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Resumo 
 
 
 Compostos orgânicos derivados de líquens, ou compostos liquênicos, 
são metabolitos secundários de associações de fungos com algas; muitos 
desses compostos apresentam propriedades de interesse da indústria de 
medicamentos e cosméticos. O ácido úsnico é o composto mais estudado 
dessa classe, atualmente, e apresenta diferentes propriedades 
farmacológicas. Apesar do grande número de propriedades descritas na 
literatura para o ácido úsnico, no entanto, o número de estudos da 
química do composto ainda é bastante limitado, e ademais, dados químico-
computacionais são praticamente inexistentes.  Este trabalho é um estudo 
computacional e espectroscópico das propriedades do ácido úsnico, e 
consiste da determinação da metodologia mais adequada ao cálculo de 
dibenzofuranos através de análise quimiométrica, de cálculos químico-
quânticos da estrutura molecular do composto, da comparação dos dados 
calculados com dados experimentais, e da avaliação de diferentes efeitos e 
interações que possam explicar desvios nas propriedades esperadas ou 
lacunas nos estudos espectroscópicos. Os resultados indicam que métodos 
DFT e funções de base medianas incluindo efeitos de polarização são as 
que melhor reproduzem os dados cristalográficos experimentais. 
Adicionalmente, fica evidente a importância das ligações de hidrogênio 
nas propriedades do composto; as ligações podem ser formadas 
intramolecularmente ou intermolecularmente. Diferentes tipos de 
dímeros formados, além de complexos ácido úsnico-solvente, permitem 
observar tendências estruturais, energéticas e espectroscópicas, que 
ajudam a explicar a ausência de sinais de hidroxila esperados no 
infravermelho, bem como diferenças nos espectros de ressonância 
magnética nuclear adquiridos em diferentes solventes. 
 
 
Palavras-chave: Ácido úsnico; dibenzofuranos; ligacão de hidrogênio; 
efeito de solvente; câncer; química computacional. 
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Abstract 
 
 
 Organic compounds derived from lichens or lichen considered 
compounds are secondary metabolites of associations of fungi with algae, 
many of these compounds have properties of interest from the 
pharmaceutical industry and cosmetics. The usnic acid is the most 
studied compound in this class, currently, and has different 
pharmacological properties. Despite the large number of properties 
described in the literature for usnic acid, however, the number of studies 
of the chemical compound is still quite limited, and besides, chemical and 
computational data are virtually nonexistent. This study is a 
computational and spectroscopic properties of usnic acid, and consists of 
determining the most appropriate methodology for the calculation of 
dibenzofuran by chemometric analysis of quantum chemical calculations 
of the molecular structure of the compound, comparing the calculated 
data with experimental data and the evaluation of different effects and 
interactions that may explain deviations from the expected properties or 
gaps in spectroscopic studies. The results indicate that DFT methods and 
basis functions medians including polarization effects are those that best 
reproduce the experimental crystallographic data. Additionally, it is 
evident the importance of hydrogen bonds in the properties of the 
compound, the links can be formed intramolecularly or intermolecularly. 
Different types of dimers formed in addition to usnic acid complex-
solvent, allow to observe structural trends, energetic and spectroscopic, 
which help explain the absence of expected signals of hydroxyl in the 
infrared, as well as differences in the spectra of nuclear magnetic 
resonance acquired in different solvents. 
 
 
Keywords: Usnic acid; dibenzofurans; hidrogen bond; solvent effect; 
cancer; computational chemistry. 
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Introdução 
 

 

Definição, origens e história da pesquisa com compostos 

liquênicos 
 

 Líquens são associações mutualísticas de fungos e, ou algas, ou 
cianobactérias [1,2]. Essas associações são encontradas em habitats e 

condições diversas, expostas a diferentes tipos de agressão, desde luz 
intensa ultravioleta à poluição ambiental, passando por competição com 

outras espécies, com vegetais e predação por herbívoros [3-6]. Para 
muitas dessas disputas os líquens produzem compostos que lhes trazem 

benefícios à sobrevivência. Essas propriedades foram observadas em 
estudos feitos no período pós Segunda Guerra, quando a busca por 

antibióticos incentivou a extração de produtos naturais das mais 

diferentes fontes, inclusive de líquens [7] (como mostra o gráfico da 
Figura 1). Diferentes espécies de liquens produzem diferentes compostos, 

e alguns metabólitos secundários são exclusivamente produzidos por 
essas espécies [8] – esses compostos não são considerados essenciais, e 

são produzidos por rotas biológicas diversas [9]. Depsídeos, Depsidonas e 
dibenzofuranos, além de metabólitos mais simples são baseados na 

estrutura do fenol substituído, às vezes condensado com outro anel 
fenólico, formando ésteres, ás vezes ésteres cíclicos, e ainda novos ciclos 

que dão origem, por exemplo, aos dibenzofuranos. Quinonas – comuns em 

vegetais e presentes também em animais – também são produzidas por 
líquens como metabólitos secundários [10,11]. 
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Fig. 1. Gráfico não cumulativo das publicações sobre compostos de líquens desde 
1946. 

 
 

 A exemplo de outros produtos naturais, não é incomum metabólitos 
secundários liquênicos terem uma grande variedade de grupos funcionais 

orgânicos. Compostos liquênicos são, por definição, aqueles produzidos 
pelos líquens, e podem ser exclusivamente produzidos por essas 

associações de organismos, ou iguais a compostos encontrados em algas 
ou bactérias, por exemplo. Acredita-se que a exposição constante à 

intempérie permitiu que os líquens selecionassem quais desses compostos 

eram mais úteis. Portanto, acredita-se que líquens muito expostos ao sol, 
por exemplo, produzam por necessidade mais pigmentos e outros 

compostos úteis ao bloqueio e prevenção de danos de raios ultravioleta. É 
também aceitável, até certo ponto, especular sobre a evolução química de 

alguns compostos, vinculada à seleção natural das espécies [12] – 
espécies produtoras de certos compostos podem ter sido favorecidas em 

certos nichos, garantindo sua permanência. Às vezes, diferentes líquens 
podem produzir os mesmos compostos, devido à origem comum dos 

mesmos, porém, suas concentrações e o composto exato (isômero ou 

enantiômero, por exemplo) podem variar até entre indivíduos de uma 
mesma espécie em função das condições do ambiente [13]. 

 



 15 

Composição e estrutura química dos derivados de líquens mais 
comuns: depsídeos, depsidonas, quinonas e dibenzofuranos 
 

Quando proveniente de líquens, geralmente fenóis substituídos 
contêm, além do grupo hidroxila, um ou mais grupos carbonila, carboxila 

ou acetato. A condensação desses grupos com hidroxilas de outros fenóis 

resulta nos depsídeos, classe de compostos liquênicos que tem na 
atranorina (Figura 2) um representante muito estudado.  

 

 

Fig. 2. Atranorina. 

 
 

Essa classe inclui ainda o ácido girofórico (Figura 3), que resulta da 

esterificação de hidroxilas e carboxilas em três anéis fenólicos, bastante 
estudado por suas propriedades antiinflamatórias e citóxicas [14]. O 

ácido girofórico, além de possuir atividade biológica, extende a definição 
de depsídeos para fenóis substituídos formados por qualquer número de 

anéis aromáticos. 
 

 

Fig. 3. Ácido Girofórico. 
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 A estrutura da atranorina e de outros depsídeos foi anteriormente 

aceita como contendo cloro em sua forma natural, porém análises mais 

cuidadosas e um preparo e extração com outros solventes mostraram que 
a identificação do cloro pode ter ocorrido devido ao método de 

cristalização, no qual foi utilizado clorofórmio. O composto extraído com 
solventes não clorados apresentava todas as propriedades observadas na 

atranorina em análises anteriores, mas sem a presença de cloro [15]. A 
estrutura molecular aceita hoje para a atranorina foi comprovada por 

atribuições de RMN para todos os carbonos e hidrogênios, onde é possível 
identificar os grupos hidroxila, carbonila e os anéis aromáticos [16]. No 

mesmo estudo estrutural, Carvalho e colaboradores obtiveram espectros 
de infravermelho com preparação de pastilhas de KBr , com os 

estiramentos de hidroxilas aparecendo em 3450 cm-1, e diversos 

estiramentos entre 1650 cm-1 e 1770 cm-1, que incluem os estiramentos 
C=O. Vale destacar, no entanto, que o espectro de infravermelho da 

atranorina disponível no Sigma Library of Infrared Spectra [17], não 
apresenta essas bandas na região acima de 3000 cm-1. 

 Atribuições das bandas de modos vibracionais também foram feitas 
através de análises na região do infravermelho através de espectroscopia 

Raman e FT-IR para os depsídeos atranorina e ácido girofórico. Devido aos 
vários grupos funcionais em comum entre as substâncias, algumas 

atribuições foram facilitadas pelas similaridades entre as moléculas – por 

exemplo, grupos iguais em iguais posições apresentavam sinais muito 
parecidos na atranorina e no ácido girofórico [18].  

Apesar de evidências sobre uma provável formação de ligações de 
hidrogênio [19], esse e outros efeitos são por vezes ignorados na análise 

estrutural do composto. Alguns dados disponíveis na literatura, por 
exemplo, omitem a designação dos estiramentos das hidroxilas fenólicas – 

e a região acima de 3200 cm-1 é deixada de fora dos resultados 
apresentados, apesar de estar incluída nas janelas espectrais descritas 

nas metodologias de análise [18]. 
 As depsidonas de maneira semelhante aos depsídeos, são derivados 

de compostos fenólicos condensados através de seus grupos hidroxila e 

éster; contam, porém, com uma ligação adicional tipo éter, formando um 
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ciclo de sete átomos que liga os dois anéis benzênicos. Isto explica várias 

das similaridades dos espectros FT-IR e Raman para depsídeos e 

depsidonas [18]. Apesar da semelhança estrutural, no entanto, as 
propriedades e atividades observadas variam muito entre as duas classes 

de compostos. Além disso, a abundância de depsidonas em diferentes 
espécies de líquens não está necessariamente correlacionada com a 

presença de depsídeos similares. 
Um exemplo da variedade de depsidonas em relação aos depsídeos 

similares é a observação bastante comum da atranorina em vários 
liquens; a granulatina por outro lado – composto com as mesmas funções 

químicas exceto a ligação tipo éter cíclico que diferencia as depsidonas dos 
depsídeos – não é tão comumente observada e estudada como o ácido 

fumarprotocetrárico (Figura 4). Esse último apresenta as mesmas 

funções químicas que a atranorina e granulatina em um dos anéis 
fenólicos, mas difere no outro. Pode se especular, portanto, que a 

biossíntese desses compostos se dá a partir de pelo menos um fenol em 
comum, o hematomato de metila. Atranorina e granulatina resultam da 

condensação dos mesmos dois derivados de carboxifenóis, formando um 
depsídeo e uma depsidona, respectivamente. 
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Fig. 4. Condensação de fenóis com formação de atranorina e granulatina 
(acima), e formação de ácido fumarprotocetrárico (abaixo). 

 
 

Portanto, se a função está de alguma forma correlacionada com a 

estrutura química, parece que não se pode correlacionar igualmente esses 
aspectos estruturais com a atividade em diferentes classes de compostos 

liquênicos. Enquanto um depsídeo com uma metila em determinada 
posição pode ser ativo, uma depsidona semelhante pode ser ativa somente 

quando a metila ocupa uma outra posição, ou quanto esse grupo tem outro 
substituinte em seu lugar.  Dessa forma, substituintes mais comuns em 

uma classe de compostos podem ser menos comuns em outra. 
 Na verdade, alguns poucos estudos se dedicaram a estudar uma 

relação apenas qualitativa da estrutura e atividade para compostos 
liquênicos, sem enfatizar, no entanto, quais parâmetros moleculares eram 

mais importantes para a eficiência dos compostos. 
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 As antraquinonas e naftoquinonas, como os nomes sugerem, são 

cetonas baseadas no esqueleto molecular do antraceno e naftaleno, 
respectivamente. Apresentam, dessa forma, carbonilas muitas vezes 

conjugadas com as duplas ligações dos anéis fenólicos, muitas vezes já 
conjugados com outros anéis fenólicos, como no caso de estruturas 

interessantes como a hipericina (Figura 5), que tem oito ciclos de seis 
átomos, seis hidroxilas e duas carbonilas. 

 

 

Fig. 5. Hipericina. 

 
 

Antraquinonas não são compostos exclusivos de líquens, mas são 
importantes componentes dessas espécies [10], e se assemelham 

estruturalmente tanto às depsidonas como aos dibenzofuranos – 
apresentando-se de certa forma como um meio termo entre os ciclos de 7 

e 5 átomos desses compostos. Outros compostos relacionados como a 

hibocarpona, um composto pentacíclico contendo um anel tipo furano é 
um dímero de uma naftoquinona, e apresenta também propriedades de 

interesse similares a algumas nafto- e antraquinonas [20]. 
 Dibenzofuranos são compostos fenólicos com dois ciclos de seis 

átomos fundidos por um anel tipo furano, ou mais precisamente um ciclo 
de cinco átomos que tem o oxigênio como heteroátomo. O composto mais 

conhecido da classe é o ácido úsnico, que é também o composto mais 
estudado dentre aqueles extraídos exclusivamente de líquens. Outros 

compostos são os derivados desacil ácido úsnico que tem um hidrogênio 
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em lugar do grupo acetil encontrados no ácido úsnico na posição 2, e 

também a cercospramida, que tem um grupo amida em lugar de um dos 

grupos acetil da molécula na posição 6. 
 

