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Resumo 
A Modelagem Molecular é a área que consiste em representar 

apropriadamente sistemas moleculares através de modelos computacionais, 
assim como reproduzir seu comportamento por meio da utilização de 
metodologias teóricas e técnicas computacionais. Quando estes sistemas 
moleculares são modelados na presença de moléculas do solvente, simulações 
realizadas nestes ambientes são chamadas de simulações com “efeito solvente”. 
O estudo dos efeitos do solvente vem recebendo grande atenção devido 
principalmente ao fato de que a grande maioria de processos químicos e 
biológicos ocorre em meio condensado, particularmente, em soluções aquosas. 
A aplicação destes estudos em bio-macromoléculas, tais como proteínas, 
apresenta-se como um grande desafio, visto que a quantidade de átomos 
presentes nestas moléculas dificulta a geração de suas estruturas ou 
aglomerados de hidratação. Estas estruturas são geradas através do uso de uma 
metodologia chamada AGOA, que requer para este propósito, o potencial 
eletrostático (MEP) da molécula em questão. 

Desta forma, este presente trabalho tem como objetivo, o 
desenvolvimento de uma metodologia computacional, denominada GridMEP, 
responsável pela obtenção do potencial eletrostático para proteínas, que 
consiste em três etapas: (i) fragmentação da proteína em suas unidades básicas 
(aminoácidos), (ii) cálculo do MEP individual de cada fragmento, e (iii) 
associação dos resultados obtidos parcialmente com os aminoácidos para 
compor o MEP final da proteína. A metodologia foi avaliada através da inclusão 
destes princípios em uma implementação em C++. Com o intuito de explorar o 
paralelismo intrínseco desta proposta e assim obter um menor tempo de resposta 
computacional para a geração do MEP da proteína, utilizou-se Computação em 
Grid para realizar, de forma distribuída, o cálculo do MEP de todos os 
fragmentos individuais constituintes da proteína. Para tal, foi utilizado o toolkit 
OurGrid no estabelecimento da plataforma Grid usada neste trabalho. 

Testes realizados demonstram que a metodologia satisfaz adequadamente 
o objetivo proposto, onde a demanda computacional (medida em tempo de 
processamento) apresentou uma tendência inversamente proporcional quase 
linear em relação ao número de máquinas usadas no Grid. 

É importante ressaltar que, para o nosso conhecimento, esta é a primeira 
iniciativa de utilização de Computação em Grid voltada para a estimativa de 
efeito solvente em Modelagem Molecular. 
 
Palavras-chave: modelagem molecular, efeito solvente, computação em grid, 
potencial eletrostático, metodologia computacional 
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Abstract 
Molecular Modeling is the research field that consists in representing 

appropriately molecular systems through computational models, as well as the 
ability to reproduce your behavior with the help of theoretical methodologies 
and computational techniques. When such systems are modeled in presence of 
solvent molecules, they are called simulations with “solvent effect”. Studies of 
solvent effects are receiving great attention due to the great number of chemical 
and biological processes that occurs in condensed media, particularly, in water 
solutions. The application of these studies in biological molecules, like 
proteins, shows to be a huge challenge, once the number of atoms in such 
molecules makes difficult the generation of its hydration structures. These 
structures are generated through a methodology called AGOA, that requires for 
this purpose, the molecular electrostatic potential (MEP) of a given molecule. 

In this way, the main goal of this present work is the development of a 
new methodology, named GridMEP, able to get the electrostatic potential for 
proteins composed by three steps: (i) subdivision of the protein in its basic units 
(amino acids), (ii) Generation of the individual MEP from each fragment, and 
(iii) Association of results partially obtained with the amino acids to compose 
the final MEP of the protein. The methodology was evaluated through the 
inclusion of these principles in a C++ implementation. With the purpose to 
explore the inherent parallelism of this proposal and trying to achieve a smaller 
computational time response for the generation of MEP of the protein, it was 
used Grid Computing to perform, in a distributed environment, the generation 
of MEP from all individual fragments of the protein. To achieve this aim, the 
OurGrid toolkit was used to establish a Grid platform to this work. 

Tests performed shows that the methodology satisfies the proposed 
objective, where the computational demand (measured in computational time) 
presents an inversely proportional tendency almost linear in comparison with 
the number of machines used in the Grid. 

It is important to stress that, for our knowledge, this is the first initiative 
of using Grid Computing to estimate the solvent effect in Molecular Modeling. 
 

Keywords: molecular modeling, solvent effect, grid computing, electrostatic 
potential, computational metodology 
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Introdução 

“As dificuldades que você encontra se 
resolverão conforme você avança. Prossiga, e 

a luz aparecerá, e brilhará com clareza 
crescente em seu caminho.” 

— Jean le Rond D'Alembert (francês, 
matemático e filósofo, 1717-1783). 

estas últimas décadas, avanços em tecnologias de Computação 

têm estimulado e provocado grandes modificações no modo como 

a ciência é concebida. Graças ao crescente aumento do poder computacional e 

capacidade de armazenamento dos computadores, a gradativa adoção de 

recursos computacionais tem sido feita dentro da cadeia de atividades do 

processo científico [Sadagopan, 2006]. 

Cada vez mais parcerias entre a Computação e outras áreas do 

conhecimento, tais como a Astronomia, Física, Química e Biologia, vêm 

surgindo e gerando novas perspectivas de aplicações científicas que eram, 

muitas vezes, inviáveis de serem realizadas isoladamente. O fator 

multidisciplinar, neste sentido, vem promovendo diversos benefícios e 

despertando novos horizontes de concepção científica. 

Dados de pesquisas além de serem obtidos da forma considerada 

tradicional, ou seja, por meio de experimentos em bancadas de laboratórios, 

passaram a ser coletados também a partir de novas fontes tais como resultados 

N 
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de simulações computacionais, e informações providas de redes de sensores e 

através de mineração de dados. Grandes coleções de dados a serem analisados e 

interpretados, começaram a fazer parte do cotidiano de pesquisadores, que 

consequentemente, vieram a requerer infra-estrutura computacional capaz de 

lidar com um volume de informações cada vez maior. Criou-se, desta forma, 

uma forte dependência do uso de computadores e tecnologias afins em tarefas 

de suporte à pesquisa científica. 

O termo “e-science” (e-ciência) vem sendo largamente empregado para 

caracterizar o desenvolvimento de ciência em larga escala por meio de uma 

infra-estrutura computacional capaz de fornecer poder de processamento e 

armazenamento compatíveis com a demanda necessária para a realização de 

aplicações científicas consideradas impraticáveis em ambientes de Tecnologia 

da Informação (TI) tradicionais. Para alcançar este objetivo, normalmente são 

interconectadas, através de conexões de rede extremamente rápidas, dezenas ou 

mesmo centenas de computadores de alto desempenho que passam a fornecer 

recursos como ciclos de processamento e espaço de armazenamento de dados 

dentro de uma poderosa infra-estrutura “Grid”  de altíssimo desempenho [SBC, 

2007]. 

Exemplos de incentivo em e-science podem ser vistos em vários países 

do mundo. Por exemplo, o National e-Science Centre [NESC, 2006], do 

governo britânico, organiza e coordena vários projetos destinados a e-science 

neste país. Nos Estados Unidos, o National Science Foundation (NSF) é a 

agência governamental responsável por estimular projetos de ciência e 

engenharia através de iniciativas em e-science. O NSF mantém o projeto 

TeraGrid [TeraGrid, 2006], cujo propósito é a criação de uma poderosa infra-

estrutura computacional através da integração dos maiores centros de 

computação dos Estados Unidos. Na Europa, o EGEE (Enabling Grids for E-

sciencE) [EGEE, 2006] fornece suporte computacional necessário para 

execução de aplicações científicas de grande porte em diversos domínios, tais 

como Astrofísica, Química Computacional, Ciências da Vida e Multimídia. 

Na opinião de João Carlos Setúbal, vice-diretor do Virginia 

Bioinformatics Institute (VBI) [VBI, 2007], um dos mais importantes centros de 

pesquisa em Bioinformática do mundo, determinados avanços na ciência apenas 

serão possíveis através da colaboração de várias áreas, ou seja, por meio de 
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equipes multidisciplinares. Ainda segundo ele, a Bioinformática se destacou 

como um ótimo exemplo para perceber o grande potencial que existe na 

integração da Computação em trabalhos colaborativos com outras ciências. 

O Projeto Genoma Humano (HGP – Human Genome Project) foi um 

programa de pesquisa colaborativa internacional que consumiu grande 

quantidade de recursos computacionais. Possuía como principais objetivos, o 

mapeamento completo da seqüência do genoma humano (que contém mais de 

três bilhões de nucleotídeos), e adicionalmente, a identificação de todos os 

genes contidos nesta imensidão de dados. Esta última fase, ainda se encontra em 

andamento e revelou até o presente momento, cerca de 30.000 (trinta mil) 

genes, número inferior às estimativas apontadas por muitos cientistas. A 

seqüência completa do genoma humano foi concluída e publicada em abril de 

2003 [HGP, 2006]. 

Com o código genético humano decifrado, cientistas esperam entender 

como um sistema biológico complexo, tal como uma célula humana, se 

comporta. Uma vez descobertos os genes, estes contêm “informações” nas quais 

são construídas as proteínas (ver figura 1.1). O funcionamento e papel biológico 

destas proteínas servem como base para uma compreensão mais detalhada e 

profunda do meio celular. Desta forma, espera-se que tais conhecimentos 

possam ser aplicados para um maior entendimento da saúde humana e, 

consequentemente, ajudem na pesquisa e desenvolvimento (P&D) de fármacos 

(moléculas de interesse biológico com potencial de se transformar em novos 

remédios) e na busca por melhores tratamentos para doenças [Fox, 2007]. 

Neste contexto, a Modelagem Molecular (MM) tem se beneficiado 

constantemente com os recentes avanços da Computação. Ela consiste no 

conjunto de métodos teóricos e técnicas computacionais de simulação e 

visualização que permitem modelar o comportamento de sistemas moleculares 

que vão desde pequenas moléculas até sistemas mais complexos como proteínas 

e ácidos nucléicos, bio-macromoléculas constituintes das células. Desta forma, 

além de experimentos realizados “in vivo” (no interior de organismos vivos) e 

“ in vitro” (em tubos de ensaio de laboratórios), uma nova expressão comumente 

denominada “in silico” veio caracterizar “experimentos teóricos” realizados 

com o auxílio do computador. 

 



 Introdução 4 

 

 
Figura 1.1 - Da descoberta dos genes ao conheciment o e funcionamento 

das proteínas. 

 
O desenvolvimento de programas de Modelagem Molecular com 

aplicações na área farmacêutica vem sendo formalizado num campo de estudo 

conhecido como Design de Drogas Assistido por Computador (CADD – 

Computer-Aided Drug Design) ou Design Molecular Assistido por Computador 

(CAMD – Computer-Aided Molecular Design) [Richon, 1994]. Estes programas 

possuem como objetivo, a busca por correlações entre as estruturas 

tridimensionais dos compostos estudados e suas respectivas atividades ou 

respostas biológicas. Assim, através de modificações estruturais, tais atividades 

podem ser previstas e potencializadas em novos compostos candidatos a se 

tornarem, um dia, novas drogas usadas no combate às doenças. 

Para trazer uma nova droga ao mercado, desde a sua descoberta até a 

realização de testes clínicos finais, é necessário o investimento de 

aproximadamente US$ 800 milhões, como apresentado em recentes estudos 

[DiMasi, 2003]. Portanto, métodos “in silico” tem se tornado uma alternativa 

promissora, devido, especialmente, à sua potencialidade em acelerar a 

identificação de novos compostos de forma muito mais rápida, e a uma fração 

do custo de metodologias tradicionalmente empregadas em experimentos “in 
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vivo” e “ in vitro”. A inclusão de tecnologias de projeto de drogas assistido por 

computador (CADD) aos trabalhos de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) de 

empresas farmacêuticas, pode reduzir o custo no projeto e desenvolvimento de 

novas drogas em até 50% [McGee, 2005][FDA, 2004][Geldenhuys et al., 2006]. 

Adicionalmente, a Modelagem Molecular trouxe ainda a possibilidade de 

realização de diversos estudos teóricos. Dentre eles, os estudos dos efeitos do 

solvente se apoiaram fortemente na Modelagem Molecular como metodologia 

empregada para lidar com os vários desafios existentes nesta área de pesquisa. 

Portanto, a Modelagem Molecular permite que estes estudos sejam realizados, 

de forma apropriada, em diversos sistemas moleculares. Estes efeitos originados 

pela presença do solvente têm sido alvos de estudo em diversas áreas 

[Reichardt, 1990], tais como:  

� Termodinâmica e Cinética de Processos e Reações Químicas; 

� Ciência de Materiais; 

� Espectroscopia de Emissão e Absorção; e, 

� Estudos de Relação Quantitativa Estrutura-Atividade (QSAR – 

Quantitative Structure-Activity Relationship) 

Estas investigações têm como principal motivação, o fato de que a 

Bioquímica e grande parte da Química em geral ocorre em meio condensado, 

em particular, em soluções aquosas. Portanto, para a Modelagem Molecular 

apropriada de processos químicos e biológicos, é fundamental que os efeitos 

com origem no solvente sejam levados em consideração. Para tal, utiliza-se para 

estes propósitos, a geração de estruturas de hidratação, que consiste no 

posicionamento de moléculas de água ao redor de um dado soluto (molécula a 

ser estudada). Este posicionamento, dependendo da metodologia empregada, 

pode ser ou não realizado de forma aleatória. Recentemente, uma metodologia 

utilizada no posicionamento destas moléculas de água de forma não-aleatória, 

denominada AGOA [Hernandes et al., 2002][Oliveira et al., 2007], foi 

desenvolvida na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). No capítulo 3, 

maiores detalhes serão apresentados. 

A aplicação destes estudos em sistemas moleculares maiores, como 

proteínas, também vêm recebendo ampla atenção, devido às propriedades 

diferenciadas causadas pela presença do solvente (água) nos mesmos. Por 

exemplo, durante a realização de “docking” de proteínas, processo pelo qual é 
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possível prever se uma molécula se ligará ao “sítio ativo” de uma proteína (ou 

enzima), a presença de moléculas de água ao redor deste sítio tem papel 

fundamental nestes estudos. 

Outro exemplo importante consiste na previsão das posições corretas 

para as moléculas de água de cristalização em cristalografia de proteínas, cujo 

propósito é a determinação da estrutura tridimensional destas moléculas, ou 

seja, das coordenadas cartesianas dos átomos que a constituem. A identificação 

e o posicionamento das moléculas de água presentes no cristal, durante a 

realização do procedimento de difração de raios-X, pode ser bastante desafiador 

para o cristalógrafo, assim, a Modelagem Molecular pode ter um papel decisivo 

no assinalamento correto destas moléculas. Nota-se, portanto, que o 

conhecimento prévio destas moléculas de água, contribui de forma significativa 

na minimização de possíveis erros de interpretação destes métodos. 

Contudo, a geração das estruturas de hidratação através da Modelagem 

Molecular, nos exemplos citados anteriormente, demanda cada vez mais poder 

de processamento computacional. Quanto maiores ficam os sistemas 

moleculares estudados, mais complexa e onerosa se torna a determinação 

correta destas estruturas. Neste sentido, com o intuito de se obter maior 

desempenho computacional na realização de procedimentos desta natureza, o 

uso de infra-estrutura baseada em arquiteturas de computação paralela vem 

crescendo rapidamente nos últimos anos como alternativas viáveis para estes 

propósitos. A capacidade de se obter paralelismo através de tarefas individuais, 

independentes, e que venham a compor um resultado final, é um fator decisivo 

no sucesso do emprego destas metodologias nestes ambientes. Clusters e Grids 

computacionais são alguns exemplos de arquiteturas utilizadas. Neste contexto, 

em particular, Grids computacionais vêm sendo largamente empregados em 

problemas desta natureza, devido principalmente à grande escalabilidade e alto 

poder de processamento, sugeridos por esta arquitetura [GridCafe, 2006]. 

Diversos projetos envolvendo ambientes de computação em Grid podem 

ser encontrados atualmente em pleno desenvolvimento. Por exemplo, 

procedimentos de “docking” podem ser realizados maciçamente, utilizando-se 

centenas ou milhares de moléculas [VLAB, 2006][Buyya et al., 2002]. 

Adicionalmente, projetos focados na determinação da conformação espacial de 

proteínas que são expressas pelo Genoma, também conhecido como o problema 
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do enovelamento (“folding”) de proteínas, têm recebido grande atenção, 

principalmente pela impossibilidade de se examinar enormes quantidades de 

moléculas em um único computador [HPF, 2006]. 

Neste sentido, este trabalho tem como proposta, a geração de estruturas 

de hidratação para proteínas, baseando-se na capacidade de fragmentação destas 

moléculas, ou seja, na divisão da estrutura primária da proteína em suas 

unidades básicas (aminoácidos) [Dardenne et al., 2003][Dardenne et al., 2001], 

possibilitando desta forma que o procedimento total possa ser dividido em 

tarefas menores individuais e independentes, atribuindo assim, um nível de 

paralelismo que permita ser explorado na busca por um menor tempo de 

resposta computacional. Partindo-se então desta premissa, pretende-se para este 

trabalho o uso de uma arquitetura de Grid computacional na realização deste 

projeto, uma vez que esta tecnologia se adequa muito bem para este propósito 

por possuir, como dito anteriormente, tarefas que não possuem quaisquer 

relações de ordem ou dependência temporal em suas execuções, e ainda, que 

não necessitam trocar informações entre si durante seu processamento. 

1.1 Objetivos 
 

Este trabalho tem como objetivo, o desenvolvimento de uma metodologia 

computacional denominada GridMEP, que possibilita, por meio da Modelagem 

Molecular, o estudo dos efeitos originados pela presença do solvente em 

sistemas moleculares de interesse biológico (e.g., proteínas). Para alcançar este 

propósito, será utilizada a metodologia AGOA para a geração de estruturas de 

hidratação em tais sistemas moleculares. Contudo, a metodologia requer para a 

sua utilização,,um arquivo de entrada contendo o potencial eletrostático (MEP) 

para cada molécula, discretizado em uma grade tridimensional de pontos 

devidamente espaçados entre si. Esta tarefa, no entanto, não é viável de ser 

realizada em moléculas com proporções similares às proteínas, visto que a 

quantidade de átomos presentes nestes sistemas extrapola, em muito, os limites 

suportados pelas metodologias codificadas em softwares, cujos propósitos 

visam à obtenção deste potencial. 

Neste sentido, este trabalho pretende apresentar um tratamento eficiente 

na obtenção do potencial eletrostático de proteínas (e outras bio-

macromoléculas), que consiste na sua divisão em pequenos fragmentos, 
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possibilitando, desta forma, que o potencial da molécula como um todo, possa 

ser obtido pela combinação dos resultados provenientes de cada fragmento 

individual. Com o propósito de explorar o paralelismo intrínseco da proposta, e, 

portanto, visando um menor tempo de resposta computacional, será utilizado 

um ambiente Grid para realizar de forma distribuída, o cálculo do potencial 

eletrostático (MEP) dos aminoácidos individualmente, devido principalmente à 

adequação desta tecnologia com a idéia de dividir o problema em partes 

menores capazes de serem computadas individualmente. Com o objetivo de 

validar a proposta de geração do potencial eletrostático de proteínas, a 

metodologia GridMEP foi implementada, através do desenvolvimento de três 

componentes: 

1. GridMOL. Este componente é responsável por três tarefas básicas: (i) 

a fragmentação da proteína em aminoácidos, (ii) a submissão do 

cálculo do potencial eletrostático de todos os aminoácidos, para o 

Grid, e (iii) a combinação dos resultados dos cálculos obtidos num 

resultado final, ou seja, num arquivo de saída contendo a grade 

tridimensional de pontos contendo o MEP da proteína. O ambiente 

Grid utilizado neste trabalho, OurGrid [OurGrid, 2006], será descrito 

em maiores detalhes no próximo capítulo; 

2. MepMOL. O objetivo do componente MepMOL consiste na obtenção 

do potencial eletrostático de cada aminoácido da proteína. Neste 

sentido, o MepMOL será executado em cada máquina do Grid, 

recebendo as tarefas de cálculo do potencial eletrostático enviadas 

pelo GridMOL; e, 

3. GRF2CUB. Este componente tem como objetivo a conversão do 

formato de arquivo GRF exportado pelo GridMOL, que possui a 

estrutura molecular da proteína, assim como a grade tridimensional 

de pontos contendo o potencial eletrostático da mesma, para o 

formato CUB, utilizado pelo programa AGOA como requisito 

necessário para geração das estruturas de hidratação das proteínas. 
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1.2 Estrutura do documento 
 

No capítulo 2, serão apresentados diversos conceitos-chave relacionados 

com Computação em Grid, tais como definições, características, estado da arte 

e exemplos de aplicações da tecnologia em outras áreas do conhecimento. Um 

tópico sobre o OurGrid  [OurGrid, 2006], toolkit que possibilita a execução de 

aplicações distribuídas num ambiente em Grid, fará parte desta discussão, 

cobrindo vários aspectos relevantes do assunto. 

O capítulo 3 será constituído por uma breve visão sobre Modelagem 

Molecular, e, em particular, contemplando os estudos de inclusão dos efeitos do 

solvente que possuem fundamental importância dentro deste trabalho. Será 

também discutida neste capítulo, a metodologia AGOA [Hernandes et al., 

2002], empregada nestes estudos, através da geração de estruturas de hidratação 

de sistemas moleculares de interesse. 

O capítulo 4 apresentará a metodologia GridMEP, desenvolvida neste 

trabalho, que possui como propósito, a obtenção do potencial eletrostático 

(MEP) de proteínas, através da fragmentação destas moléculas em unidades 

básicas (aminoácidos) e execução do cálculo do potencial eletrostático de cada 

fragmento de forma distribuída numa plataforma Grid. Também farão parte 

desta discussão, o ambiente computacional que constitui a implementação 

desenvolvida com o intuito de avaliar a metodologia GridMEP. Os três 

componentes desenvolvidos para este propósito: GridMOL, MepMOL, e 

GRF2CUB serão descritos em maiores detalhes neste capítulo. 

No capítulo 5, será apresentado um estudo de caso realizado para a 

validação da metodologia desenvolvida neste trabalho. Serão demonstrados e 

analisados os resultados obtidos na geração do potencial eletrostático para a 

enzima Papaína [Schroder et al., 1993] (PDB: 1POP). Através da realização de 

dois testes com esta proteína, serão discutidos os resultados obtidos com o 

tempo de resposta computacional e o aumento de desempenho em cada um dos 

testes, quando executados dentro do ambiente Grid usado. 

No capítulo 6 constará as conclusões obtidas com este trabalho, através 

dos resultados alcançados pelo uso da implementação desenvolvida para a 

metodologia GridMEP, e demonstrados no estudo de caso do capítulo anterior. 

O capítulo apresentará também, algumas propostas de trabalhos futuros, como, 
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por exemplo, a aplicação da metodologia GridMEP em outras bio-

macromoléculas, como por exemplo, os ácidos nucléicos, que incluem o RNA e 

DNA, assim como a inclusão de novas funcionalidades aos componentes 

desenvolvidos para a metodologia. 

 

 



 

 

2   
 
 

Computação em Grid 

“Devemos aceitar a decepção finita, mas 
nunca perder a esperança infinita.” 

— Martin Luther King, Jr. (norte-americano, 
líder do movimento pelos direitos civis nos 

Estados Unidos, 1929-1968) 

ste capítulo tem como objetivo apresentar a área de computação 

em Grid, através de sua conceituação, características, estado da 

arte desta tecnologia, e projetos precursores que antecederam o Grid. Serão 

discutidas duas iniciativas acadêmicas de desenvolvimento de tecnologia Grid. 

