probabilidade de se encontrar um elétron num certo ponto, ou seja  Ψ2 representa a 

densidade de probabilidade se encontrar um elétron numa dada posição do espaço (BORN, 

1926). 

Ocorre que uma das limitações para o uso da equação de Schrödinger para sistemas 

moleculares de interesse químico está no termo de repulsão elétron-elétron que torna a 

Equação 1 sem solução analítica exata. Para contornar este problema, algumas aproximações 

são utilizadas para tratar sistemas de muitos corpos. A seguir discutiremos cada uma delas. 

 

4.1.1 - Aproximação de Born-Oppenheimer 

 

Como a primeira das aproximações utilizadas para tentar resolver a equação de 

Schrödinger para sistemas de muitos corpos, a denominada aproximação de Born-

Oppenheimer, estabelece que os núcleos e os elétrons sejam pouco acoplados de forma que é 

possível separar o movimento eletrônico do nuclear (M. BORN, 1927), (SZABO, ATTILA, 

1996). Isto é concordante com o conceito de geometria molecular e com a ideia que os 

elétrons se adequam instantaneamente a mudanças nas coordenadas nucleares. Assim, a 

questão passa a ser resolver o problema eletrônico para cada conjunto de coordenadas 

nucleares. Contudo, a aproximação de Born-Oppenheimer apresenta algumas falha em 

sistemas com estados eletrônicos degenerados, ou quando a diferença de energia entre dois 

níveis vibracionais é similar à diferença energética entre os níveis eletrônicos. 

  

 

4.1.2  Método de Hartree-Fock 

 

Esta metodologia é baseada no produto de Hartree, o qual assume que a função de onda 

de N elétrons pode ser descrito pelo produto de N funções de onda de um elétron. Uma forma 

de incorporar a antissimetria e a indistinguibilidade dos elétrons, ou seja, que a função de 

onda deva ser invariante a permutação entre dois elétrons é representar a função de onda por 



33 

 

um determinante de Slater. De acordo com este modelo, a função de onda de muitos elétrons é 

escrita como: 
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      Equação 3 

 

onde, 
!

1

N
                     z       χ’                                             spin 

de um único elétron, chamadas spin-            ê          χi x  = ψi    σi     q   ψi(r) é a 

                                           σi é a função de onda de spin (+1/2 ou -1/2). 

Observe que um determinante traz consigo o Principio da Exclusão de Pauli na medida em 

que dois elétrons não podem exibir os mesmos 4 números quânticos pois isso implicaria na 

bem conhecida propriedade dos determinantes que linhas ou colunas idênticas leva ao 

determinante ser nulo. Assim, para resolver a Equação de Schrödinger independente do tempo 

se assume que a interação entre os elétrons de um sistema pode ser substituída por um 

potencial médio, onde um elétron interage com uma distribuição de cargas geradas pelos 

demais elétrons. Esta última idéia corresponde ao chamado modelo do potencial médio da 

partícula independente ou método de Hartree-Fock (FOCK, 1930). Aplicando-se esta solução 

no método variacional, obtêm-se as chamadas Equações de Hartree-Fock. 

 Em 1951 Roothaan desenvolveu um método para expressar cada spin-orbital em um 

somatório de funções matemáticas conhecidas como funções de base (em geral funções 

gaussianas). Naturalmente, quanto maior o número de funções de base, espera-se uma melhor 

descrição da função de onda e mais próxima a mesma se encontra do chamado limite Hartree-

Fock. Como na prática o número de termos nessa soma é finito, o teorema variacional garante 

que por melhor que seja a função de onda a energia calculada sempre será maior que a obtida 

com a função completa. Mesmo que um conjunto completo de funções de base venha a ser 

utilizado, a energia total (neste caso chamada de energia no limite Hartree-Fock, EHF) será 

maior que a energia exata do sistema, pois no método HF os efeitos de correlação explícita 

entre os elétrons não são considerados. A diferença entre a energia exata (Eexata) e a energia 

HF (EHF) é conhecida como energia de correlação eletrônica (Ecorr): 
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HFexataCorr EEE   Equação 4 

 

Apesar do método de Hartree-Fock ser uma primeira boa aproximação, servindo como 

um bom ponto de partida para outros métodos, atualmente, é bem estabelecido que a energia 

de correlação é importantíssima para a descrição da maioria dos fenômenos químicos. Por 

esta razão, descreveremos a seguir duas formas de descrever a energia de correlação. 

 

4.1.3 - Teoria da perturbação de Møller-Plesset: 

 

A teoria das perturbações, como o próprio nome sugere, parte do princípio que a 

correlação eletrônica pode ser tratada como uma perturbação (pequena) e, portanto, o 

Hamiltoniano pode ser expresso como: 

 

                        
VHH  0     Equação 5 

 

onde, H0 é o operador Hamiltoniano de um sistema de referência cuja função de onda solução 

é conhecida (em geral a função de onda HF), V  é uma perturbação e  é um parâmetro que 

representa a intensidade da perturbação. Considera-se que a perturbação seja pequena, de 

modo que a solução exata seja um pouco diferente da solução não perturbada. Para identificar 

o grau ou ordem da perturbação, escreve-se MPn, onde n indicará o grau ou ordem da 

perturbação. A correção de Segunda Ordem de Møller-Plesset (MP2) (CHRISTIAN 

MØLLER, 1934) é uma das mais utilizadas, pois, em geral, consegue recuperar cerca de 75% 

da energia de correlação a um custo computacional aceitável. 

 

 

4.1.4 - Teoria do funcional da densidade (DFT) 

 

O grande diferencial da Teoria do Funcional de Densidade (DFT) é o fato de não ser 

                                                                 ô     ρ 


r ) (KOHN, 1964), 

(NELSON H. MORGON, 1995).  A densidade eletrônica mede a probabilidade de encontrar 

um elétron num ponto de coordenada 


r . A base desta teoria está na idéia de que todos os 

observáveis, ou seja, todas as grandezas físicas possíveis de serem medidas em um sistema 
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são u                           ρ 


r ), ou seja, são funcionais de densidade e até mesmo o 

estado fundamental de um sistema pode ser encontrado minimizando a energia total em 

função da densidade. Assim, a energia total    de um sistema é descrita como um funcional 

da densidade eletrônica, conforme a Equação 6: 

 

        eeNe VV   Equação 6 

 

onde, o primeiro, o segundo e o terceiro termo correspondem à energia cinética, energia 

potencial de interação elétron-núcleo e energia potencial de repulsão elétron-elétron, 

respectivamente. Neste trabalho utilizamos o funcional B3LYP, o qual inclui o funcional de 

troca de Becke, representado pela letra B e o de correlação de Lee, Yang e Parr, representados 

pela combinação LYP de acordo com a Equação 7:  

 

VWN
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0
3   Equação 7 

 

onde, EXC
LSDA é o funcional de troca e correlação da densidade de spin local (LSDA) (W. 

KOHN, 1965), EX
HF é o funcional de troca HF, EX

B88 é o funcional de troca GGA de Becke 

(BECKE, 1988), (NELSON H. MORGON, 1995) EC
LYP é o funcional de correlação de Lee e 

colaboradores (CHENGTEH LEE, WEITAO YANG, 1988) e EC
VMN representa o funcional de 

correlação proposto por Vosko e colaboradores (S. H. VOSKO, L. WILK, 1980). Os três 

parâmetros a0, aX e aC, ditam a contribuição dos vários termos, e têm valores iguais a 0,80, 

0,72 e 0,81 respectivamente, e foram definidos via ajuste dos mínimos quadrados com dados 

de 116 energias de atomização, potenciais de ionização, afinidades protônicas e energia 

atômica total por Becke (BECKE, 1993). 

 

4.1.5 - Correção de superposição de funções de base 

 

Erros devido à superposição do conjunto de base (BSSE) são comuns em complexos 

de hidrogênio (SILVA et al., 2009). Estes ocorrem quando um conjunto de base truncado é 

usado para descrever um complexo-H. Normalmente, este efeito é minimizado com o 

aumento do conjunto de funções de base e pode ser corrigido através do método de correção 

de counterpoise (CP) (S. F. BOYS AND F. BERNARDI, 1970). Para exemplificar o método 

vamos considerar uma molécula A descrita por um conjunto de funções de base a, uma 
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molécula B descrita por um conjunto de funções de base b e o agregado AB descrito por um 

conjunto de funções de base ab. Desta maneira temos a energia de complexação dada pela 

Equação 8:  

  

Ecomplexo= E(AB)ab – E(A)a – E(B)b Equação 8 

  

onde, o primeiro termo é a energia do complexo AB obtida com um conjunto de função de 

base a para a porção relativa a molécula A no complexo e um conjunto de função de base b 

para a porção relativa a molécula B no complexo, o segundo termo é a energia da molécula A 

com o conjunto de função de base a centrado nesta molécula e o terceiro termo é o mesmo 

que o segundo, mas referente à molécula B. O que pode ocorrer durante o cálculo de 

minimização da energia do complexo é que algumas gaussianas centradas em B descrevam 

orbitais centrados em A e vice versa. Como já foi explicado anteriormente, uma das maneiras 

de se tentar eliminar este erro é através do método CP, que consiste em calcular a energia 

conforme a Equação 9: 

 

ECP=E(A)ab + E(B)ab – E(A)a – E(B)b Equação 9 

 

onde, E(A)ab é a energia da molécula A com a inclusão da base de B nas coordenadas de B e 

E(B)ab é a energia da molécula B com a inclusão da base de A nas coordenadas de A. 