 

Fig. 6. Dibenzofuranos ácido desacilúsnico (a), cercosporamida (b), e ácido 
úsnico (c). 

 

 
 A estrutura molecular do ácido úsnico foi confirmada por diversas 

análises espectroscópicas, incluindo as espectroscopias Raman, 
ressonância magnética nuclear e difração de raios-X, e também por 

espectrometria de massa [21-25]. Devido à extensa manipulação do 
composto em laboratório, protocolos de caracterização e quantificação 

através de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) com detecção 
em UV foram desenvolvidos [26]. Foi bastante explorada também a 

derivatização do ácido úsnico através da química orgânica sintética, onde 

autores enfatizaram a perspectiva de ensaios biológicos para avaliar a 
atividade antitumoral desses derivados. Uma série de novos ésteres e 

derivados contendo nitrogênio foram preparados [27-30], embora até 
1979 só um estudo tenha realizado ensaios biológicos de alguns desses 

compostos [31]. Até onde foi possível consultar, depois da publicação 
desse estudo quase três décadas depois outro estudo de relação estrutura-

atividade foi realizado [32] Algumas observações quanto à estrutura do 
ácido úsnico (Figura 6) merecem também destaque: a) os três grupos 

hidroxila aparecem em regiões de alto deslocamento químico nos 
espectros de RMN, e parecem ser bastante influenciados pela polaridade 

do solvente [23,24] e b) apesar de informações por vezes conflitantes 

[18,33], não foram observados os estiramentos característicos das 
hidroxilas em espectros vibracionais FT-IR ou Raman.  
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A existência de diferentes grupos hidroxila e carbonila, e inclusive 

funções enol, possibilita formação de tautômeros, e pelo menos dois são 

apresentados com freqüência na literatura [33], embora, à primeira vista, 
algumas outras formas tautoméricas sejam também possíveis. Não é 

sabido ao certo que forma tautomérica predomina, embora pareça 
razoável imaginar que esta deva mudar com a passagem de um meio a 

outro. Análises espectroscópicas do composto em diferentes meios 
parecem corroborar essa hipótese, mas mesmo em um mesmo meio, 

análises diferentes podem apontar para mais de um tautômero 
predominante [24,32]. Variações como essas são observadas na literatura 

nas inferências feitas acerca da estrutura do composto.  
Portanto, a maioria dos aspectos estruturais do ácido úsnico, como 

a forma de fusão dos anéis, bem como a posição da maioria dos grupos 

funcionais foi definida pelas extensas análises realizadas e disponíveis na 
literatura [21-31]. Entretanto, outros aspectos exigem uma investigação 

mais aprofundada que poderão ser de grande importância no 
desenvolvimento da química desse composto e sua aplicação medicinal ou 

tecnológica.  
 

 

Atividade biológica 

Depsídeos e depsidonas 
 

Depsídeos e depsidonas são produzidos como metabólitos 
secundários pela via biossintética do acetil-polimalonil, a mesma rota de 

biossíntese que precede a formação de antraquinonas e derivados do ácido 
úsnico. Os depsídeos são compostos que têm a via dos poliquetídeos como 

origem, enquanto as depsidonas aparentemente seguem um percurso 

maior até chegar aos estágios finais da biossíntese [16,34]. 
Diversos depsídeos apresentam atividade biológica. A atranorina, 

por exemplo, e alguns derivados sintéticos (além de outros depsídeos 
naturais de líquens) são inibidores de enzimas envolvidas em processos 
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inflamatórios, e têm alta atividade contra a 5-lipooxigenase [35], também 

envolvida nesses processos. A atividade antimicrobiana da atranorina 

também já foi estudada e comparada com as atividades de outros 
compostos de liquens [36]. Um resumo dos dados de concentração 

inibitória mínima está mostrado na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Resumo das atividades antimicrobianas de compostos liquênicos 
selecionados. 

*antibiótico de referência 

 
 

Como diversos outros compostos de liquens, alguns depsídeos como 
o ácido girofórico apresentam atividade antiproliferativa, nesse caso 

inibindo o crescimento de queratinócitos [20]. Essa propriedade é uma 
das mais estudadas em compostos de liquens, devido à busca ininterrupta 

de potenciais medicamentos antineoplásicos. 
A lecanorina e o ácido girofórico foram apontados como inibidores 

da cadeia transportadora de elétrons em cloroplastos, inibindo a 

produção de energia na presença de luz [37]. A interferência com grupos 
porfirínicos nos cloroplastos é uma atividade consistente com as 

propriedades antioxidantes de alguns depsídeos. Outros compostos 
derivados de liquens têm propriedades similares, por ter capacidade de 

doar elétrons a íons metálicos e compostos orgânicos. 
Outras propriedades biológicas da atranorina são também de 

composto/MIC  (μM) E. Coli S. Aureus S. Faecalis E. Faecalis M. Aurum B. subtilis C. Albicans 

Atranorina 0,083 0,083 26700  0,668 0,083 26700 

Ácido Úsnico 0,090 0,090  0,012 0,093 0,090 3 

Ác. Fumarprotocetrárico  2650 10600   330 1320 

Ácido Salazínico     0,644   

Ácido Vulpínico  150 73 0,050    

Ácido Norstíctico  6700 840     

Cercosporamida        

Ácido Girofórico 0,066 0,066    66  

Ampicilina* 11 1  3  5  
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interesse comercial. A inibição da elastase é tida como importante para a 

indústria de cosméticos, pois essa enzima está envolvida em processos 

inflamatórios, e poderia irritar e envelhecer a pele. Outros compostos 
fenólicos são importantes para a estabilidade de formulações de perfumes 

e outros produtos correlatos [38]. 
 As depsidonas, por diferirem essencialmente dos depsídeos no fato 

de terem uma função éter cíclico, têm atividade similar às desses 
compostos contra bactérias e na inibição de neoplasias. Ou seja, se os 

depsídeos têm geralmente um grupo hidroxila adjacente ao seu grupo 
carboxilato, nas depsidonas esse grupo funcional perde o hidrogênio e se 

liga ao outro anel aromático. Por outro lado, a observação de alta 
atividade anti-retroviral nas depsidonas, ao contrário dos depsídeos, 

indicou a importância desse grupo funcional na inibição da enzima HIV-1 

integrase. A importância da presença do éter cíclico foi comprovada por 
Neamati et al, nesse caso granulatina e ácido estíctico mostraram-se 

bastante ativos enquanto a atranorina não foi eficiente nos ensaios [39]. 
 De forma similar a outros compostos derivados de liquens, 

depsidonas apresentam capacidade de absorção de luz UV, provavelmente 
devido aos seus sistemas insaturados conjugados, e tem potencial para 

uso em formulações de filtros solares. Estudos sobre as propriedades 
fotoprotetoras destacaram também a participação de radicais de oxigênio 

nesses processos [40], demonstrada pelo uso de estabilizadores ou sondas 

de radicais; essas espécies radicalares estão envolvidas também com 
processos oxidativos que podem ser danosos à célula e seus constituintes. 

Isso pode ajudar a explicar as propriedades antioxidantes desses e outros 
compostos fenólicos, cujos grupos hidroxila e outras insaturações têm 

potencial de participar como doadores de elétrons. Esses compostos, com 
a quebra homolítica de uma ligação e perda do elétron desta, tornar-se-

iam radicais – menos reativos, no entanto – e evitariam, assim, a oxidação 
de compostos mais sensíveis [41]. 
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Quinonas 
 

 Como as depsidonas, as antraquinonas têm origem biossintética na 
via do acetil-polimalonil, também na via dos poliquetídeos [10]. Ao 

contrário da maioria dos compostos (das outras classes de metabólitos 
secundários) aqui citados, as quinonas desempenham papéis essenciais 

no metabolismo de animais, vegetais, fungos e outros seres vivos. 
 As antraquinonas têm funções de transporte de elétrons nos mais 

diversos caminhos metabólicos, como a ubiquinona, que recebe esse nome 
por estar presente em muitos processos, incluindo a cadeia 

transportadora de elétrons da célula - essencial na produção de energia 
[42]. Ademais de suas funções básicas, as quinonas participam também 

em processos oxidativos, como neutralização de radicais livres – as 

semiquinonas são quinonas radicalares envolvidas nesses processos, e 
objeto de estudos sobre produção e destruição de radicais, além dos 

processos moleculares de envelhecimento [43-47]. As vitaminas do tipo K 
também derivados de quinonas, são importantes nos processos 

coagulatórios. 
 Além das funções básicas das quinonas, e no interesse em seu 

estudo para a compreensão de processos naturais, há um grande 
interesse no estudo de compostos naturais e sintéticos dessa classe por 

seu elevado potencial farmacológico.  Entre os muitos compostos 

estudados e as muitas atividades das quinonas, se destacam as 
lapachonas, particularmente o isômero beta, que tem atividade contra 

vários tipos de câncer, e destruição seletiva de células alteradas, por 
ativação de checkpoints da apoptose celular [48, 49]. 

 Diante do grande potencial de atividades das quinonas e do longo 
histórico de pesquisa sobre esses compostos, alguns já foram levados a 

estudos clínicos, mas a pesquisa básica por novos compostos da classe 
segue sendo de interesse farmacológico [50,51]. A pesquisa dos 

mecanismos de ação tem décadas [52], mas como a cada novo composto 
exige novos estudos, a descrição da química de atraquinonas se mantém 

em ascensão, e conta com uma extensa literatura, em maior número que a 

de todos os outros compostos de líquens [53,54]. 
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Ácido Úsnico 
 

 O ácido úsnico é um produto da rota biossintética do acetil-
polimalonil e, portanto, compartilha parte da rota biossintética das 

antraquinonas, que também provêm dessa via [34], embora outros 
dibenzofuranos compartilhem outros caminhos metabólicos com 

depsídeos e depsidonas. 
O ácido úsnico apresenta atividade antioxidante, antibiótica, 

micobactericida, antiviral, antiinflamatória, analgésica, antipirética, 
antiproliferativa, citotóxica, antimalarial, protetora contra raios 

ultravioleta, além de outras atividades inibitórias [1,55-58]. Os diferentes 
grupos funcionais do composto permitem diversos modos de interação 

com outras moléculas, o que pode ajudar a explicar atividades tão 

distintas estarem relacionadas a um mesmo composto. São razoavelmente 
bem descritas as absorções de luz UV pelo composto [58, 59], que está 

relacionada com as propriedades fotoprotetoras, e sua capacidade de 
oxidação preferencial e formação de radicais, capacidade relacionada 

também às propriedades antioxidantes. Essas propriedades estão 
relacionadas aos seus sistemas insaturados e sua aromaticidade, mas 

outras propriedades moleculares permanecem pouco estudadas em 
termos de interação com receptores, toxinas e outros alvos biológicos. 

 As propriedades antiproliferativas do ácido úsnico foram 

observadas pela primeira vez na década de 70, despertando interesse por 
sua especificidade. O ácido úsnico atua de maneira independente da 

proteína p53 [60,61] (reguladora do ciclo celular e da mediação da 
apoptose) e, portanto, é eficiente também em linhagens de células que 

têm essa proteína mutante [62]. O mecanismo molecular e alvo primário 
do ácido úsnico, no entanto, continuam desconhecidos.  

 Inibição de filmes poliméricos bacterianos e atividade antibiótica 
contra culturas de Staphylococcus aureus resistentes são algumas das 

atividades bactericidas observadas para o composto [56], a eficiência do 
seu uso profilático em odontologia também deve estar relacionada a essa 

ação antimicrobiana [63]. Também foi observada atividade antiviral para 

o ácido; análises da expressão de RNA viral mostraram uma diminuição 
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em relação a um controle não tratado, indicando uma possível interação 

entre este dibenzofurano e ácidos nucléicos [23,64]. 