A primeira, denominada Globus, vem sendo largamente adotada em vários 

projetos encontrados ao redor do mundo. A segunda, OurGrid, é uma iniciativa 

nacional de desenvolvimento deste tipo de tecnologia, e sua importância está 

relacionada com seu uso no trabalho realizado nesta dissertação. Finalmente, 

serão apresentados alguns exemplos de aplicações de infra-estrutura Grid em 

outras áreas do conhecimento. 

2.1 Conceituação 
 

Um Grid computacional pode ser definido como uma infra-estrutura que 

envolve a integração e uso colaborativo de computadores, redes, banco de dados 

e instrumentos científicos, como rádio-telescópios e microscópios eletrônicos, 

E 
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pertencentes e gerenciados por múltiplos domínios administrativos [Buyya & 

Venugopal, 2005]. Seu objetivo consiste no compartilhamento de recursos 

computacionais que podem estar geograficamente dispersos além dos limites 

institucionais, para formar uma poderosa plataforma distribuída de altíssima 

escala, capaz de executar tarefas impossíveis de serem realizadas através de um 

único computador, e ainda, a um custo muitas vezes inferior se comparado a um 

supercomputador paralelo. A figura 2.1 ilustra um exemplo de Grid 

computacional que interconecta diversos elementos de computação espalhados 

em diferentes lugares. 

Este modelo traz diversos benefícios, como a possibilidade de explorar 

recursos subutilizados, como ciclos de CPU, espaço de armazenamento, 

conexões de rede e acesso a instrumentos científicos, e a capacidade de 

processar paralelamente aplicações que poder ser subdivididas em partes 

menores, distribuídas e processadas independentemente em milhares, ou 

mesmo, milhões de computadores visando um aumento significativo no 

desempenho destas aplicações. Este sistema traria também a possibilidade de 

agrupamento de diversos dispositivos e máquinas usadas para cooperarem em 

objetivos comuns dentro de organizações virtuais, assim como, alta 

confiabilidade, uma vez que, em caso de ocorrência de falhas em parte do Grid, 

a outra parte remanescente continuaria operando normalmente [Ferreira et al., 

2005]. 

 

 
Figura 2.1  - Representação de um Grid computaciona l. 
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Em geral, Grids computacionais (Computational Grids) são semelhantes 

com as redes de energia elétrica (Power Grids) em diversos aspectos. Por 

exemplo, quando uma pessoa utiliza um eletrodoméstico e o conecta à tomada, 

ela simplesmente desconhece a origem da energia elétrica neste caso. O mesmo 

ocorre quando se deseja obter recursos computacionais do Grid sem saber 

exatamente de onde estes recursos são provenientes. A infra-estrutura de ambos 

os casos são heterogêneas e formadas por diferentes componentes: usinas de 

produção de energia, linhas de transmissão, transformadores, entre outros (no 

caso de redes elétricas), e, computadores desktops, servidores, clusters, 

dispositivos de armazenamento, e conexões de rede (no caso de Grids 

computacionais). Adicionalmente, tanto redes elétricas quanto Grids, são 

pervasivos, no sentido de que é possível utilizar o eletrodoméstico em qualquer 

tomada, e em qualquer lugar onde exista uma, e em relação ao Grid, a tendência 

é acessá-lo através de qualquer ponto de entrada na rede de computadores 

[Chetty & Buyya, 2002][GridCafe, 2006]. 

Segundo Ian Foster [Foster, 2002], existe três características básicas que 

evidenciam Grids computacionais em relação a outras arquiteturas de 

computação paralela: 

1. Um Grid não possui um controle central administrativo, ou seja, não 

existe um elemento central que coordene todas as atividades dentro 

do Grid. Isto é feito de maneira descentralizada, onde questões de 

segurança, políticas de acesso, controle do uso de recursos, são 

consideradas dentro dos diferentes domínios que constituem o Grid; 

2. O Grid é formado por protocolos abertos, padronizados e de 

propósito geral. É importante que protocolos e interfaces usadas no 

Grid sejam abertos e padronizados, pois desta forma, sua adoção se 

torna mais fácil e isto o distingue de sistemas de propósito específico; 

e, 

3. Finalmente, o Grid deve fornecer QoS (Qualidade de Serviço) não-

triviais. Com o propósito de atender as diferentes demandas do 

usuário, o Grid deve fornecer qualidade de serviço variado, tais 

como, tempo de resposta, vazão, disponibilidade, segurança, e 

alocação de diversos tipos de recursos, dentro de um sistema 

altamente heterogêneo e complexo. 
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Mas qual é a “visão” por trás da computação em Grid ? A idéia principal 

é tornar computadores, supercomputadores, mainframes, sensores e quaisquer 

outros dispositivos eletrônicos espalhados pelo mundo, numa única e gigantesca 

infra-estrutura global provendo recursos computacionais sob demanda para 

qualquer pessoa interessada em utilizá-los. Por exemplo, um usuário poderia 

submeter uma aplicação que fosse inviável de ser executada em sua máquina 

para o Grid, e esta por sua vez, se encarregaria de procurar os recursos mais 

adequados na rede para a execução da tarefa automaticamente e abstraindo do 

usuário, toda a complexidade envolvida neste mecanismo. Por enquanto, tal 

Grid ainda não existe, entretanto, diversas iniciativas isoladas ao redor do 

mundo estão em andamento, e isto pode se tornar o primeiro passo para que um 

dia, estas venham a formar um único e colaborativo Grid global [GridCafe, 

2006]. Várias áreas nos quais os domínios das aplicações envolvidas necessitam 

do modelo de Grid computacional vêm sendo exploradas, como por exemplo, 

modelagem molecular [VLAB, 2006][HPF, 2006], física de alta energia [LCG, 

2007], genética [Donachy et al., 2003], geociências [ESG, 2007a], entre outras. 

A idéia de compartilhamento de recursos não é nova. A própria web pode 

ser vista como um serviço de compartilhamento de informações sobre a 

Internet. Desde iniciativas pioneiras, como o Condor [Litzkow et al., 1988], 

Legion [Grimshaw & Wulf, 1997] e Nimrod [Abramson et al., 1995] (descritos 

brevemente na próxima seção), até projetos mais recentes de natureza 

filantrópica, pelos quais, os usuários cedem ciclos de CPU não utilizados do seu 

computador (cycle-scavenging), estes modelos de computação exploram 

períodos de ociosidade da máquina para realizar análises e cálculos que seriam 

posteriormente re-enviados para o servidor de dados  a fim de compor um 

resultado final. Um dos projetos mais conhecidos nesta linha é o projeto 

SETI@home [SETI, 2006], cuja finalidade é a análise de dados coletados pelo 

rádio-telescópio de Arecibo, em Porto Rico, na busca por sinais de vida 

extraterrestre. Um programa obtido a partir do web site do projeto é instalado 

na máquina do usuário e funciona de forma similar a um protetor de tela, 

aguardando por um período de ociosidade da máquina para começar a análise de 

uma pequena porção dos dados enviada por um dos servidores do projeto. Com 

cerca de 1,36 milhões de computadores no sistema, em Março de 2007, 

SETI@home agregou a capacidade de processamento de aproximadamente 265 
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TeraFLOPS. Atualmente, diversas outras iniciativas deste sentido podem ser 

encontradas, como por exemplo, o FightAIDS@home [FightAIDS, 2006] focado 

na pesquisa por novas drogas para a cura da AIDS, o Evolution@home 

[Evolution, 2006], cujo objetivo é o estudo da evolução das espécies a partir de 

dados genéticos, e ainda o Folding@home [Folding, 2006] que propõe o estudo 

do mecanismo de conformação espacial de proteínas. 

Frequentemente, Grids computacionais são confundidos com Clusters. 

Ambas as tecnologias consistem na combinação do poder computacional de 

diversos computadores interconectados em rede, a fim de obter uma plataforma 

de computação de alto desempenho. Porém, algumas diferenças são 

evidenciadas entre estas tecnologias [Ferreira et al., 2005] [Cirne, 2002]: 

� Distribuição. Clusters são formados por nós localizados em apenas 

um ambiente físico, como por exemplo, uma sala, ou uma instituição. 

Grids, entretanto, possuem alta dispersão geográfica, ou seja, seus 

componentes podem estar localizados em diferentes lugares do 

mundo; 

� Heterogeneidade. Em geral, um Cluster é formado por nós idênticos. 

Em contrapartida, Grids possuem alta heterogeneidade, podendo 

interconectar diversos tipos de recursos como computadores, 

supercomputadores, e mesmo Clusters; 

� Controle. Clusters possuem um elemento central que controla todos 

os demais nós, ou seja, possui um único sistema de gerenciamento e 

escalonamento das aplicações. Um Grid, tipicamente possui estes 

mecanismos de gerenciamento e escalonamento de aplicações de 

forma distribuída; 

� Domínio. Clusters são utilizados exclusivamente para resolver 

problemas computacionais pertencentes a uma instituição apenas. 

Porém, Grids podem ser formados por múltiplos domínios 

administrativos, compartilhando recursos entre várias instituições; e, 

� Compartilhamento. Clusters são utilizados de forma dedicada, ou 

seja, apenas para uma determinada aplicação por vez. Grids, 

entretanto, não podem ser dedicados a uma única aplicação. 

O desenvolvimento de Grids é no mínimo uma tarefa bastante 

desafiadora. Entre outras coisas, é necessário lidar com diversos aspectos, como 
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por exemplo, a heterogeneidade intrínseca do Grid que contempla uma grande 

variedade de hardware e software, e o gerenciamento de recursos dispersos 

geograficamente e pertencentes a múltiplas instituições com diferentes políticas 

de acesso e segurança a seus recursos [Buyya & Venugopal, 2005]. Um modelo 

proposto para estes desafios consiste na criação de organizações virtuais (VO) 

[Foster & Kesselman, 1997][Foster et al., 2001], formadas por várias 

organizações físicas (reais), onde é promovido o compartilhamento de recursos 

através de um ambiente colaborativo. Uma organização virtual define quais 

recursos estarão disponíveis para os usuários e como estes recursos serão 

acessados dentro do Grid. Nesta organização, os recursos são compartilhados 

baseando-se na urgência e prioridade dos usuários, e em regras estipuladas 

dentro da organização. 

Outro aspecto importante no desenvolvimento de Grids está relacionado 

à padronização. A computação em Grid tem evoluído e atualmente aponta para 

uma abordagem orientada a serviços, através da utilização de padrões e 

tecnologias para web services [WSCA, 2003]. Nesta direção, foi definida uma 

arquitetura de serviços básicos para o desenvolvimento de Grids baseados em 

serviços, denominada OGSA (Open Grid Services Architecture) [Foster et al., 

2002][Foster & Kesselman, 1997]. Nesta arquitetura, os recursos disponíveis no 

Grid são representados através de serviços chamados de grid services. 

Basicamente, grid services são web services que suportam interfaces e 

protocolos padronizados pela especificação OGSA. Estas interfaces permitem 

que recursos e serviços sejam virtualizados, possibilitando que diversos tipos de 

serviços possam ser usados transparentemente [Cirne & Santos-Neto, 2005]. O 

projeto Globus [Foster & Kesselman, 1997] foi a primeira implementação da 

arquitetura OGSA, e será brevemente discutido na seção 2.3.  

2.2 Precursores do Grid Computacional 
 

As tecnologias relacionadas à área de computação em Grid não surgiram 

de repente. Muitas idéias foram introduzidas ao longo do tempo através de 

vários projetos que tinham como principal objetivo, estimular o 

compartilhamento de recursos computacionais como forma de se obter uma 

plataforma de execução de aplicações paralelas, com um desempenho 

equiparável aos supercomputadores paralelos, mas com um custo bem inferior. 
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Entre estes projetos, destacam-se os projetos Condor, Legion e Nimrod por suas 

contribuições e relacionamentos com este nosso trabalho. Os três projetos serão 

discutidos a seguir. 

2.2.1 Projeto Condor 
 

O projeto Condor [Litzkow et al., 1988] teve início em 1988 na 

Universidade de Wisconsin-Madison, EUA. Seu principal objetivo consiste na 

criação de uma plataforma computacional que forneça alta vazão (high 

throughput) através da integração de recursos dedicados (cluster de 

computadores) e não-dedicados (computadores desktops) que estejam sendo 

subutilizados, num único ambiente computacional. Esta estratégia, denominada 

“ cycle-scavenging”, é motivada principalmente pelo fato de que estes recursos 

podem ser encontrados durante longos períodos de ociosidade, e, portanto, 

desperdiçando uma grande quantidade de poder computacional. Usando Condor, 

cada computador executa um daemon que monitora o status de I/O do usuário e 

carga da CPU. Quando o computador torna-se ocioso, ou seja, encontra-se 

inativo após um determinado período de tempo, um processo é atribuído a esta 

máquina e será executado até que o daemon detecte um pressionamento de 

tecla, movimento do mouse ou uso intensivo de outro processo que não seja 

originado pelo Condor. Quando isto ocorre, o processo é removido e aguarda 

até um novo período de ociosidade, para voltar a ser executado. 

Condor assume que as aplicações postas para serem executadas não 

requerem qualquer interação do usuário. Alguns exemplos de aplicações desta 

natureza incluem tarefas envolvendo renderização de cenas 3D para filmes, 

simulação e análise de comportamento de mercado de ações, busca de padrões 

em seqüências de DNA, e simulações de túneis de vento usadas na indústria 

automobilística e aeronáutica. Desta forma, Condor fornece uma plataforma 

adequada, quando o tempo que uma determinada aplicação requer para ser 

finalizado é demasiadamente grande, ou ainda quando existe um número muito 

grande de aplicações a serem executadas [Condor, 2007]. 

O conjunto de recursos que executam Condor é denominado de Condor 

Pool. Condor pode eficientemente gerenciar Pools que variam de uma simples 

máquina a um conjunto de centenas de máquinas. Cada Condor Pool contém um 

elemento Matchmaker (ver figura 2.2), cuja responsabilidade é alocar 
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aplicações nas máquinas pertencentes ao Pool. Para alcançar este propósito, o 

Matchmaker visa o casamento (“matching”) de requisitos de cada job, com as 

atribuições e restrições dos recursos existentes. Ambos os usuários e 

proprietários de máquinas são vistos no sistema como entidades denominadas 

Customer Agent e Resource Owner Agent, respectivamente. O Customer Agent 

requisita recursos ao Matchmaker a fim de executar suas tarefas. De forma 

oposta, o Resource Owner Agent envia as restrições de uso da máquina 

definidos pelo proprietário da máquina ao Matchmaker, que por sua vez, tenta 

efetuar o casamento entre as informações enviadas pelos agentes em busca dos 

recursos mais apropriados para um determinado job. Realizado o melhor 

casamento entre os agentes, estes passam a interagir diretamente permitindo o 

uso de recursos ociosos dentro do sistema [Basney & Livny, 1999]. 

 

 
Figura 2.2 - Alocação de recursos no Condor. 

 
Condor possui atualmente duas extensões usadas em ambientes Grid. A 

primeira, denominada, Flock of Condors [Epema et al., 1996] consiste num 

conjunto de Condor Pool’s que pertencem a domínios administrativos 

diferentes e compartilham entre si seus recursos. A criação de um Flock of 

Condors é baseada na cooperação entre Pools que são interconectados em 

duplas e não estabelecem nenhum tipo de componente centralizador. Em cada 

um dos Pools, existe uma máquina denominada de Gateway, que controla e 

permite a comunicação dos Pools e transferência de tarefas entre os mesmos. O 

Gateway mantém as regras de uso das máquinas do Pool remoto, e uma vez que 



 Computação em Grid 19 

 

recebe uma tarefa, ele repassa ao Gateway do Pool remoto para eventual 

execução [Cirne & Santos-Neto, 2005]. 

A segunda extensão, denominada, Condor-G [Frey et al., 2001], consiste 

num sistema que agrega avanços em duas áreas distintas: (i) segurança, 

descoberta de serviços, e acesso a recursos em ambientes com diversos 

domínios diferentes, tratados pelo toolkit Globus [Foster & Kesselman, 1997], e 

(ii) gerenciamento de processamento e uso de recursos dentro de um único 

domínio administrativo, proveniente do sistema Condor. Condor-G lida com 

todos os aspectos relacionados com descoberta e aquisição de recursos, 

abstraindo do usuário questões relacionadas à localização, inicialização e 

monitoramento de recursos, e provê mecanismos de detecção e tratamento de 

falhas, e notificação dos resultados ao usuário. A principal diferença entre 

Condor-G e Flocking of Condors é que Condor-G permite o acesso a recursos 

remotos através de autenticação e uso de protocolos padronizados e abertos, 

controlados por sistemas variados de gerenciamento de recursos, ao contrário de 

Flocking of Condors que utiliza mecanismos de compartilhamento e protocolos 

específicos apenas para a proposta. 

2.2.2 Projeto Legion 
 

O projeto Legion [Grimshaw & Wulf, 1997] é um sistema que permite 

interconectar redes, computadores, supercomputadores e quaisquer outros 

recursos de diferentes arquiteturas e sistemas operacionais. Estes recursos 

podem estar geograficamente dispersos, e abranger ainda bibliotecas digitais, 

câmeras, aceleradores lineares e outros dispositivos. O Legion utiliza um 

paradigma orientado a objetos para montar uma infra-estrutura de meta-

computação sobre os recursos disponibilizados. Desta forma, qualquer 

componente de hardware ou de software, tais como arquivos, processadores são 

representados como objetos pelo sistema. Isto torna a solução bem interessante, 

porém difícil do ponto de vista do desenvolvedor, visto que a maioria das 

aplicações paralelas não segue o paradigma de orientação a objetos. 

Este projeto foi iniciado na Universidade da Virgínia em 1993 e 

financiado pelo National Science Foundation [NSF, 2006]. Os objetivos do 

Legion incluem: 
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� Autonomia de domínio. O Legion é um sistema não-monolítico, desta 

forma, os recursos que fazem parte de diferentes organizações, devem 

ser gerenciados, segundo políticas definidas por estas organizações. 

Neste caso, Legion não se interfere em questões relativas à 

administração dos recursos; 

� Extensibilidade do Core. Legion permite que componentes que 

formam o sistema possam ser substituídos por outros, definidos pelos 

usuários, possibilitando que novas políticas e mecanismos sejam 

incorporados ao sistema de acordo com as necessidades do usuário; 

� Escalabilidade. Como Legion se baseia numa arquitetura 

descentralizada, isto torna possível que centenas ou milhares de 

recursos façam parte do sistema; 

� Segurança. O sistema não oferece nenhuma política de segurança. Ao 

invés disso, ele fornece diversos mecanismos para que os usuários 

apliquem as suas próprias políticas definidas para seus recursos; 

� Interoperabilidade. Aplicações para o Legion podem ser escritas 

numa grande variedade de linguagens; e, 

� Heterogeneidade. Uma vez que Legion trata diferentes componentes 

de software e hardware, este pode se aproveitar da heterogeneidade 

existente no sistema para tomar decisões de escalonamento e 

segurança. 

No Legion, não existe um elemento centralizador. Cada recurso existente 

é uma entidade independente que agrupado com outros recursos formam uma 

plataforma distribuída capaz de escalonar transparentemente a execução de 

aplicações paralelas, e oferecer diversas opções de segurança, tolerância a 

falhas e gerenciamento de dados. Uma grande vantagem existente no Legion é a 

interoperabilidade entre objetos definidos em múltiplas linguagens. 

O modelo de escalonamento no Legion [Chapin et al., 1999] é composto 

por três módulos principais: Collection, Scheduler e Enactor. O primeiro 

mantém informações relativas aos estados dos recursos existentes. O segundo, é 

responsável por mapear requisições de usuários em recursos (de processamento 

ou armazenamento), e o terceiro realiza a implementação do escalonamento 

baseado nos recursos do sistema. O escalonamento em si, consiste num 

mecanismo composto por dez etapas, como ilustrado na figura 2.3. 
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Figura 2.3 - Modelo de escalonamento do Legion. 

 
Inicialmente, o componente Collector obtém informações sobre o estado 

dos recursos (objetos) (passo 1). Em seguida, o componente Scheduler requisita 

ao Collector o conjunto de recursos que atendem aos requisitos necessários 

(passos 2 e 3). A partir do conjunto de recursos previamente obtido do 

componente Collector, o Scheduler gera uma regra de escalonamento. Esta 

regra (ou uma lista delas) é repassada para o componente Enactor (passo 4). O 

Enactor reserva os recursos necessários para a implementação do 

escalonamento definido e repassa estas informações de volta para o Scheduler 

(passos 5, 6 e 7). Finalmente, o componente Enactor recebe a confirmação do 

Scheduler (passo 8), cria e monitora os objetos que representam os recursos 

reservados (passos 9 e 10) e o processo de escalonamento é iniciado. 

2.2.3 Projeto Nimrod 
 

Este projeto teve início em meados de 1994 na Universidade de Monash, 

Austrália, e consiste no desenvolvimento de um sistema distribuído usado no 

gerenciamento e execução de simulações numéricas (parametrizadas). Este 

projeto tem como apelo, o fato de que diversos estudos, tais como análise de 

elementos finitos, dinâmica de fluidos, simulação eletromagnética e eletrônica, 

transporte de poluição e projetos automotivos e aeronáuticos, são realizados 

através de simulações parametrizadas, que podem ser executadas paralelamente 

em ambientes de computação distribuída. Tipicamente, o usuário necessita (i) 

criar um conjunto de arquivos de entrada para cada definição de parâmetros 
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usados, (ii) executar o programa de modelagem do domínio de interesse, e 

finalmente, (iii) agrupar os arquivos de saída para condensar os dados obtidos 

num resultado final [Abramson et al., 1995]. 

Muitas vezes estes experimentos possuem uma grande quantidade de 

parâmetros, dificultando bastante a sua execução do ponto de vista do usuário, 

devido ao enorme número de combinações geradas entre os agrupamentos. 

Simulações parametrizadas podem requerer, adicionalmente, grande capacidade 

de processamento computacional. Neste sentido, Nimrod possibilita que 

simulações desta natureza possam ser executadas distribuidamente, visto que, 

cada ponto dentro do espaço de busca dos modelos usados no programa é 

independente, e, portanto, factível de ser executada independentemente em 

tarefas paralelas em diversas máquinas. Desta forma, Nimrod foi uma das 

primeiras propostas a fazer uso de recursos distribuídos e heterogêneos 

[Abramson et al., 1997]. 

A arquitetura do Nimrod (figura 2.4) é formada por um modelo dividido 

em duas partes: a parte cliente e a servidora da solução. A comunicação de rede 

entre estas partes é realizada por um mecanismo de chamadas RPC (Remote 

Procedure Call) no padrão DCE (Distributed Computing Environment). Existem 

dois servidores que são responsáveis em transferir arquivos entre as máquinas e 

executar as simulações remotamente na máquina destino. O cliente se comunica 

com estes servidores através de user agents, que são módulos presentes no lado 

do cliente que abstraem a comunicação com estes servidores. O serviço de 

transferência de arquivos consiste de três componentes. O componente File 

Transfer Manager que contém atividades relacionadas à transferência de 

arquivos no lado do servidor. O segundo componente File Transfer Server 

inicializa o servidor e monitora as requisições provenientes do cliente. E por 

último, o File Transfer User Agent, que provê ao usuário no lado cliente, uma 

interface de alto nível para o acesso às funcionalidades presentes no File 

Transfer Server. 

O serviço de execução remota, analogamente ao serviço de transferência 

de arquivos, é composto por três componentes: Remote Execution Manager, 

Remote Execution Server e Remote Execution User Agent. Este serviço é 

responsável por iniciar um processo na máquina remota, assim como monitorar 

seu status quando requerido pelo cliente. Este serviço utiliza um shell remoto 
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destinado a prover maiores detalhes da execução do processo do usuário, em 

comparação às informações providas pelo servidor de execução remota (RX 

Server). Na prática, este shell é iniciado e espera pelo término da execução do 

job (jargão usado para aplicação paralela). 

 

 
Figura 2.4 - Modelo cliente/servidor do Nimrod. 