 

E a energia de ligação do complexo com a inclusão da correção de counterpoise é dada pela 

Equação 10: 

 

EBSSE=Ecomplexo – ECP Equação 10 

 

Além desta correção também é necessária a inclusão da correção de energia do ponto zero 

(ZPE) e isto é feito pela substituição de E(AB), E(A) e E(B) pelas energias já corrigidas por 

ZPE do complexo AB, do monômero A e do monômero B, respectivamente.  
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4.1.6 - Métodos semi-empíricos  

Os métodos semi-empíricos envolvem a utilização alguns parâmetros experimentais 

em seu desenvolvimento e tem como grande vantagem a redução do custo computacional 

(COUTINHO, 2007). Geralmente, os métodos semi-empíricos limitam-se aos elétrons de 

valência, não considerando explicitamente os elétrons do cerne (ALCÁCER, 2007). Entre os 

métodos semi-empíricos existentes está o AM1 (Austin Model 1) (DEWAR et al., 1985), o 

qual foi utilizado em parte deste trabalho.   

 

4.1.7 - Métodos de mecânica molecular 

 

Conforme descrito anteriormente, além dos métodos quânticos, a dinâmica molecular 

também tem contribuído de forma significativa na abordagem de sistemas químicos, 

principalmente no estudo de grandes sistemas moleculares. Dentre as várias razões que 

justificam o emprego a dinâmica molecular a que mais se destaca, sem duvida, é a velocidade 

com que os cálculos são realizados.  

Em dinâmica molecular os movimentos das partículas são determinados para qualquer 

sistema em quem que seja conhecido o potencial de interação entre estas partículas e as 

equações que determinam seus movimentos (L. MARTÍNEZ, I. A. BORIN, 2007). Portanto, é 

uma técnica que permite estudar a evolução temporal das configurações e a partir disso 

determinar suas propriedades. Os cálculos de dinâmica molecular baseiam-se na resolução da 

equação do movimento de Newton para cada átomo i do sistema molecular (DICKEY; 

FALLER, 2010): 

 



 iii amF        Equação 11 

 

onde, 


iF  é a força que causa a aceleração 


ia  em um átomo de massa mi. A força pode ser 

obtida a partir do potencial de interação, conforme Equação 12. 

 

r

U
Fi








    Equação 12 
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Por sua vez, o potencial que descreve a interação entre as partículas podem conter 

contribuições tanto intramoleculares como intermoleculares (WILFRED; GUNSTEREN; 

BERENDSEN, [s.d.]). Assim, de forma geral, a energia (U) de um sistema será a soma de 

todas as contribuições de energia, conforme a equação 13: 

 

  CoulombvdWtordefvib UUUUUU       Equação 13 

 

onde, os termos das interações intramoleculares podem ser descritos abaixo: 
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    Equação 16 

enquanto, os termos das interações intramoleculares podem ser descritos como: 
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      Equação 17 
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    Equação 18 

onde os valores 0r , 0 , 0 , 0  e r  são valores de referência da distância de ligação, do 

ângulo no plano (ou de ligação) e do ângulo diédrico; estes obtidos de dados experimentais 

(e.g. difração de raios-X) ou teóricos (cálculos ab initio de alto nível), a permissividade no 

vácuo e a constante dielétrica relativa do meio, respectivamente. Os valores r ,   e   são 

valores instantâneos durante a simulação. Os valores rk , 
k e 

k  são associados, 

respectivamente, as constantes de força de vibração, de deformação no plano e de torsão que, 

conjuntamente com os valores de Aij, Bij e das cargas atômicas são obtidos durante a etapa de 

parametricação e formam os chamados parâmetros do campo de força.  
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 A integração das equações de movimento é realizada através de algoritmos, nos quais 

a integração é dividida em pequenos intervalos de tempo t, permitindo, portanto, a simulação 

os movimentos do sistema. Neste trabalho utilizamos o algoritmo de Leap-Frog que atualiza 

as posições e as velocidades conforme as equações abaixo. 
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 Os campos de força têm como objetivo representar de forma precisa os aspectos de um 

determinado sistema, assim, a escolha de um determinado campo deve ser determinada pelas 

propriedades do sistema molecular que queremos investigar. Neste trabalho utilizamos o 

campo de força GROMOS96 (Gronigen Molecular Simulation) com o conjunto de 

parâmetros 53A6 (OOSTENBRINK et al., 2004), (OOSTENBRINK; SOARES, 2005). 

 

4.1.8 - Condições periódicas de contorno 

 

É um conjunto de condições que são usadas para simular o movimento de partículas 

em um grande sistema a partir da modelagem de um sistema menor. Em simulações de 

dinâmica molecular, quando partículas (átomos ou moléculas) são colocadas dentro de caixas 

rodeadas de imagens idênticas e uma dessas partículas abandona a caixa por uma face, 

imediatamente ela replica-se pela face oposta 

 “h   ://www.       .   /D            /T         y/P       _B      y_C         ”  

[s.d.]). Portanto, para que uma molécula interaja uma ou mais vezes com ela mesma, o 

tratamento das fronteiras deve ser considerado.  

 

4.1.9 - Função de distribuição radial e número de coordenação 

 

 A função de distribuição radial (RDF), também conhecida como função de 

distribuição de pares g(r) é a probabilidade de se encontrar uma partícula β em uma camada 

esférica a uma distância r da partícula α (CHANDLER, 1987). O cálculo de RDF  (DICKEY; 

FALLER, 2010) poder ser realizado de acordo com a seguinte equação: 
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)(         Equação 21 

onde, N(r) é o número médio de átomos na camada esférica de largura δr, à uma distância r e 

ρ é a densidade atômica média. O número de moléculas que se distribui radialmente ao redor 

da molécula de referência é dado de acordo com a seguinte equação:   

    
r

drrrG
V

N
rN

0

2)(4)(        Equação 22 

onde, N e V representam o número de partículas e o volume, respectivamente. O número de 

coordenação (NC) é obtido através integração do primeiro pico que representa a primeira 

camada de solvatação.  

 

4.1.10 - Área por cabeça de lipídio 

 

Em simulações de bicamadas lipídicas, a área por cabeça é uma análise utilizada para 

determinar se um sistema está em equilíbrio (SIU et al., 2008). A média da área por cabeça de 

lipídio (aL) pode ser calculada conforme a equação 23: 

 

     
camadaporlipídiosdenúmero

yemcaixadaocomprimentxemcaixadaocompriment
cabeçaporÁrea

))((


                                         

           Equação 23 

 

 

4.1.11 - Perfil de densidade 

 

O perfil de densidade é utilizado para determinar a posição das moléculas no sistema 

em relação à normal da membrana (Figura 11) (DA; LEVISKI, 2006).  
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Figura 11 - Eixo normal da membrana. 

 

 

 

 

Assim, é possível determinar a região ocupada por cada componente do sistema, tais como 

solvente, membrana ou íons, por exemplo. Através da sobreposição destes perfis, é possível, 

por exemplo, determinar a interface entre a membrana e o solvente ou a posição de cada 

molécula do sistema em relação à bicamada (DA; LEVISKI, 2006). 

 

4.1.12 - Parâmetro de ordem 

 

O parâmetro de ordem (Scd) indica o grau de ordenamento do sistema (DICKEY; 

FALLER, 2010). A equação utilizada para calcular o parâmetro de ordem é dado pela 

equação 24: 

 

    1cos3
2

1 2

icdS        Equação 24 

                                  

o     θi é o ângulo formado entre o eixo i ao longo da cadeia lipídica e a Normal da 

membrana. Os brackets denotam uma média sobre o ensemble. O parâmetro de ordem de um 

sistema pode variar entre 1 e zero, onde sistemas ordenados possuem um valor de parâmetro 

de ordem mais próximo a 1, enquanto que sistemas mais desordenados tem valores mais 

próximos a zero.  