 Algumas espécies enzimáticas específicas que interagem com o 
ácido úsnico foram identificadas e reportadas na literatura e incluem 

lipooxigenases e p-hidroxifenilpiruvato dioxigenase e arginase [65,66]. 
Outras espécies que podem interagir com o dibenzofurano são bases 

nitrogenadas de ácidos nucléicos, possivelmente através dos numerosos 
sítios doadores e receptores de ligações de hidrogênio. O ácido úsnico é um 

conhecido desacoplador da cadeia respiratória [67,68], o que sugere sua 
interação também com porfirinas – como os cofatores das proteínas 

contendo grupos heme presentes na membrana interna da mitocôndria 
na cadeia transportadora de elétrons - esse fato condiz também com sua 

atividade antimalarial, já que vários medicamentos contra a malária 

agem estabilizando grupos heme livres [69,70]. 
Quanto ao efeito oxidativo do ácido úsnico informações 

aparentemente contraditórias foram relatadas com relação ao composto, 
que ora é mencionado como indutor de estresse oxidativo, associado 

inclusive a processos mitocondriais [71], ora demonstra efeito 
antioxidante e níveis compatíveis com a inibição de estresse oxidativo 

induzido por outros agentes [56,72]. Outras evidências de atividade 
redox incluem a observação de espécies derivadas análogas a 

semiquinonas (radicais derivados da coenzima Q), observados em outros 

compostos antitumorais como as naftoquinonas [52,48]. 
Portanto, pode ser observada a correlação de diferentes atividades 

com algumas, relativamente poucas, propriedades da molécula: a 
capacidade de oxirredução do composto é importante para suas 

propriedades antioxidantes, mas também pode estar relacionada com a 
sua interação com transportadores de elétrons; estes por sua vez são 

grupos porfirínicos semelhantes aos pigmentos malariais, e podem 
também induzir a formação de radicais de ácido úsnico por doação de 

elétrons do metal central. A interação do ácido úsnico por coordenação 
com metais é outro fato razoavelmente bem descrito [73,74]. Desta forma, 

cada novo aspecto estudado ajuda a explicar um pouco de outros, 

contribuindo para a extensa química desse derivado liquênico. 
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Desenvolvimento de medicamentos e propriedades do ácido 
úsnico 

 

Química e desenvolvimento de fármacos 
 

Devido ao alto custo do desenvolvimento de fármacos, com a queda 
no retorno financeiro do desenvolvimento de novos medicamentos e em 

tempos de redução no consumo – já que a demanda por medicamentos 
cada vez menos se diferencia daquela por bens supérfluos – a indústria 

farmacêutica, principal responsável pela introdução de novos fármacos 
no mercado, se concentra em não desperdiçar recursos. É sabido que o 

tempo entre a descoberta inicial de uma nova entidade química (NCE) 
ativa e a chegada de uma formulação com o composto à prateleira é em 

torno de dez anos, e que as fases mais caras do processo são as finais, que 
envolvem testes clínicos com um número grande de pacientes, intensa 

burocracia e questões ligadas a bioética e a biossegurança. Deve se 

considerar também que medicamentos reprovados nas fases finais, além 
de utilizar recursos dessas fases, carregam os custos das etapas 

anteriores, que são desperdiçados, ou seja, incluídos no custo total do 
desenvolvimento de novos fármacos e repassados àqueles que são 

colocados no mercado. Decorre daí que se concentrem tantos recursos e 
esforços nas etapas iniciais de identificação e validação do potencial de 

novas entidades farmacológicas. 
É nas fases iniciais que se faz mais necessário o uso da química 

medicinal. Através do investimento nessas etapas se espera otimizar a 
escolha de compostos líder, e evitar o desperdício de recursos com 

compostos que indicam que vão falhar em testes clínicos. A química 

tradicional, dos laboratórios de química orgânica e analítica 
principalmente, é responsável pela obtenção de extratos bioativos de 

fontes naturais, pelo fracionamento desses extratos e isolamento e 
purificação de compostos, pela caracterização dos compostos através de 

técnicas costumeiras para os químicos orgânicos [75].  
Outra rota de obtenção de compostos líder é o desenho com base na 
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estrutura do receptor, quando este é conhecido. A partir do sítio ativo é 

possível inferir que composto poderia interferir com esse sítio, ou que 

interação seria necessária para obter o efeito desejado, e assim escolher 
candidatos que poderiam ser testados de maneira teórica ou 

experimental.  Esse tipo de desenvolvimento de medicamentos em 
potencial pode também ser feita por fragmentos adequados a cada região 

do sítio ativo [76], que seriam ligados (covalentemente ou não) e dariam 
origem a uma única molécula que por fim seria o composto líder, ou 

mesmo a molécula final. 
Modificações estruturais e estudos (quantitativos) de relação 

estrutura-atividade (do inglês, (Q)SAR – (Quantitative) Structure-
Activity Relationship) podem ser aplicados a compostos obtidos por 

qualquer uma das rotas de descobrimento de compostos ativos. Mais uma 

vez a química é a principal ferramenta tanto na identificação de 
parâmetros importantes para as propriedades farmacofóricas como na 

modificação dos compostos para otimização de sua atividade.  
 

 

Química computacional e bioinformática na química medicinal 
 

A possibilidade de calcular propriedades moleculares sem a 

necessidade de realizar experimentos no laboratório tradicional pode ser, 
a princípio, de grande valor nas fases iniciais do desenvolvimento de 

fármacos. De fato, o uso de parâmetros moleculares em estudos 
quantitativos de estrutura-atividade (QSAR) já é utilizado há décadas, e a 

modificação estrutural de moléculas com base nos resultados desses 
estudos permitiu o uso de parâmetros calculados para escolher a melhor 

modificação a ser feita no composto líder. Além do cálculo teórico dos 

parâmetros mais importantes, a visualização das moléculas permitiu a 
observação e análise dos fatores estéricos e espaciais e das limitações 

impostas pelo arranjo espacial dos átomos. Isso foi possível com o 
desenvolvimento dos métodos mecânico-quânticos e da capacidade de 

processamento, de modo que com uma baixa demanda computacional seja 
possível estudar estruturas complexas com qualidade comparável aos 
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resultados experimentais. Esses desenvolvimentos significam que 

experimentos virtuais geram dados científicos reais e consistentes [77].  

Do ponto de vista de modelagem molecular, os métodos químico-
quânticos, em particular os ab initio baseados na teoria de perturbação de 

muitos corpos de Moller-Plesset (MPn), onde n é a ordem de perturbação, 
são os que permitiam os resultados mais adequados, incluindo uma 

adequada descrição da energia de correlação eletrônica, um efeito 
importante para explicar propriedades moleculares. O custo 

computacional desses métodos, no entanto, é ainda hoje razoavelmente 
alto – especialmente para n > 2 e para sistemas com muitos elétrons. Uma 

alternativa interessante para a descrição da correlação eletrônica surgiu 
com o advento da chamada Teoria do Funcional da Densidade (DFT), que 

são métodos de primeiros princípios que têm a vantagem da menor 

demanda computacional quando comparadas aos métodos MPn.  
 Outras ferramentas também se destacam além da química, e vale a 

pena citá-las para fazer entender a importância dos estudos 
computacionais no desenvolvimento de fármacos. Além da modelagem de 

moléculas, a modelagem biológica de membranas e células é um dos níveis 
seguintes a serem descritos. A aplicação de modelos matemáticos à 

sinalização celular e respostas permite mapear os efeitos esperados sem 
que seja necessário um teste in vivo; mesmo sem representar um 

substituto para os testes clínicos, essa abordagem pode permitir, por 

exemplo, a previsão do efeito de drogas [78]. Do uso desses dados e de 
outras aplicações também consiste a bioinformática, uma das principais 

disciplinas mais recentemente acopladas a outras como biologia e química 
no desenvolvimento de fármacos. 

A promessa da aplicação de novas disciplinas e integração de todas 
elas é a criação de um laboratório inteiramente virtual, ou de um 

ambiente de resolução de problemas, que integre diversas camadas de 
processamento de dados, e possa ser estendido ao laboratório tradicional 

[79]. 
 

 



 30 

Espectroscopia do ácido úsnico 
 

 

Infravermelho 
A estrutura cristalina do ácido úsnico comprova a estrutura geral 

proposta para o composto (Figura 6). A geometria sugere fortemente que 
a forma enol é a predominante em estado sólido, pois se observa uma 

estrutura plana no carbono 2, que indica que este átomo de carbono é sp2 
e que, portanto, a ligação deste com o carbono 3 é uma ligação dupla. 

Dados espectroscópicos podem corroborar a predominância da estrutura 

tipo enol em solução, ou explicar as mudanças ocorridas devidas à 
solvatação. 

Como já foi mencionado, dados espectroscópicos vibracionais para o 
ácido úsnico estão disponíveis em diversas bases de dados e publicações 

[17,18,21,33]. Embora os dados apresentem algumas discrepâncias de 
uma base de dados para outra, o trabalho mais detalhado das atribuições 

das absorções aos modos vibracionais do ácido úsnico foi feito por 
Edwards, et al. [18,80], no qual espectros FT-IR e Raman foram 

adquiridos com boa resolução e a atribuição de modos vibracionais foi 

feita para grande parte das bandas identificadas. Algumas 
inconsistências são observadas no estudo, entre elas podemos destacar: 

a) a atribuição dos quatro modos predominantes de carbonilas é difícil, e 
um deles é atribuído a um pequeno ombro de uma banda maior e b) 

embora os sinais de deformação angular das hidroxilas tenham sido 
identificados, os estiramentos de hidroxila não são atribuídos a banda 

alguma. Ademais, nenhum sinal é observado na região característica de 
hidroxilas ou se é foi omitido do espectro apresentado, que só vai até 3200 

cm-1, embora a janela espectral descrita pela metodologia seja de 4000 a 
400 cm-1 para FT-IR e 3500 a 100 cm-1 para Raman.  Ainda assim, os 

autores acreditam ter evidências suficientes de que há 4 sinais 

distinguíveis de carbonilas e apenas dois de hidroxilas (deformações, 
nenhum estiramento), caracterizando assim a predominância de um 

tautômero cetônico. A identificação dessa forma tautomérica é 
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inconsistente com as inferências feitas a partir da estrutura cristalina, 

mas não são dados detalhes sobre o material utilizado na preparação, e o 

uso de AU amorfo em lugar de cristalino pode ser uma das explicações 
para essa discrepância. 

Os espectros de infravermelho encontrados nos bancos de dados da 
Sigma-Aldrich online, Sigma Library of Infrared Spectra e Spectral 
Database System for Organic Compounds (SDBS) [17,21,33], bem como 
espectros obtidos por nós em preparações de KBR e nujol, são 

semelhantes, exceto pelo espectro encontrado no SDBS, que apresenta 
bandas na região de 3500cm-1. O fato de isso só ser observado nesse 

último banco de espectros, sugere que esses sinais se devam a um erro na 
preparação e secagem da amostra e que, portanto, sejam devidos à 

presença de água na amostra. 

 
 

RMN 
Existe mais de um registro de dados espectroscópicos de 

ressonância magnética nuclear sobre o ácido úsnico, estando disponíveis 

em diferentes bases de dados, bem como fontes comerciais do composto e 

publicações científicas [21,33]. A maioria dos espectros disponíveis na 
literatura é de soluções de ácido úsnico em clorofórmio deuterado, 

embora existam dados publicados também de espectros adquiridos com 
outros solventes. Rashid et al. fizeram a atribuição completa dos sinais 

observados nos espectros RMN 13C e RMN 1H [24], e é notável que os 
sinais de hidroxilas fenólicas apareçam acima de 9ppm, bem acima 

daquele observado para a hidroxila do fenol – que geralmente aparece em 
deslocamentos de aproximadamente 5ppm. 

Em dimetilsulfóxido, apenas dois sinais na região acima de 9ppm 
são observados; no entanto, os dois sinais foram atribuídos a três 

hidroxilas, o que no mínimo gera dúvidas sobre a coincidência de dois 

sinais não equivalente serem tão próximos que só conseguiria se observar 
um pico no espectro. Outros efeitos poderiam explicar o fato: a troca dos 

prótons com o solvente, a catálise pelo solvente da tautomerização do 
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composto para uma forma cetônica que só tivesse duas hidroxilas – e 

portanto, só teria dois sinais. Outros fatores incluem ainda a polaridade 

dos solventes e temperatura, que podem influenciar sobre a forma 
tautomérica dominante. 
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Objetivos 

 
 

Gerais 
• Estudo estrutural computacional do ácido úsnico; 
• Comparação dos dados experimentais com resultados 

computacionais. 

 

Específicos 
• Escolha de um nível cálculo adequado ao cálculo de dibenzofuranos; 

• Cálculos dos modos vibracionais do ácido úsnico; 
• Análise dos dados de acidez, deslocamento químico e outros dados 

referentes às hidroxilas do ácido úsnico; 
• Estudo das energias relativas dos tautômeros do ácido úsnico; 

• Estudo do mecanismo e energética da reação de tautomerização do 
ácido úsnico;  

• Estudo da influência de solventes na estabilidade dos tautômeros de 

ácido úsnico e no estado de transição da reação de tautomerização. 
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Fundamentação teórica 

 

 

Equação de Schrödinger independente do tempo 
 

Em uma das formulações da mecânica quântica, Schrödinger 
propôs uma equação de onda que complementaria a proposta de De 

Broglie que atribuía um comprimento de onda a uma partícula com 
momento. A formulação de Schrödinger permitia resolver quanticamente 

o problema de autovalores do Hamiltoniano – H!"E! – utilizando os 
operadores quânticos postulados em substituição aos operadores clássicos  

de energia cinética e potencial. Alguns poucos problemas podem ser 
resolvidos exatamente dessa forma: o problema do potencial quadrado 

infinito (ou partícula na caixa uni-, bi- ou tridimensional), o oscilador 
harmônico, o rotor rígido, e o potencial esférico (equivalente ao átomo de 

hidrogênio e outros íons/átomos monoeletrônicos). Em sistemas de 
interesse químico (que têm muitos elétrons), no entanto, não podem ser 

resolvidos exatamente, e algumas aproximações têm de ser empregadas. 
 A primeira aproximação utilizada é a chamada Aproximação Born-

Oppenheimer (ou do inglês, BOA – Born-Oppenheimer Aproximation) que 

considera a possibilidade de desacoplar os movimentos eletrônicos e 
nucleares devido ao fato dos elétrons poderem se ajustar 

instantaneamente à geometria dos núcleos. Assim, o problema passa a ser 
resolver o problema eletrônico parametrizado a um conjunto de 

coordenadas nucleares. 
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Métodos químico-quânticos na resolução da equação de 
Schrödinger para muitos corpos 

 
 

Método Hartree-Fock 
 

 Este método consiste na substituição  da resolução do problema de 

um problema de n elétrons pela resolução de n problemas de um elétron. 
Como o elétron é uma partícula indistinguível das outras, é neceasrio que 

a função de onda espacial e de spin seja antisimétrica ou com os chamados 
Determinantes de Slater. Esses determinantes satisfazem também o 

Principio da Exclusão de Pauli ao não permitir que dois elétrons possuam 

os mesmos números quânticos, o que corresponderia à possibilidade de 
existirem duas colunas iguais no determinante. 