 
No lado do cliente, existem dois componentes importantes. O JDM (Job 

Distribution Manager), de modo similar a outros sistemas tal como o Condor 

[Litzkow et al., 1988], é responsável por escalonar os jobs (aplicações) nas 

máquinas ociosas da rede ou com pouca atividade, e ainda, prover 

monitoramento básico, ou seja, se os jobs estão (i) rodando, (ii) suspensos, (iii) 

finalizados com sucesso, ou (iv) finalizados com falhas. Para cada job, o JDM 

realiza, para as tarefas que o compõem, cinco procedimentos: 

1. Encontrar uma máquina remota apropriada, baseando-se em 

requisitos, tais quais a carga da CPU ou uma arquitetura em 

particular; 

2. Realizar quaisquer tarefas de configuração necessárias para a 

execução do job, geralmente, transferência de arquivos de entrada; 

3. Executar o job na máquina remota; 

4. Esperar pelo término do job; e, 

5. Realizar quaisquer tarefas de limpeza necessárias após finalização do 

job, tal qual, a transferência dos resultados obtidos para a máquina 

original. 
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O segundo componente do lado cliente, denominado JOT (Job 

Organisation Tool), é responsável pela geração da execução do job. Ele fornece 

uma interface ao usuário que está relacionada ao domínio do problema de 

interesse, ao invés de exibir detalhes de natureza computacional. Desta forma, o 

usuário seleciona os parâmetros do problema e o sistema define um job para 

cada combinação de parâmetros. Uma vez definidos os jobs, o componente JOT 

permite o monitoramento e o progresso da execução. Este componente também 

inclui a possibilidade de mudar as prioridades dos jobs, além de iniciar, 

suspender, resumir e finalizá-los. 

2.3 Projeto Globus 
 

O Projeto Globus [Foster & Kesselman, 1997] teve início em meados de 

1996, e sem dúvida, é a iniciativa acadêmica de desenvolvimento de tecnologias 

Grid com maior visibilidade dentro da comunidade científica. Este projeto tem 

como objetivo a criação de um middleware aberto (open source), usado para 

construir Grids computacionais e aplicações que possam ser executadas neste 

tipo de ambiente. O middleware consiste na camada de software entre o sistema 

operacional e as aplicações que possui como objetivo, prover uma interface de 

alto nível (visão do desenvolvedor) para facilitar o desenvolvimento de 

aplicações que necessitem lidar com comunicação em redes de computadores. 

Globus permite o compartilhamento de ciclos de processamento, sistemas de 

armazenamento, redes, instrumentos científicos, e diversos recursos, entre 

várias instituições geograficamente dispersas, preservando a autonomia 

individual de cada organização relativa às políticas de acesso e segurança 

usadas no controle dos recursos alocados [Buyya & Venugopal, 2005]. 

O toolkit Globus se encontra atualmente na sua quarta versão (GT4), e 

como mencionado no início deste capítulo, é desenvolvido segundo um modelo 

orientado a serviços. Desta forma, uma extensão de web services [WSCA, 

2003], denominada grid services, é utilizada na definição e estruturação dos 

componentes da solução. Estes componentes (figura 2.5) são especificados por 

meio de padrões de arquitetura (OGSA) [Foster et al., 2002], e usados em 

serviços de segurança, gerenciamento de dados, gerenciamento de execução de 

aplicações, serviço de informações, e software básico (bibliotecas de 
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programação) que possibilita o desenvolvimento de aplicações e novos serviços 

através de linguagens de programação como Java, C e Python [Foster, 2006]. 

 

 
Figura 2.5 - Componentes do toolkit Globus 4 (GT4). 

 
Estes componentes serão brevemente discutidos a seguir. 

� Segurança. A questão da segurança é particularmente um desafio, 

visto que, recursos e usuários estão dispersos em múltiplas 

localidades. Ferramentas de segurança são focadas no 

estabelecimento de identidade de usuários (autenticação), proteção 

em comunicações, e determinação de permissões (autorização). GT4 

possui diversos componentes que implementam mecanismos de 

autenticação, proteção de mensagens, delegação de credenciais e 

autorização. 

� Gerenciamento de dados. Aplicações Grid frequentemente necessitam 

gerenciar, acessar ou promover a integração de grandes quantidades 

de dados. GT4 dispõe de vários componentes que utilizam 

mecanismos e são usados individualmente ou combinados com outros 

componentes. O componente GridFTP provê bibliotecas e ferramentas 

para transferência de dados de forma ágil e segura. O serviço RFT 

(Reliable File Transfer) é responsável pelo gerenciamento de 

múltiplas transferências via GridFTP. Isto ocorre comumente em 

aplicações que necessitam transferir uma grande quantidade de 
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arquivos durante sua execução. O componente RLS (Replica Location 

Service) consiste num sistema descentralizado que mantém 

informações sobre a localização de arquivos e dados replicados, 

enquanto que o componente DAI (Data Access and Integration) 

possui ferramentas que permitem o acesso e processamento de dados 

em formato XML. 

� Gerenciamento de execução de aplicações. Ferramentas de 

gerenciamento de execução são focadas na inicialização, 

monitoramento, gerenciamento, escalonamento, e coordenação de 

computações em máquinas remotas. GT4 provê o serviço GRAM 

(Grid Resource Allocation and Management) como mecanismo de 

inicialização, monitoramento e gerenciamento de execuções de 

aplicações em máquinas remotas. Este serviço também permite que 

clientes monitorem o status tanto de recursos quanto das tarefas 

alocadas a estes recursos. 

� Serviço de Informações. O monitoramento permite que usuários 

detectem e resolvam muitos problemas que podem surgir quando 

múltiplos recursos são usados e nenhuma informação sobre estes é 

conhecida, enquanto que a capacidade de “descoberta” permite 

identificar recursos ou serviços com propriedades desejadas. Ambas 

as tarefas exigem a habilidade de coletar dados de múltiplas e fontes 

de informações. GT4 possui dois serviços de agregação que coletam 

informações recentes de status de fontes registradas. O serviço Index 

implementa um registro, enquanto que o Trigger provê um filtro de 

dados baseado em eventos. Outro serviço, denominado WebMDS, 

permite que usuários consultem e acessem informações coletados 

sobre serviços e recursos. 

� Software Básico. Os componentes de runtime provêem ao GT4 um 

conjunto de bibliotecas e ferramentas usadas no desenvolvimento de 

serviços (Web Services) independentes de plataforma e interoperáveis 

através de linguagens como Java, C e Python. 

O Projeto Globus foi inicialmente concebido em três instituições de 

pesquisa norte-americanas, e atualmente vem recebendo suporte de diversas 

outras espalhadas ao redor do mundo, além de parceiros comerciais como IBM 



 Computação em Grid 27 

 

e Microsoft. Este conjunto de entidades é chamado de Globus Alliance [Globus, 

2006], e tem como objetivo o desenvolvimento de tecnologias Grid. Diversos 

projetos utilizam atualmente soluções baseadas no Globus, como o projeto LCG 

(Large Hadron Collider Computing Grid) [LCG, 2007] do CERN [CERN, 

2007] que realiza pesquisas em Física de Partículas, e o projeto ESG (Earth 

System Grid) [ESG, 2007b]  que estuda comportamentos climáticos em várias 

partes do planeta. Estes projetos serão brevemente discutidos na seção 2.4. O 

toolkit Globus vem sendo largamente adotado no desenvolvimento de vários 

tipos de Grids comerciais e, grandes empresas como HP, IBM, Fujitsu, NEC, 

Oracle, entre outras, têm incluído estratégias nesta direção, preservando a visão 

open-source do Globus, mas investindo em soluções comerciais baseadas em 

padrões abertos [Globus, 2006]. 

2.4 Projeto OurGrid 
 

O Projeto OurGrid tem como objetivo, o desenvolvimento de uma 

solução completa por meio de um toolkit, que possibilita a execução de 

aplicações Bag-of-Tasks (BoT) em Grids computacionais. Aplicações BoT são 

aplicações paralelas nas quais as tarefas que a compõem são independentes, ou 

seja, não necessitam trocar informações entre si para que sejam completadas, e 

ainda, não possuem relações de ordem em suas execuções. Estas aplicações, 

portanto, consistem em apenas um subconjunto do universo de aplicações 

paralelas, e são encontradas em diversas aplicações, tais como mineração de 

dados, processamento de imagens e biologia computacional. [Cirne et al., 2006] 

Um dos principais alvos desta proposta é a criação de uma comunidade 

cooperativa, aberta, que estabeleça o compartilhamento de recursos 

computacionais entre seus integrantes, através de uma rede peer-to-peer. Uma 

rede peer-to-peer consiste numa arquitetura de computação distribuída, onde 

não existe uma entidade centralizadora na rede (como no caso do modelo 

cliente-servidor), ou seja, cada participante da rede (chamado de peer) 

comunica-se diretamente com qualquer outro, compartilhando informações 

entre si. A necessidade desta abordagem se encontra no fato de que 

compartilhar recursos entre diversas instituições torna-se, em muitas vezes, 

muito burocrático e demorado no que diz respeito à forma como os recursos 

alocados serão acessados, como também a medida na qual cada instituição será 
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favorecida nestas negociações. Nestes casos, geralmente, além de acordos 

multilaterais acertados entre as instituições, o usuário final precisa ainda lidar 

com diversas políticas de acesso dentro da sua própria instituição, para usufruir 

da infra-estrutura computacional. Neste sentido, a proposta da comunidade 

OurGrid [Andrade et al., 2005] [Mowbray, 2006] surgiu como alternativa para 

compartilhar estes recursos de forma mais simples, flexível, e escalável, em 

comparação com outras iniciativas encontradas na área de computação em Grid. 

Cada peer existente dentro da comunidade representa uma instituição, 

interessada em ceder recursos ociosos para outras instituições, assim como 

requerer destes mais poder computacional (capacidade de processamento ou 

armazenamento) sempre que necessário. Entretanto, sabe-se que redes peer-to-

peer que compartilham arquivos multimídia, por exemplo, consomem mais 

recursos do que cedem [Saouiu et al., 2002]. Desta forma, através da 

implantação de um mecanismo, denominado rede de favores (Network of 

Favours) [Andrade et al., 2005], dentro da comunidade OurGrid, espera-se 

estimular a contribuição mútua de recursos computacionais por parte das 

instituições participantes. Este mecanismo funciona do mesmo modo que um 

sistema de recompensa, ou seja, quanto mais um peer cede recursos dentro da 

comunidade, melhor “reputação” ele passará a ter, e, portanto, maiores 

privilégios quanto ao acesso a recursos ociosos ele possuirá. 

2.4.1 Escalonamento de Aplicações 
 

O escalonamento de aplicações representa um ponto muito importante 

numa proposta de arquitetura distribuída. O escalonador de aplicações é 

responsável por (i) receber as requisições de execução de aplicações, realizadas 

pelos usuários, (ii) distribuir suas tarefas entre os recursos disponíveis dentro 

da infra-estrutura utilizada, (iii) transferir os dados necessários para a 

realização das tarefas, e (iv) monitorar o andamento das aplicações durante todo 

o processo. Na solução OurGrid, duas heurísticas de escalonamento são 

propostas: 

� A primeira utilizada é o WQR (Worqueue with Replication) [Paranhos 

et al., 2003]. Este algoritmo funciona, a princípio, como uma fila 

(Worqueue) normal, contudo, no momento em que não existem mais 

tarefas (tasks) a serem executadas (fila vazia), este algoritmo replica 
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tasks em execução. Desta forma, quando a primeira réplica da task 

termina, todas as outras réplicas são abortadas. Nota-se, portanto, que 

para compensar a falta de conhecimento sobre as aplicações e do 

ambiente, alguns ciclos de processamento são desperdiçados, em 

virtude de um melhor desempenho por parte do escalonador [Cirne et 

al., 2003] [Cirne & Santos-Neto, 2005]. A quantidade de réplicas é 

arbitrariamente escolhida pelo usuário através do componente 

MyGrid; e, 

� A segunda heurística, denominada StorageAffinity, é indicada para o 

escalonamento de aplicações que não consomem intensivamente 

poder de processamento (cpu-intensive), mas sim, aquelas que 

necessitam processar enormes quantidades de dados, como por 

exemplo, aplicações de busca de seqüência de DNA (Blast) [Altschul 

et al., 1990]. Este modelo é baseado na busca por padrões de 

reutilização de dados pelas aplicações. Estes padrões são 

classificados como (i) padrão inter-job que analisa se dados são 

reutilizados entre duas execuções sucessivas de aplicações, e (ii) 

padrão inter-task, que realiza a mesma análise entre duas tasks 

consecutivas. A partir destes padrões, o algoritmo realiza o 

escalonamento baseado na “afinidade” que as aplicações possuem em 

relação aos recursos existentes, ou seja, através da quantidade de 

dados de entrada que já se encontram presentes remotamente nestes 

recursos, e assim, fazendo com que as aplicações sejam iniciadas 

mais rapidamente. 

2.4.2 Toolkit OurGrid 
 

O toolkit OurGrid vem sendo desenvolvido no Laboratório de Sistemas 

Distribuídos (LSD) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

[OurGrid, 2006], desde 2004. Este toolkit é constituído atualmente por três 

módulos principais: 

� OurGrid Peer. Este módulo é executado na máquina denominada peer 

machine, e tem como responsabilidade, a integração do site 

(intituição interessada) à comunidade OurGrid. Desta forma, 

coordena os recursos existentes em seu domínio administrativo, além 
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de requisitar recursos de outros peers na comunidade sempre que os 

recursos locais não forem suficientes para satisfazer às requisições 

feitas por usuários do domínio; 

� OurGrid UserAgent. Máquinas que executam este módulo, são 

chamadas de grid machines (gums). São nestas máquinas que as 

tarefas que compõem o job (jargão usado para aplicação paralela) são 

executadas, ou seja, onde a computação ocorre, de fato, dentro da 

infra-estrutura Grid. Portanto, o UserAgent é o módulo do OurGrid 

que acessa diretamente os recursos; e, 

� MyGrid. O módulo MyGrid é o escalonador de aplicações da solução. 

A máquina que executa este módulo é usualmente chamada de home 

machine. Este módulo é responsável por coordenar a execução do job 

dentro do Grid, transferindo arquivos necessários entre a home 

machine e as grid machines, assim como distribuindo as tarefas 

constituintes do job para os recursos disponíveis. O módulo MyGrid 

do ponto de vista do usuário, é o front-end que permite a submissão e 

monitoramento dos jobs. 

Para uma melhor compreensão da arquitetura OurGrid, o exemplo 

apresentado na figura 2.6 ilustra uma comunidade contendo três peers, cada 

qual gerenciando os recursos computacionais provenientes de seus respectivos 

domínios administrativos. Estes, por sua vez, possuem usuários, que através do 

módulo MyGrid requisitam tais recursos (através do UserAgent) para suas 

necessidades. 

O toolkit OurGrid se encontra atualmente na versão 3.3.2 e seus módulos 

são disponibilizados atualmente para a plataforma Linux. O toolkit também 

oferece a possibilidade de utilização do módulo UserAgent na plataforma 

Windows, como apresentado na tabela 2.1. 

 

 Linux  Windows 

Peer x  

MyGrid x  

UserAgent x x 

Tabela 2.1 - Plataformas disponíveis para os módulo s do toolkit OurGrid. 
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Figura 2.6 - Visão geral dos módulos da arquitetura  OurGrid.  

 

2.4.3 Descrição das aplicações (jobs) 
 

Como mencionado anteriormente, a solução OurGrid é apropriada para a 

execução de aplicações BoT. Estas aplicações (jobs) precisam ser descritas num 

formato compreendido pelo módulo MyGrid para que possa ser submetido e 

executado no Grid. Para tal, é utilizado o formato proposto denominado JDF 

(Job Description File), que possibilita a descrição dos jobs e suas tasks 

constituintes na solução OurGrid. A seguir, a tabela 2.2 apresenta as palavras-

chave que compõem o formato. 

 

Seção Palavra-Chave Descrição 
label Define um nome para o job. 

requirements 
Define os requisitos do job, ou seja, as 
características que as máquinas remotas precisam 
ter para receber as tarefas do job. 

init 
Contém diretivas (inicialização da task) usadas como 
padrão para as tasks que não possuem a seção “init” 
definida. 

job 

remote 
Contém diretivas (execução remota) usadas como 
padrão para as tasks que não possuem a seção 
“remote” definida. 
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final 
Contém diretivas (finalização da task) usadas como 
padrão para as tasks que não possuem a seção 
“final” definida. 

init 
Transfere arquivos de entrada para a execução das 
tasks nas máquinas remotas do Grid (grid 
machines). 

remote Executa remotamente a task. 
task 

final Transfere os arquivos de saída das tasks para a 
máquina de origem (home machine). 

Tabela 2.2 - Palavras-chave do formato JDF 

 
Uma vez submetido o job, este pode se encontrar em diversos estados 

que podem variar de acordo com os estados de suas respectivas tasks. Por 

exemplo, um job está no estado RUNNING, quando pelo menos uma task ainda 

se encontra em execução, ou FINISHED, quando todas as tasks foram 

finalizadas com sucesso. A seguir, na tabela 2.3, são apresentados os possíveis 

estados de um job. 

 

Estado Descrição 

UNSTARTED Estado atribuído ao job no momento de sua criação, entretanto, 
neste ponto, ele ainda não se encontra em execução. 

RUNNING Estado atribuído ao job em execução, ou seja, pelo menos uma 
das tasks está executando. 

CANCELLED Estado atribuído ao job quando cancelado pelo usuário. 

FINISHED Estado atribuído ao job quando este se encontra finalizado, ou 
seja, todas as tasks foram executadas com sucesso. 

FAILED Estado atribuído ao job quando este falhou, ou seja, pelo menos 
uma das tasks falhou durante a execução. 

Tabela 2.3 - Estados do job no OurGrid 

 
Com o intuito de ilustrar a seção, é apresentada na figura 2.7, um breve 

exemplo de declaração de uma aplicação que (i) transfere remotamente arquivos 

necessários (binário e arquivos de entrada), (ii) executa a aplicação, e (iii) 

recupera os resultados para a home machine. Os comandos responsáveis pela 

transferência de arquivos são: store/put, que transfere arquivos da home 

machine para as grid machines de modo persistente ou não, respectivamente, e 

o comando get que transfere arquivos no sentido contrário. O comando remote é 

responsável por invocar remotamente a execução da task. 
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job : 
   label : exemplo_job 
task : 
     init : put entrada-1.txt entrada-1.txt 
            put teste.exe teste.exe 
     remote : teste < entrada-1.txt > saida-1.txt 
     final : get saida-1.txt saida-1.txt 
task: 
     init : put entrada-2.txt entrada-2.txt 
            put teste.exe teste.exe 
     remote : teste < entrada-2.txt > saida-2.txt 
     final : get saida-2.txt saida-2.txt 

Figura 2.7 - Exemplo de declaração de uma aplicação  paralela ( job) 
OurGrid. 

 
Existem ainda, variáveis de ambiente que podem ser usadas para auxiliar 

na descrição dos jobs. São elas: $TASK, $PROC, $JOB, $PLAYPEN, $STORAGE. 

Estas variáveis e suas respectivas funcionalidades são resumidas na tabela 2.4. 

Maiores informações sobre descrição de jobs no projeto OurGrid, podem ser 

encontradas na referência [OurGrid, 2006]. 

 

Variável Descrição 
$TASK Número da task.  

$PROC Nome da máquina na qual roda a task. 

$JOB Número do job. 

$PLAYPEN Diretório criado para executar a task. 

$STORAGE Diretório usado para armazenar arquivos persistentemente 
(através do comando store). 

Tabela 2.4 - Variáveis de ambiente do OurGrid 

 
Com o uso das variáveis de ambiente da tabela 2.4, o exemplo 

apresentado na figura 2.7 poderia ser reescrito de forma mais compacta e 

eficiente. Para tal, além de se usar a variável $TASK para evitar descrição 

repetida das tasks, o uso do comando store juntamente com a variável $STORE 

evita a cópia desnecessária do binário da aplicação durante a execução das tasks 

nas grid machines que compõem o Grid. A nova declaração da aplicação 

ilustrada na figura 2.8 demonstra estas modificações. 

 

job : 
   label : exemplo_job 
   init : put entrada-$TASK.txt entrada-$TASK.txt 
          store teste.exe teste.exe 
   remote : $STORAGE/teste < entrada-$TASK.txt > saida-$TASK.txt 
   final : get saida-$TASK.txt saida-$TASK.txt 
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task : 
 
task : 

Figura 2.8 - Inclusão das variáveis de ambiente na aplicação OurGrid. 

 

2.5 Aplicações 
 

A seguir são apresentados exemplos de aplicações em outras áreas, que 

utilizam computação em Grid como tecnologia adotada para solucionar 

“gargalos” relacionados ao processamento ou armazenamento de dados em 

grande escala, presentes nos domínios destas aplicações, de forma similar ao 

trabalho desenvolvido nesta dissertação.  

2.5.1 LHC Computing Grid (LCG) 
 

Atualmente, encontra-se em fase de construção nos laboratórios do 

CERN [CERN, 2007], o mais poderoso acelerador de partículas já construído, 

denominado LHC (Large Hadron Collider). Quando este acelerador estiver em 

pleno funcionamento, será responsável por gerar aproximadamente 15 Petabytes 

(15 milhões de Gigabytes) de dados por ano obtidos em investigações de 

propriedades de partículas sub-atômicas da matéria. Para ilustrar este cenário, 

essa gigantesca quantidade de dados é equivalente a uma pilha de CDs cuja 

altura atinge quase 20 quilômetros de altura. Para analisar esta massa de dados 

seriam necessários cerca de 100.000 (cem mil) computadores pessoais 

disponíveis para milhares de cientistas alocados. A perspectiva do lançamento 

do LHC traz um desafio ainda maior, que é como fazer para armazenar e 

analisar esta quantidade de dados produzidos. 

O Projeto LCG (LHC Computing Grid) [LCG, 2007] foi lançado em 

2002 com a responsabilidade de lidar com este desafio através da integração de 

milhares de computadores ao redor do mundo formando um enorme recurso 

computacional. Atualmente, cerca de 30 países e 200 sites se encontram 

envolvidos no projeto. Seus principais objetivos incluem: 

� Desenvolvimento de componentes de software que auxiliem o 

armazenamento, acesso e gerenciamento dos dados obtidos. 
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Adaptação de frameworks e toolkits científicos, de propósito geral, 

para as atividades específicas do projeto; 

� Desenvolvimento de serviços baseados em modelos distribuídos de 

Grid, com intuito de acessar recursos dispersos ao redor do mundo; 

� Gerenciamento de usuários dentro de um ambiente Grid 

internacional, heterogêneo e não-centralizado; e, 

� Coordenação do programa de testes e desenvolvimento de serviços-

piloto para o gerenciamento dos dados no LCG; 

De uma forma geral, o LCG tem como missão, a construção e 

manutenção de uma infra-estrutura de análise e armazenamento de dados, para a 

comunidade científica interessada em acessar os dados obtidos com o 

acelerador LHC. Grandes centros de computação, fornecedores de recursos 

computacionais para o LCG, fazem parte de diversas organizações Grid, tais 

como o Projeto EGEE (Enabling Grids for E-SciencE) [EGEE, 2006], e o OSG 

(Open Science Grid) [OSG, 2007]. Em relação ao middleware, o projeto LCG 

utiliza o toolkit VDT (Virtual Data Toolkit) [VDT, 2007], que é uma solução 

baseada no middleware do projeto Globus [Foster & Kesselman, 1997]. 

2.5.2 Earth System Grid (ESG) 
 

O Projeto ESG (Earth System Grid) [ESG, 2007b] consiste no 

estabelecimento de uma imensa infra-estrutura computacional voltada para a 

realização de pesquisas climáticas em altíssima escala. Para tal, esta iniciativa 

propõe a criação de um poderoso sistema distribuído, aberto e transparente, 

formado pelo agrupamento de recursos computacionais provenientes de centros 

de supercomputação norte-americanos, com grande capacidade de 

processamento e armazenamento de dados. 