 

4.1.13 - Análise de componentes principais (PCA) 

Se para um conjunto de n-objetos são coletados p-variáveis, então a informação pode ser 

imaginada estar contida numa matriz Xn,p. Nesta perspectiva, a informação pode ser 
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visualizada como um conjunto de pontos num espaço p-dimensional. Quando p>3, uma das 

formas mais frequentemente utilizadas na redução do número de variáveis é a chamada 

Análise de Componentes Principais (do inglês, PCA – Principal Component Analysis). Uma 

PCA representa uma rotação da matriz de dados original na busca de uma direção no espaço 

de p-dimensional ao longo do qual os pontos possuem uma variância máxima, i.e., uma 

direção ao longo da qual os pontos estão espalhados de forma máxima. A expectativa é que, a 

   j                    PC’           v                                        z          

de dados Xn,p. Na prática, uma PCA é obtida pela diagonalização da matriz de covariância 

Xt.X, onde os autovalores fornecem a variância (i.e., o percentual de informação original 

contida em cada PC) e os elementos de cada autovetor fornecem o peso das variáveis originais 

para a correspondente PC. Se cada variável for igualmente importante, para evitar que aquela 

que possuem valores numéricos maiores tendam a dominar as primeiras componentes 

principais, costuma-se pré-processar os dados antes do processo de diagonalização. Por 

exemplo, no pré-processamento denominado auto-escalonamento, os dados são centrados na 

média, i.e., cada elemento numa coluna é subtraída da média da coluna e, posteriormente, 

divididos pelo desvio ao longo desta coluna. 

Neste trabalho utilizamos a técnica de PCA para compararmos diferentes níveis de 

cálculos para descrição da geometria do AU. Isto foi feito através da comparação entre os 

dados geométricos de distância de ligação, ângulos e diedros experimentais e teóricos. 
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5 - Metodologia 

 

Nosso trabalho se divide em seis grandes etapas: cálculos de estrutura eletrônica para 

análise geométrica, análise das componentes principais (PCA) para a determinação de um 

nível de cálculo para etapas subsequentes, investigação do grupo metila no centro quiral do 

ácido úsnico, interação soluto-solvente (via estrutura eletrônica e dinâmica molecular), 

determinação da espécie desprotonada mais estável do ácido úsnico e interação do ácido 

úsnico com dois lipídios: DPPC e DOPC. A seguir será apresentada a metodologia em de 

cada etapa. 

 

5.1 - Cálculos de estrutura eletrônica 

 

A primeira etapa do trabalho consiste em uma busca na literatura por uma estrutura 

geométrica para a molécula do ácido úsnico. No entanto, ao realizarmos esta pesquisa 

diversas geometrias foram encontradas, as quais já foram apresentadas anteriormente na 

Figura 6.  Além disso, a presença dos grupos carbonilas e hidroxilas na molécula do AU 

permite a possibilidade da formação de alguns tautômeros. Portanto, além das estruturas 

encontradas na literatura, também incluímos nesta etapa algumas geometrias por nós 

propostas, as quais serão apresentadas mais adiante. Ao todo, 19 estruturas foram avaliadas 

nesta primeira etapa. Estas 19 estruturas foram submetidas primeiramente a cálculos semi-

empíricos AM1, a fim de obtermos um primeiro ordenamento energético das mesmas. A 

título de avaliar os resultados AM1, decidimos tomar um subconjunto das estruturas de menor 

energia e recalcula-las com um método que incluisse efeitos ausentes no método AM1 como, 

por exemplo, correlação eletrônica. Entretanto, isto nos remete a um outro problema: qual 

método utilizar? A resposta para esta pergunta poderia vir da comparação entre o valor 

calculado e experimental de alguma propriedade do AU. Esta etapa do trabalho visa trazer 

informações estruturais sobre o AU, assim, tentamos localizar a(s) estrutura(s) do AU no 

banco de dados cristalográficos Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC). Apenas 

uma estrutura correspondente a forma enólica foi identificada. Então um conjunto de cálculos 

DFT-B3LYP e MP2 (com a aproximação dos elétrons de caroço congelados), utilizando 

conjuntos de funções de base contendo, ou não, funções difusas e/ou de polarização, foram 

realizados para obter as geometrias otimizadas e as frequencias vibracionais harmônicas. 
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Tanto os cálculos AM1 como os pós-Hartree-Fock foram realizados com o Programa 

Gaussian 03 (FRISCH, M. J.; TRUCKS, G. W.; SCHLEGEL, H. B.; SCUSERIA, G. E.; 

ROBB, M. A.; CHEESEMAN, J. R.; MONTGOMERY, JR., J. A.; VREVEN, T.; KUDIN, K. 

N.; BURANT, J. C.; MILLAM, J. M.; IYENGAR, S. S.; TOMASI, J.; BARONE, V.; 

MENNUCCI, B.; COSSI, M.; SCALMANI, G.; R, 2004) usando os critérios internos padrões 

de convergência. 

 

5.1.2 - Análise de Componentes Principais 

 

Com os resultados geométricos descritos anteriormente foi gerada uma matriz de 

dados, incluindo os valores das distâncias, ângulos e diedros de ligação em função de cada 

nível de cálculo, a qual foi submetida a uma Análise das Componentes Principais (PCA) 

realizada com o pré-processamento em autoescalonamento, através do programa Einsight que 

então gerou o gráfico dos escores. Em seguida, com a matriz dos loadings obtida da PCA 

apenas com os parâmetros geométricos calculados, o ponto relacionado aos valores 

experimentais da estrutura encontrada no CCDC foi projetado no gráfico dos escores. Da 

comparação de distância no gráfico dos escores entre os valores calculados e experimental, 

selecionamos um nível de cálculo para reavaliar as estruturas de menor energia inicialmente 

estudadas pelo método AM1.  

 

5.1.3 - Análise do grupo metila no centro quiral do ácido úsnico 

 

Posteriormente, a partir da geometria de mínimo encontrada para AU foram realizadas 

modificações em sua molécula a fim de investigarmos a presença do grupo metila no centro 

quiral. As estruturas geradas a partir das modificações do AU também foram submetidas a 

cáclulos de otimização e frequência harmônica B3LYP/6-31++G(d,p). Esta avaliação foi 

realizada com base na variação das distâncias das L.H.’                                     

modificada e a molécula do AU em seu estado fundamental.  
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5.1.4 - Interação do ácido úsnico com diferentes solventes 

 

Em seguida, a investigação da interação entre o AU e os solventes foi realizada com 

três metodologias. Primeiramente através de uma representação explícita do solvente, onde 

moléculas de água, metanol e DMSO foram complexadas ao AU (Figura 12). 

 

Figura 12- Sistemas com solvente explícito para os quais foram realizados cálculos B3LYP/6-
31++G(d,p), a) AU-enol complexado em água, b) AU-enol complexado em metanol e c) AU-
enol complexado em DMSO. 

 

 

Cada um destes sistemas foram submetidos a cálculos de otimização e frequência 

harmônica B3LYP/6-31++G(d,p) e tiveram suas energias corrigidas levando-se em 

consideração as contribuições da energia do ponto zero (ZPE) e foram corrigidas em relação 

ao erro de superposição do conjunto de base (BSSE) através do método de counterpoise. 

Posteriormente, a estes mesmos sistemas, ou seja, o AU complexado com as 

moléculas água, metanol e DMSO, foi incluído um contínuo dielétrico através do método 

PCM para os mesmos solventes (Figura 14) e submetidos ao mesmo nível de cálculo de 

otimização e frequência harmônica B3LYP/6-31++G(d,p), além das condições de 0,9869 atm 

(1 bar) de pressão e 298,25 K de temperatura. As mesmas correções energéticas foram 

realizadas.  
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Figura 13 - Representação dos sistemas com representação explícita do solvente para os quais 

foram realizados cálculos PCM (a) água, (b) metanol e (c) DMSO. 

 

 

Uma terceira análise da interação AU-solvente foi realizada por dinâmica molecular, 

onde o AU, em sua forma neutra (AUN) e iônica (AUi), foi colocado em caixas de simulação 

computacional envolto pelos diferentes solventes (H2O, metanol e DMSO, ver Figura 14) e 

foram utilizadas condições periódicas de contorno. 
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Figura 14 - Representação dos sistemas estudados por simulação computacional: a) Ácido 
úsnico neutro e b) Ácido úsnico iônico nos solventes água, metanol e DMSO. 
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Nestes cálculos, as cargas atômicas CHELPG (WIBERG., 1990) foram calculadas pelo 

programa GAUSSIAN 03 com o nível de cálculos B3LYP/6-31++G(d,p) e utilizadas para o 

AU. Além disso, os parâmetros utilizados nas simulações estão apresentados abaixo: 

 

Programa GROMACS versão 4.0.5 

Campo de Força GROMOS conjunto de parâmetros 53A6 

Modelo de água SPC 

Ensemble NPT 

Temperatura 298 K 

Pressão 1 atm 

Constraints h-bonds 

Integrator md 

Interações eletrostácticas PME 

Tempo de simulação 5 ns 

Tempo de integração 2 fs 

Tamanho da caixa 64 nm3 

n° total de átomos do sistema 6511 (H2O) ; 1860 (DMSO) ; 3046 (MeOH)  

n° total de moléculas do solvente 2161 (H2O) ; 458 (DMSO) ; 1006 (MeOH) 

 

 

5.1.5 - Determinação do possível ânion para o ácido úsnico 

 

A possibilidade do AU estar presente de forma iônica em certos meios nos levou a 

realizar uma investigação a respeito de qual seria a estrutura desprotonada mais provável para 

o composto. Desta forma, geramos seis possíveis ânions para o AU, sendo os três primeiros 

através da retirada de apenas um próton, os dois seguintes através da retirada de dois átomos 

de hidrogênio e por fim a retirada dos três prótons (Figura 15).  
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Figura 15 - Representação dos possíveis ânions do AU-enol obtidos da desprotonação em: (a) 

O1, (b) O2, (c) O3,  (d) O1 e O2,  (e) O1 e O3 e   (f) O1, O2 e O3. 