 No método HF, a interação explícita entre um elétron com os demais 
é substituída por uma interação média, ou seja, cada elétron interage com 

uma distribuição de cargas gerada pelos demais elétrons. 
Matematicamente, o Hamiltoniano é dado por: 
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quando a substituição  é feita o que resulta é: 
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Esta equação é separável [81]. 
 Aplicando-se esta solução no método variacional, obtêm-se as 

chamadas Equações de Hartree-Fock que são resolvidas iterativamente 
até que os autovalores e autovetores de saída sejam similares, dentro de 

um critério de convergência, aos de entrada. 
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Uma extensão do método HF surgiu quando Roothaan expressou um 

spin-orbital como um somatório de funções base (em geral funções 

gaussianas). Obviamente, quanto mais termos houver nessas funções de 
base, mais próximos nos encontramos do chamado limite Hartree-Fock. 

 Na prática utilizamos conjuntos de base truncados. Entretanto, 
mesmo que utilizássemos um conjunto completo de funções de base a 

correlação explicita entre os elétrons não é contemplados no método HF. 
Na verdade, definimos a chamada energia de correlação eletrônica como a 

diferença entre a energia exata e a energia no limite HF: 
 

! 

Ecorr = Eexata " E lim .HF  

 

 

Métodos perturbativos (MPn) 
 

Os métodos MPn, particularmente o método MP2 no caso deste 

trabalho - que permite o cálculo de compostos orgânicos e biomoléculas 
em um tempo razoável em relação a outros métodos perturbativos ab 

initio, são aplicações de métodos perturbativos a cálculos de solução exata 
como, por exemplo, aqueles obtidos pelo método HF. A correção, no caso 

do método MP2 é de segunda ordem (enésima ordem para MPn), e a 
diferença entre a energia HF e a energia MP2 depende da eficiência do 

método perturbativo em recuperar e energia perdida na aproximação da 
interação média utilizada no método HF, ou seja, a diferença no somatório 

seguinte [82]: 
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E " e2
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 No método MP2, a diferença entre a energia potencial média (usada 

para calcular exatamente a energia no método HF) e a energia potencial 
exata é tratada como uma perturbação. Dessa forma, as interações 

elétron-elétron não são tratadas como perturbações, e sim a diferenças 



 37 

entre essas interações e o potencial médio que tornaria a equação de onda 

separável e permitiria a aplicação do método HF. Essa estratégia evita que 

um potencial coulômbico a princípio da mesma ordem de grandeza da 
interação elétron-núcleo seja tratado como uma perturbação. A 

perturbação, no cálculo, nesse caso é um valor pequeno, permitindo que 
correções de baixa ordem permitam aproximar bem o valor exato [83]. 

 
  

Teoria do Funcional da Densidade 
 

A teoria quântica é extensivamente descrita em termos das suas 
formulações ondulatória e matricial. A resolução de problemas de muitos 

corpos, como vimos, embora esbarre na impossibilidade de obter soluções 
exatas, tem um arsenal de tratamentos que permitem chegar a soluções 

aproximadas muito próximas dos valores exatos; essas técnicas vão além 
dos métodos perturbativos mencionados. Alguns problemas aparecem, no 

entanto, quando se tenta aumentar a escala dos problemas estudados, 

pois a demanda computacional aumenta com pelo menos N4 em métodos 
ab initio (onde N é o número de funções descrevendo os orbitais. Outra 

abordagem, a Teoria do Funcional da Densidade (TFD, ou Density 
Functional Theory, DFT) escalona os problemas até com N3, incluindo 

efeitos de correlação eletrônica que exigiriam uma demanda ainda maior 
dos métodos ab initio tradicionais [84]. 

A TFD tem algumas similaridades com o método Hartree-Fock no 
que diz respeito às formas das equações, mas a teoria se baseia não na 

resolução do problema da função de onda para encontrar a energia do 
sistema, senão na expressão dessa energia, e de outras propriedades, 

como função da densidade eletrônica. A teoria do funcional da densidade 

pode ser destrinchada a partir de dois postulados básicos [85,86]: 
 

(I) A energia do estado fundamental do sistema, e portanto todas as 
propriedades deste são funcionais da densidade eletrônica 

! 

"(r). 
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(II) A energia do estado fundamental de um sistema multieletrônico, sob 
um potencial externo que é função das coordenadas espaciais r, pode ser 
escrita como função da densidade eletrônica, ou 

! 

Ev = f ["(r)]  

 
A hipótese básica da Teoria do Funcional da Densidade é que seria 

possível garantir que a energia obtida a partir da densidade eletrônica é 
equivalente à energia variacional obtida da função de onda calculada pela 

resolução direta. A idéia básica de que a densidade eletrônica em cada 

ponto do sistema de coordenadas r determina as propriedades 
moleculares do estado fundamental data da segunda década do século XX, 

dos trabalhos de Thomas-Fermi. O teorema de Hohenberg-Kohm  
transformou em 1964 a TDF em uma teoria mais completa provando que 

a energia exata do estado fundamental é função da densidade do estado 
fundamental exata de uma partícula (“the exact ground-state one-
particle density”) [87].  

A densidade de um elétron, ou densidade unieletrônica !(r), é um 

observável físico que também permite observações acerca da estrutura e 

ligação química, pois um mapa da densidade eletrônica considerando 
superfícies espaciais apropriadas gera uma “topologia” relacionada à 

estrutura molecular [84]. A densidade unieletrônica está relacionada ao 

número de elétrons através da integral: 
 

! 

N(") = #(r)d3r
"
$  

 
onde ! é o volume de integração e d3r é um elemento infinitesimal de 

volume. 
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Funções de base 
 

O conjunto de funções de base, ou simplesmente funções de base, 
são representações dos orbitas atômicos. Muitas vezes, em lugar de 

utilizar orbitais de Slater, são utilizados orbitais expandidos em funções 

gaussianas que aproximam esses orbitais de maneira a permitir maior 
eficiência nos cálculos ao mesmo tempo em que mantém bons resultados 

para os sistemas estudados [88]. Os resultados para um determinado 
nível de cálculo aproximam os resultados que seriam obtidos com orbitais 

de Slater na medida em que as funções de base aumentam, pois o aumento 
em funções gaussianas aproxima progressivamente esses orbitais dos 

orbitais não truncados. No entanto, a adição de funções de base não 
implica uma melhora proporcional ao aumento na demanda 

computacional que essa adição causa; alguns sistemas podem ser muito 

bem representados por funções de base relativamente pequenas, 
dependendo do método, dos tipos de ligações e efeitos presentes, e dos 

tipos e massa dos átomos envolvidos. Em resumo, a menor base possível 
deve ser usada para diminuir os tempos de cálculo, ao mesmo tempo que a 

base deve ser suficientemente grande para descrever bem o sistema 
estudado – há, portanto, uma relação custo computacional vs. 
aproximação do valor exato. 

Diferentes tipos de base existem, e um dos tipos mais populares são 

as bases do tipo gaussiano, já citadas. Bases gaussianas de valência 
dividida são representadas pela notação I-JKG, onde I representa o grau 

de contração (ou seja, o número de funções gaussianas usadas para 

representar os orbitais) dos orbitais atômicos da camada interna, e J e K 
representam os graus de contração de porções da camada de valência 

[89]. Outros tipos de funções podem ser adicionados quando é necessário 
representar efeitos que não são mais bem descritos com um simples 

aumento do número de funções de base nas camadas internas ou de 
valência; dois exemplos são funções difusas e de polarização – que como os 

nomes sugerem adicionam características menos localizadas e passíveis 
de polarização aos orbitais dos átomos. 
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Dentro dessa categoria de função de base, algumas das mais 

populares são a base pequena 3-21G e a moderada 6-31G. O conjunto de 

funções de base STO-3G é bastante limitado, e é um dos menores 
conjuntos disponíveis em programas comerciais de química 

computacional atualmente. 
 

 

Solvatação e o método PCM 
 

Em solução, o efeito da interação de um composto com o solvente 

pode ser importante, e pode mudar bastante as propriedades do soluto (o 

composto de interesse em solução), como estabilidade, geometria, ou 
mesmo favorecer um isômero em particular. Para moléculas biológicas, 

por exemplo, a interação com moléculas de água é certa, pois se trata do 
meio principal dentro dos organismos vivos, e portanto, é essencial saber 

se há grandes variações entre as propriedades da molécula em estado 
gasoso e em solução. 

Mecânico-quanticamente, as interações entre uma molécula e um 
solvente podem ser avaliadas pela inclusão explícita de uma ou mais 

moléculas do solvente de interesse, ou por métodos que introduzem 

efeitos equivalentes de maneira implícita. A inclusão de moléculas de 
solvente podem representar um grande aumento no custo computacional 

dependendo do sistema e dos tipos de átomos envolvidos – um sistema 
pequeno somente com átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio pode 

ficar muito mais custoso computacionalmente se for necessário avaliar 
suas propriedades na presença de bromofórmio ou iodofórmio, por 

exemplo. 
Outra maneira de calcular propriedades moleculares sob o efeito de 

solventes é o uso do modelo do contínuo polarizável (Polarizable 
Continuum Model, PCM). Nesse modelo, as moléculas de solvente são 

substituídas por um contínuo com as propriedades adequadas, ou seja, 

que representam as propriedades que um contínuo formado por 
moléculas do solvente teriam, tais como polaridade e/ou constante 
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dielétrica. Através do método PCM, a energia do soluto, Gs, é calculada 

considerando termos eletrostáticos, de repulsão, dispersão e de 

movimento molecular, ao quais é adicionada uma energia de cavitação – a 
energia necessária para que uma molécula de soluto crie espaço no 

contínuo do solvente. Dessa forma, a energia do soluto é dada pela soma 
desses termos, ou seja: 

 

   

! 

GS =Gel +Grep +Gdisp +GMm +Gcav  !   (I)  

  
enquanto a energia livre em fase gasosa, G0,  é dada somente pelos termos 

eletrostáticos e de movimento molecular: 
 

! 

G0 =Gel +GMm      (II) 

 

fazendo a diferença entre I e II se obtém 
 

! 

"Gsol =GS #G0 = "Gel + "GMm +Grep +Gdisp +Gcav  

 

Calculando esses termos se tem um valor de energia que considera 

os efeitos do solvente de forma implícita pelo método PCM padrão ou um 
de seus derivados [91]. Em geral, os melhores resultados são obtidos 

quando o soluto é bem descrito, com níveis de cálculo e funções de base 
adequados, e as interações com o solvente são dadas por um potencial em 

um nível de complexidade que não requeira a redução no nível de 
descrição do soluto. Tomasi et al, em 1999, implementaram o formalismo 

de equação integral do método PCM – ou IEFPCM – que foi utilizado nesse 
trabalho quando se julgou necessária a avaliação do efeito do solvente não 

explicitamente.  
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Ligação de hidrogênio 
 

 As ligações de hidrogênio são um tipo de interação não-covalente, 
com átomos de hidrogênio ligados a centros de cargas negativas (que pode 

ser desde elementos eletronegativos, especialmente Oxigênio, Nitrogênio 

e Flúor aos elétrons de duplas e triplas ligações como no eteno e no etino, 
respectivamente). A energia de uma ligação de hidrogênio varia entre 

aproximadamente 4-38 kJ mol-1 [92],e portanto esse tipo de ligação é 
muito mas fraco que uma ligação covalente (cuja energia de ligação é 

aproximadamente 100 kcal mol-1, ou aproximadamente 420 kJ mol-1); a 
ligação, no entanto é bem mais forte que interações dipolo-dioplo 

tradicionais e explica diversos fenômenos, como a forma helicoidal da 
dupla-hélice do DNA e a diferença em propriedades físicas de isômeros 

com e sem esse tipo de ligação [93]. 

 
 

Espectroscopia 
 
 

Espectroscopia Vibracional 

 
A espectroscopia vibracional engloba os métodos por absorção de 

radiação infravermelha com ou sem a utilização de transformada de 
Fourier (FT-IR nesse último caso), além dos métodos por espalhamento, 

que é o caso da espectroscopia Raman, cuja detecção não é 
necessariamente feita na região do infravermelho. A técnica explora os 

graus de liberdade dos N átomos de uma molécula que dão origem, de 
forma geral, a 3N - 6 modos vibracionais. 

Teoricamente, os modos vibracionais podem ser calculados pela resolução 
dos problemas dos osciladores de uma molécula, na aproximação 

harmônica. Métodos computacionais permitem a resolução analítica, bem 
como numérica, do problema do cálculo de frequências vibracionais de 

uma molécula. Experimentalmente, espectros vibracionais são de uso 
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corriqueiro na identificação e caracterização de compostos orgânicos, e 

estão disponíveis em diversas bases de dados [17,33], inclusive de fontes 

comerciais de reagentes [21]. Um dos principais atrativos do uso da 
espectroscopia FT-IR, por exemplo, é a identificação razoavelmente clara 

de vários grupos funcionais, que aparecem sempre em faixas estreitas de 
freqüência, como carbonilas, hidroxilas, grupos C–H e N–H, por exemplo. 