Durante a fase inicial do projeto, uma gigantesca fonte de dados 

climatológicos foi obtida por meio de avançados programas de simulação e de 

modelos computacionais do clima. Estes programas foram responsáveis pela 

geração de cerca de 160 Terabytes de informações [ISGTW, 2007] distribuídas 

entre as instituições integrantes do projeto. Devido ao enorme volume de dados 

citado anteriormente, o ESG possibilita, através de um portal web [ESG, 

2007a], o acesso a partes menores (subconjuntos) desta massa de dados. Desta 

forma, cientistas de várias partes do mundo podem realizar cópias locais de 



 Computação em Grid 36 

 

subconjuntos de tamanho apropriado, sem a necessidade de obtenção do 

conjunto completo, que seria uma tarefa, a princípio, inviável. 

Neste sentido, esta iniciativa conta com uma completa infra-estrutura 

Grid que integra as instituições envolvidas, dados, e usuários num ambiente 

colaborativo que permite aos cientistas, o acesso, análise e visualização de 

dados atmosféricos, oceânicos e relativos à concentração de gelo, de diversas 

partes do planeta. Estes estudos têm fundamental importância, visto que, 

através dos resultados obtidos com estas simulações, muitos avanços estão 

sendo realizados no intuito de compreender de forma mais eficiente o 

comportamento e atuais mudanças climáticas que estão ocorrendo no meio 

ambiente do mundo inteiro. A infra-estrutura proposta para este projeto inclui 

os seguintes componentes [ESG, 2007b]: 

� Sistemas de armazenamento de dados nos diversos centros 

envolvidos; 

� Gerenciadores de recursos e servidores GridFTP (serviço do toolkit 

Globus [Foster & Kesselman, 1997] responsável por acessar dados 

em recursos de armazenamento); 

� Serviços de catalogação de metadados, nos quais mantém 

informações sobre os dados armazenados; 

� Serviços de localização de réplicas de dados, que mantém um registro 

sobre dados replicados dentro do projeto; e, 

� Portal web fornecendo acesso aos usuários dos conjuntos de dados 

disponibilizados pelo projeto; 

Com o objetivo de monitorar o status dos componentes do sistema, o 

ESG utiliza um serviço do toolkit Globus, denominado MDS (Monitoring and 

Discovery System). Este serviço é responsável pela detecção de falhas destes 

componentes, e eventual notificação aos clientes (usuários ou outros serviços) 

interessados [ESG, 2007b]. Este sistema de monitoramento é composto por 

quatro componentes do serviço MDS: 

� Index Service. Este serviço é utilizado na obtenção e publicação de 

informações de status de outros serviços existentes nos vários 

recursos do ESG. Ele permite ainda que sejam realizadas consultas e 

notificação de mudanças no status de componentes; 
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� Archive Service. Este serviço é responsável pelo armazenamento de 

consultas realizadas no serviço Index Service. O ESG usa este serviço 

para manter históricos de consultas realizadas sobre status de 

componentes do sistema; 

� Web Service Data Browser (WebSDB). Este serviço é usado para 

permitir que usuários possam realizar consultas sobre status atual de 

componentes do ESG no Index Service, e status passados no Archive 

Service. 

� Trigger Service. Este serviço é usado para notificar administradores 

do sistema sobre eventuais falhas dos componentes. Ao receber 

notificações do Index Service, este serviço verifica se certas 

condições definidas pelos usuários são satisfeitas, e, no caso positivo, 

o Trigger Service dispara uma ação que pode ser a execução de um 

shell script ou o envio de um e-mail, por exemplo. 

2.5.3 GeneGrid 
 

O Projeto GeneGrid [Donachy et al., 2003] consiste num trabalho 

colaborativo de coordenação e compartilhamento de recursos, que visa criar um 

laboratório “virtual” de estudos na área de Bioinformática. Este projeto envolve 

atividades relacionadas a várias instituições do Reino Unido, particularmente da 

Irlanda, e recebe colaboração internacional de outros países da Europa, América 

do Norte e Brasil. Seu principal objetivo é prover uma plataforma 

computacional que possibilite cientistas acessar, analisar, gerenciar e 

disseminar um vasto conjunto de dados de natureza genética, com o intuito de 

desenvolver novos diagnósticos e terapias, para o câncer, doenças herdadas 

geneticamente e entender como este processo genético ocorre, e ainda como 

genes modificados respondem às novas terapias. 

Como solução proposta, foi utilizada uma arquitetura Grid baseada no 

modelo OGSA (Open Grid Services Architecture) [Foster et al., 2002]. Desta 

forma, GeneGrid consiste numa coleção de serviços cooperativos, cujos 

objetivos atendem ao domínio da Bioinformática e com finalidades específicas 

ao projeto. Estes serviços, que são baseados nos serviços do toolkit Globus 

[Foster & Kesselman, 1997], executam em recursos pertencentes a diferentes 

domínios administrativos (instituições participantes) e oferecem acesso a banco 



 Computação em Grid 38 

 

de dados biológicos, serviços de processamento de dados através de ferramentas 

disponíveis, e ainda mecanismos de visualização e análise de dados (figura 2.9). 

 

 
Figura 2.9 - Exemplos de serviços oferecidos no Gen eGrid. 

 
Os serviços que compõem o GeneGrid são divididos nas seguintes 

categorias: Gerenciamento de Dados (Database Management), Gerenciamento 

de Workflows (Workflow Management), Monitoramento de Recursos & 

Descoberta de Serviços (Resource Monitoring & Service Discovery), Portal e 

Gerenciamento de Aplicações (Application Management) [Jithesh et al., 2005]. 

A seguir, serão descritos os principais componentes que constituem o 

framework GeneGrid: 

� GeneGrid Data Manager (GDM). Este componente é responsável 

pela (i) integração e acesso dos diversos conjuntos de dados 

biológicos provenientes de banco de dados públicos ou privados 

(dados proprietários das instituições), e (ii) armazenar os resultados 

obtidos experimentalmente dentro do projeto. O GDM consiste de 

dois serviços principais: O GDMSF (GeneGrid Data Manager Service 

Factory) que possui como atribuição a criação (requisitado pelo 

usuário) de serviços GDMS (GeneGrid Data Manager Service) que 

facilita a interação entre cliente e o conjunto de dados de interesse. O 

serviço GDMS é um serviço transiente, ou seja, ele existe enquanto 

houver a necessidade de acesso aos dados, diferentemente do 

GDMSF, que persiste mesmo após a requisição do usuário; 



 Computação em Grid 39 

 

� GeneGrid Workflow Manager (GWM). O componente GWM tem a 

responsabilidade em processar todas as requisições de wokflows 

submetidas dentro do GeneGrid. Estes workflows consistem numa 

seqüência de procedimentos de análise e interpretação de resultados 

dos dados de natureza genética. Este componente consiste em dois 

serviços. O GWMSF (GeneGrid Workflow Manager Service Factory) 

é um serviço persistente cujo propósito é criar serviços GWMS 

(GeneGrid Workflow Manager Service) que irão processar e executar 

workflows nos recursos disponíveis do Grid. Cada serviço GWMS é 

transiente e seu tempo de vida corresponde ao tempo de execução do 

workflow. Seu principal objetivo é selecionar os recursos apropriados 

para a execução do workflow, assim como manter atualizado o banco 

de dados GSTRIP (GeneGrid Status Tracking and Result & Input 

Parameters) com todas as mudanças de status; 

� GeneGrid Application & Resources Registry (GARR). O componente 

GARR é o serviço central dentro da arquitetura, visto que media a 

descoberta de serviços e publicação de informações de vários serviços 

disponíveis no GeneGrid. Este componente permite monitorar status 

de recursos, como informações de carga e memória disponível; 

� GeneGrid Portal. Através do Portal, usuários têm acesso de forma 

centralizada ao GeneGrid, e portanto, podem interagir com diversos 

recursos e aplicações disponíveis por meio de uma interface gráfica. 

Isto resulta numa adoção mais fácil da plataforma, assim como, 

facilita o entendimento e uso de tecnologias Grid; e, 

� GeneGrid Application Manager (GAM). Este componente permite o 

acesso e uso de aplicações de Bioinformática e outros utilitários 

disponíveis nos diversos recursos do GeneGrid. O GAM é composto 

por dois serviços: O GAMSF (GeneGrid Application Manager 

Service Factory) e o GAMS (GeneGrid Application Manager 

Service). O GAMSF é um serviço persistente que tem como propósito 

criar instâncias do GAMS e usado para facilitar que clientes 

executem diversas aplicações de Bioinformática, tais como, BLAST 

(Basic Local Alignment Search Tool) [Altschul et al., 1990], 
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TMHMM [Krogh et al., 2001], SignalP [Bendtsen et al., 2004] e 

ClustalW [Thompson et al., 1994]. 

A figura 2.10 apresenta um exemplo de interação de um usuário que 

deseja submeter e executar um workflow dentro do ambiente GeneGrid. 

Inicialmente, o usuário acessa o serviço GWMSF para criar uma instância do 

serviço GWMS, responsável por receber e executar o workflow. Em seguida, o 

usuário cria um experimento de interesse, através da definição dos requisitos de 

entrada e saída, e definição dos parâmetros necessários, e envia estes dados ao 

serviço recém criado GWMS. Este por sua vez identifica a aplicação BLAST no 

workflow, e solicita ao GARR (serviço de registro de recursos), todos os 

GAMSF (serviço que acessa e executa aplicações) que possam atender esta 

requisição. O serviço GAMSF mais apropriado é então utilizado pelo GWMS 

para rodar a aplicação. Finalmente, o GWMS solicita ao serviço GARR a 

localização do serviço GDMSF que mantém o banco de dados GSTRIP, para 

realizar atualizações de status da aplicação BLAST. [Jithesh et al., 2005] 

 

 
Figura 2.10 - Gerenciamento de Workflows no GeneGrid. 

 
Este capítulo apresentou diversos conceitos relacionados com Grids 

computacionais. Foi possível observar as características de Grids que a 

distinguem de outras tecnologias e computação paralela. Percebeu-se também 

que a idéia fundamental por trás da computação em Grid, não é apenas o 

compartilhamento de ciclos de CPU, mas sim relacionar outros tipos de 
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recursos, tais como, espaço de armazenamento, conexões de rede e dispositivos 

científicos. Foram apresentados projetos que antecederam o Grid (Condor, 

Legion e Nimrod) e foram importantes por introduzir diversos conceitos que são 

hoje usados no desenvolvimento de tecnologias Grid. Várias iniciativas pelo 

mundo têm sido dadas no sentido de desenvolvimento de padrões de Grid. Uma 

das iniciativas que mais obtiveram sucesso, até agora, foi o projeto Globus, com 

a definição de padrões arquiteturais usados no desenvolvimento de Grids 

orientados a serviços. Outra iniciativa que vem merecendo destaque, é o projeto 

OurGrid, que possibilita a execução de aplicações paralelas do tipo Bag-of-

Tasks (aplicações cujas tarefas são independentes e não possuem relações de 

ordem em suas execuções). Por fim, foram apresentados três exemplos de Grids 

computacionais aplicados nas áreas de física de alta energia, geociências 

(estudos do clima) e genética. 

 
 



 

 

3   
 
 

Modelagem Molecular 

“Aquele que pergunta, pode ser um tolo por 
cinco minutos. Aquele que deixa de 

perguntar, será um tolo para o resto da 
vida.” 

— Antigo Provérbio Chinês. 

ste capítulo apresentará uma breve discussão sobre Modelagem 

Molecular, apresentando diversos conceitos relacionados com o 

assunto. Neste contexto será discutido o estudo dos efeitos do solvente, cuja 

importância está relacionada diretamente com o propósito deste trabalho, que é 

aplicação destes estudos em sistemas biológicos, particularmente proteínas. 

Neste capítulo, será apresentada também a metodologia AGOA que possibilita a 

realização destes estudos, através da geração de estruturas de hidratação de 

sistemas moleculares. 

3.1 Conceituação 
 

A Modelagem Molecular é a área que consiste em representar 

apropriadamente sistemas moleculares através de modelos computacionais, 

assim como, simular o comportamento destes sistemas por meio da utilização de 

metodologias teóricas (Mecânica Molecular “Clássica” e Mecânica Quântica) e 

técnicas computacionais. Tais metodologias incluem o uso de modelos de 

E 
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otimização de geometria molecular, Dinâmica Molecular (MD), simulações de 

Monte Carlo (MC) e Análise Conformacional, que permitem a investigação de 

fenômenos de natureza física, química e biológica através da obtenção de 

diversas propriedades eletrônicas, estruturais e energéticas [Richon, 1994]. 

Estes métodos usados em Modelagem Molecular são comumente chamados de 

métodos “in silico”, em referência à sua realização em circuitos de silício, 

presentes nos componentes eletrônicos dos computadores. 

Atualmente, a Modelagem Molecular se encontra em plena expansão. 

Isto pode ser explicado principalmente pela crescente facilidade de aquisição de 

infra-estrutura computacional requerida para a realização destes procedimentos. 

Percebe-se, de maneira geral, que os computadores atuais, além de serem muito 

mais poderosos que os antigos Mainframes usados para estes propósitos há 

algumas décadas atrás, são também muito mais acessíveis do ponto de vista 

financeiro se comparados com seus rivais na época mencionada. Em relação ao 

software, é possível atualmente adquirir diversos programas de Modelagem 

Molecular de diferentes fontes que incluem instituições acadêmicas, empresas 

comerciais especializadas, e web sites que disponibilizam programas gratuitos 

com código-fonte aberto (open-source) facultando ao usuário final, a 

necessidade de desenvolver seus próprios programas [Geldenhuys et al., 2006]. 

A maior dificuldade encontrada na aplicação de metodologias “in silico” 

se encontra na demanda de hardware necessária na realização destes processos. 

Estes métodos são, em geral, muito onerosos do ponto de vista computacional 

(cpu-intensive), e, portanto, seu uso torna-se limitado à existência de infra-

estrutura computacional compatível com esta demanda. Desta forma, novos 

esforços têm sido voltados na direção de tecnologias de computação paralela, 

especialmente através de Grids computacionais, visto que esta tecnologia 

proporciona uma alternativa viável como plataforma de execução para 

aplicações que exigem grande poder de processamento. 

A maioria dos estudos que utilizam Modelagem Molecular envolve 

basicamente três etapas [Leach, 2001]: 

� A primeira etapa consiste em selecionar o melhor modelo para 

descrever as interações inter e intramoleculares. Para tal, as 

metodologias mais utilizadas na Modelagem Molecular são: a 

Mecânica Quântica e a Mecânica Molecular. Ambas as metodologias 
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são usadas para determinar a energia total do sistema molecular, 

assim como, estimar como esta energia pode variar de acordo com as 

mudanças de posição e configuração de átomos e moléculas que 

formam o sistema estudado; 

� Na segunda etapa é realizado o cálculo do sistema propriamente dito, 

ou seja, através de algum método, tal como, uma minimização de 

energia do sistema, um procedimento de Dinâmica Molecular ou 

simulação Monte Carlo, ou ainda, por meio de uma Análise 

Conformacional; e, 

� Finalmente, o resultado do cálculo deve ser analisado e interpretado 

de forma apropriada, com o objetivo de verificar se este cálculo 

forneceu o resultado esperado ou um resultado fisicamente coerente. 

Vários métodos de Modelagem Molecular estão sendo largamente 

empregados em investigações com foco em sistemas biológicos, principalmente 

no que diz respeito à estrutura, dinâmica e termodinâmica destes sistemas. 

Neste sentido, diversos processos biológicos têm sido estudados, ,entre eles o 

DNA, mudanças conformacionais associadas a funções bioquímicas e 

reconhecimento molecular de proteínas, como por exemplo, enovelamento 

(“ folding”) e “docking” de proteínas e catálise enzimática. 

Sistemas moleculares podem ser modelados tanto no vácuo quanto na 

presença de solvente. Desta forma, simulações realizadas em ambientes de 

vácuo são chamadas de simulações sem o “efeito solvente”, enquanto que 

àquelas realizadas na presença de moléculas de solvente são chamadas de 

simulações com “efeito solvente”. Na próxima seção, serão apresentados mais 

detalhes, os efeitos causados pela presença do solvente em simulações dentro da 

Modelagem Molecular. 

3.2 Estudo dos Efeitos do Solvente 
 

Estes estudos têm como principal motivação o fato de que a grande 

maioria de processos químicos e biológicos ocorre em meio condensado, 

particularmente, em soluções aquosas. Desta forma, com o intuito de se realizar 

simulações corretas destes mecanismos, os efeitos originados pela presença do 

solvente devem ser levados em consideração. A razão disto está no fato de que, 

estes processos não são constituídos apenas de entidades químicas que 
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interagem entre si, isoladamente, num ambiente de vácuo, mas sim, como 

destacado anteriormente, com a presença do solvente, cujos efeitos têm se 

mostrado de fundamental importância no campo das previsões teóricas e da 

Modelagem Molecular, e, portanto, vêm recebendo considerável atenção 

[Cramer & Thrular, 1995]. 

Dois tipos de modelos conhecidos para descrever o solvente são 

comumente utilizados: os modelos discretos e os modelos contínuos [Dillet et 

al., 1994][Cappelli et al., 2000]. O modelo contínuo de solvatação descreve o 

solvente como um meio dielétrico sem estrutura, no qual, o soluto é inserido em 

seu interior através de uma cavidade apropriada. Este modelo, atualmente, se 

encontra disponível em diversos programas de química quântica [Tomasi et al., 

1999][Tapia & Goscinski, 1975]. Entretanto, o modelo contínuo possui uma 

grande desvantagem, que é a incapacidade de descrever as interações 

específicas entre o soluto e o solvente, em particular, ligações de hidrogênio, no 

caso da molécula de água ser o solvente em questão, por exemplo. 

Adicionalmente, este modelo torna arbitrária a definição do tamanho e do 

formato da cavidade utilizada para conter o soluto, assim como, da constante 

dielétrica utilizada, limitando desta forma o uso destes métodos. 

Por outro lado, o modelo discreto de solvatação descreve o solvente 

como moléculas individuais que interagem com o soluto por meio de métodos 

clássicos [Allen & Tildesley, 1987] ou quânticos. Neste sentido, este modelo 

soluciona parcialmente os problemas existentes no modelo contínuo, em 

particular, através da descrição apropriada das interações entre soluto e 

solvente. Além disto, a compreensão e representação correta destas interações 

continua sendo atualmente um grande desafio, devido principalmente pela falta 

de dados obtidos experimentalmente para diversos sistemas moleculares. 

Ligações de hidrogênio, em especial, possuem ainda uma importância maior, 

uma vez que estas interações ocorrem com freqüência em sistemas moleculares 

de interesse biológico. 

Entretanto, os modelos discretos apresentam algumas dificuldades, como 

por exemplo, uma demanda computacional muito maior se comparada com os 

modelos contínuos. Além disto, os modelos discretos são geralmente 

dependentes do posicionamento inicial das moléculas do solvente em relação ao 

soluto, ou seja, partindo-se de várias configurações iniciais, diferentes 
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resultados podem ser obtidos. A obtenção do posicionamento inicial do solvente 

pode ser realizada através de simulações de Mecânica Estatística (Monte Carlo-

MC ou Dinâmica Molecular-MD) [Allen & Tildesley, 1987]. Esta alternativa 

também apresenta uma alta demanda computacional, e ainda, requer o 

conhecimento prévio dos potenciais de interação soluto-solvente e solvente-

solvente, que exige, em geral, muito trabalho para serem obtidos. 

Outra alternativa proposta [Freitas et al., 1992][Longo et al., 2001], 

consiste no posicionamento aleatório das moléculas do solvente  ao redor do 

soluto, seguido por um procedimento de otimização para obter estas estruturas 

num mínimo de energia da superfície de potencial. Esta alternativa também 

exige alta demanda computacional, e possui forte dependência do ponto de 

partida utilizado para as moléculas do solvente. 

A metodologia proposta na referência [Hernandes et al., 2002], 

denominada AGOA, não requer nem o conhecimento prévio dos potenciais de 

interação intermolecular (Monte Carlo e Dinâmica Molecular), e nem utiliza 

técnicas estatísticas de amostragem (Mecânica Estatística e Simulação 

Computacional), como nas alternativas apresentadas anteriormente. Esta 

metodologia, que será comentada com maiores detalhes na próxima seção, 

mostra-se como uma alternativa viável e adequada para gerar estruturas ou 

aglomerados (clusters) de solvatação, particularmente, de hidratação. O 

programa AGOA (que implementa esta metodologia) será usado para gerar, a 

posteriori, as estruturas de hidratação de proteínas, através da utilização dos 

dados (MEP) gerados pela ferramenta computacional desenvolvida neste 

trabalho de dissertação e apresentada no capítulo 4. 

3.3 A Metodologia AGOA 
 

A metodologia AGOA [Hernandes et al., 2002] é utilizada para gerar 

estruturas de hidratação ao redor de uma molécula (soluto) de interesse. Ela é 

baseada nas superfícies de potencial eletrostático molecular (MEP) do soluto, 

ou seja, no princípio de que as interações mais importantes entre solutos polares 

e o solvente são de natureza eletrostática. Portanto, o posicionamento das 

moléculas de água mais próximas ao redor do soluto é definido, em geral, pelo 

potencial eletrostático do soluto. 
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A distribuição eletrônica e nuclear de um sistema molecular gera em suas 

vizinhanças um potencial eletrostático, seja uma molécula simples ou uma 

supermolécula (sistema composto por várias moléculas). Sabendo-se que este 

potencial decresce à medida que se afasta da molécula, então, os pontos com 

valores máximos e mínimos da superfície de potencial eletrostático (MEP) se 

encontram invariavelmente em regiões próximas à molécula. Estes pontos são 

fortemente influenciados pela diferença de eletronegatividade entre os átomos 

da molécula. Desta forma, a metodologia utiliza estes pontos de máximo e 

mínimo do potencial eletrostático para posicionar as moléculas de água, por 

meio do uso de uma malha tridimensional de pontos que deve envolver 

completamente o soluto em seu interior, e no qual cada ponto pertencente à 

malha possui um valor do potencial eletrostático referente a este soluto, como 

exemplificado através da figura 3.1. A metodologia, portanto, explora os pontos 

da malha e seus respectivos valores de MEP, para definir de forma apropriada 

as moléculas de água ao redor do soluto. Como o foco deste trabalho não se 

encontra no estudo aprofundado da teoria acerca desta metodologia, recomenda-

se a leitura das referências [Hernandes, 2001], [Hernandes et al., 2002] e 

[Cavalcante, 2005] para uma melhor compreensão sobre o assunto. 

 
 

 
Figura 3.1 - Malha tridimensional de pontos contend o o MEP para uma 

molécula de interesse biológico. 

 
 A metodologia AGOA foi inicialmente testada com moléculas de água, 

devido especialmente, à importância dos sistemas aquosos em processos 



 Modelagem Molecular 48 

 

químicos e biológicos. Além disso, a molécula de água é o solvente de 

praticamente todos os sistemas biológicos, como também, grande parte da 

química em solução. A aplicação da metodologia AGOA em outras áreas da 

ciência que fazem uso da Modelagem Molecular, como por exemplo, a Ciência 

dos Materiais, pode ser extremamente útil na compreensão dos fenômenos 

envolvidos com os efeitos causados pela presença do solvente nos mais variados 

sistemas moleculares. 

3.4 O Programa AGOA 
 

O programa AGOA [Cavalcante, 2005] tem como objetivo, automatizar a 

metodologia AGOA e permitir que investigações sobre os efeitos do solvente 

(água) possam ser realizadas em sistemas moleculares que apresentem potencial 

biológico ou farmacológico, por exemplo. A figura 3.2 ilustra a geração de 

estruturas de hidratação para a molécula de metanol, por meio do potencial 

eletrostático desta molécula presente numa malha tridimensional de pontos que 

a envolve completamente em seu interior. 

 

 
Figura 3.2 – Uso do programa AGOA para o posicionam ento de 

moléculas de água ao redor da molécula de metanol. 