 

Cada um destes possíveis ânions teve sua estrutura submetida a cálculos de otimização 

e frequência harmônica B3LYP/6-31++G(d,p). Com isso, foram realizados cálculos de 

variação de energia total e variação de energia livre em relação a molécula neutra do AU. A 

estrutura iônica que sofreu menor variação em termos de energia total e energia livre foi 

nomeada nas seções seguintes com AUi. Após as simulações, foi analisado o tempo de vida 

médio das L.H.’  e funções de distribuição radial para os grupos de interesse em cada 

simulação.   

 

5.1.6 - Interação do ácido úsnico em DPPC e DOPC 

 

Na última etapa do trabalho, foram realizadas simulações computacionais em DPPC e 

DOPC para o AU em sua forma neutra (DPPCn e DOPCn) e deprotonada (DPPCi e DOPCi).  

 Na Figura 16 estão apresentados os sistemas para os quais nossas simulações foram 

desenvolvidas.  Nesta etapa foram realizadas as análises da área por cabeça, pefil de 

densidade, parâmetro de ordem e tempo de vida médio das L.H.’  para avaliação dos 

resultados. 
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Figura 16 - Sistemas no início das simulações: a) ácido úsnico neutro em DPPC e/ou DOPC e 
b) ácido úsnico iônico em DOPC. 

 

Os parâmetros utilizados nestas simulações estão apresentados abaixo: 

Programa                   GROMACS versão 4.0.5 

Campo de Força                    GROMOS conjunto de parâmetros 53A6 

Modelo de água SPC 

Ensemble NPT 

Temperatura 310 K 

Pressão 1 atm 

Constraints all-bonds 

Integrator md 

Interações eletrostácticas generalized-reaction-field 

Barostato Berendsen 

 

 

  DPPCn  DPPCi  DOPCn  DOPCi  

Tempo de simulação (ns)   100 200 100 100 

N° total de átomos  129959 129371 167881 185368 

N° de moléculas de AU  196 196 196 196 
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N° de moléculas de 
lipídios  

 512 512 512 512 

N° de moléculas de  H2O  32957 32761 44915 50744 

N° de íons NA+    ---- 196 ---- 196 

 

Inicialmente, o equilíbrio de cada simulação foi verificado através da análise de área 

por cabeça de lipídio. Posteriormente, foram analisados os parâmetros de ordem, perfil de 

densidade, número e tempo de vida médio tempo das L.H.’  entre grupos de interesse. Os 

cálculos de estrutura eletrônica e dinâmica molecular foram realizados com os programas 

Gaussian 03 (FRISCH, M. J.; TRUCKS, G. W.; SCHLEGEL, H. B.; SCUSERIA, G. E.; 

ROBB, M. A.; CHEESEMAN, J. R.; MONTGOMERY, JR., J. A.; VREVEN, T.; KUDIN, K. 

N.; BURANT, J. C.; MILLAM, J. M.; IYENGAR, S. S.; TOMASI, J.; BARONE, V.; 

MENNUCCI, B.; COSSI, M.; SCALMANI, G.; R, 2004) e GROMACS 4.0.7 (HESS et al., 

2008), respectivamente.  
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6.1 - Análise geométrica AM1 

Na Figura 17 apresentamos as geometrias otimizadas pelo método AM1 para as 19 

estruturas propostas para o AU.  
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A partir da Figura 17 podemos notar que todas as estruturas a-s representam minimos 

de energia pelo método AM1. Na Figura 18 apresentamos um gráfico de barras da variação de 

energia total e da energia livre de Gibbs, relativa a estrutura a de menor energia.  

Figura 18 - Variação de energia total e da energia livre de Gibbs, em kcal/mol, em 

relação à geometria mais estável (estrutura a da Figura 18) de acordo com os cálculos AM1. 

 

 

 Conforme pode ser observado na Figura 18 existe um subconjunto formado pelas 

primeiras oito estruturas a-h com variação de energia total e livre de Gibbs, aproximadamente 

5 kcal mol-1 acima da estrutura mais estável a. Nestas estruturas é possível notar algum 

padrão na relação estrutura-energia. As estruturas a-c possuem todas 3 L.H.’  

intramoleculares. As estruturas d-h representam formas tautoméricas ceto em relação a 

formas enólicas correspondentes. Por exemplo, d é a foma ceto da forma enol b – formando o 

par (d,b). Os outros pares são  (e,c), (f,c), (g,f) e (h,a). As demais estruturas, em geral, além 

de formas cetônicas, possuem a mudança da posição do grupo metila que é exogeno ao plano 

molecular. Devemos chamar atenção que estes nossos resultados corroboram os resultados 

mencionados na introdução obtidos por Buemi e Zuccarello (BUEMI; ZUCCARELLO, 1990) 

também a nível AM1. 
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6.2 – Análise de Componentes Principais 

 A geometria da forma enólica foi otimizada no nível DFT-B3LYP com os conjuntos 

de base 6-31G, 6-31++G, 6-31G(d,p) e 6-31++G(d,p). No nível MP2 foram usadas as mesmas 

funções de base, com excessão da 6-31++G, onde problemas de convergência não permitiram 

a conclusão dos cálculos. Os dados dos 40 parâmetros geométricos calculados, juntamente 

com o experimental obtido por cristalografia de raios-X são apresentados na Tabela 1 na 

forma de uma matriz X40,8. 
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Tabela 1: Valores calculados e experimental das distâncias das ligações, em Å               

                                                                         U. 

Parâmetro 
geométrico 

B3LYP 
6-31G 

B3LYP 
6-31G(d,p) 

B3LYP 
6-31++G 

B3LYP 
6-31++G(d,p) 

MP2 
6-31G 

MP2 
6-31G(d,p) 

MP2 
6-31++G(d,p) 

Exp
* 

C1-C2 1,444 1,446 1,445 1,448 1,468 1,443 1,449 1,449 
C2-C3 1,431 1,430 1,431 1,431 1,415 1,431 1,415 1,437 
C3-C4 1,439 1,442 1,438 1,441 1,457 1,442 1,442 1,447 
C4-C5 1,348 1,347 1,349 1,348 1,355 1,347 1,349 1,331 
C5-C12 1,502 1,499 1,502 1,499 1,513 1,491 1,492 1,492 
C12-C1 1,529 1,532 1,529 1,532 1,534 1,519 1,519 1,521 
C2-C14 1,459 1,458 1,461 1,460 1,482 1,461 1,462 1,433 
C1-O20 1,268 1,242 1,268 1,243 1,279 1,247 1,249 1,244 
C3-O22 1,333 1,305 1,335 1,308 1,361 1,316 1,319 1,287 
C6-C7 1,400 1,402 1,402 1,403 1,409 1,399 1,400 1,399 
C7-C8 1,441 1,441 1,441 1,441 1,441 1,429 1,430 1,434 
C8-C9 1,408 1,408 1,408 1,408 1,418 1,406 1,407 1,392 
C9-C10 1,407 1,405 1,407 1,405 1,414 1,402 1,403 1,405 
C10-C11 1,410 1,410 1,411 1,411 1,415 1,403 1,404 1,400 
C11-C6 1,384 1,379 1,385 1,381 1,401 1,384 1,386 1,373 
C7-C17 1,461 1,464 1,462 1,465 1,484 1,470 1,470 1,466 
C8-O24 1,362 1,336 1,365 1,339 1,392 1,349 1,353 1,360 
C10-O25 1,365 1,343 1,369 1,345 1,395 1,354 1,357 1,341 
C14-O21 1,282 1,257 1,283 1,259 1,288 1,258 1,262 1,279 
O20-O25 2,667 2,688 2,670 2,687 2,749 2,704 2,701 2,690 
O21-O22 2,450 2,427 2,456 2,429 2,557 2,457 2,456 2,404 
O23-O24 2,539 2,525 2,545 2,526 2,636 2,566 2,566 2,405 
C16-O24 2,759 2,754 2,759 2,753 2,751 2,732 2,747 2,808 
C16-O25 2,847 2,754 2,850 2,850 2,856 2,835 2,826 2,790 
C15-O20 2,803 2,811 2,809 2,821 2,806 2,783 2,793 2,814 
C18-O19 2,853 2,848 2,854 2,853 2,822 2,799 2,798 2,825 
C1-C2-C3 118,9 119,3 118,7 119,0 117,9 118,9 118,7 119,7 
C2-C3-C4 123,6 123,4 123,8 123,6 124,0 123,9 123,9 121,9 
C3-C4-C5 116,9 116,9 116,9 116,9 116,8 116,5 116,5 117,2 
C4-C5-C12 124,2 124,0 124,2 124,1 124,3 123,8 123,9 124,7 
C5-C12-C1 112,7 113,2 112,7 113,1 111,6 113,3 113,2 113,2 
C12-C1-C2 117,2 116,5 117,3 116,6 117,4 116,1 116,3 116,2 
C1-C2-C14 122,7 123,1 122,8 123,1 122,3 122,8 122,8 122,9 
C12-C1-O20 118,0 118,2 117,9 118,2 119,0 118,9 118,9 117,9 
C2-C3-O22 120,9 120,5 120,1 120,5 122,8 121,3 121,2 120,6 
C2-C14-O21 119,4 119,9 119,2 119,5 119,7 120,1 119,8 119,7 
C4-C5-C12-C1 -27,3 -27,98 -27,2 -27,6 -27,6 -28,59 -27,7 -27,3 
C5-C12-C1-C2 27,7 28,27 27,9 28,3 31,7 30,69 30,9 27,8 
C6-C11-C12-C1 -141,1 -140,8 -141,1 -140,82 -139,9 -142,24 -142,04 -144,31 
C6-O19-C5-C4 161,20 161,40 161,20 160,91 159,80 162,59 161,03 161,18 