 
 

Ressonância magnética nuclear 

 
A espectroscopia de ressonância magnética nuclear – RMN – é feita 

com o uso de radiação na região de radiofreqüência. O princípio básico 

dessa técnica é a interação de um campo magnético com o momento 
magnético de um núcleo. 

Todos os núcleos possuem carga, e alguns têm momento angular 
intrínseco, que pode ser inteiro ou semi-inteiro. É através da interação 

desse momento magnético com o campo aplicado sobre eles que átomos 
como hidrogênio e carbono 13 interagem com radiação de radiofreqüência 

e geram espectros de RMN. Esses dois núcleos, particularmente, têm 
momento angular, ou spin, igual a 1/2. A obtenção de sinais num espectro 

de RMN, por meio de onda contínua ou pulsada com transformada de 

Fourier, resulta da relaxação do momento magnético [93].  
A distinção dos diferentes tipos de sinais de um composto, por outro lado, 

tem origem nos diferentes ambientes químicos existentes nos compostos; 
grupos funcionais semelhantes têm sinais semelhantes mesmo em 

diferentes moléculas, mas dependem também dos grupamentos vizinhos. 
O ambiente químico depende do momento induzido por outros grupos, ou 

da blindagem proporcionada por esses grupos; por serem características 
as blindagens de determinados grupos, o deslocamento químico dos 

átomos nesses grupos aparecem em determinadas faixas de freqüência 

característica. 
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Quimiometria/Análise de componentes principais 
 

A quimiometria é a extensão na química das ciências utlizadas para 
analisar quantidades crescentes de dados presentes nas ciências, como a 

econometria, a psicometria, a genômica e proteômica. A quimiometria é 

uma ferramenta de análise de dados de interesse químico que permite 
avaliar o comportamento de diversas variáveis ao mesmo tempo. 

Dentre as técnicas quimiométricas de análise exploratória dos 
dados a análise de componentes principais é uma das mais populares. A 

análise de componentes principais, ou PCA, é uma técnica de redução de 
dimensionalidade que tem o objetivo de concentrar o máximo de 

informação original no menor número de componentes ortogonais. Ou 
seja, de um sistema com n objetos e p variáveis resultaria em um gráfico 

contendo n pontos num espaço de dimensão p, que não poderia ser 

visualizado se n > 3. 
Assim, a ACP representa a busca por esses novos eixos onde a 

projeção dos objetos sobre os mesmos, possam gerar figuras que, 
eventualmente, revelem estruturas ou padrões não facilmente 

observáveis no conjunto original de dados.  
Do ponto de vista matemático o cálculo de componentes principais é 

feito pela resolução do problema de autovalores e autovetores para a 
matriz de covariância; os autovetores são ortogonais (não redundantes) e 

os autovalores associados a eles dão a porcentagem da variância 
explicada pela projeção  nesse eixo, ou componente [94]. Ou seja, a 

técnica de componente principais permite encontrar eixos e projetar o 

valor que cada objeto tem nesses eixos.  A percentagem da informação 
explicada por cada um desses eixos corresponde à razão entre o autovalor 

associado ao eixo e o traço da matriz de covarância. 
 

 
 

 
 



 45 

Propriedades de enóis e fenóis 
 

Enóis e fenóis são tipos particulares de alcoóis; os primeiros têm um 
grupo hidroxila ligado a um carbono sp2, que forma uma ligação dupla 

com um carbono vizinho. Tecnicamente, fenóis são casos particulares de 

enóis, quando a ligação do carbono sp2 ligado à hidroxila forma também 
um grupo aromático, ou seja, fenóis tem um ou mais grupos hidroxila 

ligados a um anel aromático. 
Algumas propriedades se destacam nesses compostos por diferirem 

bastante das propriedades dos alcoóis primários. Enóis tem hidrogênios 
mais ácidos que alcoóis primários, e são passíveis de reações de 

tautomerização, pela qual o composto perde o hidrogênio da hidroxila que 
se adiciona à dupla ligação, formando também uma dupla ligação entre o 

carbono e o oxigênio, uma carbonila. A reação básica de tautomerização 

ceto-enólica da acetona está mostrada na figura 7. 
 

 

Fig. 7. Tautomerização da acetona. 

 

 
Fenóis também possuem hidroxilas com hidrogênios mais ácidos 

que alcoóis primários, mas diferentemente dos enóis, não sofrem reações 
de tautomerização facilmente. O principal motivo para esse fato é a 

estabilidade adicional conferida pela ressonância do anel aromático 
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Metodologia 
 
 

Dados cristalográficos 
 

Os dados cristalográficos foram obtidos da base de dados Cambridge 

Structural Database – CSD [23]. As instruções de pesquisa foram as 
estruturas mostradas na figura 8.  

 

 

Fig. 8. Dados de entrada da pesquisa na base de dados CSD. Ligações pontilhadas 
denotam qualquer tipo de ligação entre os átomos designados. 

 

 
As estruturas cristalográficas obtidas foram dibenzofuranos 

polifuncionalizados, às vezes formando sais ou complexos. As estruturas 
dos compostos estão mostradas na figura 3. 
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Fig. 9. Estruturas resultantes da pesquisa. 

 
As geometrias associadas a essas estruturas cristalográficas foram 

utilizadas como referências neste trabalho. Em particular os parâmetros 
geométricos das estruturas do ácido úsnico (USNICA01) e do deacilácido 

úsnico (DAUSNA) foram usados na avaliação dos cálculos teóricos. 

 
 

Procedimentos computacionais 
 

Todos os cálculos foram realizados utilizando o programa Gaussian 
98, Gaussian 03 e visualizador Chemcraft [95]. As análises foram feitas 

com os programas Statistica 6.0 e Unscrambler 8.0. 
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Escolha do nível de cálculo  
 

Para as estruturas de referência DAUSNA e USNICA01 foram 
realizados cálculos de otimização de geometria ab initio utilizando os 

métodos Hartree-Fock (HF), MP2 e com métodos de teoria do funcional da 
densidade (DFT) com o funcional híbrido B3LYP, utilizando bases 6-31G, 

6-31++G, 6-31G** e 6-31++G**. Foram realizados cálculos de otimização 
de geometria das duas estruturas de referência e verificada a numeração 

das geometrias finais para cada cálculo terminado. Para todos os cálculos 
uma numeração padrão dos átomos da molécula foi escolhida e mantida, 

bem como todos os parâmetros de distância de ligação, ângulos e ângulos 
diédricos das moléculas, de forma que os parâmetros do resultado de um 

cálculo fossem os mesmos para diferentes níveis de cálculos de uma 

mesma molécula de referência. Um parâmetro geométrico na estrutura 
cristalina, portanto, teve sempre valores correspondentes nos cálculos, 

todos tinham matrizes de parâmetros equivalentes, e esses puderam ser 
comparados diretamente. 

Os parâmetros adotados foram coordenadas internas, e a geometria 
de saída, dessa forma, foi obtida na forma de um vetor coluna. De acordo 

com o padrão do programa utilizado, as distâncias de ligação foram 
representadas pelo rótulo ‘B’ seguido do número correspondente de 1 até 

o número da última distância de ligação, os ângulos foram representados 

por ‘A’ e os diedros por D. Para cada molécula de referência, os vetores 
coluna foram dispostos lado a lado formando uma matriz das geometrias 

obtidas, a primeira coluna não continha valores da geometria, mas os 
rótulos dos parâmetros utilizados, e a primeira linha continha os níveis de 

cálculo para os quais foram realizados otimização da geometria. 
Com base na matriz contendo todas as geometrias disponíveis, 

tanto as cristalográficas como as calculadas, foram feitas correções para 
possibilitar a comparação direta dos parâmetros. Uma das correções 

introduzidas foi a retirada dos parâmetros referentes aos átomos de 
hidrogênio. A matriz corrigida das geometrias, incluindo os rótulos de 

parâmetros e níveis de cálculo foi então transposta e foi feita uma Análise 

de Componentes Principais com base na matriz de covariância, em que 
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cada nível de cálculo representava um objeto, e cada parâmetro 

geométrico uma variável. 

A escolha do nível de cálculo utilizado posteriormente foi feito 
através da análise da projeção dos casos no plano das componentes 

principais e a observação da geometria que mais se aproximava da 
geometria experimental, proveniente de difração de raios X. Para isso 

foram feitas projeções nos planos das primeiras três componentes 
principais. 

 
 

Cálculos semiempíricos 
Várias estruturas foram selecionadas entre os tautômeros 

possíveis, com grupos carbonila ou enólicos. Foram incluídas também 
estruturas nas quais a metila que dá origem ao carbono quiral foi 

rearranjada para outro átomo de carbono do ciclo tipo furano da 
molécula.  

Para um total de 72 tautômeros foram realizados cálculos 
semiempíricos utilizando o método AM1. A molécula de menor energia foi 

tomada como estrutura de energia zero, e a energia das outras formas foi 

definida em relação à primeira. As energias de todos os tautômeros foram 
colocadas em um gráfico, a partir do qual foi definida uma energia mínima 

de corte para as estruturas. As estruturas mais estáveis foram escolhidas 
para os cálculos posteriores.  

 
 

Cálculos de otimização de geometria e cálculos de frequências 
vibracionais harmônicas das estruturas selecionadas 

Cálculos HF foram realizados para as quatro estruturas mais 
estáveis que não apresentavam rearranjo do grupo metila. Os cálculos 

incluíram otimização de geometria e cálculo das freqüências vibracionais 

harmônicas. As bases utilizadas foram 6-31G, 6-31++G, 6-31G** e 6-
31++G**.  

Cálculos MP2 foram feitos a fim de introduzir efeitos de correlação 
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eletrônica nos resultados. Com esse nível de cálculo foram realizadas 

otimizações de geometria e cálculos de frequência. Foram realizados 

também cálculos de população dos orbitais moleculares nesse nível. Como 
estratégia, devido ao tamanho do ácido úsnico, foram realizados cálculos 

de otimização de geometria, quando necessários, de frações da molécula, 
com o objetivo de aproximar o arquivo de entrada do resultado final e 

diminuir o tempo computacional, bem como para evitar erros devidos a 
não convergência. 

Cálculos DFT com o funcional B3LYP também foram utilizados para o 
cálculo de geometrias e frequências vibracionais para inclusão implícita 

de efeitos de correlação eletrônica sem o custo computacional do método 
MP2. Não foram realizados cálculos de população dos orbitais moleculares 

para esse nível, no entanto. As bases utilizadas para esse tipo de cálculo 

foram também 6-31G, 6-31++G, 6-31G** e 6-31++G**. 
Os cálculos foram feitos também para os ânions, ou bases conjugadas do 

ácido úsnico, com a retirada dos prótons adequados e otimização da 
estrutura carregada negativamente. 

 
 

Cálculos posteriores 
 

 Os cálculos posteriores foram feitos utilizando somente Gaussian 
03, sendo que as estruturas foram construídas utilizando também os 

programas Mercury 1.41 e Hyperchem 7.  
Para efeito de comparação foram utilizados também métodos DFT com 

funcionais não antes testados: BLYP, BP86, BPW91, e B3PW91 – todos com 
base 6-31G**. Além da otimização, os outros tipos de cálculos foram 

também feitos segundo os padrões implementados na versão G03, como 
efeito do solvente PCM, cálculos de deslocamentos químicos de RMN pelo 

método GIAO, e correções pelo método de counterpoise. Os cálculos de 

estados de transição foram feitos pelos métodos QST2 e/ou QST3 do G03. 
Os dímeros foram construídos a partir da geometria de mínimo de cada 

uma das moléculas, adaptando somente os sítios de ligação de hidrogênio 
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intermoleculares, e assim foram construídos também os complexos AU-

solvente. Para o cálculo das correções foram feitos cálculos counterpoise 

nos sistemas com mais de uma molécula e cálculos de freqüência para 
obter correções de energia de ponto zero. 
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Resultados e Discussão 

 
 

Aspectos estruturais dos principais tautômeros 
 

No papel, uma estrutura de Lewis ou covalente do ácido úsnico dá a 

impressão de se tratar de uma estrutura razoavelmente plana; esse é o 
aspecto geral do composto, embora algumas observações sobre a 

estrutura sejam dignas de destaque. O ácido úsnico possui um ciclo 
aromático com dois grupos hidroxila, um grupo metila, e um grupo 

acetila, e parece razoável que esses grupos permaneçam no plano por 
vários motivos, como por exemplo a conjugação de duplas ligações e 

elétrons não ligantes com os elétrons deslocalizados do anel aromático. 
Ligando o ciclo aromático ao outro ciclo de seis átomos da molécula há um 

grupo cíclico tipo furano. O outro ciclo tem o esqueleto do ciclohexadieno e 

possui um grupo hidroxila, um grupo carbonila, um grupo acetil e um 
hidrogênio, e exceto por esse último, todos os outros também oferecem a 

possibilidade de conjugação com as duplas ligações. A estrutura covalente 
do ácido úsnico está mostrada e numerada na figura 10. 

 

 
Fig. 10. Estrutura do ácido úsnico, numeração, e seus grupos funcionais 

 

 
Um dos aspectos menos evidentes em um desenho da molécula, mas 

que é claro na estrutura cristalográfica ou em qualquer modelo 
tridimensional do composto, é a assimetria do carbono 9b, tetraédrico, 
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que além de ser um centro quiral que dá origem aos enantiômeros (+) e (–

), salta para fora do que seria o plano da molécula. Além disso, o grupo 

metila ligado ao carbono quiral pode ter grande influência nas 
propriedades da molécula, impedindo, talvez, uma deslocalização maior 

dos elétrons por praticamente toda a molécula. Cálculos pelos métodos 
MP2 e DFT-B3LYP comprovam esses aspectos: os grupos apresentam 

preferência por conformações planares nas estruturas mais estáveis, a 
conjugação de ligações parece estabilizar essas estruturas, e a “quase 

planaridade” da molécula exceto pelo grupo metila é observada. 
 