 
Existem diversos modelos utilizados para representar a estrutura da 

molécula de água dentro de simulações computacionais [Guillot, 2002]. Dentre 

estes, o programa AGOA suporta os modelos TIP4P [Jorgensen & Madura, 

1985] e SPC [Berendsen et al., 1981], uma vez que são largamente empregados 

em simulações computacionais (ver figura 3.3). O modelo TIP4P contém quatro 

sítios de interação, sendo três deles ocupados pelos átomos da molécula de 

água, e mais um último sítio “dummy” representado comumente pelos símbolos 

“XX” ou “M”. Este sítio serve apenas para conter uma carga elétrica, e 
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encontra-se distanciado 0,15 Ǻ do átomo de oxigênio em direção aos átomos de 

hidrogênio. O modelo SPC é constituído apenas pelos três sítios 

correspondentes aos átomos da molécula de água. 

 

 
Figura 3.3 - Modelos de representação da molécula d e água a) SPC, e b) 

TIP4P. 

 
Para evitar estruturas de hidratação altamente correlacionadas, ou seja, 

estruturas onde as moléculas de água encontram-se muito próximas entre si, o 

programa AGOA inclui a proposta de raio de corte para o solvente (ver figura 

3.4). Neste caso, o posicionamento de uma nova molécula de água, durante o 

processo de geração das estruturas de hidratação, só poderá ser realizado em 

regiões externas ao raio de corte, que pode ser definido pelo usuário, ou usar o 

valor padrão interno no programa: 1.4 Ǻ (Angstron). Este valor é adotado como 

raio médio da molécula de água, mas é possível a utilização de qualquer valor 

de raio dentro do programa. 

 

 
Figura 3.4 - Estruturas de hidratação obtidas com o  AGOA sem a) e com 

b) raio de corte para o solvente. 
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O programa AGOA encontra-se atualmente na versão 2.0, e está 

disponível para fins acadêmicos no web site 

<http://www.ufpe.br/farmacia/zaldini/agoa.html>. Na tabela 3.1 é possível 

visualizar a extensa lista de usuários registrados que utiliza o programa AGOA 

em várias partes do mundo.  

 

País Universidade / Centro de Pesquisa 

Alemanha University of Hamburg 

Arábia Saudita University King Suad 

Austrália The Walter & Eliza Hall Institute of Medical Research 

Brasil - Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 

- Universidade de São Paulo – USP/São Carlos  

- Universidade Federal de São Carlos – UFSCar 

- Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

Coréia do Sul University of Ulsan, College of Medicine 

Chile Centro de Genomica y Bioinformatica-PUC 

China Nanjing University of Technology 

Cuba Universidad de la Habana 

E.U.A. - University of Delaware 

- Air Force Research Laboratory 

- Truman State University 

Espanha - Instituto de Ciencia de Materiales de Aragon 

- Universidad de Sevilla 

França - CEA 

- U. Strasbourg (IGBMC) 

Hungria University of Szeged 

Índia School of Chemical Sciences 

Itália Università della Calabria 

Portugal Universidade de Coimbra 

Reino Unido University of Bath 

Rússia Russian Academy of Science 

Tailândia University Mahidol 

Vietnã University of Natural Sciences 

Tabela 3.1 – Usuários registrados do programa AGOA.  

 
Este capítulo introduziu diversos conceitos relacionados com a área de 

Modelagem Molecular. Nesta discussão, foram levantados aspectos relevantes 
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sobre o assunto, como por exemplo, o papel da Modelagem Molecular como 

alternativa viável para a realização de estudos “in silico” de sistemas 

moleculares, assim como a expansão da aplicação da Modelagem Molecular em 

diversas áreas do conhecimento. Dentro deste contexto, foram apresentados os 

estudos de inclusão dos efeitos do solvente em Modelagem Molecular, 

incluindo os modelos utilizados para tal finalidade e as metodologias 

disponíveis. 

 

 



 

 

4   
 
 

A Metodologia GridMEP 

“De fato, não fracassei ao tentar, cerca de 
10.000 vezes, desenvolver um acumulador. 

Simplesmente, encontrei 10.000 maneiras que 
não funcionam.” 

— Thomas A. Edison (norte-americano, 
inventor da lâmpada elétrica, 1847-1931). 

ste capítulo tem como propósito apresentar a metodologia 

computacional desenvolvida neste trabalho, denominada 

GridMEP. Esta discussão inclui a motivação pela qual foi criada a metodologia, 

detalhes de seu funcionamento, e ainda sobre os componentes desenvolvidos na 

implementação da metodologia realizada de forma a validar esta proposta. 

4.1 Proteínas 
 

As proteínas são macromoléculas que desempenham funções cruciais 

dentro dos processos biológicos, tais como catálise enzimática, transporte e 

armazenamento, e proteção imunológica. Estas moléculas são basicamente 

formadas por uma longa seqüência de unidades estruturais básicas, 

denominadas aminoácidos. Os aminoácidos, que são os “blocos de construção” 

das proteínas, são constituídos de uma estrutura molecular que contém um 

grupo amina (NH2), um grupo carboxílico (COOH), e um grupo lateral (R) 

E 
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ligado a um átomo de carbono, chamado de carbono α (alfa) [Stryer, 1975]. A 

figura 4.1 mostra a estrutura molecular genérica de um aminoácido. 

 

 
Figura 4.1 - Estrutura molecular de um aminoácido. 

 
 

Os aminoácidos são diferenciados uns dos outros, através do grupo 

lateral ligado ao átomo de carbono alfa. Vinte diferentes grupos laterais (R) 

variando em tamanho, forma e carga constituem os aminoácidos padrões 

encontradas na natureza. A combinação entre os vinte aminoácidos formados a 

partir destes grupos laterais é responsável pela grande diversidade de proteínas 

existentes. A tabela 4.1 apresenta um resumo destes vinte aminoácidos, que 

inclui os códigos usados em sua identificação através de uma ou três letras, 

estrutura molecular em duas ou três dimensões, e se o aminoácido é neutro, 

ácido ou básico. 

 

Aminoácido Código 
1 letra 

Código  
3 letras 

Estrutura 2D Estrutura 3D Propriedade 

Alanina A ALA 

  

Neutro 

Arginina R ARG 

 

 

Fortemente 
Básico 

Asparagina N ASN 

  

Neutro 

Ácido 
Aspártico 

D ASP 

  

Ácido 
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Cisteína C CYS 

  

Neutro 

Glutamina Q GLN 

 
 

Neutro 

Ácido 
Glutâmico 

E GLU 

  

Ácido 

Glicina G GLY 

  
Neutro 

Histidina H HIS 

 
 

Fracamente 
Básico 

Isoleucina I ILE 

  

Neutro 

Leucina L LEU 

 
 

Neutro 

Lisina K LYS 

 
 

Básico 

Metionina M MET 

 
 

Neutro 
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Fenilalanina F PHE 

 
 

Neutro 

Prolina P PRO 

  

Neutro 

Serina S SER 

  

Neutro 

Treonina T THR 

  

Neutro 

Triptofano W TRP 

  

Neutro 

Tirosina Y TYR 

 
 

Neutro 

Valina V VAL 

  

Neutro 

Tabela 4.1 - Resumo sobre os 20 aminoácidos. 

 
 

Dos vinte aminoácidos apresentados anteriormente, cinco possuem carga 

diferente de zero, por possuírem estados de ionização diferentes em meio 

fisiológico. A tabela 4.2 resume os aminoácidos nesta condição, onde três 

destes (Arginina, Lisina e Histidina) possuem carga positiva (+1), e os dois 

restantes (Ácido Aspártico e Ácido Glutâmico) possuem carga negativa (-1). 
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Aminoácido Código  

1 letra 

Código 

3 letras 

Carga pka do grupo 
lateral (R) 

Estrutura molecular da 
forma ácida ou básica 

Arginina R ARG +1 12,5 

O

OH
N

H

N
H

N
+

NH2

H

H

H  

Lisina K LYS +1 10,5 

O

OH
N

H

N
+

H
HH

H  

Histidina H HIS +1 6,0 

O

OH
N

H

H

N
H

N
+

H

 

Aspartato D ASP -1 3,7 

O

OH
N

H

H

O

O

 

Glutamato E GLU -1 4,3 

O

OH
N

H

OO

H  

Tabela 4.2 - Aminoácidos ácidos ou básicos. 

 
Como dito anteriormente, as proteínas são constituídas por seqüências de 

aminoácidos. Os aminoácidos são interligados uns aos outros por meio de 

ligações peptídicas. Estas ligações são originadas a partir da combinação de 

dois aminoácidos, onde o grupo carboxílico do primeiro aminoácido (COOH) 

reage com o grupo amina do segundo, resultando na formação da ligação 

peptídica entre ambos e gerando no processo uma molécula de água (ver figura 
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4.2). Quando este processo é realizado em seqüência, forma-se uma cadeia de 

aminoácidos, denominada cadeia polipeptídica, que corresponde à estrutura 

principal da proteína. A equação química representada na figura 4.2, ilustra o 

processo de formação de uma ligação peptídica, onde esta ligação encontra-se 

destacada em vermelho. 

 

O

O H
N

H

H

R1

O

O H
N

H

H

R2

O

N

H

H
R1

N

R2

O

O H H
O

H
+ +

 

Figura 4.2 – Formação de uma ligação peptídica. 

 

4.2 Metodologia 
 

A metodologia GridMEP tem como objetivo a obtenção do potencial 

eletrostático (MEP) de proteínas para o seu uso em procedimentos de 

Modelagem Molecular, particularmente, em estudos dos efeitos do solvente. De 

maneira geral, o potencial eletrostático é obtido de forma discretizada, ou seja, 

através de uma caixa (malha) tridimensional de pontos, que envolve 

completamente a molécula localizada em seu interior, de forma que estes pontos 

encontram-se adequadamente espaçados entre si (resolução da grade), e em cada 

um deles é conhecido o valor do potencial eletrostático. Uma vez obtida a caixa 

tridimensional de pontos com potenciais eletrostáticos conhecidos, é possível 

utilizá-la na geração de estruturas de hidratação através da aplicação do 

programa AGOA, previamente discutido na seção 3.3. 

O programa AGOA utiliza como dado de entrada, um arquivo 

denominado cube, que contém uma malha de pontos com os valores de 

potencial eletrostático calculado a partir de métodos quânticos implementados 

em programas com estes propósitos, como, por exemplo, o programa Gaussian 

[Gaussian, 2007]. Métodos quânticos, em geral, produzem resultados mais 

precisos do que métodos clássicos, porém possuem uma demanda 

computacional muito maior. Ainda, estes métodos são limitados ao cálculo do 

potencial eletrostático de sistemas moleculares de pequeno porte, geralmente, 

com até algumas poucas centenas de átomos. Como proteínas são bio-

macromoléculas, com tamanho que pode alcançar até dezenas de milhares de 
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átomos, a utilização destes métodos para a obtenção do potencial eletrostático 

se torna, a priori, impraticável. 

Desta forma, este trabalho pretende apresentar uma metodologia para a 

geração do potencial eletrostático de bio-macromoléculas como proteínas. Uma 

vez que o potencial eletrostático é uma propriedade localizada e aditiva 

[Bonaccorsi et al., 1976][Bonaccorsi et al., 1977][Politzer & Murray, 2001], 

seria possível calcular esta propriedade de forma individual em fragmentos 

menores de proteínas e combinar os resultados parciais de cada fragmento, a 

fim de compor o potencial eletrostático final da molécula. Em outras palavras, o 

MEP da proteína seria constituído pela somatória do MEP individual de todos 

os seus aminoácidos calculados para a caixa tridimensional de pontos ao redor 

da proteína, ou seja, a caixa definida inicialmente para esta molécula antes de 

ser subdividida em fragmentos de aminoácidos. A metodologia GridMEP 

concebida para a geração do MEP de proteínas pode ser resumida em três etapas 

(ver figura 4.3): 

1. Fragmentação da proteína. Inicialmente, a proteína deve ser 

fragmentada em suas unidades básicas (aminoácidos), para que seja 

possível calcular o MEP de cada fragmento individualmente usando a 

caixa tridimensional de pontos ao redor da proteína; 

2. Cálculo do MEP. Serão realizados os cálculos do MEP de todos os 

aminoácidos fragmentados; e, 

3. Associação dos resultados. Finalmente, todos os resultados obtidos 

com os cálculos do MEP para os aminoácidos são combinados de 

forma a gerar a caixa tridimensional contendo o MEP da proteína. 

Com a obtenção do potencial eletrostático de moléculas como proteínas, 

através da metodologia proposta neste trabalho, torna-se possível estender o uso 

do programa AGOA (utilizado na geração de estruturas de hidratação de 

pequenas moléculas) para sistemas moleculares maiores.  

Para a obtenção do MEP da proteína, é necessário calcular o MEP de 

todos os seus aminoácidos (como mencionado anteriormente), podendo gerar 

com este procedimento uma grande demanda computacional, devido à grande 

quantidade de fragmentos que uma proteína pode conter. O cálculo do MEP de 

cada aminoácido pode ser realizado de forma independente, devido à 

propriedade aditiva do potencial eletrostático citada anteriormente, onde os 
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resultados dos fragmentos são “somados” no final do procedimento para se 

obter o valor do MEP da proteína. 

 

 
Figura 4.3 – Metodologia GridMEP utilizada na obten ção do MEP de 

proteínas. 

 
Com o intuito de explorar o paralelismo intrínseco desta metodologia e 

visando um menor tempo de resposta computacional para a obtenção do MEP da 

proteína, foi utilizada neste trabalho, a aplicação de uma tecnologia de 

computação paralela para realizar, de forma distribuída, o cálculo individual do 

MEP de todos os aminoácidos constituintes da proteína. Tecnologias como 

Clusters, ou Grids computacionais poderiam ser utilizadas para este propósito, 

porém esta última se mostra como a melhor opção para este trabalho devido a 

vários fatores: 

� Grids, quando usados como plataformas de execução de aplicações 

paralelas, são adequados para a realização de aplicações cujas tarefas 

são independentes, ou seja, quando estas não necessitam de 

comunicação entre si, que é o caso do cálculo do MEP de 

aminoácidos neste trabalho; 

� Quando utilizados em aplicações como esta, Grids podem fornecer 

grande poder de processamento; e, 

� Atualmente diversos toolkits são disponibilizados gratuitamente para 

utilização, nos quais não se exige do usuário, o conhecimento 

aprofundado sobre detalhes da tecnologia. Vale a pena salientar que 

além destas afirmativas, existe ainda o interesse pelo aprendizado e 
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uso da tecnologia nesta área de conhecimento que se encontra 

atualmente em plena expansão no mundo acadêmico e tecnológico. 

Desta forma, ao utilizar um Grid para prover a execução paralela das 

tarefas de cálculo do MEP dos fragmentos, pretende-se remover ao máximo do 

usuário final, a complexidade de uso e gerenciamento do ambiente Grid, através 

de sua integração com a metodologia GridMEP desenvolvida no trabalho. Nesta 

direção, o toolkit OurGrid [OurGrid, 2006] descrito no capítulo 3, foi utilizado 

para montar a plataforma Grid destinada a realizar a execução paralela das 

tarefas de cálculo do potencial eletrostático para todos os fragmentos da 

proteína. 

A adequação destas tarefas para a execução no OurGrid é feita através de 

um mapeamento onde a tarefa de cálculo do potencial eletrostático de cada 

fragmento corresponde a uma tarefa (task) OurGrid. Desta forma, o conjunto 

completo de tarefas de cálculo do MEP para os fragmentos (que somadas 

correspondem ao cálculo do MEP para a proteína inteira) é mapeado 

diretamente em outro conjunto de tarefas (tasks) que formam uma aplicação 

(job) OurGrid. O processo de obtenção do potencial eletrostático da proteína é 

então formado pelo conjunto de tarefas (tasks) que serão posteriormente 

distribuídas entre as máquinas constituintes do Grid. A figura 4.4 ilustra o 

mapeamento entre as tarefas de cálculo do MEP de cada fragmento da proteína 

em uma respectiva tarefa (task) OurGrid. 

 

 

Figura 4.4 - Mapeamento das tarefas de cálculo do M EP dos fragmentos 
da proteína em tarefas ( tasks) de uma aplicação ( job) OurGrid. 

 
 O toolkit OurGrid foi usado nesta proposta devido principalmente à sua 

facilidade de uso e instalação, e ainda pelo fato do OurGrid ser adequado para a 
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execução de aplicações BoT (Bag-of-Tasks), que são aplicações cujas tarefas 

são independentes, ou seja, não possuem relação de dependência entre si, como 

se verifica no caso do cálculo individual do potencial eletrostático dos 

aminoácidos dentro da metodologia proposta, como visto na figura 4.3. 

Com a finalidade de validação da nossa proposta, a metodologia 

GridMEP foi implementada neste trabalho. A figura 4.5 apresenta a estrutura 

geral desta implementação. 

 

 
Figura 4.5 - Estrutura da proposta de desenvolvimen to do projeto. 

 
O fluxo de informação é iniciado a partir de um arquivo PDB [PDB, 

2006] contendo as coordenadas cartesianas dos átomos de uma proteína de 

interesse. O componente GridMOL obtém as informações contidas neste 

arquivo e fragmenta a proteína em suas unidades básicas (aminoácidos). Após a 

fragmentação da proteína, o GridMOL, realiza o mapeamento das tarefas de 

cálculo do potencial eletrostático de cada fragmento gerado, por meio da 

criação de uma aplicação (job) OurGrid, a qual é constituída por um conjunto 

de tarefas (tasks). Cada task desta aplicação contém as informações necessárias 

para a realização do cálculo do MEP de um fragmento da proteína. O GridMOL 

submete esta aplicação para execução, e escalona suas tarefas nas máquinas que 

compõem o Grid. Em cada uma destas máquinas é executado o componente 

MepMOL, cujo objetivo é gerar a caixa tridimensional contendo o MEP do 
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fragmento, através de métodos de química quântica implementados em 

programas usados para este propósito. Finalmente, após o término da geração de 

todas as caixas tridimensionais contendo o MEP dos fragmentos, o componente 

GridMOL associa todos estes resultados parciais obtidos em uma única caixa 

contendo o potencial eletrostático final da proteína. 

O componente GridMOL exporta a caixa tridimensional contendo o MEP 

da proteína num formato de arquivo chamado GRF. Para o programa AGOA 

usar as informações contidas neste arquivo, é necessário que ele seja convertido 

para um formato chamado CUB [Bourke, 2007], originalmente utilizado pelo 

AGOA. Com este objetivo foi desenvolvido o componente GRF2CUB. Com a 

conversão dos resultados da caixa tridimensional no formato GRF para o 

formato CUB, o programa AGOA encontra-se pronto para gerar as estruturas de 

hidratação da proteína, uma vez que o único requisito do programa consiste na 

existência do arquivo CUB contendo o MEP da proteína calculado na caixa 

tridimensional de pontos. 

Todos os componentes (GridMOL, MepMOL, GRF2CUB) foram 

implementados usando a linguagem de programação C++. Esta linguagem foi 

escolhida no desenvolvimento destes componentes, devido especialmente à 

afinidade previamente adquirida com esta linguagem no nosso grupo de 

pesquisa, e ainda pelo fato de que código escrito em C++ possui maior 

desempenho se comparado com outras linguagens orientadas a objeto (OO), tais 

como Java e C#. 

4.3 O componente GridMOL 
 

O GridMOL é o componente da implementação desenvolvida para a 

metodologia GridMEP, onde o usuário possui acesso às funcionalidades de 

leitura do arquivo PDB que contém a estrutura molecular da proteína e sua 

fragmentação, submissão do cálculo do potencial eletrostático dos fragmentos 

da proteína, e associação dos resultados obtidos parcialmente com este cálculo. 

Uma vez que o potencial eletrostático da proteína é calculado em uma grade 

tridimensional, o componente GridMOL permite que esta grade seja definida 

em termos de resolução (distância entre dois pontos consecutivos da grade) e 

borda. A borda da grade consiste na distância entre o último átomo da molécula 

em cada eixo ortogonal e o limite da grade. Quanto maior a quantidade de 
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pontos existentes na grade, através do aumento da resolução e aumento da borda 

utilizada, maior será a demanda computacional exigida para o cálculo do 

potencial eletrostático da proteína contida nesta grade. 

O GridMOL permite a utilização de um mecanismo de raio de corte para 

a proteína, fazendo com que os pontos da grade tridimensional inseridos no 

interior da proteína, isto é, dentro da superfície definida pela intersecção das 

esferas que representam os átomos da proteína, sejam descartados. Este 

procedimento evita que o potencial eletrostático seja calculado para estes 

pontos que normalmente têm menos utilidade química, por exemplo, para o 

processo de geração das estruturas de hidratação que são realizados 

posteriormente com o programa AGOA. O componente GridMOL fornece três 

opções para a escolha do raio de corte a ser utilizado. A primeira opção consiste 

na escolha de um valor arbitrário de raio de corte que será usado para todos os 

tipos de átomos da molécula. A segunda opção permite a leitura de um arquivo 

externo que contenha um conjunto de valores definidos de raio de corte para 

diferentes tipos de átomos. A última opção consiste na utilização de raios de 

Van der Waals [Pauling, 1960]. O raio de Van der Waals de um átomo 

corresponde ao raio de uma esfera imaginária com valores definidos para vários 

tipos de átomos, como mostra a tabela 4.3. 

 

Átomo Símbolo Raio (Å) 

Hidrogênio H 1,20 

Carbono C 1,70 

Nitrogênio N 1,50 

Oxigênio O 1,40 

Flúor F 1,35 

Fósforo P 1,90 

Enxofre S 1,85 

Cloro Cl 1,80 

Arsênio As 2,00 

Selênio Se 2,00 

Bromo Br 1,95 

Antimônio Sb 2,20 

Telúrio Te 2,20 

Iodo I 2,15 

Tabela 4.3 - Raios de Van der Waals. 



 A metodologia GridMEP 64 

 

 
O componente GridMOL, em particular, possui interface gráfica (GUI) 

(ver figura 4.6) uma vez que, é por este componente que o usuário interage com 

o sistema. Esta interface gráfica foi desenvolvida através do uso do toolkit Qt 

[Trolltech, 2007] que disponibiliza uma API de alto nível voltada para o 

desenvolvimento de aplicações C++ com interface gráfica. Uma grande 

vantagem do toolkit Qt é a capacidade de compilar aplicações em múltiplas 

plataformas (cross-platform) sem a necessidade de alterar nenhuma linha do 

código-fonte, e levando em consideração as características de cada plataforma. 

A figura 4.6 apresenta a interface gráfica do componente GridMOL. 

Através desta interface, o usuário tem acesso às informações sobre a proteína, 

por meio dos fragmentos gerados a partir da mesma. É possível ainda definir as 

dimensões da grade (caixa) tridimensional de pontos, através de sua resolução e 

tamanho da borda, assim como a aplicação de um raio de corte para a proteína, 

através das opções apresentadas anteriormente. 

 

 
Figura 4.6 - Interface gráfica do componente GridMO L. 

 

4.3.1 Fragmentação da proteína 
 

O componente GridMOL realiza o processo de fragmentação da proteína 

através da utilização de uma metodologia implementada por Dardenne et al. 

[Dardenne et al., 2003] e [Dardenne et al., 2001]. Esta metodologia consiste na 

fragmentação da proteína em suas unidades básicas (aminoácidos), onde a 
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ligação peptídica que une dois aminoácidos consecutivos é “quebrada”, 

resultando na separação deste par de aminoácidos. A figura 4.7 apresenta o 

processo de fragmentação no qual cada aminoácido é separado da cadeia 

principal da proteína. Ao separar o aminoácido da cadeia através da “quebra” da 

ligação peptídica (ligação destacada em vermelho), a metodologia adiciona ao 

primeiro fragmento (Fragmento 1), o grupo NH2 (grupo destacado em azul) 

para saturar as suas ligações, e da mesma maneira, adiciona ao segundo 

fragmento (Fragmento 2), um grupo O=CH (grupo destacado em verde) também 

para saturar as suas ligações químicas. Os dois grupos, NH2 e O=CH, 

associados, correspondem ao que costuma ser denominado “fragmento de 

sobreposição” (PEP). Este fragmento de sobreposição, portanto, é formado 

pelos átomos que se encontram na região de separação entre os dois 

aminoácidos, ou seja, são aqueles que originalmente constituíam a ligação 

peptídica, de ambos os lados da ligação. As estruturas dos fragmentos são 

exportadas pela componente GridMOL em arquivos no formato PDB. 