* F, R, Fronczek, N, H, Fischer, Cambridge Crystallographic Data Centre, Deposition Number 297381, 2006. 

 

 

 

 

 A PCA foi realizada com a transposta da matriz de dados X40,7 apenas para os dados 

calculados, ou seja, utilizamos a matriz X’
7,40. Na Figura 19 apresentamos o gráfico dos 
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escores para as duas primeiras componentes principais. Nesta figura os escores do ponto 

experimental em PC1 e PC2 foi obtido pelo produto dos valores experimentais 

autoescalonados (a partir da média e do desvio padrão dos dados calculados) e da matriz dos 

loadings obtido apenas com os dados calculados. 

Figura 19 – Gráfico dos scores das duas primeiras componentes principais para os diferentes 

níveis de cálculos e dado experimental. 

 

 

 A partir desta figura é possív        v   q                     PC’               

aproximadamente, 86% da informação originalmente contida num espaço de hepta-

diemencional. Além disto, pode-se notar a formação de dois agrupamentos de pontos ao longo 

de PC2, os cálculo B3LYP em escores positivos e os MP2 em escores negativos. Dentro de 

cada agrupamento observamos que os cálculos que incluem funções de polarização estão 

localizados em escores menores que as bases que não possuem essa função. Neste gráfico, o 

ponto experimental foi projetado em valores de escore negativo em PC1 e positivo em PC2, 

localizando-se mais próximo dos cálculos B3LYP, em particular, dos cálculos B3LYP/6-

31G(d,p) e B3LYP/6-31++G(d,p). Devido a nossa pretensão de realizar cálculos da 

desprotonação, portanto, envolvendo anions do AU, optamos por este último cálculo, pois 

contém funções difusas na base. 

6.3 – Energia relativas B3LYP/6-31++G(d,p) das estruturas a-h 

  As 8 estruturas de menor energia AM1 foram utilizadas como estruturas de 

partida numa reavaliação da ordem relativa de estabilidade no nível de teoria B3LYP/6-

31++G(d,p). Na Figura 20 apresentamos, para cada estrutura otimizada AM1 (do lado 
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esquerdo) a correspondente estrutura otimizada B3LYP/6-31++G(d,p) (do lado direito), 

juntamente com a menor frequência vibracional harmônica, a energia relativa total e livre de 

Gibbs para este último nível de cálculo. 
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Figura 20 – Resultados B3LYP/6-31++G(d,p) da menor frequência vibracional e das energias 

relativas total e livre de Gibbs para as estruturas a-h 
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A partir da figura acima, percebemos que, diferentemente da estrutura a otimizada pelos 

cálculos AM1 (BUEMI; ZUCCARELLO, 1990) e B3LYP/6-31+G(d,p) (GALASSO, 2010), a 

estrutura de menor energia B3LYP/6-31++G(d,p) é a c’ que possui a hidroxila em  C3. Este 

resultado, aponta atenção para a importância da inclusão de funções difusas também para os 

átomos de hidrogênio   v  v        L.H.’ . Esta estrutura c’, que denominamos de AU-enol, 

foi também obtida por Mendes como a mais estável (MENDES, 2009). Chama-nos atenção, 

também, as estruturas e’, g’ e h’ com energias relativas entre 15 e 22 kcal mol-1, portanto, 

bem maiores que as correspondentes AM1. 

 

6.4 - Análise geométrica do ácido úsnico 

 

Para facilitar a compreensão dos resultados, as diferentes regiões do AU-enol foram 

nomeadas de acordo com a Figura 21. 

Figura 21 – Estrutura do AU: a) denominação dos domínios e b) valores de alguns 
comprimentos de ligação e das três L.H.’ . 

 

 

(a) 

 

(b) 

Chamamos a atenção para o fato do ácido úsnico possuir três diferentes regiões, nas quais 

 x      h    x     q                L.H.’                                                         

com o meio externo. D     ê  L.H.’                                              á       z          
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OH1-O1, seguida da L.H. entre OH2-O2 e por fim entre OH3-O3. Também podemos observar que a 

L.H. intramolecular de menor distância OH1-O1 possui a ligação OH de maior comprimento, em 

1,04 Å. 

Além disso, destacamos também a presença de um grupo metila exógeno ao plano molecular 

principal que é responsável pelo c  á       v          “    h ”     U.  

 Foi descrito, anteriormente, que podemos atribuir ao grupo metila ligado ao carbono quiral o 

fato do AU-enol ser levemente localizado para fora do plano e, portanto, também possa ser 

responsável por certas características do composto, incluindo suas atividades biológicas. Além disto, 

a presença de um grupo metila adjacente a hidroxila em L.H. 2 e L.H. 3, bem como a presença de um 

hidrogênio (em lugar de uma metila) no carbono adjacente a hidroxila em L.H. 1, nos faz pensar 

sobre a importância do grupo metila nessas posições para diferenciar quimicamente os três ambientes 

que envolvem as L.H.’                  . Por isto, decidimos investigar a (dis)similaridade dessas 

regiões a partir da comparação das L.H.´s no AU-enol               “        ”                  

como pode ser apreciado na Figura 22. 
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Figura 22 - Estrutras: a-e) estruturas modificadas do AU e f) AU-enol de referência. 

 

(a) 

 

 

(b) 

  

(c) 

  

(d) 

 

(e) 

 

 

(f) 

 

 
 

Primeiramente, destaquemos as modificações estruturais realizadas na Figura 22: 

(a) o grupo metil ligado ao anel A foi substituído por um hidrogênio, esta estrutura vamos 

denominar Modif_A.  

(b) o hidrogênio ligado do anel C foi substituído por um grupo metil e esta estrutura foi 

denominada Modif_B. 

(c) o grupo metil localizado na parte central da molécula entre os anéis B e C foi substituído 

por um hidrogênio e, além disso, a modificação anterior (Figura 22 b) foi conservada, esta 

estrutura denominou-se Modif_C. 

(d) um hidrogênio está substituindo o grupo metil central, esta estrutura denominou-se 

Modif_D. 

(e) tautomerização da estrutura da Figura 22.d para surgimento de um grupo –OH no anel C, 

esta estrutura denominou-se Modif_E. 

Em todas as estruturas foram realizados cálculos de otimização e frequência 

vibracional para o nível B3LYP/6-31++G(d,p). Os resultados das distâncias de L.H. 
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intramoleculares e variações das mesmas em relação ao monômero do AU-enol na forma 

enólica são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Valores B3LYP/6-31++G(d,p) das distâncias, em Å, das L.H. intramoleculares e 

variação das L.H. em relação ao AU-enol. 

Estruturas L.H. 1 

(Å) 

L.H. 2 

(Å) 

L.H. 3 

(Å) 

Δ(L.H. 1) 

(Å) 

Δ(L.H. 2) 

(Å) 

Δ(L.H. 3) 

(Å) 

AU-enol 1,444 1,605 1,712 0 0 0 

Modif_A 1,446 1,615 1,724 0,003 0,010 0,012 

Modif_B 1,426 1,605 1,705 -0,017 0 -0,007 

Modif_C 1,433 1,604 1,724 -0,011 -0,001 0,012 

Modif_D 1,448 1,604 1,732 0,004 -0,001 0,020 

Modif_E 1,583 1,596 1,808 0,139 -0,009 0,096 

 

A partir da tabela acima, podemos ver que a introdução ou remoção de grupos metilas 

nos anéis B e C (estruturas Modif_A e Modif_B) levam a uma pequena variação no 

               L.H.’                   em L.H. 1 e L.H. 2. Isto também é verdade quando o 

grupo metila no carbono quiral (entre os anéis B e C) é substituído por um átomo de 

hidrogênio (Modif_C e Modif_D). Entretanto, vale destacar que esta última mudança 

permitiria a tautomerização da estrutura Modif_D para Modific_E que corresponde a maior 

variação no comprimento da L.H. intramolecular em L.H. 1 (+0,139 Å), Na estrutura 

Modif_E as distâncias das L.H.´s valem 1,583 Å e 1,596 Å para os ambientes L.H. 2 e L.H. 1, 

sendo, portanto, bem mais parecidos entre si que no AU-enol, quando estas ligações 1,444 Å 

e 1,605 Å, respectivamente. Assim, a adoção da rota biosintética que introduz a perda de 

planaridade e surgimento de carbono sp3 entre os anéis B e C, leva a eliminação da 

possibilidade de similaridade química das regiões L.H. 1 e L.H. 2. Parece razoável supor que 

isto, possivelmente, tenha trazido vantagens para os liquens. 