 

Estudos preliminares 
 

Escolha das estruturas mais estáveis 
 

Devido ao grande número de estruturas consideradas, o método 

semi empírico AM1 foi empregado para determinar as estruturas 

energeticamente mais favoráveis. O gráfico das energias relativas 
calculadas através desse método está mostrado na figura 11. 

 

 

Fig. 11. Energias relativas dos tautômeros calculadas por método semi empírico.  
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A partir do gráfico foi definida uma energia de corte, em torno de 

10 kcal, de forma que 8 estruturas foram mantidas para cálculos 

posteriores. Dessas estruturas 4 delas correspondem a tautômeros do (+)-
ácido úsnico e 4 de tautômeros do composto resultante do rearranjo do 

grupo metila no carbono assimétrico. Na realidade a oitava estrutura 
mais estável apresentou energia relativa de aproximadamente 11 kcal, 

sendo no entanto incluída nas estruturas escolhidas. Por outro lado, a 
nona estrutura mais estável já apresentou energia relativa de 

aproximadamente 17 kcal, chegando a 20 kcal na décima sexta estrutura 
mais estável. As oito estruturas mais estáveis em fase gasosa estão 

mostradas na figura 12. 
 

 

Fig. 12. estruturas escolhidas para cálculos posteriores ab initio e/ou DFT, UA 
denota tautômeros do ácido úsnico, UAR denota tautômeros do rearranjo do 
ácido úsnico. 

 
 

Cálculos posteriores incluíram otimizações pelo metodo DFT-

B3LYP/6-31G**. Os rótulos mostrados na figura 7 serão utilizados daqui 
por diante para se referir a esses tautômeros. 

 
 

Escolha do nível de cálculo 
 

Duas das oito estruturas foram selecionadas como referência pela 
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similaridade estrutural com o ácido úsnico. Foram elas o próprio ácido 

úsnico, cuja estrutura cristalina foi resolvida e depositada no CAS e o 

ácido desacilúsnico, notável pela semelhança com o AU exceto pela 
ausência de um dos grupos acetil.  

Para as quatro bases utilizadas [6-31G, 6-31++G, 6-31G(d,p) e 6-
31++G(d,p)] foram realizados cálculos de otimização de geometria pelos 

métodos Hartree-Fock e DFT-B3LYP foram também realizados com todas 
as bases acima citadas.  

Na matriz das geometrias obtidas como resultado das otimizações, 
os átomos de hidrogênio foram retirados por terem sido adicionados 

arbitrariamente às estruturas cristalográficas, não estando presentes 
originalmente nas estruturas obtidas do banco de dados CSD.  

A matriz dos vetores linha utilizados, sem os hidrogênios e com as 

correções necessárias para padronizar as geometrias [96], foi utilizada no 
cálculo de Componentes Principais a partir da matriz de correlação. A  

matriz tem seu uso justificado pela natureza da variáveis utilizadas, de 
valores numéricos e variâncias bem diferentes entre si. 

As porcentagens da informação explicadas por cada componente 
principal para as moléculas USNICA01 e DAUSNA estão ilustradas na 

figura 13.  
 

 
Fig. 13. Porcentagem da variância explicada por cada uma das componentes 
principais em ordem decrescente para DAUSNA (a) e USNICA01 (b). 
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A partir dos gráficos da figura 13 é possível notar que as duas 

primeiras componentes principais explicam 62% da informação para a 

estrutura DAUSNA e 66% para USNICA01. 
As projeções no plano das componentes principais (gráficos dos 

escores) que explicam a maior parte da variância e parecem mais 
relevantes em cada caso foram observadas. Alguns planos de 

componentes principais estão ilustrados na figura 14, para os compostos 
USNICA01 e DAUSNA – o ponto “CSD” denota os valores experimentais. 

 
 

 

Fig. 14. Gráfico dos escores em PC1 e PC2 níveis de cálculos e dados 
experimentais para DAUSNA (a) e USNICA01 (b). 

 

 
Para USNICA01, os níveis de cálculo mais próximos são os B3LYP, 

com a base 6-31G** se aproximando o máximo dos dados experimentais. 

Ao longo de PC2 O cálculo B3LYP/6-31G** é nitidamente aquele que mais 
se aproxima do ponto “CSD”, correspondente ao dos dados 

cristalográficos.  
Para o composto DAUSNA, as projeções foram consideradas em quatro das 

componentes principais. Para qualquer plano com as três primeiras 
componentes principais o nível de cálculo B3LYP/6-31G** se aproximou 

mais dos valores experimentais que os outros níveis de cálculo. De forma 
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geral pode-se concluir a escolha do nível de cálculo para a geometria 

escolhendo o nível B3LYP/6-31G**. 

 
 

Cálculos MP2 e DFT de estruturas selecionadas 
 

Otimizações de geometria foram realizadas pelo método DFT-

B3LYP/6-31G(d,p) para as estruturas tautoméricas do ácido úsnico sem 
rearranjo; os resultados foram geometrias otimizadas, energias das 

geometrias finais e momentos dipolares desses compostos. 

Com relação à geometria de menor energia foi observada a menor 
energia foi observada para o tautômero UAh. A geometria de UAh está 

mostrada na figura 15. 
 

 

Fig. 15. Geometria otimizada DFT-B3LYP/6-31G(d,p) da estrutura UAh. 

 

 
Pode ser observada também a conformação relativamente plana da 

estrutura, com apenas o grupo metila do carbono quiral formando um 

centro tetraédrico em C9b, aproximadamente perpendicular ao plano 
principal da molécula. 

Para a estrutura UAch, a energia obtida foi a segunda menor, e se 
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observa a desprotonação da hidroxila em C3 e protonação do grupo 

acetila adjacente, em C2, com mudança no diedro observado em UAh, 

como mostrado na figura 16. 

 

Fig. 16. Geometria otimizada DFT-B3LYP/6-31G(d,p) da estrutura UAch. 

 
 

De forma semelhante à estrutura UAh, a maior parte dos átomos e 
grupos funcionais está próxima ao plano formado pelos átomos do ciclos, 

ou um pouco mais precisamente, os substituintes de cada anel da 
molécula estão no plano desses ciclos.  

As estruturas UAc e UAcz resultam da desprotonação da hidroxila 
enólica da estrutura UAh e protonação de C2, um carbono ". A protonação 

do carbono " dá origem a estrutura UAc, se o hidrogênio e o grupo metila 

ficarem em lados opostos do plano principal da molécula, ou à estrutura 

UAcz se o hidrogênio e o grupo metila ficarem do mesmo lado dese plano. 
A estrutura UAc apresenta o grupo acetil do carbono 2 com o oxigênio na 

direção do grupo metila em C9b, fora do plano do ciclohexeno, que 

apresenta maior deformação que nas outras estruturas por ter dois 
carbonos tetraédricos. 

Do ponto de vista energético, em fase gasosa, a estrutura mais 
estável é UAh, seguida de UAch, UAc e UAcz, nessa ordem, para os 

cálculos realizados usando o método DFT B3LYP/6-31G**. A polaridade 
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das moléculas não apresentam uma tendência definida com a presença de 

grupos enol e carbonila. As energias e os momentos de dipolo de cada 

molécula estão mostrados na tabela 2. 
 

Tabela 2. Energias e momentos de dipolo das moléculas. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Os números mostram que os compostos que têm grupos enol 

formando ligação de hidogênio são mais estáveis que os seus tautômeros 
com grupos carbonila e grupos acetil fora do plano. A diferença de energia 

entre esses compostos é da ordem de 15-20 kcal. 
 

 

Cálculos da estabilidade relativa das bases conjugadas do ácido úsnico 
 

Para a forma mais estável, UAh, a energia relativa das bases de 

Bronsted conjugadas, obtidas pela retirada de cada um dos hidrogênios 
das hidroxilas, resultou em uma estimativa da acidez de cada um dos 

prótons, que pôde ser comparada com as informações disponíveis na 

literatura [29]. 
Para a estrutura resultante da retirada do próton da hidroxila do 

carbono 3 energia relativa foi de 332,5 kca/mol, em comparação com 
UAh. O ânion resultante da retirada do cátion hidrogênio na hidroxila da 

posição 9 teve uma energia relativa de 341,7 kcal/mol, e por último, a 
base conjugada onde hidroxila do carbono 7 é desprotonada apresentou 

energia relativa de 353,9 kcal/mol.  

 E (kcal•mol-1) μ (Debye) 

+UAh 0,00 0,47 

+UAch 4,34 0,57 

+UAhc 17,63 0,44 

+UAcz 20,56 0,53 
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Fig. 17. Estabilidade relativa das bases conjugadas do ácido úsnico. 

 

 
Os resultados são coerentes com a ordem proposta dos pKa dos 

prótons nessas posições, iguais a 4,4 (pKa1, hidroxila na posição 3), 8,8 

(pKa2, hidroxila na posição 9) e 10,1 (pKa3, hidroxila na posição 7) [29]. 
 

 

Cálculos de freqüências vibracionais e comparação com dados 
espectroscópicos 

 

Os cálculos de freqüências vibracionais foram comparados com os 
dados experimentais e analisados individualmente para determinar  

modo vibracional atribuído a cada banda; muitos modos vibracionais, no 
entanto, se caracterizam por osciladores acoplados . Os cálculos HF das 

freqüências vibracionais e construção do gráfico das freqüências 
vibracionais resultaram em um espectro semelhante ao espectro 

experimental na região das entre 1400 e 1700 cm-1, região atribuída aos 
modos de estiramento de carbonilas e ligações duplas. As hidroxilas foram 

observadas na região tradicional, em torno de 3500 cm-1.  
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Nos cálculos de freqüência realizados com o método da teoria do funcional 

da densidade B3LYP foram observados desacoplamentos de algumas 

vibrações na região das carbonilas, definindo melhor as bandas nessa 
região. Outra mudança notável observada com utilização de outro nível de 

cálculo foi o deslocamento das bandas de estiramento de hidroxilas para 
números de onda menores, aparecendo eventualmente da região de 

estiramento C-H de grupos metila. Nas estruturas UAc e UAcz, foram 
observados ainda estiramentos O-H na região esperada, enquanto para 

UAh todos os estiramentos desse tipo foram deslocados para as regiões de 
estiramentos dos gruposmetila ou números de onda ainda mais baixos.  

Cálculos DFT-B3LYP realizados para a estrutura DAUSNA 
resultaram em um espectro onde apenas a hidroxila do carbono na 

posição 7, que não pode formar ligações  de hidrogênio absorve em 

números de onda acima da região das metilas. O espectro calculado para 
essa molécula está mostrado na figura 18. 

 

 

Fig. 18. Espectro com frequências calculadas para a estrutura DAUSNA (método 
B3LYP/6-31G**). 
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Estudo detalhado de aspectos estruturais, eletrônicos e 
espectroscópicos do composto: comparações com dados 

experimentais. 

 

FT-IR e Raman 
 

 Os dados espectroscópicos disponíveis na literatura incluem 
espectros de infravermelho (FT-IR e Raman), ressonância magnética 

nuclear (RMN 1H e 13C) e UV visível. De acordo com os atribuições feitas 
para os espectros FT-IR e Raman, os estiramentos em torno de 1600 cm-1 

são aqueles de carbonila, característicos dessa região [18]. Outras 
atribuições são feitas para estiramentos das ligações carbono-carbono do 

anel aromático, mas nenhuma banda é atribuída aos estiramentos O–H 
das hidroxilas, já que nenhuma é vista na região característica em torno 

de 3500 cm-1. Espectros na região do infravermelho de outros bancos de 
dados do composto não exibem bandas na região mencionada; o espectro 

obtido na Central Analítica do Departamento de Química Fundamental da 

UFPE é semelhante aos consultados em outras fontes, e está mostrado na 
figura 19. 
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Fig. 19. Espectro FT-IR do ácido úsnico em preparação de KBr e nujol. 

 
 Embora esse fato tenha sido ignorado em discussões e atribuições 

específicas sobre o espectro de infravermelho do composto, é marcante o 

fato que sinais tão característicos como os de hidroxila não sejam 
aparentes no espectro do ácido úsnico. Nenhuma explicação foi proposta 

para esse fato em estudos anteriores, até onde foi possível verificar os 
dados disponíveis. Os cálculos de otimização mais frequência mostram os 

estiramentos, que aparecem claramente com nível de cálculo HF/6-
31G(d,p) perto da região esperada, tanto para o tautômero UAh como 

para UAc. Cálculos com o método DFT-B3LYP, no entanto, mostram uma 
possibilidade interessante; nos espectros obtidos no nível de cálculo 

B3LYP/6-31G(d,p), os estiramentos de hidroxila aparecem deslocados 

para números de onda mais baixos, às vezes coincidindo com a região de 
estiramento de grupos C-H metílicos, como observado nos cálculos 

preliminares. Um problema com os cálculos de frequência da estrutura 
UAh é o deslocamento do sinal do estiramento da hidroxila na posição 3 
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para cerca de 2500cm-1, sinal que não só não aparece nos espectros 

experimentais, como também parece pouco verossímil. Os espectros 

calculados estão mostrados na figura 20. 
 