 

 
Figura 4.7 – Processo de fragmentação da proteína. 

 
A tabela 4.4 apresenta os fragmentos de aminoácidos gerados a partir da 

metodologia de fragmentação descrita anteriormente. Para cada fragmento, é 

exibida sua estrutura molecular, a quantidade de átomos do fragmento, e sua 

carga. 
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Fragmento Estrutura Átomos Carga 

ALA 
O

N

H

HN

O H

H

CH3

 

16 0 

ARG 

O

N

H

HN

O H

H

N
H

N
+

NH2

H

H

 

30 +1 

ASN 

O

N

H

HN

O H

H

O

NH2

 

20 0 

ASP 

O

N

H

HN

O H

H

O

O

 

18 -1 

CYS 
O

N

H

HN

O H

H

SH

 

17 0 

CYS-CYS 

O
N

H

H

N

H

HS

O
N

H

H

N
O

H

H S

 

32 0 

GLN 

O

N

H

HN

O H

H

ONH2

 

23 0 
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GLU 

O

N

H

HN

O H

H

OO

 

21 -1 

GLY O

N

H

HN

O H

H

H

 

13 0 

HIS 

O

N

H

HN

O H

H

N
H

N
+

H

 

24 +1 

ILE 

O

N

H

HN

O H

H

 

25 0 

LEU 

O

N

H

HN

O H

H

 

25 0 

LYS 

O

N

H

HN

O H

H

N
+

H
HH

 

28 +1 

PHE 

O

N

H

HN

O H

H

 

26 0 

PRO 
O

N

H

HN

O H  

20 0 
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SER 
O

N

H

HN

O H

H

OH

 

17 0 

THR 
O

N

H

HN

O H

H

OH CH3

 

20 0 

TRP 

O

N

H

HN

O H

H

NH

 

30 0 

TYR 

O

N

H

HN

O H

H

OH

 

27 0 

VAL 
O

N

H

HN

O H

H

CH3 CH3

 

22 0 

PEP 

O

NH
H

H  

6 0 

PEP 
(Prolina) 

O

HH  

4 0 

Tabela 4.4 - Lista de fragmentos. 

 
Os aminoácidos de Cisteína (CYS) são capazes de formar ligações 

dissulfídicas entre si. Estas ligações são formadas pelos átomos de enxofre de 

cada Cisteína, que precisam estar a uma distância e orientação favoráveis para a 

formação destas ligações. Quando um par de Cisteínas forma uma ligação 

dissúlfídica (linha CYS-CYS), a metodologia de fragmentação trata as 2 

Cisteínas envolvidas como um único fragmento e exporta apenas um arquivo 

PDB. 
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As últimas linhas da tabela 4.4 apresentam os fragmentos de 

sobreposição (PEP). Este fragmento possui dois tipos de estruturas moleculares. 

A primeira estrutura (penúltima linha) é aquela normalmente gerada durante o 

procedimento de fragmentação entre os resíduos de aminoácidos. A segunda 

estrutura (última linha) corresponde ao fragmento de sobreposição gerado para 

o caso de anteceder o aminoácido Prolina (PRO) na cadeia polipeptídica. Este 

resíduo (como ilustrado na figura da linha correspondente da tabela) possui uma 

estrutura mais peculiar, onde o átomo de nitrogênio da cadeia principal está 

ligado ao átomo de carbono α (alfa)  através de um anel de 5 membros, fazendo 

com que o fragmento de sobreposição que antecede a Prolina seja gerado desta 

forma, diferente dos demais. 

4.3.2 Cálculo distribuído do MEP 
 

O cálculo do potencial eletrostático dos fragmentos da proteína é 

realizado de forma distribuída, utilizando-se para isso o ambiente Grid 

OurGrid. Uma aplicação (job) OurGrid é constituída por uma ou mais tarefas 

(tasks) individuais, que são  executadas paralelamente pelas máquinas do Grid. 

Como descrito anteriormente, o componente GridMOL realiza um mapeamento 

onde cada tarefa (task) da aplicação (job) OurGrid corresponde ao cálculo do 

potencial eletrostático de um fragmento da proteína (ver figura 4.4). O 

GridMOL cria esta aplicação através da geração de um arquivo (gridmol.jdf) 

definido num formato denominado JDF (Job Description File) e a submete para 

execução no ambiente Grid, por meio do módulo MyGrid. A submissão do 

arquivo JDF contendo a aplicação paralela é realizada através da linha de 

comando do sistema operacional, no qual o GridMOL invoca o módulo MyGrid, 

adicionando uma nova aplicação (job) definida no arquivo JDF. A linha de 

comando usada pelo GridMOL para a submissão da aplicação é apresentada a 

seguir: 

 

$ mygrid addjob gridmol.jdf 

 
A partir deste ponto, o GridMOL não possui mais responsabilidade na 

execução da aplicação submetida ao Grid. O módulo MyGrid torna-se, desta 

forma, o elemento responsável pelo escalonamento das tarefas constituintes da 
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aplicação. Este escalonamento consiste na atribuição destas tarefas para as 

máquinas que formam o Grid. Quando uma máquina finaliza a execução de uma 

tarefa, ou seja, torna-se ociosa, o MyGrid imediatamente atribui uma nova 

tarefa a esta máquina. Este processo vai sendo realizado até que todas as tarefas 

da aplicação sejam concluídas com sucesso. 

Mas o que acontece na ocorrência de falhas de comunicação ou de 

hardware? Para lidar com este tipo de problema, o MyGrid possui um 

mecanismo de replicação que consiste na atribuição da tarefa (task) que falhou 

durante a sua execução, para outra máquina do Grid. Desta forma, o MyGrid 

garante que a tarefa que falhou não comprometa a conclusão de toda a 

aplicação. Adicionalmente, quando uma máquina sucessivamente falha na 

execução das tarefas, o MyGrid permite que esta máquina seja inclusa 

temporariamente em uma lista que consiste naquelas máquinas fora de 

funcionamento (blacklist). Isto evita que uma máquina com mau funcionamento 

seja eventualmente usada pelo MyGrid na atribuição das tarefas (tasks) das 

aplicações. 

O exemplo da figura 4.8, apresenta a descrição de uma aplicação (job) 

gerada pelo componente GridMOL, para a proteína Papaína [Schroder et al., 

1993], que será detalhadamente descrito no capítulo 5 desta dissertação. Esta 

aplicação (job) é constituída por 420 tarefas (tasks), visto que a fragmentação 

desta proteína gera esta quantidade de arquivos contendo a estrutura molecular 

dos fragmentos. A descrição da aplicação é formada, inicialmente, pela 

identificação da aplicação (linhas 1-2), seguida pela descrição de todas as 

tarefas (tasks) que a compõem. Cada tarefa é formada por três cláusulas: init , 

remote e final. A primeira cláusula (init) consiste na transferência dos arquivos 

necessários para a sua execução, ou seja, em nosso caso, os arquivos 

necessários para o cálculo do potencial eletrostático do fragmento da proteína. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

job : 
  label : gridmol_job  
 
task : 
  init : if (os == windows) then 
           store /home/gridmol/mepmol/Mepmol.exe Mepmol.exe 
           store /home/gridmol/remote.bat remote.bat 
           store /home/gridmol/mepmol/MOPAC2007.exe MOPAC2007.exe 
           store /home/gridmol/mepmol/MOPETE.exe MOPETE.exe 
         else 
           store /home/gridmol/mepmol/Mepmol.x Mepmol.x 
           store /home/gridmol/remote.sh remote.sh 
           store /home/gridmol/mepmol/MOPAC2007.x MOPAC2007.x 
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14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
 
 
 
7110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7142 

           store /home/gridmol/mepmol/MOPETE.x MOPETE.x 
         endif  
         store /home/gridmol/mol.dad mol.dad 
         put /home/gridmol/outgoing-data/ILE1.pdb ILE1.pdb 
  remote : $STORAGE/remote $STORAGE $PLAYPEN/ILE1.pdb 1 
  final : get mol.pot /home/gridmol/incoming-data/ILE1.pot 
 
task : 
  init : if (os == windows) then 
           store /home/gridmol/mepmol/Mepmol.exe Mepmol.exe 
           store /home/gridmol/remote.bat remote.bat 
           store /home/gridmol/mepmol/MOPAC2007.exe MOPAC2007.exe 
           store /home/gridmol/mepmol/MOPETE.exe MOPETE.exe 
         else 
           store /home/gridmol/mepmol/Mepmol.x Mepmol.x 
           store /home/gridmol/remote.sh remote.sh 
           store /home/gridmol/mepmol/MOPAC2007.x MOPAC2007.x 
           store /home/gridmol/mepmol/MOPETE.x MOPETE.x 
         endif  
         store /home/gridmol/mol.dad mol.dad 
         put /home/gridmol/outgoing-data/PRO2.pdb PRO2.pdb 
  remote : $STORAGE/remote $STORAGE $PLAYPEN/PRO2.pdb 0 
  final : get mol.pot /home/gridmol/incoming-data/PRO2.pot 
... 
... 
... 
task : 
  init : if (os == windows) then 
           store /home/gridmol/mepmol/Mepmol.exe Mepmol.exe 
           store /home/gridmol/remote.bat remote.bat 
           store /home/gridmol/mepmol/MOPAC2007.exe MOPAC2007.exe 
           store /home/gridmol/mepmol/MOPETE.exe MOPETE.exe 
         else 
           store /home/gridmol/mepmol/Mepmol.x Mepmol.x 
           store /home/gridmol/remote.sh remote.sh 
           store /home/gridmol/mepmol/MOPAC2007.x MOPAC2007.x 
           store /home/gridmol/mepmol/MOPETE.x MOPETE.x 
         endif  
         store /home/gridmol/mol.dad mol.dad 
         put /home/gridmol/outgoing-data/PEP210.pdb PEP210.pdb 
  remote : $STORAGE/remote $STORAGE $PLAYPEN/PEP210.pdb 0 
  final : get mol.pot /home/gridmol/incoming-data/PEP210.pot 
 
task : 
  init : if (os == windows) then 
           store /home/gridmol/mepmol/Mepmol.exe Mepmol.exe 
           store /home/gridmol/remote.bat remote.bat 
           store /home/gridmol/mepmol/MOPAC2007.exe MOPAC2007.exe 
           store /home/gridmol/mepmol/MOPETE.exe MOPETE.exe 
         else 
           store /home/gridmol/mepmol/Mepmol.x Mepmol.x 
           store /home/gridmol/remote.sh remote.sh 
           store /home/gridmol/mepmol/MOPAC2007.x MOPAC2007.x 
           store /home/gridmol/mepmol/MOPETE.x MOPETE.x 
         endif  
         store /home/gridmol/mol.dad mol.dad 
         put /home/gridmol/outgoing-data/PEP211.pdb PEP211.pdb 
  remote : $STORAGE/remote $STORAGE $PLAYPEN/PEP211.pdb 0 
  final : get mol.pot /home/gridmol/incoming-data/PEP211.pot 
 

Figura 4.8 - Descrição de uma aplicação ( job) gerada pelo componente 
GridMOL, para a proteína Papaína 

 
Usando como exemplo a primeira tarefa, a cláusula init  está 

compreendida entre as linhas 5 e 17. A transferência dos arquivos nesta 

cláusula está condicionada ao sistema operacional da máquina (Windows ou 

Linux). Existem dois tipos de comandos usados na transferência dos arquivos: 

store e put. A diferença entre os dois comandos é que o comando store transfere 
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o arquivo para a máquina remota, armazenando este arquivo, mesmo após o 

término da execução da tarefa, não acontecendo no caso do comando put. No 

exemplo, o comando store é usado para transferir os arquivos executáveis do 

componente MepMOL (linhas 6-16), visto que é desejado que estes arquivos 

sejam mantidos na máquina, evitando a necessidade de transferi-los novamente 

para a execução de uma nova tarefa na máquina. O comando put é usado na 

transferência do arquivo PDB contendo a estrutura molecular do fragmento da 

Isoleucia (ILE1) (linha 17). 

A segunda cláusula da tarefa (remote) é responsável pela execução do 

cálculo do potencial eletrostático do fragmento da proteína. No exemplo, esta 

cláusula define o comando usado para o cálculo do fragmento da Isoleucina 

(linha 18), no qual executa o componente MepMOL com o objetivo de gerar o 

potencial eletrostático deste fragmento. 

A última cláusula (final) é responsável pelo retorno dos resultados 

obtidos com o cálculo do fragmento, de volta para a máquina local, onde é 

executado o MyGrid, assim como o componente GridMOL. No exemplo, a 

cláusula define o retorno do resultado obtido com a Isoleucina, através da 

transferência do arquivo mol.pot para a máquina local. 

O restante do arquivo JDF é composto pela definição das tarefas que 

constituem a aplicação. A tarefa (task) correspondente ao segundo fragmento 

(linhas 21-26) é formada pela mesma estrutura da primeira tarefa, mudando 

apenas o fragmento utilizado (neste caso a Prolina – PRO2). A definição das 

tarefas no arquivo ocorre para todos os fragmentos gerados a partir da proteína 

Papaína. As duas últimas tarefas do arquivo (linhas 7110-7142) correspondem 

aos dois últimos fragmentos de sobreposição gerados no procedimento de 

fragmentação da proteína (PEP210 e PEP211). 

4.3.3 Associação dos resultados 
 

Após o cálculo do potencial eletrostático de todos os fragmentos da 

proteína, e baseado na propriedade aditiva do potencial eletrostático 

mencionada na seção 4.2, o componente GridMOL associa os resultados obtidos 

para cada fragmento, através das caixas (grades) tridimensionais de pontos que 

contêm o potencial eletrostático dos fragmentos, no objetivo de gerar a caixa 

tridimensional final da proteína. 



 A metodologia GridMEP 73 

 

O processo de associação é realizado através da soma dos valores dos 

pontos pertencentes às caixas de cada fragmento. Inicialmente, o componente 

GridMOL cria uma caixa temporária onde todos os pontos possuem o valor zero 

para o potencial eletrostático. Em seguida, para uma caixa proveniente de um 

fragmento de aminoácido, soma-se o valor do potencial eletrostático de cada 

ponto desta caixa com o ponto correspondente na caixa temporária. A soma é 

realizada para todos os pontos de cada uma das duas caixas e este processo é 

repetido para todas as caixas dos fragmentos de aminoácidos da proteína. No 

caso dos fragmentos de sobreposição, os valores dos pontos pertencentes à 

caixa temporária são subtraídos daqueles provenientes de caixas deste tipo de 

fragmento, ao invés de somá-los, como procedido com as caixas dos fragmentos 

de aminoácidos. A figura 4.9 ilustra a idéia da soma dos valores dos pontos das 

caixas para fragmentos de aminoácidos e subtração para os pontos pertencentes 

aos fragmentos de sobreposição. 

 

 

Figura 4.9 - Associação dos resultados dos fragment os de aminoácidos e 
de sobreposição. 

 
No fim do procedimento de “soma” das caixas tridimensionais dos 

fragmentos, o componente GridMOL exporta o resultado obtido com a caixa 

tridimensional temporária (que agora possui o potencial eletrostático final da 

proteína), juntamente com a estrutura molecular da proteína em um arquivo de 

saída no formato GRF (definido dentro deste trabalho). 

4.4 O componente MepMOL 
 

O componente MepMOL é aquele executado remotamente nas máquinas 

do Grid durante o procedimento de geração do potencial eletrostático dos 
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fragmentos da proteína. O MepMOL gera este potencial eletrostático numa 

caixa (grade) tridimensional de pontos, onde cada ponto da grade contém o 

valor desta propriedade para um dado fragmento da proteína. 

Como mencionado na seção 4.2, o componente MepMOL calcula o 

potencial eletrostático de um fragmento da proteína por meio de métodos de 

química quântica implementados em programas utilizados com estes objetivos. 

Estes programas, MOPAC [Stewart, 2007] e MOPETE [Luque & Orozco, 

2007][Luque et al., 1990][Luque et al., 1991], são disponibilizados 

gratuitamente para fins acadêmicos e são executados a partir do componente 

MepMOL durante o cálculo do potencial eletrostático da molécula nas máquinas 

remotas pertencentes ao ambiente Grid. Cabe ressaltar que o programa MOPAC 

é um dos programas de química quântica mais utilizados no mundo para o 

cálculo de orbitais moleculares de sistemas atômicos e moleculares. Nos 

resultados apresentados no capítulo 5, todos os cálculos de química quântica 

realizados com o MOPAC para os fragmentos de proteína utilizaram o método 

semi-empírico AM1 [Dewar et al., 1985], depois deste ter sido identificado 

como adequado para o propósito do cálculo do potencial eletrostático de 

sistemas orgânicos [Carvalho et al., 2004]. O programa MOPETE utiliza a 

informação gerada pelo MOPAC, particularmente a função de onda molecular 

(ψ), para gerar o potencial eletrostático nos pontos definidos na grade 

tridimensional que está presente ao redor da molécula de interesse. 

O fluxo de informação durante o procedimento de geração do potencial 

eletrostático do fragmento da proteína é iniciado pela transferência dos arquivos 

necessários para a realização desta tarefa. Os arquivos consistem nos binários 

do MepMOL, MOPAC e MOPETE, e dois arquivos contendo informações 

necessárias para o cálculo adequado do potencial eletrostático para o fragmento 

da proteína. O primeiro arquivo (PDB) contém a estrutura molecular do 

fragmento gerado através do componente GridMOL. O segundo arquivo (DAD) 

consiste na definição da caixa tridimensional de pontos, assim como parâmetros 

usados pelo programa MOPETE na geração do potencial eletrostático do 

fragmento. Neste arquivo estão contidas as coordenadas cartesianas dos pontos 

da caixa tridimensional que serão usados para guardar o valor do potencial para 

o fragmento. A figura 4.10 ilustra o fluxo de informações entre os componentes 

usados durante o procedimento. 
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Figura 4.10 - Fluxo de informação entre os componen tes MepMOL, 

MOPAC e MOPETE. 

 
Após a leitura do arquivo PDB, o componente MepMOL gera um arquivo 

de entrada (DAT) para o programa MOPAC, contendo a estrutura molecular lida 

do arquivo PDB. O MOPAC, então, é executado pelo componente MepMOL 

gerando como resultado, um arquivo GPT2, que contém dados de natureza 

química do fragmento utilizado, particularmente a função de onda (ψ) 

molecular. Em seguida, através deste arquivo GPT2 e do arquivo DAD 

contendo a definição dos pontos da caixa tridimensional onde o MEP do 

fragmento será calculado, o componente MepMOL executa o programa 

MOPETE, o qual exporta os valores de potencial eletrostático gerados para o 

fragmento. O MOPETE gera como resultado final, um arquivo POT contendo os 

resultados obtidos para o MEP do fragmento. 

4.5 O componente GRF2CUB 
 

Este componente, como mencionado no início deste capítulo, tem como 

objetivo a conversão de arquivos que estão originalmente no formato GRF 

(formato pelo qual o componente GridMOL exporta os resultados obtidos com a 

grade tridimensional contendo o MEP da proteína) para o formato CUB 

[Bourke, 2007], usado pelo programa AGOA. Ambos os formatos mantém as 

coordenadas cartesianas da molécula de interesse, assim como a caixa 

tridimensional de pontos contendo o potencial eletrostático desta molécula. 

Desta forma, após a conversão dos arquivos de saída GRF exportados pelo 

componente GridMOL em arquivos CUB, estes arquivos poderão ser, em 

seguida, utilizados pelo programa AGOA para a geração das estruturas ou 

aglomerados de hidratação da molécula de interesse. 
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A figura 4.11, apresenta um simples exemplo de conversão entre os dois 

formatos. Inicialmente é apresentado o conteúdo de um arquivo GRF para a 

molécula de metanol, contendo sua estrutura molecular (linhas 3-8), parâmetros 

da grade tridimensional de pontos, tais como ponto inicial da grade (linha 9), 

dimensões (linha 10) e resolução da grade (linha 11). Os valores de potencial 

eletrostático da grade tridimensional são dispostos a partir da linha 12 em 

diante. 

Na segunda parte da figura, é apresentado o trecho do arquivo CUB 

obtido através da conversão do arquivo GRF comentado anteriormente. O 

formato CUB mantém as informações sobre a grade tridimensional (ponto 

inicial, dimensões e resolução) agrupadas entre as linhas 3 e 6 do arquivo. A 

estrutura molecular do metanol, encontra-se definida entre as linhas 7 e 12, 

enquanto que os valores do potencial eletrostático dos pontos da grade são 

definidos da linha 13 em diante. 

 

GRF 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 
 
 
 
 
 
 
1610 
1611 

#meoh grid file 
6 
C    0.000000    0.000000    0.000000 
O    0.000000    0.000000    2.691663 
H    1.749615    0.000000    3.239155 
H    0.915727   -1.685718   -0.786748 
H   -1.977223    0.000035   -0.577693 
H    0.915423    1.685718   -0.786689 
-9.448630   -9.448630   -9.448630 
20          20          20 
0.944863 
 -3.40004E-01 -3.51366E-01 -3.62614E-01 -3.73558E-01 -3.83973E-01 -3.93607E-
01 
      :            :            :            :            :            : 
      :            :            :            :            :            : 
      :            :            :            :            :            : 
         Neste exemplo devem existir 20 x 20 x 20 valores em ponto flutuante 
      :            :            :            :            :            : 
      :            :            :            :            :            : 
      :            :            :            :            :            : 
 -4.70488E-01 -4.65136E-01 -4.57370E-01 -4.47540E-01 -4.36046E-01 -
4.23305E-01 
 -4.09712E-01 -3.95624E-01 
 

CUB 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 
 
 
 
 

#meoh cube file 
File generated by GRF2CUB application. 
    6  -17.855323  -17.855323  -17.855323 
   20    1.785532    0.000000    0.000000 
   20    0.000000    1.785532    0.000000 
   20    0.000000    0.000000    1.785532 
    6    6.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
    8    8.000000    0.000000    0.000000    5.086506 
    1    1.000000    3.306293    0.000000    6.121116 
    1    1.000000    1.730473   -3.185545   -1.486738 
    1    1.000000   -3.736410    0.000066   -1.091682 
    1    1.000000    1.729899    3.185545   -1.486627 
 -5.41831E-04 -5.59937E-04 -5.77862E-04 -5.95303E-04 -6.11900E-04 -
6.27253E-04 
       :            :            :            :            :            : 
       :            :            :            :            :            : 
       :            :            :            :            :            : 
  Neste exemplo devem existir 20 x 20 x 20 valores em ponto 
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1611 
1612 

flutuante 
       :            :            :            :            :            : 
       :            :            :            :            :            : 
       :            :            :            :            :            : 
 -7.49770E-04 -7.41241E-04 -7.28865E-04 -7.13200E-04 -6.94884E-04 -
6.74579E-04 
 -6.52918E-04  -6.30467E-004 
 

Figura 4.11 - Exemplo de conversão entre os formato s GRF e CUB. 

 
Porém, observa-se que tanto os valores das coordenadas dos átomos da 

molécula de metanol, quanto os valores dos pontos da grade tridimensional não 

são equivalentes em ambos os trechos de arquivo exibidos. A razão para esta 

diferença está no fato que o formato GRF utiliza como unidade de distância o 

Angstrom (Å) e como unidade de energia o kcal/mol, enquanto que o formato 

CUB por sua vez, utiliza as unidades atômicas para distância (Bohr) e energia 

(Hartree), como mostra a tabela 4.5. 

 

Formato Distância Energia 

GRF Angstrom (Å) kcal/mol 

CUB Bohr Hartree 

Tabela 4.5 - Unidades de distância e energia dos fo rmatos GRF e CUB. 