Uma vez que foram avaliadas as L.H.´s intramoleculares nas regiões L.H. 1, L.H. 2 e 

L.H. 3, passemos a avaliar a interação desses sítios com diferentes solventes. 
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6.5 - Interação com diferentes solventes 

Um dos objetivos deste trabalho é compreender como ocorre a interação do AU com 

diferentes solventes, tais como água, metanol e DMSO. Esta avaliação foi realizada, 

primeiramente, através de uma representação explícita do solvente, conforme os resultados 

são apresentados, a seguir. 

 

6.5.1 - Representação explícita do solvente 

 Na Tabela 3 apresentamos os resultados B3LYP/6-31++G(d,p) das energias de 

ligação entre o AU-enol e os solventes (ΔE), bem como os valores correspondentes corrigidos 

pela energia do ponto zero (ΔE0) e pelo BSSE (ΔEBSSE)  para o AU-enol complexado a 

moléculas de H2O, metanol e DMSO. 

Tabela 3: Cálculos B3LYP/6-31++G(d,p) das energias das L.H.’  para o AU-enol 
complexado a água (AU-enol_H2O), metanol (AU-enol_MeOH) e DMSO (AU-
enol_DMSO). 

Complexo ΔE 

(kcal mol-1) 

ΔE0 

(kcal mol-1) 

ΔE
BSSE 

(kcal mol-1) 

ΔE0
BSSE 

(kcal mol-1) 

AU-enol_H2O -14,91 -9,87 -12,67 -7,63 

AU-enol_MeOH -9,40 -6,70 -7,39 -4,69 

AU-enol_DMSO -7,24 -5,48 -5,21 -3,45 

 

A partir desta tabela podemos destacar alguns aspectos relacionados à energia de 

interação do AU-enol com as moléculas dos solventes investigadas. Na primeira coluna é 

possível perceber que os valores de E são mais negativos para o sistema em água, o que é 

inconsistente com o caráter hidrofóbico do AU. Além disso, os valores corrigidos através da 

energia o ponto zero e BSSE, ΔE0
BSSE, apresentados na última coluna da Tabela 4, apesar de 

expressar uma diminuição nos valores dessa interação, não modificaram o resultado em 

comparação aos valores não corrigidos (E). No entanto, sabemos que a aproximação da 

supermolécula tende a superestimar as interações de L.H. em fase gás (MALASPINA; 

COUTINHO; CANUTO, 2002).  Ademais, a solvatação de um soluto num determinado 

solvente é dependente de diversos fatores como, por exemplo, o tamanho molecular (ou 

iônico), a polaridade (carga), forças dispersivas dipolares, L.H.’  e temperatura (SILVA; 
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ROCHA; BITTENCOURT, 2004). Assim, uma segunda representação dos solvente através 

de um contínuo dielétrico foi utilizada na tentativa de melhor representar os sistemas acima 

descritos. 

6.5.2 - Supermolécula em PCM 

Na Tabela 5 são apresentados os mesmos parâmetros de energia presentes na Tabela 4, 

porém com a inclusão do meio contínuo pelo método PCM. 

Tabela 4: Cálculos PCM/B3LYP/6-31++G(d,p) das energias das L.H.’  para o AU-enol 

complexado com água (AU-enol_H2O), metanol (AU-enol_MeOH) e DMSO (AU-

enol_DMSO). 

Sistema ΔE 

(kcal mol-1) 

ΔE0 

(kcal mol-1) 

ΔEBSSE 

(kcal mol-1) 

ΔE0
BSSE 

(kcal mol-1) 

AU-Enol_H2O -9,11 -4,44 -7,02 -2,35 

AU-Enol_MeOH -4,57 -2,08 -2,75 -0,26 

AU-Enol_DMSO -0,74 0,58 0,64 1,95 

 

Ao incluirmos o método PCM, a água continua tendo a maior interação e agora o 

DMSO é previsto não exibir uma interação estável com o AU-enol. Além disto, e como 

esperado, a energia de interação com as moléculas do solvente diminuiram 

consideravelmente. Este resultado aponta, portanto, para a necessidade de uma descrição 

melhor do solvente, provavelmente pela inclusão de um número maior de moléculas de 

solvente, o que tornaria o custo da abordagem, via métodos de estrutura eletrônica, bastante 

elevado. Assim, na perspectiva de tentarmos descrever melhor e interação entre o AU-enol e 

os solventes de interesse, as moléculas de solvente ao redor do ácido úsnico foram todos 

computados através de dinâmica molecular e serão apresentados mais adiante. 

6.6 - Desprotonação do ácido úsnico 

  Sugerimos aqui, a possibilidade de que em certos meios, o AU ocorra em forma 

iônica. Uma evidência deste fato, também pode ser observada através do espectro de RMN do 

AU em DMSO, onde apenas dois sinais são observados (CAMPANELLA et al., 2002). 

Portanto, foram investigados seis estados de desprotonação para o AU-enol (Figura 20c). Para 
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estas estruturas foram realizados cálculos de otimização de geometria e frequência vibracional 

harmônica B3LYP/6-31++G(d,p) e na Tabela 5 apresentamos os resultados da variação da 

energia total e livre de Gibbs em relação a forma neutra do AU-enol.  

Tabela 5 – Resultados B3LYP/6-31++G(d,p) para a energia total, ΔE   ν1 para os ânions do 

AU-enol mostrados na Figura 6. 

Espécie ET  

(Hartree) 

ΔE  

(kcal mol-1) 

ΔG  

(kcal mol-1) 

ν1  

(cm-1) 

AU-Enol -1222,2196023 - - 41,37 

Ânion_1 -1221,6930629 330,41 320,88 34,83 

Ânion_2 -1221,6811749 337,87 339,29 38,51 

Ânion_3 -1221,6632039 349,15 328,08 39,12 

Ânion_4 -1221,0421618 738,85 719,92 32,67 

Ânion_5 -1221,0440007 737,70 718,22 27,77 

Ânion_6 -1220,2685731 1224,29 1195,33 32,59 

   

Primeiramente, estes resultados mostram que apenas os valores de G podem ser 

comparados aos dados de pKa encontrados na literatura (TOMASI et al., 2006), onde o ânion 

mais estável, ou seja,o ânion_1 é referente a perda do hidrogênio mais ácido (pKa = 4,4). 

Seguindo este mesmo pensamento, o segundo ânion mais estável, o ânion_3 refere-se ao 

segundo hidrogênio mais ácido (pKa = 8,8). Por fim, temos o ânion_2 que se refere ao próton 

menos ácido (pKa = 10,7). Estes resultados mostram que a atribuição original dos valores de 

pKa realizado por Sharma e (TOMASI et al., 2006) são corroborados pelos nossos resultados 

e mostram também que, apesar de conceitualmente inadequada, a BDE calculada por Galasso 

(GALASSO, 2010) leva aos mesmos resultados da energia livre de Gibb do processo de 

desprotonação.                 v       v          ΔE    G dos ânions 4 e 5, observamos 

que a energia necessária para a remoção de um segundo próton é mais que o dobro em relação 

a saída do primeiro próton. Estes resultados nos sugerem que não ocorre uma segunda 

desprotonação do AU-enol, o que, consequentemente, também se aplica ao ânion_6. Visto 
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que o ânion_1 mostrou-se mais estável em relação aos demais e que este resultado é 

concordante com os dados da literatura, sua geometria será utilizada nos cálculos que 

envolverem a simulação do AU em sua forma desprotonada e este sistema será denominado 

AUSi. 

 

6.7 - Dinâmica molecular 

 

6.7.1 – Interação do AU com diferentes solventes 

 A primeira etapa do trabalho envolvendo dinâmica molecular se refere ao AU em 

suas formas neutra e desprotonada são colocadas em caixas de simulação com diferentes 

solventes, água, metanol e DMSO. Nesta fase, foram realizadas análises da RDF e dos tempos 

de vida médio das L.H.’ .  

 

6.7.2 - Função de distribuição radial do AU neutro e os diferentes solventes 

 A análise da função de distribuição radial foi realizada primeiramente entre os 

oxigênios das carbonilas presentes no AU e as moléculas dos solventes. Este resultado está 

apresentado na Figura 23. 
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Figura 23 - Função de distribuição radial entre os oxigênios da carbonila do AU: a) O1, b) O2 

e c) O3 e as moléculas do solvente: água (preto), metanol (vermelho) e DMSO (verde). 