 

Fig. 20. Espectros calculados para a estrutura UAh com os métodos (a) HF, (b) 
DFT-B3LYP e (c) MP2, com o conjunto de funções de base 6-31G(d,p). 
 

 

 O deslocamento para baixo do número de onda poderia ser 

explicado pela formação de ligações de hidrogênio entre as hidroxilas e as 
carbonilas adjacentes, isso enfraqueceria a ligação, diminuindo sua 

constante de força, que por sua vez é diretamente proporcional à 
frequência de vibração. O método B3LYP tende a dar resultados que 

indicam a formação de ligações de hidrogênio, e portanto pode ter sido 
responsável pela superestimativa da distância de ligação O–H na posição 

3, causando um deslocamento maior do que o que seria observado – o 

deslocamento, na prática, poderia ocorrer em menor grau. Outros 
funcionais foram avaliados: BLYP, B3PW91, B3P86, BPW91 e BP86, todos 
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com a base 6-31G(d,p). Os valores de distância de ligação encontrados 

com todos esses funcionais foram maiores, e o deslocamentos para baixo 

da freqüência de estiramento de interesse ainda maiores que os 
encontrados com o funcional B3LYP. Adicionalmente, cálculos MP2 

também resultaram na freqüência do estiramento da hidroxila na posição 
3 aparecendo em uma região que não tem sinais no espectro 

experimental, embora o deslocamento para baixo dessa freqüência seja 
menor em comparação com os cálculos DFT.  

 Para avaliar a possibilidade de a ligação de hidrogênio estar 
causando o deslocamento do sinal para menores números de onda no 

espectro FT-IR, foram buscados dados de compostos que se 
assemelhassem à porção da molécula contendo o grupo enólico. Dados de 

FT-IR existem para a 2'-hidroxi-acetofenona e para o ácido salicílico (AS); 

adicionalmente foram calculados espectros FT-IR e Raman (utilizando os 
métodos MP2/6-31G** e B3LYP/6-31G**) para a 2'-hidroxi-1-acetil-

ciclohexadieno, para o qual não foram encontrados dados experimentais 
desse tipo. A porção de interesse da molécula está destacada na figura 21, 

seguida das moléculas semelhantes a essa porção. 
 

 

Fig. 21. Porção de interesse do ácido úsnico destacada e moléculas semelhantes: 
ácido salicílico (a), 2’-hidroxiacetofenona (b), e 1-(2-hidroxiciclohexa-1,3-

dienil)etanona (c).  
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 Assim como o ácido úsnico, a 2'-hidroxi-acetofenona tampouco 

apresenta, no espectro experimental, sinal característico de hidroxila 

perto de 3500cm-1, e os cálculos indicam que esse sinal (cujo número de 
onda é normalmente superestimado por cálculos de mecânica quântica) 

está próximo aos dos estiramentos C-H, especialmente nos cálculos 
realizados com o método DFT-B3LYP. O espectro FT-IR experimental do 

AS apresenta sinais acima de 3000 cm-1 (em aproximadamente 3240 cm-

1); os cálculos mostram que esse sinal corresponde àquele do OH do grupo 

carboxila, embora nesse composto o sinal do OH fenólico aromático esteja 
ainda um pouco acima dos estiramentos C–H, observados na região de 

3000 cm-1. Ainda assim, o sinal em ~3240 cm-1 no espectro experimental 
está bem próximo a outros sinais da região. Para o 2'-hidroxi-1-acetil-

ciclohexadieno, os cálculos B3LYP mostram o estiramento da hidroxila 

bem abaixo dos estiramentos C-H, mas diferentemente do ácido úsnico, 
esse sinal ocorre em ~2840cm-1. Cálculos MP2 apresentam esse mesmo 

estiramento em ~3100cm-1, no meio das frequências de estiramento C–H. 
 A comparação dos dados experimentais e cálculos realizados para o 

AU, com dados experimentais e cálculos para essas três moléculas, que 
têm ambientes químicos semelhantes ao composto liquênico, nos permite 

inferir sobre a influência da formação de ligações de hidrogênio nos sinais 
de estiramento O–H. De acordo com os cálculos, a formação de ligações de 

hidrogênio desloca os sinais para números de onda mais baixos, próximos 

da região característica dos estiramentos C–H, o que dificultaria sua 
identificação e assinalamento – experimentalmente esses sinais não são 

sempre observados, reforçando essa hipótese. Embora os cálculos DFT–
B3LYP mostrem o sinal da hidroxila da posição 3 do AU e do 2'-hidroxi-1-

acetil-ciclohexadieno em um número de onda muito baixo, o cálculo MP2 
do último indica a possibilidade de esse sinal estar, de fato, em uma região 

próxima àqueles das hidroxilas das posições 7 e 9 – dessa forma, os três 
sinais teriam números de onda em torno de 3000cm-1.  

Os cálculos MP2 do ácido úsnico mostram a freqüência em questão 
bem abaixo do esperado; no entanto, para a hidroxiacetofenona as 

freqüência das hidroxilas parecem aproximar bem o perfil observado 

experimentalmente. Uma melhor descrição pode ser necessária para 
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aproximar os dados experimentais do ácido úsnico. Por outro lado, os 

cálculos mostram que não há grande diferença entre os métodos DFT-

B3LYP e MP2 em relação a esse aspecto (poderia se esperar que o cálculo 
MP2 corrigisse o deslocamento excessivo para baixo), reforçando a 

escolha do nível B3LYP/6-31G(d,p) como mais adequado. 
 Do ponto de vista da diferenciação dos tautômeros de forma ceto 

(como UAc e UAcz) daqueles de forma enólica (como UAh e UAhc), as 
hidroxilas se mostram de difícil identificação, mas as carbonilas também 

apresentam, segundo os cálculos, sinais pouco distintos, e acoplados a 
outros modos vibracionais. Confundem-se também com vibrações de 

estiramento do anel aromático, de duplas ligações e C-O do grupo éter 
cíclico. Há na literatura, inclusive, atribuições feitas a carbonilas que mal 

se disntiguem como bandas no espectro apresentado [18], o que ratifica a 

dificuldade de atribuir categoricamente todos esses sinais à impressão 
digital do composto, e diferenciar tautômeros ceto-enólicos com base em 

espectros FT-IR e Raman. 
 

 

RMN 1H 

  
 Os dados de ressonância magnética nuclear de prótons para o ácido 

úsnico são dependentes do tipo de solvente utilizado na análise. No 
espectro RMN 1H obtido em clorofórmio são observados três sinais 

referentes a hidroxilas, em aproximadamente 11, 13 e 18ppm; no 
espectro obtido em dimetilsulfóxido, no entanto, apenas dois sinais são 

observados, em 11 e 13ppm. Há artigos na literatura que atribuem às três 
hidroxilas a esses dois sinais [23]. O espectro de RMN 1H do ácido úsnico 

em clorofórmio está mostrado na figura 22. 
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Fig. 22. Espectro de RMN 1H do ácido úsnico em CDCl3. 

 
 

 Em estudo do ácido úsnico em clorofórmio feito por Rashid et al., o 
sinal em 18ppm é atribuído ao hidrogênio da hidroxila na posição 3, o 

sinal de 13ppm ao da posição 7, e aquele em 11ppm ao da posição 9 [24]. 
Por outro lado, não há na literatura atribuição completa de hidrogênios 

aos sinais observados nos espectro em DMSO ou acetona, até onde nossos 
recursos nos permitiram consultar. Diferentes hipóteses poderiam 

explicar a ausência de três sinais distinguíveis nesses solventes: a troca 
de um próton com o solvente poderia acontecer mais rapidamente que o 

equipamento de RMN permite adquirir o sinal; a interação com o solvente 

poderia resultar em um ambiente químico diferente daquele observado 
em CHCl3 – de modo que dois dos sinais tivessem deslocamentos 

próximos; o solvente poderia favorecer a formação de um tautômero com 
duas hidroxilas e portanto dois sinais apenas; a interação envolvendo 
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grupos hidroxila poderia se dar entre mais de uma molécula de ácido 

úsnico, formando dímeros; ou se formariam complexos AU-DMSO. 

 Os cálculos DFT-B3LYP/6-31G(d,p) realizados para o deslocamento 
químico dos sinais de ressonância dos átomos indicam que a hidroxila da 

posição 3 tem o hidrogênio de maior deslocamento, em #19ppm. O 

hidrogênio da hidroxila na posição 7 tem deslocamento previsto de 
#14ppm, e o da posição 9 aparece em 11ppm. O cálculo concorda, 

portanto, com as atribuições feitas por Rashid et al., se a estrutura UAh 

predominar. Para a estrutura UAc, os deslocamentos previstos aparecem 
em aproximadamente 14ppm (OH7) e 9ppm (OH9), que a princípio não se 

parece muito com os deslocamentos obtidos experimentalmente em 
DMSO (que tem uam diferença de 2 ppm entre si). Adicionalmente, o sinal 

do hidrogênio que participaria da reação de tautomerização, saindo da 
hidroxila da posição 3 e indo para o carbono adjacente, C2, apresenta – 

segundo os cálculos – um deslocamento químico de aproximadamente 

4ppm, que não é descrito na literatura, ou seja, não é observado 
experimentalmente [17,21,23,33].  

 No solvente mais comum para análise de RMN de prótons do 
composto, clorofórmio, as análises realizadas na Central analítica do DQF 

mostraram que não há tendência de aumento de troca de prótons com o 
aumento da temperatura de 25 para 50˚C – os espectros são 

praticamente idênticos. Os espectros obtidos em DMSO, assim como 
aqueles obtidos em acetona, apresentaram apenas dois sinais referentes a 

hidroxilas, em #13,5ppm e em #11ppm.  

 
 

Energias dos tautômeros, estado de transição e coordenada reacional 
 

 Pelo método B3LYP/6-31G(d,p), a diferença de energia entre o 
tautômero mais estável com grupo enólico (UAh), com três hidroxilas, e o 

tautômero onde um dos grupos enólicos foi convertido em uma carbonila 
(UAc), é de 17 kcal. Outro tautômero com grupo enólico em outra posição 

(UAhc) tem energia 4 kcal mais alta que a estrutura mais estável; o 
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diastereoisômero de UAc (ou UAcz) é 3 kcal mais energético que ele. Um 

diagrama das energias dessas 4 estruturas está mostrado na figura 23.  

 

 

Fig. 23. Energia relativa dos tautômeros mais estáveis, calculadas pelo método 
DFT-B3LYP. 

 
 

A maior estabilidade das estruturas UAh e UAhc pode ser 
parcialmente atribuída à formação de uma ligação de hidrogênio entre a 

hidroxila enólica em C3 e um grupo acetil adjacente. Em UAc e UAcz, além 
da inexistência dessa ligação, dada a presença de um carbono tetraédrico 

em C2, há uma torção no grupo acetil. Essa torção do grupo acetil pode 

estabilizar o composto por minimizar a repulsão de em grupos 1,3-
dicarbonila.  

A tautomerização do composto pode ocorrer por um mecanismo do 
tipo ceto-enólico, onde o hidrogênio da hidroxila na posição 3 (no caso de 

UAh) migraria para a posição 2, se adicionando à dupla ligação, 
convertendo esse carbono em tetraédrico, do tipo sp3, mas mantendo o 
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carbono 3 na condição sp2, com a formação de um grupo carbonila entre 

esse átomo e o oxigênio ligado a ele. Essa reação converte UAh em UAc, ou 

UAcz, dependendo do lado em que o hidrogênio se adiciona. A conversão 
de UAhc em UAc, ou UAcz, acontece de forma semelhante, e portanto 

assumimos que uma conversão  de UAh em UAhc passaria primeiramente 
pela conversão em UAc ou UAcz, já que a migração direta de um próton da 

hidroxila na posição 3 para o oxigênio ligado ao carbono 1 aparenta ser 
um caminho mais longo e que envolveria um estado de transição ou 

intermediários mais complexos, além de uma rotação de 180˚ no grupo 
acetil, que estabiliza essas estruturas. O mecanismo de tautomerização 

das formas enólicas às formas carbonílicas está mostrado na figura 24, 
em acordo com o bem estabelecido mecanismo de tautomerismo ceto-

enólico descrito para diversos compostos orgânicos [97]. 

 

 

Fig. 24. Reação de tautomerização envolvendo hidroxila no carbono 3. 

 

 
A reação de tautomerização considerada como modelo para a 

tautomerização ceto-enólica do ácido úsnico foi a conversão do tautômero 
enólico mais estável, UAh, para o tautômero cetônico mais estável, UAc. 

As informações obtidas a partir de tal reação podem, possivelmente, ser 
aplicadas ao estudo de outras interconversões de tautômeros. 

Em fase gasosa, um possível estado de transição entre UAh e UAc 

apresentou energia 69 kcal acima de UAh, o que seria uma barreira de 
#69 kcal na conversão desse tautômero em UAc e #52 kcal na direção 

inversa. Um diagrama da reação – com os pontos representados por 
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reagentes, produtos e o estado de transição – está mostrado na figura 25. 

A mudança na geometria envolve uma torção do grupo acetil, que se 

encontra no plano em UAh, além da saída do hidrogênio da hidroxila para 
o carbono adjacente. O estado de transição está mostrado na figura 26, 

com setas ao longo do deslocamento da frequência imaginária que pode 
ser a que conecta reagentes e produtos. 