 
O componente GRF2CUB permite que o arquivo CUB convertido seja 

exportado contendo as coordenadas dos átomos da molécula, tanto em 

Angstrom (Å) quanto em Bohr. Estas unidades são largamente difundidas, e, 

portanto são compatíveis com a maioria dos programas de Modelagem 

Molecular, incluindo diversos programas de visualização molecular disponíveis 

atualmente. 

Neste capítulo foi apresentada a metodologia GridMEP, cujo objetivo 

consiste na geração do potencial eletrostático para proteínas. Esta metodologia 

é baseada na fragmentação da proteína, cálculo individual do potencial 

eletrostático de cada fragmento e posterior associação dos resultados, gerando 

no final, o potencial eletrostático da proteína inteira. Foi apresentada no 

capítulo, a implementação desta metodologia com o propósito de validar esta 

proposta, através do desenvolvimento de três componentes: GridMOL, 

MepMOL e GRF2CUB. Foi utilizado um Grid computacional (OurGrid) para a 

execução do cálculo do potencial eletrostático de todos os fragmentos da 

proteína, através do mapeamento entre as tarefas de cálculo do potencial 
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eletrostático de cada fragmento com uma tarefa (task) de uma aplicação paralela 

(job) OurGrid. 

 



 

 

5   
 
 

Resultados 

“É costume de um tolo, quando erra, queixar-
se dos outros. É costume de um sábio 

queixar-se de si mesmo.” 

— Sócrates (grego, filósofo, 470BC-399BC). 

este capítulo será apresentado um estudo de caso no qual a 

metodologia GridMEP desenvolvida neste trabalho é utilizada 

para o propósito de geração do potencial eletrostático (MEP) da proteína 

Papaína. Este estudo consiste de dois testes realizados com esta proteína, onde 

foram variados os parâmetros usados na definição da caixa tridimensional de 

pontos que contém o potencial eletrostático. Ambos os testes foram executados 

utilizando a plataforma Grid OurGrid para calcular de forma distribuída os 

fragmentos da proteína. Os tempos de execução obtidos em cada teste foram 

medidos e discutidos no texto. 

5.1 Proteína Papaína 
 

Neste estudo de caso, a proteína Papaína [Schroder et al., 1993] foi 

utilizada como exemplo proposto para a geração do potencial eletrostático 

através da metodologia GridMEP desenvolvida e implementada no trabalho. 

Esta proteína foi escolhida para ser usada neste estudo de caso, por já ter sido 

N
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utilizada como exemplo de fragmentação no trabalho de Dardenne et al. 

[Dardenne et al., 2001] e [Dardenne et al., 2003]. 

Sua estrutura molecular foi obtida a partir do banco de dados do Protein 

Data Bank [PDB, 2006] utilizando seu código identificador 1POP. Todos os 

átomos de hidrogênio foram adicionados tradicionalmente com o programa 

PyMol v1.0 [PyMOL, 2007], uma vez que o arquivo baixado do banco de dados 

PDB para 1POP só continha os hidrogênios polares (ligados à átomos de N e 

O). O banco de dados PDB disponibiliza a estrutura de inúmeras moléculas de 

interesse biológico, tais como proteínas, e ácidos nucléicos. A cadeia principal 

(A) da Papaína é composta por 212 resíduos de aminoácidos e sua estrutura 

molecular pode ser visualizada através da figura 5.1. Nesta figura, os átomos 

constituintes da molécula seguem o seguinte padrão de cores: carbono (cinza), 

oxigênio (vermelho), hidrogênio (branco), nitrogênio (azul) e enxofre 

(amarelo). 

 

 
Figura 5.1 - Estrutura molecular da proteína Papaín a (código PDB: 1POP). 
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A figura 5.2 apresenta a mesma estrutura molecular da Papaína, mas 

desta vez, ilustrando as estruturas secundárias da proteína. As partes em 

vermelho correspondem às estruturas α-hélice (α-helix), e as partes em 

coloração violeta, representam estruturas folha-β (β-sheet). Estas estruturas são 

formadas pelo arranjo espacial dos aminoácidos que estão próximos entre si na 

cadeia primária da proteína. As informações sobre estas estruturas estão, em 

geral, contidas no arquivo PDB que possui a estrutura molecular da proteína, e 

são reconhecidas automaticamente pela maioria dos programas de visualização 

molecular existentes atualmente. 

 

 
Figura 5.2 – Estruturas secundárias α-hélice (vermelho) e folha- β (rósea) 

da proteína Papaína. 

 
A figura 5.3 apresenta a estrutura primária da proteína Papaína, ou seja, 

a cadeia de aminoácidos que formam a molécula. Nesta figura, cada aminoácido 

na seqüência é representado por um símbolo de uma letra, como mencionado no 

capítulo anterior. As estruturas secundárias, tais como α–hélices (formas 

onduladas em vermelho) e folhas-β (setas largas em azul) foram determinadas 

pelo programa DSSP [Kabsch & Sander, 1983], que contém um banco de dados 

sobre estruturas secundárias das proteínas encontradas no Protein Data Bank 
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(PDB). As linhas tracejadas em verde representam as ligações dissulfídicas 

existentes entre pares de Cisteínas (símbolo C). Estas ligações são formadas 

pelos átomos de enxofre de cada Cisteína, que precisam estar a uma distância e 

orientação favoráveis para a formação destas ligações. 

 

 
Figura 5.3 - Seqüência primária da proteína Papaína . 

 
Através do componente GridMOL, a proteína Papaína foi subdividida 

gerando 423 fragmentos no total. Deste número, 212 correspondem aos 

fragmentos de aminoácidos, e, 211 consistem dos fragmentos de sobreposição 

gerados no procedimento. Um fragmento neste trabalho pode ser um resíduo 

(jargão usado para aminoácido) da proteína ou um fragmento de sobreposição. 

Os fragmentos de sobreposição, como mencionado no capítulo anterior, são 

gerados pela metodologia utilizada na subdivisão da proteína, onde para cada 

par de aminoácidos consecutivos, ela gera um fragmento de sobreposição que 

contém os átomos de ambos os aminoácidos que estão na região de “quebra” da 

ligação peptídica (ligação química que une dois aminoácidos consecutivos), 

durante o procedimento de divisão do respectivo par. 

Nos dois testes propostos para a obtenção do potencial eletrostático da 

Papaína, o valor final desta propriedade é calculado a partir do cálculo 
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individual de todos os 423 fragmentos da proteína gerados pelo GridMOL. A 

tabela 5.1 apresenta um resumo contendo diversas informações sobre os 

fragmentos gerados para a proteína através de sua subdivisão. Esta tabela 

contém para cada fragmento, a estrutura molecular do fragmento, o número de 

átomos, a carga do fragmento, a quantidade de ocorrências de cada fragmento 

após o procedimento de fragmentação, a listagem dos fragmentos, ou seja, a 

posição em relação à seqüência original de aminoácidos que constitui a 

proteína, e finalmente, os valores percentuais da quantidade de ocorrências em 

relação ao número de aminoácidos da proteína (212), e em relação ao número 

total de fragmentos gerados (423), incluindo os fragmentos de sobreposição. 

Por exemplo, o resíduo Alanina (ALA), corresponde a 6,6% do total de 

aminoácidos da proteína, e a 3,3% do total de fragmentos. Para os fragmentos 

de sobreposição (PEP), o valor percentual relativo ao número total de 

fragmentos atinge quase 50% (49,9), uma vez que para cada par de aminoácidos 

consecutivos na cadeia original da proteína, um fragmento de sobreposição é 

gerado, ou seja, este valor corresponde ao número de resíduos da cadeia menos 

um (212 – 1 = 211). 

 

Fragmento Estrutura Átomos Carga Qtde. 
Frags. 

Listagem %Frags 
AA 

%Frags 

Resíduo 
1 (ILE) 

O

N
+

H

H

H

H

 

22 +1 - - - - 

Resíduo 
212 (ASN) 

O

OH
N

O H

H

NH2

O

 

19 0 - - - - 

ALA 
O

N

H

HN

O H

H

CH3

 

16 0 14 

12, 27, 30, 
71, 76, 

104, 105, 
120, 126, 
136, 137, 
160, 162, 

163 

6,6 3,3 

ARG 

O

N

H

HN

O H

H

N
H

N
+

NH2

H

H

 

30 +1 12 

8, 41, 58, 
59, 83, 93, 
96, 98, 

111, 145, 
188, 191 

5,7 2,8 
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ASN 

O

N

H

HN

O H

H

O

NH2

 

20 0 13 

18, 44, 46, 
64, 84, 

117, 127, 
155, 169, 
175, 184, 
195, 212 

6,1 3,0 

ASP 

O

N

H

HN

O H

H

O

O

 

18 -1 6 
6, 55, 57, 
108, 140, 

158 
2,8 1,4 

CYS 
O

N

H

HN

O H

H

SH

 

17 0 1 25 0,5 0,2 

CYS-CYS 

O
N

H

H

N
O

H

HS

O
N

H

H

N
O

H

H S

 

32 0 3 
22-63, 56-
95, 153-

200 
2,8 1,4 

GLN 

O

N

H

HN

O H

H

ONH2

 

23 0 13 

9, 19, 47, 
51, 73, 77, 
92, 112, 
114, 118, 
128, 135, 

142 

6,1 3,0 

GLU 

O

N

H

HN

O H

H

OO

 

21 -1 7 
3, 35, 50, 
52, 89, 99, 

183 
3,3 1,7 

GLY 
O

N

H

HN

O H

H

H

 

13 0 28 

11, 20, 23, 
36, 43, 62, 
65, 66, 79, 
90, 101, 
109, 119, 
138, 146, 
147, 151, 
154, 165, 
167, 178, 
180, 182, 
185, 192, 
194, 198, 

201 

13,2 6,6 

HIS 

O

N

H

HN

O H

H

N
H

N
+

H

 

24 +1 2 81, 159 0,9 0,5 

ILE 
O

N

H

HN

O H

H

 

25 0 12 

1, 34, 37, 
38, 40, 80, 
125, 148, 
171, 173, 
187, 189 

5,7 2,8 
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LEU 
O

N

H

HN

O H

H

 

25 0 11 

45, 53, 54, 
72, 74, 

121, 122, 
134, 172, 

202 

5,2 2,6 

LYS 

O

N

H

HN

O H

H

N
+

H
HH

 

28 +1 10 

10, 17, 39, 
100, 106, 
139, 156, 
174, 190, 

211 

4,7 2,4 

PHE 

O

N

H

HN

O H

H

 

26 0 4 
28, 141, 
149, 207 

1,9 0,9 

PRO 
O

N

H

HN

O H  

20 0 10 

2, 15, 68, 
87, 102, 
115, 129, 
152, 168, 

209 

4,7 2,4 

SER 
O

N

H

HN

O H

H

OH

 

17 0 13 

21, 24, 29, 
49, 60, 70, 
97, 124, 
131, 176, 
196, 205, 

206 

6,1 3,0 

THR 
O

N

H

HN

O H

H

OH CH3

 

20 0 8 

14, 33, 42, 
85, 107, 
179, 193, 

204 

3,8 1,9 

TRP 

O

N

H

HN

O H

H

NH

 

30 0 5 
7, 26, 69, 
177, 181 

2,4 1,2 

TYR 

O

N

H

HN

O H

H

OH

 

27 0 19 

4, 48, 61, 
67, 78, 82, 
86, 88, 94, 
103, 116, 
123, 144, 
166, 270, 
186, 197, 
203, 208 

8,9 4,5 

VAL 
O

N

H

HN

O H

H

CH3 CH3

 

22 0 18 

5, 13, 16, 
31, 32, 75, 
91, 110, 
113, 130, 
132, 133, 
150, 157, 
161, 164, 
199, 210 

8,5 4,3 

PEP 

O

NH
H

H  
6 0 201 - - 49,9 
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PEP 
(Prolina) 

O

HH  
4 0 10 - - 2,4 

Tabela 5.1 - Resumo dos fragmentos gerados a partir  da proteína 
Papaína. 

 
A duas primeiras linhas da tabela, apresentam o primeiro (Isoleucina - 

ILE) e último (Asparagina - ASN) resíduos da proteína, respectivamente. 

Ambos os resíduos possuem o número de átomos inferior ao valor encontrado 

nas outras linhas da tabela que correspondem a estes tipos de aminoácidos, ou 

seja, a Isoleucina possui 22 átomos ao invés de 25, e por sua vez a Asparagina 

possui 19 ao invés 20 encontrado em outros resíduos do mesmo tipo. A razão 

para esta diferença se encontra no fato de que estes resíduos estão localizados 

nas extremidades da proteína, e desta forma, não formam duas ligações 

peptídicas como nos resíduos situados no meio da cadeia, mas apenas uma 

ligação. As cargas destes aminoácidos também contêm valores diferentes. O 

primeiro resíduo da seqüência contém uma carga positiva (+1) e o último uma 

carga neutra (0). 

A listagem dos resíduos de Cisteína (CYS) é mostrada na tabela onde é 

possível observar os três pares de Cisteínas que formam ligações dissulfídicas 

(pares 22-63, 56-95, e 153-200). Vale a pena ressaltar que nem todas as 

Cisteínas formam ligações dissulfídicas porque algumas não possuem a 

proximidade e a orientação apropriadas com outras Cisteínas para a formação 

da ligação, como no caso da Cisteína 25. Cada fragmento gerado a partir da 

proteína é exportado em um arquivo no formato PDB. No caso das Cisteínas 

que formam ligações dissulfídicas, o par é exportado junto, de forma que o 

potencial eletrostático deste par de aminoácidos possa ser calculado levando-se 

em consideração a contribuição química proveniente da ligação dissulfídica. 

Desta forma, foram exportados 420 arquivos contendo a estrutura dos 

fragmentos da proteína Papaína, e não 423 (total de fragmentos), visto que os 

três pares de Císteínas que formam ligações dissulfidicas são exportados em 

apenas três arquivos, ao invés de seis. 

As últimas linhas da tabela apresentam os fragmentos de sobreposição 

(PEP). Observa-se que este fragmento possui dois tipos de estruturas 

moleculares. A primeira (penúltima linha) é a estrutura normalmente gerada 

durante o procedimento de fragmentação entre os resíduos de aminoácidos. A 
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segunda estrutura (última linha) corresponde ao fragmento de sobreposição 

gerado para o caso do aminoácido Prolina (PRO). Este resíduo (como ilustrado 

na figura da linha correspondente da tabela) possui uma estrutura diferente, 

onde o átomo de nitrogênio da cadeia principal está ligado ao próximo átomo de 

carbono da cadeia (carbono alfa) através de um anel, fazendo com que o 

fragmento de sobreposição que antecede a Prolina seja gerado desta forma, 

diferente dos demais. 

A caixa (grade) tridimensional de pontos utilizada para a molécula de 

Papaína foi definida com uma resolução de 2 Å (Angstrons) (distância entre 

pontos consecutivos da grade). O tamanho da caixa foi definido originalmente 

pelo próprio tamanho da proteína, ou seja, o componente GridMOL calcula as 

dimensões da molécula e determina o tamanho apropriado para a grade, através 

dos átomos que estão nas extremidades das três direções ortogonais. 

Nos dois testes apresentados neste capítulo, o tamanho da caixa foi 

modificado por meio da variação da borda. A borda corresponde à distância 

entre o último átomo da molécula em cada eixo (X, Y e Z) e a parede da caixa. 

Ao modificar o valor da borda utilizada, a caixa muda de tamanho de acordo 

com o valor escolhido. No primeiro teste, foi utilizada uma borda de 4 Å, 

resultando numa caixa com dimensões 22 x 30 x 26 , e com um total de 17.160 

pontos. No segundo teste, foi usada uma borda maior que no primeiro teste: 16 

Å, gerando, portanto, uma caixa de dimensões 28 x 36 x 32 e com 32.256 

pontos no total. Nota-se, neste sentido, que a quantidade de pontos da caixa 

tridimensional definida no segundo teste é duas vezes maior que a do primeiro. 

Esta escolha foi tomada de forma intencional para que fosse possível estudar o 

comportamento do cálculo do potencial eletrostático dos fragmentos em caixas 

tridimensionais de tamanhos diferentes, e, portanto, analisar o impacto do 

tamanho da caixa usada, no desempenho obtido em ambos os testes. 

Com a finalidade de descartar os pontos da grade que estão posicionados 

no interior da proteína (i.e., dentro da superfície definida pela intersecção das 

esferas que representam os átomos da molécula), foi aplicado um raio de corte 

de 2,7 Å, o qual excluiu 5.110 pontos da grade que estavam nesta condição (ver 

figura 5.4). Este procedimento realiza uma varredura da grade, verificando se os 

pontos estão a uma distância menor ou igual ao valor citado. No primeiro teste, 

este procedimento reduziu o número total de pontos para 12.050 pontos, 
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enquanto que no segundo, foi reduzido para 27.146 pontos. Estas informações 

sobre a aplicação do raio de corte para as caixas são apresentadas de forma 

resumida na tabela 5.2. 

 

 

= 

 

- 

 

Figura 5.4 – Exclusão dos pontos da caixa tridimens ional através da 
aplicação do raio de corte para a proteína Papaína.  

 
 

Borda da Caixa Total de Pontos Pontos Excluídos Pontos Restantes 

4 Å 17.160 5.110 12.050 

16 Å 32.256 5.110 27.146 

Tabela 5.2 - Aplicação do raio de corte para as cai xas tridimensionais de 
pontos 

 

5.2 Ambiente de execução dos testes 
 

Como mencionado no início do capítulo, ambos os testes com a proteína 

Papaína, foram realizados utilizando a plataforma OurGrid [OurGrid, 2006]. 

Após a fragmentação da proteína, o passo seguinte é a criação de uma aplicação 

(também chamada de job) OurGrid contendo o cálculo de todos os fragmentos 

da proteína, onde a aplicação criada é submetida para ser executada 

remotamente nas máquinas constituintes do Grid. 

A procura por um conjunto de máquinas homogêneas para a realização 

dos testes gerou, a priori, um grande desafio neste trabalho. Primeiro, as 

máquinas precisariam estar “ociosas” e dedicadas exclusivamente aos testes, 

visando maximizar o nível de precisão dos resultados e a avaliação do 

escalonamento do processamento em relação ao número de máquinas presentes. 
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Durante esta etapa, foi realizada uma tentativa sem sucesso do uso das 

máquinas pertencentes a um Cluster disponível publicamente. Este sistema 

possuía restrições de segurança e acesso, onde a tarefa de instalar o ambiente 

Grid necessário para a realização dos testes, tornou-se impraticável. 

Recentemente, foi encontrado um ambiente de execução disponível para 

a realização dos testes, formado por onze máquinas Pentium 4 de 3GHz, 1GB 

de RAM. Em uma das máquinas (com a versão Ubuntu do sistema operacional 

Linux), foram instalados os módulos MyGrid e Peer do toolkit OurGrid (versão 

3.3.2). Estes módulos são responsáveis pelo escalonamento e coordenação da 

execução da aplicação, no caso do módulo MyGrid, e gerenciamento dos 

recursos existentes no Grid, tratando-se do módulo Peer. É nesta máquina que o 

componente GridMOL, desenvolvido neste trabalho, é executado e onde é 

realizada a submissão do cálculo do MEP dos fragmentos da proteína para o 

módulo MyGrid (presente na mesma máquina). Nas dez máquinas restantes 

(com o sistema operacional Windows XP), foi instalado o módulo UserAgent do 

toolkit OurGrid, que permite o recebimento e execução das tarefas remotas, 

provenientes do escalonamento da aplicação. São nestas máquinas, que de fato 

acontece a computação em si, ou seja, a realização do cálculo do MEP de cada 

fragmento da proteína, através do componente MepMOL. A figura 5.5 ilustra o 

ambiente Grid montado para a realização dos testes, onde em uma máquina são 

executados os módulos MyGrid e Peer, e nas outras dez máquinas o módulo 

UserAgent. 

 

 
Figura 5.5 – Ambiente OurGrid montado para a realiz ação dos testes. 
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5.3 Primeiro teste: caixa com 4 Å de borda 
 

O primeiro teste realizado com a proteína Papaína, utilizou uma caixa 

tridimensional de pontos com 4 Å de borda, como mencionado anteriormente na 

seção 5.1. Desta forma, o cálculo do potencial eletrostático de cada fragmento 

gerado no processo de subdivisão da proteína, foi obtido numa caixa de 

dimensões 22 x 30 x 26 e com um total de 12.050 pontos no total. 

O gráfico da figura 5.6 apresenta os resultados obtidos sobre o tempo de 

resposta computacional para a geração do potencial eletrostático dos 

fragmentos, quando o número de máquinas foi variado de um a dez dentro da 

plataforma OurGrid. A curva vermelha no gráfico demonstra os resultados 

esperados (ideais) com cada conjunto de máquinas. Por exemplo, para duas 

máquinas o valor esperado corresponde à metade do tempo obtido com apenas 

uma máquina. No caso de dez máquinas utilizadas, o tempo esperado consistiria 

da décima parte do tempo resultante com o cálculo de uma máquina. Por sua 

vez, a curva azul apresenta os resultados reais obtidos com os testes realizados 

na plataforma OurGrid. Nota-se que esta última curva apresenta resultados 

muito próximos à curva vermelha considerada ideal, ou seja, segue uma 

tendência inversamente proporcional em relação ao número de máquinas 

adicionadas no Grid. 
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Figura 5.6 - Gráfico dos resultados obtidos para a Papaína (caixa com 4 
Å de borda) 
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No gráfico da figura 5.7, estes resultados são apresentados em outro 

formato. Este gráfico apresenta o aumento de desempenho por máquina 

adicionada, ou seja, o efeito multiplicador da velocidade ou da redução do 

tempo. De forma similar ao gráfico anterior, a reta vermelha demonstra os 

valores de referência, que neste caso, é o aumento linear do desempenho para o 

acréscimo gradual de máquinas para o procedimento de cálculo do potencial 

eletrostático dos fragmentos da proteína. 
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Figura 5.7 – Gráfico do aumento de desempenho para a Papaína (caixa 
com 4 Å de borda) 

 

Por exemplo, quando a segunda máquina é adicionada ao Grid, o 

desempenho esperado deveria ser o dobro daquele obtido com o uso de uma 

máquina, ou ainda, quando uma terceira máquina é adicionada, seria esperado 

que o desempenho atingisse o triplo daquele obtido também em uma máquina 

apenas. Os resultados alcançados (curva azul) demonstram que o aumento do 

desempenho alcançado com a adição de máquinas ao Grid seguiu uma tendência 

aproximadamente linear em relação à reta vermelha de referência. 

Percebe-se, entretanto, que durante a adição gradual das máquinas ao 

Grid, o aumento do desempenho cresceu de forma mais lenta se comparado com 

os resultados com as primeiras cinco máquinas. Uma das razões apontadas para 

isto, é a relação entre o tempo de execução de cada tarefa no Grid, ou seja, o 
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tempo individual que cada máquina leva para calcular o potencial eletrostático 

de um fragmento na caixa tridimensional definida neste teste, com a 

distribuição destas tarefas pelo módulo MyGrid, da plataforma OurGrid. O 

MyGrid escalona as tarefas para as máquinas que vão finalizando suas 

atividades e ficam à espera pela alocação de uma nova tarefa. Desta forma, a 

distribuição de tarefas pelo MyGrid pode gerar um pequeno “gargalo” à medida 

que mais máquinas são adicionadas ao Grid, uma vez que as tarefas individuais 

podem estar sendo concluídas numa taxa próxima à sua distribuição pelo 

MyGrid, que, por sua vez, necessita realizar a transferência dos arquivos 

necessários entre as máquinas para a execução adequada das tarefas. 

 

5.4 Segundo teste: caixa com 16 Å de borda 
 

No segundo teste realizado com a proteína Papaína, foi utilizada uma 

caixa tridimensional de pontos maior que a utilizada no teste anterior. Desta 

vez, a borda da caixa foi acrescida de 16 Å. A quantidade de pontos desta nova 

grade é de 27.146 no total, na qual já foram descartados aqueles pontos 

posicionados no interior da molécula, através do raio de corte para a Papaína. O 

número total de pontos da caixa neste teste é cerca de duas vezes maior que o 

existente no primeiro, de forma que a demanda computacional exigida no 

cálculo do potencial eletrostático para esta nova caixa torna-se, a princípio, o 

dobro daquela requerida no teste realizado anteriormente. 