 

a  

b  

c  

 

Como esperávamos, não observamos para nenhum dos sítios do AU um perfil de 

solvatação bem definido em água para nenhum dos sítios do AU, o que está de acordo com 
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seu caráter hidrofóbico*. No caso do DMSO, pode ser observado a inexistência de interação 

com o sítio O3 e uma certa tendência a formação de camada de solvatação nos sítios O1 e O2, 

porém não tão bem definida quanto para o metanol. Isto está provavelmente relacionado a 

inexistência de L.H.’  entre as carbonilas do AU e o DMSO. No entanto, o metanol apresenta 

pelo menos duas camadas de solvatação bem definidas em cada sítio de interação. Podemos 

ainda perceber que os máximos da RDF no primeiro e no segundo pico de solvatação no sítio 

O3 é menor que nos correspondentes picos dos sítios O1 e O2. 

Apesar das hidroxilas estarem provavelmente envolvidas em L.H.’  intramoleculares, 

decidimos verificar o papel das mesmas na interação com os solventes aqui investigados. 

Citamos, anteriormente, o fato de que os hidrogênios podem ter influência no processo de 

solvatação e para isso devemos observar              RDF’      h    x         U-enol com 

os solventes. Assim, apresentamos na Figura 24 os gráficos da RDF entre as hidroxilas do AU 

e as moléculas do solvente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Figura 24 - Função de distribuição radial entre: a) OH1, b) OH2 e c) OH3 do AU e as 

moléculas do solvente: água (preto), metanol (vermelho) e DMSO (verde). 

a  

b  

c  

De acordo com a Figura 24, observamos que somente através da hidroxila OH1 ocorrer uma 

possível solvatação. Para as demais hidroxilas não observamos a ocorrência de formação de 
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camadas de solvatação. Estes resultados fortalecem a idéia de que o processo de solvatação do 

AU ocorre, principalmente, pelos grupos carbonilas. 

 Em 2013, Yang e colaboradores relataram dados experimentais da solubilidade do AU 

nos solventes água, etanol, acetona, acetado de etila e n-hexano. Seus resultados indicam que 

a ordem de solubilidade é do AU nesses solventes é: acetato de etila > acetona > n-hexano > 

etanol > água (JIN et al., 2013). Esses resultados experimentais são muito bem vindos, pois 

corroboram as nossas previsões teóricas de maior solubilidade do AU em metanol que em 

água. 

 

6.7.3 – Tempo de vida médio das interações AU neutro e os diferentes solventes 

 

Na Tabela 6 apresentamos os resultados de tempo de vida médio para a inetração 

interação entre os oxigênios de carbonilas do AU neutro, apenas com a água e o metanol*.  

 

Tabela 6 – Tempo de vida médio (ps) das L.H.’  entre os oxigênios das carbonilas do ácido 

úsnico neutro e os solventes. 

 

Podemos perceber que o tempo de vida médio do metanol é bem superior ao da água. 

Estes resultados são compatíveis com o que observamos nos gráficos de RDF. Além disso, 

percebemos que os tempos de vida médio são correlacionados com os máximos dos picos de 

solvatação nos três sítios de interação do metanol com o AU.   

Uma vez que o AU-enol possui características hidrofóbicas, avaliamos também o 

comportamento das ligações intramoleculares das hidroxilas. Na Tabela 7 apresentamos o 

resultado dos cálculos de tempo de vida médio para as três L.H.’ . 

 

 

 

 

C=O Água DMSO Metanol 

O-1 1,50 ------ 12,57 

O-2 1,17 ------ 18,76 

O-3 0,99 ------ 11,63 
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Tabela 7 - Tempo de vida médio (ps) das L.H.’  intramoleculares do ácido úsnico. 

 Água DMSO Metanol 

OH_1---O_1 1,00 0,81 0,55 

OH_2---O_2 0,70 0,65 0,58 

OH_3---O_3 2,68 1,58 1,41 

 

Apesar dos tempos de vida médios serem baixos, percebemos que para todos os casos 

a água apresenta um valor superior aos demais, seguido do DMSO e por fim do metanol. 

Além disso, citamos anteriormente o fato de uma possível interação intramolecular mais 

intensa entre a hidroxila OH3 e O3. Este fato é bastante evidente de acordo com a Tabela 7, 

que apresenta um tempo de vida médio das L.H.’  OH3---O3 maior do que as outras duas.  O 

próton retirado (Figura 21.a)  para obtenção do AU em sua forma iônica foi escolhido de 

acordo com dados experimentais de pKa e os dados da Tabela 5 da energia de desprotonação. 

Os resultados da interação dos solventes com o AU iônico, são discutidos a seguir.  

 

6.7.4 - AU iônico e os diferentes solventes 

 

A Figura 25 mostra os resultados de RDF entre os oxigênios das carbonilas do ácido 

úsnico desprotonado e as moléculas dos solventes. 
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Figura 25 - Gráficos de RDF entre o oxigênio O1 (a), O2 (b) e O3 (c) do ácido úsnico iônico e 

os solventes água (preto) , metanol (vermelho) e DMSO (verde) 

 

a  

b  

c  
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A primeira observação que devemos fazer sobre a Figura 25 é em relação a diferença 

na solvatação da água. Anteriormente, com o AU neutro o valor de G(r) foi inferior a 1 

(Figura 23), indicando, que não ocorre a solvatação nesta região pela água. No entanto, com a 

saída do próton em OH1, este mesmo ambiente químico passa a ser solvatado o que pode ser 

visto pela formação do pico com valor de G(r) próximo a 1,5 em O1 e O2 (Figuras 25a e 25b, 

em preto). Outra observação é que das três carbonilas, a que possui o oxigênio O3 apresenta 

um pico menor em relação aos demais. Além disso, esta mesma característica foi também 

observada para a espécie neutra do AU. Este resultado reforça a idéia de que neste sítio 

molecular (O3) ocorre uma interação intramolecular mais forte em relação as outras duas, as 

quais interagem mais com os solventes. 

Podemos                             v              L H’            x  ê         

carbonilas presentes no ânion do AU e os solventes, de acordo com a Tabela 8: 

 

Tabela 8 - Tempo  de vida médio (ps) das L.H.’  entre os oxigênios das carbonilas do ácido 

úsnico iônico e os solventes. 

 

De acordo com a Tabela 8, nenhum dos oxigênios do AU desprotonado interage por muito 

tempo com os solventes, a não ser pelo O2 que interage, aproximadamente, o dobro do tempo 

com o metanol. Este comportamento é bastante aceitável se lembrarmos que no caso do AU 

iônico o hidrogênio da hidroxila OH1 é inexistente. Assim, as moléculas do metanol irão se 

direcionar para a região que dispõe de outro próton disponível. Ainda, devemos lembrar que 

    L H’    tramoleculares apresentadas na Tabela 7 OH3---O3 permanecem formadas por 

mais tempo e é por isso que as moléculas do solvente irão interagir por mais tempo com a 

região de O2. 

C=O Água DMSO Metanol 

O-1 3,45 ------ 7,67 

O-2 5,03 ------ 12,98 

O-3 3,39 ------ 6,61 



74 

 

6.8 - Simulação computacional do ácido úsnico em DPPC e DOPC 

 

6.8.1 - Área por lipídio 

  A Figura 26 apresenta a área por cabeça de lipídio para cada sistema em função do 

tempo. De acordo com o gráfico ocorre um comportamento estável, tanto para o DPPC quanto 

para o DOPC na presença do AU em sua forma neutra (AUN) durante os 100 ns de simulação. 

Além disso, o UAN não apresenta interferência muito significativa na estrutura da membrana. 

Nestas simulações com o ácido úsnico neutro, os valores médios para os 100-ns das trajetórias 

foram 0,62 nm2 e 0,65 nm2 (a 310K) para DPPC e DOPC, respectivamente. Estes valores 

podem ser comparados a 0,64 nm2 (a 325 K) para o DPPC puro e 0,66 nm2 (a 310 K) para o 

DOPC puro. Estes resultados são bastante próximos a medidas experimentais para o DPPC 

(0,63 nm2), e um pouco menos para o DOPC (0,72 nm2) (LIU; NAGLE, 2004), (NAGLE; 

TRISTRAM-NAGLE, 2000). 

 

Figura 26 - Área por lipídio em função do tempo para o DPPC e DOPC em presença do ácido 

úsnico neutro (DPPCN, DOPCN) e iônico (DPPCi, DOPCi). 
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Ao contrário do que ocorre em presença do ácido úsnico neutro, sua forma iônica leva a uma 

perturbação da área por lipídio para as duas membranas. O decaimento observado para este 

parâmetro sugere que o UAI promove uma transição lamelar a não-lamelar dos sistemas. Este 

comportamento é mais pronunciado em DOPC ocorrendo em menor tempo. Após 100 ns de 

simulação a área por cabeça para o DOPC é próximo a 0,34 nm2, enquanto que para o DPPC 

este valor é próximo a 0,48 nm2. Portanto, a simulação em DPPC com AUI foi extendida para 

200 ns.  

 

6.8.2 - Perfil de densidade: 

  

 O perfil de densidade foi calculado para os primeiros e últimos 25 ns de cada 
simulação, conforme mostra a Figura 27:  
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Figura 27 - Perfil de densidade dos primeiros 25 ns de simulação para o AU neutro e desprotonado em DPPC (a-
d) e DOPC (e-h).  As linhas pretas, vermelhas, verdes e azuis representam o perfil de densidade do ácido úsnico, 
lipídios, átomos de oxigênio das moléculas de água e grupos fosfatos, respectivamente, (a: primeiros 25 ns 
DPPC-AUN; b: últimos 25 ns DPPC-UAN; c: primeiros 25 ns DPPC-UAI; d: últimos 25 ns DPPC-UAI; e: 
primeiros 25 ns DPPC-UAN; f: últimos 25 ns DPPC-UAN; g: primeiros 25 ns DPPC-UAI; h: últimos 25 ns 
DPPC-UAI). 

 

 

Tanto em DPPC quanto DOPC, o ácido úsnico em sua forma neutra permanece na interface 

da membrana ao final de cada simulação (Figuras 27.b e 27.f). Também é interessante 
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observar uma diferença entre os perfis de densidade do DOPC comparado ao DPPC (Figuras 

27.b e 27.f). Isto ocorre, provavelmente, devido ao aumento da área por cabeça de lipídio do 

DOPC. Por outro lado, a forma iônica do AU causa maior perturbação em ambos os sistemas 

(Figuras 27.d e 27.h) apresentando um perfil bastante assimétrico. A distribuição das 

moléculas de água, assim como de AU, pode ser vista ao longo de todo o eixo normal, tal 

como foi definido com respeito à estrutura da membrana lamelar inicial. A perturbação é mais 

pronunciada as fases iniciais para o DPPC (Figuras 27.c e 27.g), como esperado a partir do 

comportamento da área por cabeça (Figura 26). No entanto, após 100 ns de simulação, as 

moléculas de água e AU são mais bem distribuídas no sistema em DOPC (Figuras 27.d e 

27.h). Já para o sistema DPPCI 100 ns a mais são necessários para atingir tal semelhança, o 

que pode ser observado através da Figura 26 de área por cabeça.  

6.8.3 – Parâmetro de ordem 

 A Figura 28 apresenta os parâmetros de ordem para SN1 e SN2 para cada simulação: 

Figura 28 - Parâmetro de ordem para SN1 e SN2 em (a) DPPC e (b) DOPC para o AU neutro 
e iônico.  

 

 

Em ambos os casos, ou seja, tanto em DPPC quanto em DOPC, é observado um pronunciado 

decaimento do parâmetro de ordem em presença do AU iônico. Este fato evidencia a 

ocorrência de uma fase não lamelar para estes sistemas. Além disso, o valor médio em 

presença do AU neutro não se difere muito dos valores experimentais na ausência do mesmo 

em DPPC (0,212 a 41°C para cadeia SN2) (DOULIEZ; LÉONARD; DUFOURC, 1995). Já o 

DOPC é um phospholipídio insaturado, o que resulta em algumas dificuldades com a 

marcação isotópica de uma dupla ligação e, portanto, a determinação experimental do seu 

parâmetro de ordem (WARSCHAWSKI; DEVAUX, 2005). A Figura 29 sumariza as 
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modificações ocorridas durantes as simulações e transições de fase que ocorreram durante as 

simulações:     

Figura 29 - Representação das diferentes etapas de cada simulação: a) e (b) DPPC com UAN 

aos 100 ns de simulação, (c) DPPC com UAI aos 100 ns de simulação, (d) DPPC com UAI 
aos 190 ns de simulação, (e) DOPC com UAN aos 100 ns de simulação e (f) DOPC com UAI 

a 100 ns de simulação. O eixo Z denomina a transmembrana b) rotação de 90 sobre o plano 
z-y. Os átomos da membrana são mostrados em cinza, exceto os oxigênios do grupo éster, os 
quais são mostrados em vermelho; as moléculas de ácido úsnico estão em azul. 

 

Conforme pode ser observado na Figura 29, as simulações em que o AU encontra-se neutro 

não ocorre deformações na estrutura das membranas. Além disso, é notável a formação de 

aglomerados de AU na superfície tanto do DPPC (Figura 29 a, b) quanto do DOPC (Figura 29 

e). Por outro lado, em ambas as simulações em que o AU está desprotonado a transição de 

fase lamelar para não lamelar é bem evidente. Ainda, estas ocorrências podem ser 

 v               v            á                   v              ú      L.H.’  q   será o 

tema abordado a seguir. 
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6.8.4 - Ligações de hidrogênio 

 

 A Tabela 9                        v             ú         L.H.’          100    

de cada simulação entre diferentes grupos de interesse destacados na Figura 30: 

 

Figura 30 - Grupo fosfato, grupo ester SN1 e SN2 para os quais foram realizados cálculos de 

tempo de vida médio e número de L.H.’ . 

 

Tabela 9: Tempo de vida médio das L.H.’  (ps) para 100 ns de cada simulação entre 

diferentes grupos, entre parênteses número de L.H.’ . 

 DPPC                
AU-neutro 

DPPC       
AU-ion 

DOPC          
AU-neutro 

DOPC  
AU-ion 

AU-AU 
5,21 

(130,20) 
84,53 

(277,98) 
5,21 

(119,78) 
90,74 

(239,2) 

AU-fosfat 
19,20 

(125,71) 
59,39 

(66,39) 
16,29 

(139,39) 
66,86 

(94,83) 

AU-estSN1 
36,01 

(17,52) 
113,73 
(3,94) 

36,05 
(20,43) 

144,52 
(14,20) 

AU-estSN2 
13,03 
(2,83) 

27,25 
(1,39) 

11,17 
(5,95) 

42,48 
(1,55) 
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De acordo com a Tabela 9, os tempos de vida médio     L.H.’                         U 

aumentam em aproximadamente 17 vezes quando passa de um estado neutro para o estado de 

ânion. Isto pode ser explicado pelo fato de que o AU desprotonado encontra-se confinado na 

bicamada fosfolpídica, o que força tal interação com consequente aumento do número médio 

    L.H.’ . Já    L.H.’           U                                          q         U 

   á       . L         q         L.H.’            multaneamente, o AU neutro interage por 

mais tempo e em maior número com o grupos fosfato do que consigo mesmo e esta situação 

se inverte ao passar para o estado desprotonado. Em relação aos grupos esteres SN1 e SN2, 

em ambos os casos o AU forma L.H. por mais tempo no estado desprotonado. Isso porque no 

estado neutro o AU encontra-se localizado na superfície da membrana, o que pode ser visto na 

Figura 30.  
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7.1 - Conclusões 

 

a) Entre as diversas estruturas encontradas na literatura encontramos uma 

geometria de menor energia a qual denominamos AU-enol. 

b) Essa estrutura de menor energia é concordante com dados da literatura em 

estudos referentes à geometria mais estável do ácido úsnico.  

c) A análise de componentes principais demonstrou que o nível de cálculo 

B3LYP/6-31++G(d,p) apresenta resultados mais próximos aos dados 

experimentais para a geometria do AU na forma enol.  

d) As metodologias sugeridas para avaliar a interação entre o AU e os solventes de 

interesse (água, metanol e DMSO) através dos métodos estrutura eletrônica não 

apontam para a necessidade um maior número de moléculas para representar o 

solvente. Já, as simulações computacionais para estes solventes apresentaram 

excelentes resultados.  

e) De acordo com os gráficos de RDF realizados entre as carbonilas do AU e os 

solventes, foi possível observar que o metanol forma três camadas de solvatação 

bem definidas com o AU neutro e iônico. 

f) O tempo de vida médio     L.H.’                                 

principalmente quando comparadas aos da água.  

g) As simulações realizadas em DPPC e DOPC para o AU neutro mostraram-se 

bastante estáveis, o que ficou bastante evidente nos gráficos de área por cabeça 

para estes sistemas. 

h) O AU iônico causou uma grande perturbação nas membranas levando o sistema 

a uma transição de fase lamelar para não lamelar.  

i) O            v              L.H.’          q     á     ú                    

com ele mesmo quando está desprotonado e isso ocorre pelo fato dele estar 

confinado dentro do lipossoma.   
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7.2 – Perspectivas 

 A partir dos resultados obtidos neste trabalho, algumas possibilidades de 

investigação são propostas: 

a) Simular a interação do AU com outros solventes cujos dados experimentais são disponíveis 

(JIN et al., 2013); 

b) Simular a interação do AU com outros lipídios; 

c) Estudar possíveis relações entre estrutura do AU e as energias de desprotonação e seus 

efeitos na interação com superfícies de lipídios. 
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