O gráfico da figura 5.8 apresenta os resultados obtidos neste teste, onde é 

possível perceber que o tempo de resposta computacional para a geração do 

potencial eletrostático nesta caixa é duas vezes maior que no teste realizado 

anteriormente, onde a caixa tridimensional possuía uma quantidade de pontos 

correspondente à metade daquela utilizada neste teste. Percebe-se, também, que 

os tempos obtidos nos resultados deste teste (curva azul) estão bem mais 

alinhados à curva contendo os valores dos resultados esperados (curva 

vermelha), do que no teste anterior com a caixa contendo apenas 4 Å de borda. 
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Figura 5.8 - Gráfico dos resultados obtidos para a Papaína (caixa com 16 
Å de borda) 

 
No gráfico de aumento do desempenho, ilustrado na figura 5.9, o teste 

realizado com esta nova caixa tridimensional, apresentou um resultado melhor 

que no teste anterior, onde a caixa era formada pela metade dos pontos. 

Percebe-se que neste gráfico  os valores da curva de aumento de desempenho 

por máquina adicionada encontram-se mais superpostos à curva com os valores 

de referência, mostrando um comportamento ou escalonamento mais linear do 

Grid. Acredita-se que o tamanho da caixa tridimensional utilizada neste teste 

seja a razão desta melhoria no desempenho, uma vez que ao aumentar a caixa, 

ou seja, a quantidade de pontos da mesma, a demanda computacional para o 

cálculo do potencial eletrostático do fragmento também foi maior, resultando 

num melhor aproveitamento do Grid.  Isto ocorre, pois o tempo de 

processamento exigido no cálculo dos fragmentos (que contém um maior 

número de pontos) foi mais significativo do que o tempo gasto em transferência 

de arquivos e comunicação durante o escalonamento das tarefas entre as 

máquinas do Grid, realizadas pelo módulo MyGrid. 
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Figura 5.9 - Gráfico do aumento de desempenho para a Papaína (caixa 
com 16 Å de borda) 

 
Durante a realização destes testes, observou-se que quanto maior a fração 

do tempo usado no processamento dos fragmentos da proteína, maior será o 

aumento do desempenho da aplicação, pois os tempos gastos com transferência 

de arquivos e comunicação ficam menos significativos em relação ao tempo 

total de processamento, nesta situação. Como o tempo de processamento está 

diretamente relacionado com o número de pontos existentes na caixa 

tridimensional de pontos, é possível maximizar o número de pontos através do 

aumento das dimensões da caixa como realizado nos testes apresentados neste 

capítulo, como também pelo aumento da resolução da caixa, equivalente à 

distância em ter 2 pontos consecutivos, resultando no aumento do número de 

pontos da caixa. Por exemplo, se a resolução da caixa deste exemplo fosse 

duplicada, ou seja, se a distância entre 2 pontos consecutivos da grade fosse 

ajustada para 1 Å, o número de pontos octuplicaria, ou seja, passaria de 32.256 

para 253.440 pontos no total, uma vez que existe uma dependência cúbica do 

número de pontos total com o número de pontos em cada direção da caixa (X, Y 

e Z). 

No gráfico da figura 5.10, é apresentada a comparação entre os 

resultados obtidos na geração das duas caixas contendo o potencial eletrostático 

da Papaína. Como discutido anteriormente, é possível observar através da figura 
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que a geração da caixa com 16 Å de borda (curva azul) possui um 

escalonamento mais linear em relação ao número de máquinas, quando se 

comparado com os resultados para a geração da caixa com 4 Å de borda (curva 

verde). 

Durante a realização dos testes, observou-se também que no momento em 

que a última tarefa é escalonada para execução, ou seja, durante a fase final de 

processamento da aplicação, as máquinas que já haviam finalizado suas 

respectivas tarefas, tornavam-se ociosas, visto que não existiam mais tarefas a 

serem escalonadas. Nesta situação, o número de máquinas em execução 

gradualmente diminuía de número até a finalização da última tarefa da 

aplicação. É fácil observar que, por exemplo, durante a execução da última 

tarefa, o processamento do Grid degradou-se ao desempenho equivalente a uma 

simples máquina, perdendo com isso, o poder de paralelismo da arquitetura 

empregado neste propósito. Este efeito contribui para os desvios de linearidade 

observados nos gráficos acima. 
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Figura 5.10 - Comparação dos resultados na geração das caixas com 4 e 
16 Å de borda. 
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5.5 Caixas tridimensionais obtidas 
 

As figuras 5.11 e 5.12 apresentam as caixas tridimensionais de pontos 

calculadas para a proteína Papaína. Estas caixas, como mencionado 

anteriormente, possuem 4 e 16 Å de borda respectivamente. A Papaína 

encontra-se posicionada no interior de ambas as caixas. 

 

 
Figura 5.11 - Caixa tridimensional contendo o MEP d a Papaína (caixa 

com 4 Å de borda). 

 

 
Figura 5.12 - Caixa tridimensional contendo o MEP d a Papaína (caixa 

com 16 Å de borda). 
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5.6 Estruturas de hidratação 
 

Uma vez obtida a caixa tridimensional de pontos contendo o potencial 

eletrostático da proteína Papaína, foram geradas as estruturas de hidratação para 

esta proteína, por meio do emprego da metodologia AGOA, descrita no capítulo 

3. Na figura 5.13 é possível visualizar as estruturas de hidratação geradas a 

partir da metodologia AGOA, onde cerca de 1.000 moléculas de água foram 

posicionadas ao redor da molécula. No próximo exemplo (figura 5.14), a caixa 

contendo a molécula da Papaína foi preenchida com 6.057 moléculas de água. 

Em ambos os casos, a caixa tridimensional contendo o MEP da Papaína foi a 

caixa obtida através do primeiro teste realizado neste estudo de caso, ou seja, 

com 4 Å de borda. 

A tabela 5.3 apresenta um resumo do consumo de tempo obtido no 

procedimento completo de geração das estruturas de hidratação da proteína 

Papaína. O tempo total corresponde à soma dos tempos resultantes durante as 

etapas de obtenção do potencial eletrostático da proteína no Grid e do uso do 

programa AGOA. A tabela relaciona os resultados entre as duas caixas 

tridimensionais (4 e 16 Å de borda), o número de máquinas mínimo (1) e 

máximo (10) usadas no Grid, e número de moléculas de água geradas em ambas 

as caixas. Foram geradas 1000 moléculas de água em cada uma das caixas, 

assim como a quantidade necessária para preenchê-las completamente: 6057 

para a caixa com 4 Å de borda e 13532 para a caixa com 16 Å de borda. A 

tabela apresenta ainda, o percentual de ambas as etapas em relação ao tempo 

total obtido, em cada configuração de borda da caixa e número de máquinas. 

Observa-se na tabela que o percentual do tempo usado no cálculo do MEP da 

proteína no Grid varia entre 84 a 99 por cento do tempo total usado no 

procedimento completo de geração das estruturas de hidratação, nos casos 

apresentados. Isto significa que para a geração destas estruturas hidratadas, a 

maior demanda computacional se encontra na etapa de obtenção do potencial 

eletrostático da proteína. 
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Borda 
da 

Caixa 

Máquinas Tempo 
GridMOL 

(s) 

Moléc. 
de água 

Tempo 
AGOA 

(s) 

Tempo 
Total 

(s) 

% 
Tempo 
Grid 

% 
Tempo 
AGOA 

4 Å 1 5191 1000 25 5216 99,5 0,5 

4 Å 1 5191 6057 97 5288 98,2 1,8 

4 Å 10 566 1000 25 591 95,8 4,2 

4 Å 10 566 6057 97 663 85,4 14,6 

16 Å 1 11261 1000 34 11295 99,7 0,3 

16 Å 1 11261 13532 221 11482 98,1 1,9 

16 Å 10 1198 1000 34 1232 97,2 2,8 

16 Å 10 1198 13532 221 1419 84,2 15,8 

Tabela 5.3 – Tempo observado na geração das estrutu ras de hidratação 
da proteína Papaína. 

 

 
Figura 5.13 – Estruturas de hidratação da Papaína c ontendo 1000 

moléculas de água ao redor da proteína. 
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Figura 5.14 – Caixa tridimensional contendo a prote ína Papaína e 

preenchida com 6057 moléculas de água. 

 
Este capítulo apresentou um estudo de caso envolvendo dois testes 

realizados com a proteína Papaína. Os dois testes consistiram em obter a caixa 

tridimensional de pontos contendo o potencial eletrostático desta molécula, 

através do ambiente Grid OurGrid. O número de máquinas utilizadas durante o 

cálculo da caixa (para todos os aminoácidos da Papaína) foi variado entre 1 e 

10, gerando resultados apresentados em gráficos de desempenho, contendo o 

tempo de processamento medido para ambos os testes. Foi observado que o 

aumento do número de pontos da caixa tridimensional, e, portanto, o aumento 

da demanda computacional exigida no procedimento, resultou num 

escalonamento mais linear do procedimento em ambiente Grid, visto que o 
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tempo de processamento do potencial eletrostático dos fragmentos da proteína 

correspondeu a uma maior fração do tempo total do processo. Por fim, com o 

auxílio da metodologia AGOA, foram geradas as estruturas de hidratação para a 

proteína Papaína, ilustrada nas figuras 5.13 e 5.14.  

 
 

 



 

 

6   
 
 

Conclusões 

“O insucesso é apenas uma oportunidade 
para recomeçar de novo com mais 

inteligência.” 

— Henry Ford (note-americano, fundador da 
Ford Motors, 1863-1947). 

ste capítulo tem como objetivo apresentar as conclusões acerca do 

trabalho realizado. Serão feitas considerações sobre a metodologia 

GridMEP e sua implementação, assim como sobre os resultados obtidos com os 

testes realizados nesta dissertação. Serão discutidas, também, as perspectivas 

futuras para a continuação deste trabalho. 

6.1 Considerações finais 
 

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma nova metodologia, 

denominada GridMEP, cujo objetivo consiste na obtenção do potencial 

eletrostático (MEP) de proteínas para o uso em procedimentos de Modelagem 

Molecular, particularmente, em estudos de inclusão dos efeitos do solvente. O 

potencial eletrostático é calculado em uma malha (caixa) tridimensional de 

pontos discretizados, que envolve completamente a proteína, onde cada ponto 

da caixa contém um valor desta propriedade. 

E 
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O conceito fundamental por trás da metodologia GridMEP é constituído 

por três etapas: (i) Inicialmente a proteína é fragmentada em suas unidades 

estruturais constituintes (aminoácidos); (ii) Em seguida, é realizado o cálculo 

do potencial eletrostático de cada fragmento individualmente, usando-se a caixa 

tridimensional de pontos discretizados ao redor da proteína; e, (iii) Finalmente, 

os resultados obtidos com o potencial eletrostático calculado para os fragmentos 

de aminoácidos são associados gerando-se a caixa tridimensional contendo o 

potencial eletrostático final da proteína. 

Esta metodologia mostrou ser eficiente para a geração do potencial 

eletrostático em bio-macromoléculas deste porte (com milhares de átomos), 

uma vez que seria impraticável realizar o cálculo do potencial eletrostático na 

molécula como um todo por causa da alta demanda computacional exigida em 

cálculos de química quântica desta natureza.  

Para explorar o paralelismo existente nas tarefas de cálculo do MEP dos 

fragmentos da proteína e visando um menor tempo de resposta computacional 

para a obtenção do MEP final da proteína, foi utilizado um Grid computacional 

para realizar, de forma distribuída, o cálculo individual do MEP de todos os 

fragmentos de aminoácidos constituintes da proteína. Vale a pena ressaltar que 

a idéia da fragmentação da proteína em partes menores para obter o potencial 

eletrostático foi explorada ao seu limite máximo dentro deste trabalho, visto 

que a proteína foi fragmentada em suas unidades constituintes fundamentais 

(aminoácidos), e não em fragmentos maiores, como por exemplo, conjuntos de 

2, 3 ou mais aminoácidos associados. Pode-se visualizar este efeito do nível de 

fragmentação com a figura 6.1 abaixo. Neste sentido, o aproveitamento ou 

rendimento máximo do ambiente Grid é conseguido com o aumento da 

fragmentação do sistema molecular, uma vez que a distribuição de tarefas 

(tasks) é maximizada e otimizada. 

O ambiente Grid usado nesta proposta (OurGrid) demonstrou ser 

bastante acessível em relação à sua instalação e integração com a 

implementação da metodologia GridMEP. Esta implementação teve como 

principal objetivo a validação da proposta, através do desenvolvimento de três 

componentes. O componente GridMOL foi desenvolvido para a tarefa de leitura 

do arquivo PDB contendo a estrutura molecular da proteína, fragmentação da 

mesma, e cálculo do MEP de cada fragmento no Grid, através da definição de 
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uma aplicação paralela (job) contendo as tarefas (tasks) de cálculo dos 

fragmentos e submissão desta aplicação no módulo MyGrid, responsável em 

processar a aplicação e escaloná-la entre as máquinas constituintes do Grid. O 

componente MepMOL é aquele executado remotamente nas máquinas que 

formam o Grid, e cujo objetivo consiste na geração do potencial eletrostático 

dos fragmentos individuais da proteína. O componente GRF2CUB é responsável 

pela conversão dos arquivos (que contém as coordenadas cartesianas da 

proteína de interesse, assim como a caixa tridimensional de pontos contendo o 

MEP desta proteína) no formato GRF para o formato CUB, utilizado pelo 

programa AGOA. 

 

 

Figura 6.1 - Níveis de fragmentação para proteínas.  

 

Foi realizado neste trabalho, um estudo de caso com a metodologia 

GridMEP utilizando a proteína Papaína. Especificamente, este estudo consistiu 

na execução de dois testes que visavam calcular o potencial eletrostático em 

uma caixa tridimensional de pontos discretizados ao redor desta proteína. No 

primeiro teste, a caixa usada neste propósito possuía 4 Å de borda, enquanto 

que no segundo teste, a borda utilizada foi de 16 Å. Foi observado durante os 

testes que os resultados obtidos seguiram uma tendência inversamente 

proporcional em relação ao número de máquinas usadas no Grid, ou seja, de 

maneira geral, os resultados demonstraram um aumento de desempenho quase 

linear para o procedimento de cálculo do potencial eletrostático dos fragmentos 

da proteína. 

Percebeu-se que para o teste cuja caixa possuía 4 Å de borda, o aumento 

no desempenho cresceu de forma mais lenta durante a adição de máquinas no 

Grid, mais especificamente a partir da quinta máquina. Acredita-se que a razão 

para este fato encontra-se na relação do tempo de execução que cada máquina 
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leva para calcular o potencial eletrostático de um fragmento com o 

escalonamento das tarefas realizado pelo módulo MyGrid. Neste caso, a 

distribuição das tarefas poderia estar gerando um pequeno “gargalo”, pois as 

tarefas estariam sendo finalizadas numa taxa próxima à da distribuição de novas 

tarefas pelo MyGrid, reduzindo desta forma, a fração do tempo total 

correspondente ao processamento do cálculo do potencial eletrostático dos 

fragmentos. 

Para o segundo teste onde a caixa possuía 16 Å de borda, observou-se 

que os resultados obtidos neste caso, apresentaram um aumento de desempenho 

mais linear do que aqueles do teste anterior. Uma razão para a melhoria no 

desempenho para este teste, pode ser o tamanho da caixa tridimensional usada, 

uma vez que esta caixa possuía uma quantidade de pontos muito maior do que a 

caixa utilizada no teste anterior, acarretando no aumento da demanda 

computacional para o cálculo do potencial eletrostático de cada fragmento nas 

máquinas do Grid. Isto resultou no melhor aproveitamento do Grid, pois a 

fração do tempo correspondente ao cálculo dos fragmentos foi mais 

significativa do que o tempo gasto em transferência de arquivos e comunicação 

entre as máquinas do Grid. 

Também foi observado que durante a realização dos testes, a fase final 

do processamento dos fragmentos (momento em que a última tarefa é 

escalonada), apresentou uma degradação do desempenho do processamento do 

Grid devido à diminuição gradativa do número de máquinas em execução, visto 

que nesta fase, não existem mais tarefas a serem escalonadas. Este 

comportamento influencia diretamente nos desvios de linearidade apresentados 

nos resultados dos testes. 

A computação em Grid teve um importante papel no desenvolvimento 

deste trabalho, pois seu uso possibilitou o processamento computacional maciço 

exigido no cálculo do potencial eletrostático de proteínas. Desta forma, pode-se 

concluir que este paradigma de computação distribuída mostrou-se bastante 

eficiente para a resolução de um problema em Modelagem Molecular. 

6.2 Trabalhos futuros 
 

Uma perspectiva futura para a continuação deste trabalho consiste na 

aplicação da metodologia GridMEP para proteínas cujas estruturas moleculares 
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são formadas por mais de uma cadeia primária de aminoácidos, ou seja, com 

estruturas quaternárias mais complexas. Um exemplo de proteína com este tipo 

de estrutura é a Hemoglobina (código PDB:1O1K), que possui quatro cadeias 

polipeptídicas independentes, como ilustrado na figura 6.2, onde cada uma está 

destacada com uma cor diferente.  

 

 
Figura 6.2 - Estrutura molecular da Hemoglobina. 

 
Nesta direção, o componente GridMOL seria modificado para processar 

os arquivos PDB contendo várias seqüências ou cadeias de aminoácidos, como é 

o caso da Hemoglobina, e desta forma, realizaria o procedimento de 

fragmentação para cada uma das cadeias existentes, da maneira como é 

realizada atualmente para apenas uma cadeia de aminoácidos. Após a 

fragmentação de cada uma das cadeias, o GridMOL realizaria o cálculo do 

potencial eletrostático dos fragmentos e associaria os resultados individuais 

obtidos compondo o potencial eletrostático final para a proteína constituída por 

múltiplas cadeias de aminoácidos. Como uma parte significativa do banco de 

dados PDB é referente à proteínas com estruturas quaternárias, ou seja, com 

múltiplas cadeias individuais de aminoácidos, a aplicabilidade da metodologia 

GridMEP seria mais abrangente para um maior número de estruturas 

disponíveis.  
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Outra possibilidade futura de utilização da metodologia GridMEP, seria a 

sua aplicação para o cálculo do potencial eletrostático de outros tipos de bio-

macromoléculas, como por exemplo, os ácidos nucléicos, que incluem o RNA 

(ácido ribonucléico) e o DNA (ácido desoxirribonucléico). Os ácidos nucléicos, 

constituintes do código genético, possuem grande importância nos sistemas 

biológicos, uma vez que participam diretamente do processo de formação das 

proteínas (transcrição e tradução), por exemplo. Para obter o potencial 

eletrostático destas bio-macromoléculas, a metodologia deveria prover um 

mecanismo de fragmentação, onde as cadeias de nucleotídeos que formam o 

RNA e o DNA (figura 6.3) pudessem ser fragmentadas, permitindo o cálculo 

individual do potencial eletrostático das bases nitrogenadas (Adenina, Timina, 

Guanina, Citosina e Uracila), e posteriormente ocorreria a associação destes 

resultados de forma a compor o potencial eletrostático final da molécula de 

DNA ou RNA. 

 

 
Figura 6.3 - Estrutura dos ácidos nucléicos (DNA/RN A). 

 
 

Durante a implementação da ferramenta GridMEP, observou-se que na 

definição de uma aplicação paralela (job) no ambiente OurGrid, existe uma 

limitação para a cláusula init  de uma tarefa (task), onde faz-se necessário 
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repetir, para todas as tarefas que compõem a aplicação, os comandos usados na 

transferência de arquivos que são comuns a todas elas, tornando a declaração da 

aplicação bastante extensa, como por exemplo, a aplicação apresentada no 

capítulo 4 (figura 4.8). 

Uma sugestão de melhoria para esta definição, que dependeria da 

modificação do ambiente OurGrid e não dos módulos do GridMEP, consiste na 

criação de uma nova cláusula no nível da aplicação, onde fosse possível 

declarar os comandos correspondentes a transferência destes arquivos, e em 

seguida, simplesmente incluir esta nova cláusula no init  de cada tarefa da 

aplicação. 

O exemplo da figura 6.4 demonstra como a definição de uma aplicação 

OurGrid, poderia ser modificada para implementar esta melhoria, baseando-se 

originalmente na definição da aplicação encontrada na figura 4.8 do capítulo 4. 

A declaração agora incluiria, como sugestão, uma nova cláusula chamada 

common, onde os comandos usados na transferência dos arquivos poderiam ser 

descritos isoladamente (linhas 4-16). Em seguida, cada task necessitaria apenas 

incluir esta nova cláusula, através de um comando denominado include, como 

mostra as linhas 19 e 25 das duas primeiras tasks do exemplo. 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 

 
job : 
  label : gridmol_job  
 
common :  
    if (os == windows) then 
      store /home/gridmol/mepmol/Mepmol.exe Mepmol.exe 
      store /home/gridmol/remote.bat remote.bat 
      store /home/gridmol/mepmol/MOPAC2007.exe MOPAC2007.exe 
      store /home/gridmol/mepmol/MOPETE.exe MOPETE.exe 
    else 
      store /home/gridmol/mepmol/Mepmol.x Mepmol.x 
      store /home/gridmol/remote.sh remote.sh 
      store /home/gridmol/mepmol/MOPAC2007.x MOPAC2007.x 
      store /home/gridmol/mepmol/MOPETE.x MOPETE.x 
    endif  
      store /home/gridmol/mol.dad mol.dad 
 
task : 
  init : include common 
         put /home/gridmol/outgoing-data/ILE1.pdb ILE1.pdb 
  remote : $STORAGE/remote $STORAGE $PLAYPEN/ILE1.pdb 1 
  final : get mol.pot /home/gridmol/incoming-data/ILE1.pot 
 
task : 
  init : include common 
         put /home/gridmol/outgoing-data/PRO2.pdb PRO2.pdb 
  remote : $STORAGE/remote $STORAGE $PLAYPEN/PRO2.pdb 0 
  final : get mol.pot /home/gridmol/incoming-data/PRO2.pot 
... 
... 
... 
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Figura 6.4 - Exemplo de aplicação OurGrid contendo uma nova cláusula 
" common". 

 
 

Em relação aos componentes desenvolvidos na implementação da 

metodologia GridMEP, é desejada a inclusão de novas funcionalidades, como, 

por exemplo, o uso de uma interface de visualização molecular no componente 

GridMOL,  permitindo a visualização da estrutura molecular da proteína 

estudada, assim como a dos fragmentos de aminoácidos gerados a partir de sua 

fragmentação. Através desta interface de visualização, o usuário poderia 

definir, de forma mais interativa, as dimensões e resolução da caixa 

tridimensional usada, verificando visualmente o resultado obtido da escolha 

destes parâmetros no momento da definição das características da caixa.  

O componente GridMOL atualmente apenas utiliza o módulo MyGrid, da 

plataforma OurGrid, para submeter a aplicação paralela contendo o cálculo dos 

fragmentos da proteína estudada. Este módulo precisa ter sido configurado e 

inicializado corretamente antes da submissão da aplicação pelo GridMOL, ou 

seja, é necessário que neste momento, o usuário tenha certeza que o MyGrid 

esteja executando normalmente. Neste sentido, o GridMOL poderia incluir um 

controle mais detalhado e interativo sobre o MyGrid, fornecendo ao usuário, a 

possibilidade de inicializar este módulo, configurá-lo, verificar o estado das 

aplicações em andamento, entre outras opções, por meio da adição destas 

alternativas em sua interface gráfica. 

Uma perspectiva imediata para este trabalho é a preparação de um 

manuscrito para a publicação dos resultados obtidos neste projeto, para ser 

submetido em revista especializada. 
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