 

 
Fig. 25. Energias das estruturas envolvidas numa possível reação de 
tautomerização envolvendo as formas enólica (UAh), ceto (UAc) e o estado de 
transição entre elas (UA [TS]). 

 

 
O estado de transição mostrado na figura 26 apresenta apenas uma 

freqüência imaginária, não corresponde no entanto a um mínimo de 
energia, senão a um ponto de sela na superfície de energia – é um mínimo 

na direção “perpendicular” à coordenada de reação e é um máximo (é a 
altura da barreira) da coordenada que leva reagentes a produtos. Os 

estados inicial e final utilizados para o cálculo do estado de transição são 
posições de mínimo, daí a estimativa que a altura da barreira de reação é 

esse estado de transição, 69 kcal acima da estrutura mais estável.  
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Do ponto de vista da geometria, a estrutura de transição parece ser 

razoável, apresenta uma torção no grupo acetil intermediária entre 

aquela observada em UAc e a planaridade observada em UAh. Na direção 
de formação de UAc, o hidrogênio se ligaria ao carbono 2, gerando um 

carbono tetraédrico, que completaria a torção e resultaria nos ângulos de 
109˚ usuais nesse tipo de carbono; na direção oposta o próton se liga ao 

oxigênio, e uma torção no sentido inverso restabelece o arranjo plano do 
grupo acetil com a hidroxila e os carbonos do ciclo. Adicionalmente, as 

distâncias no estado de transição, entre 1,30 e 1,45 Å dos átomos aos 
quais o próton se ligaria (carbono e oxigênio, respectivamente), parecem 

razoáveis para que o hidrogênio acabe ligado aos átomos com distância 
final próxima a 1,1 Å.  

 

Fig. 26. Estado de transição calculado entre UAh e UAc. 
 

 

Análise do efeito do solvente através do método PCM 

 
O método IEFPCM foi escolhido inicialmente para tentar observar 

as tendências da reação de tautomerização em solução; a energia do 
estado de transição estaria novamente associada à altura da barreira a 

ser transposta para que a reação ocorra. A inclusão do efeito do solvente, 
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feita inicialmente através do método IEFPCM com solventes CHCl3 e 

DMSO levaram aos resultados que descrevemos a  seguir. 

Para os tautômeros UAh e UAc, os cálculos mostraram que haveria 
uma estabilização das estruturas com a adição do solvente, em relação à 

estrutura isolada. Particularmente, há uma tendência geral (para todas 
as estruturas: UAh, UAc e o estado de transição) de abaixamento de 

energia com a  adição de clorofórmio, e estabilização ainda maior em 
dimetilsulfóxido. A estabilização coincide com o aumento da polaridade do 

solvente, embora a solubilidade não seja linearmente dependente com a 
polaridade – o AU é solúvel em CHCl3 e DMSO, mas é insolúvel em água e 

pouco solúvel em muitos solventes orgânicos de baixa polaridade. A 
diferença de energia ($E) entre UAh e UAc diminui com a inclusão de 

efeitos de solvente, e é mais pronunciada em DMSO. As energias dos 

compostos em relação às estruturas em fase gasosa estão dispostas na 

tabela 4. 
 
Tabela 3. Energias dos tautômeros e estados de transição em relação aos seus 

correspondentes em fase gasosa, em kcal%mol-1. 

 

 

Finalmente, a inclusão de efeitos de solventes nos cálculos mostra 
um abaixamento na energia absoluta do estado de transição, bem como 

um abaixamento dessa energia em relação aos tautômeros, ou seja, em 
solução as estruturas são estabilizadas, a diferença entre suas energias 

diminui (a reação é favorecida termodinamicamente), e a barreira 
energética da reação também diminui (a reação é cineticamente 

favorecida). Em dimetilsulfóxido, essas observações são novamente mais 
pronunciadas que em clorofórmio. Assumindo UAh e UAc como reagentes 

e produtos de uma reação de tautomerização com o estado de transição 

indicado, os valores de energias em cada ponto são dados pela tabela 5, 

  UAh TS UAc 

gás 0,00 0,00 0,00 
clorofórmio -5,49 -7,16 -7,02 

DMSO -7,83 -10,37 -10,11 
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que evidencia a facilitação da reação em solução de DMSO. 

 
Tabela 4. Energias dos tautômeros e estados de transição em relação ao 

tautômero UAh na fase correspondente, em kcal%mol-1. 

 
 

Os dados da tabela 5 também expressam as energias nesses pontos 

específicos de uma possível coordenada reacional, onde UAh seria a 
estrutura de partida, TS o estado de transição em cada meio, e UAc a 

estrutura final na reação de tautomerização. A reação, que ocorreria nas 
duas direções, teria um perfil como o mostrado na figura 27. 

 

 

Fig. 27. Gráfico de possíveis coordenadas reacionais e as energias das estruturas 
mais importantes em cada uma delas. As energias são dadas em relação ao 
tautômero mais estável em cada meio. 

  UAh TS UAc 

gás 0,00 69,05 17,63 

clorofórmio 0,00 67,39 16,10 
DMSO 0,00 66,52 15,36 
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Hidroxilas, formação de ligações de hidrogênio e rotação dos grupos OH 
 

Relacionado à tautomerização e à estabilidade geral dos tautômeros 
está a formação e quebra das ligações de hidrogênio, como vimos, além da 

desprotonação das hidroxilas envolvidas. Além da posição do hidrogênio, 
a ligação formada pela hidroxila na posição 3 e o grupo acetil adjacente é 

a principal diferença entre o tautômero UAh e UAc (além da torção desse 
grupo), e pode justificar em grande parte a diferença de 

aproximadamente 17 kcal entre os tautômeros [quando calculada no nível 
B3LYP/6-31G(d,p)]. A hidroxila na posição 3, além de estar envolvida na 

reação de tauromerização citada, apresenta a maior distância de ligação 
OH, 1,045 Å (e menor distância de ligação de hidrogênio com a carbonila 

mais próxima, 1,445 Å), e deve formar a ligação de hidrogênio que mais 

estabiliza o composto. A investigação do perfil energético do composto em 
função da rotação em torno da ligação C3–O, ou seja, em função do diedro 

formado pelos átomos de H, O, C3 e C10, está mostrado na figura 28, ao 
lado do composto e da ligação central do diedro, em torno da qual foi 

observada a variação. 
 

 

Fig. 28. Perfil de rotação da hidroxila indicada em torno da ligação C3–O (em 
evidência). 

 
 

O gráfico, cujo primeiro e último pontos são a geometria com a 
hidroxila e carbonila no mesmo plano, mostra um rápido aumento na 

energia com a rotação da hidroxila para fora do plano – e conseqüente 
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quebra da ligação de hidrogênio. Uma pequena estabilização é observada 

após o primeiro máximo, e corresponde à hidroxila no plano, mas 

direcionada para o lado oposto do grupo acetil. A estabilização poderia ser 
explicada pela conjugação dos elétrons não ligantes do oxigênio com a 

região de deslocalização de elétrons sobre as duplas ligações conjugadas. 
Os máximos de energia no gráfico correspondem à hidroxila 

perpendicular ao plano do anel, ou um diedro próximo a 90˚, o que reforça 
a hipótese de estabilização por conjugação nos mínimos de energia.  

A diferença aproximada de energia entre a geometria de menor 
energia e a de maior, ou seja, a barreira energética para a rotação da 

hidroxila em torno da ligação C3–O é de 28 kcal. A ordem de grandeza da 
energia é compatível com aquela de uma ligação de hidrogênio e dá uma 

idéia da barreira a ser vencida em processos ou reações químicas que 

envolvam a deformação desses grupos. A diferença entre a geometria de 
menor energia e o mínimo local, onde a hidroxila está no plano mas em 

direção oposta à carbonila, é de aproximadamente 20 kcal. 
 A rotação da hidroxila na posição 9 também foi investigada. O 

ambiente químico dessa hidroxila é razoavelmente distinto daquele 
observado na da posição 3; além de ser uma hidroxila fenólica (no que se 

assemelha à da posição 7, mas difere de 3, enólica), forma ligação de 
hidrogênio com uma carbonila do anel não aromático do dibenzofurano, 

formando um ciclo de sete átomos (no que difere das duas hidroxilas, pois 

essas formam ciclos de seis átomos, comumente mais estáveis). Talvez 
por isso a ligação O–H dessa hidroxila seja a mais curta, 0,992 Å (e a 

ligação de hidrogênio formada a mais longa, 1,711 Å). O perfil energético 
da rotação em torno da ligação indicada, C9-O, está mostrado na figura 

29. 
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Fig. 29. Perfil de rotação da hidroxila indicada em torno da ligação C9–O (em 
evidência). 

 

 
A forma geral do perfil energético é semelhante àquele observado 

para a hidroxila 3, com dois máximos e um mínimo local entre eles. Os 
máximos novamente correspondem às posições onde a hidroxila está 

perpendicular ao plano do ciclo, dessa vez aromático, e o mínimo local 
entre eles à posição onde a hidroxila está no mesmo plano do ciclo, sem no 

entanto estar orientada de modo que forme uma ligação de hidrogênio. A 

barreira de rotação nesse caso é de #18 kcal, e a diferença entre o mínimo 

local e a menor energia é de pouco mais de 11 kcal. 
 A estabilização do composto pela formação de ligação de hidrogênio 

com a hidroxila a posição 9 tem um valor entre 11 e 18  kcal, que está 
dentro dos valores usuais, e enfatiza a menor força da ligação em relação 

à hidroxila da posição 3. 
 A rotação da hidroxila na posição 7 também foi investigada. Os 

resultados no entanto, não permitiram construir um perfil razoável, que 
esperava-se ser semelhante ao das outras hidroxilas. Problemas nos 

critérios de convergência do software foram os prováveis responsáveis 

por uma curva pouco suave e quase nada explicativa. 
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Distâncias de ligação x acidez x RMN 

 

As distâncias de ligação O–H se mostram coerentes com as 
distâncias e força de ligação de hidrogênio, de forma geral, assim como 

com os perfis das barreiras de energia de rotação. Adicionalmente, as 
distâncias de ligação da molécula neutra discordariam da ordem de acidez 

proposta na literatura [29], mas as distâncias de ligação uma vez 
desprotonada a hidroxila na posição 3 são coerentes com essa ordem. De 

acordo com os cálculos DFT-B3LYP/6-31G(d,p), o ânion mencionado tem 
distância O–H de 1,038 Å na posição 9, e 0,999 Å na posição 7. 

De acordo com a literatura os pKa dos hidrogênios ácidos do ácido 
úsnico são 4,4; 8,8 e 10,7 e correspondem aos hidrogênios das hidroxilas 

nas posições 3, 9 e 7, respectivamente. O espectro de RMN 1H apresenta 

maior deslocamento para o próton da hidroxila na posição 3, seguido de 7 
e 9. Os deslocamentos químicos tratam da molécula neutra, e portanto os 

cálculos concordam com os dados experimentais tanto na ordem de 
acidez, quanto de deslocamento químico, ainda que essa ordem mude de 

um para o outro. 
Cálculos da estabilidade relativa dos ânions obtidos pela 

desprotonação de cada uma das hidroxilas – como mostraram os cálculos 
preliminares – resultam na ordem de acidez que é vista na literatura. Os 

parâmetros dos cálculos foram os mesmos para todas as estimativas 

computacionais feitas, e reforçam a inferências feitas a partir das 
distâncias de ligação [29].  

 
 

Interações com o AU 
 

Até agora, com base nos dados apresentados, seria possível chegar 
à conclusão mais ou menos simplista de que os grupos hidroxila formam 

ligações de hidrogênio intramoleculares com grupos carbonila próximos, 

e que essas ligações aumentam as distâncias O–H, além de deslocar as 
freqüências vibracionais para números de onda menores. Os 
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deslocamentos químicos de RMN calculados em fase gasosa podem 

explicar aqueles observados nos espectros experimentais de ácido úsnico 

em clorofórmio, e mostram uma aparente correlação entre as distâncias 
de ligação O–H e os deslocamentos químicos. 

Algumas inconsistências, no entanto, permanecem sem uma 
explicação adequada, por preliminar que seja: por que os espectros de 

RMN 1H em alguns solventes (como acetona e DMSO) apresentam apenas 
dois sinais distinguíveis de prótons? A ocorrência de um sinal de 

estiramento de hidroxila em #2500cm-1 é apenas uma superestimativa 

dos métodos DFT, ou outro tipo de interação permitiria explicar melhor 
esse resultado? Os estudos feitos com a inclusão de outros efeitos e 

interações do ácido úsnico com outras moléculas aproximam as condições 
onde o composto pode ser encontrado, já que dificilmente se observaria o 

composto em fase gasosa.  

A inclusão de efeitos do solvente através de métodos PCM 
(particularmente IEFPCM) com dielétricos característicos de clorofórmio 

e dimetil sulfóxido não alterou drasticamente a geometria do composto, os 
resultados dos cálculos de freqüências vibracionais e deslocamentos 

químicos, que apresentaram perfis semelhantes àqueles obtidos para o 
composto em fase gasosa, especialmente em relação às hidroxilas. Os 

espectros IV calculados para o tautômero UAh com o uso do método PCM 
estão mostrados na figura 30. 



 81 

 
Fig. 30. Espectros calculados para o ácido úsnico em fase gasosa (a, preto), em 
clorofórmio (b, roxo), e dimetilsulfóxido (c, laranja). Efeitos de solvente foram 
incluídos pelo método PCM. 
 
 

 Também os espectros calculados para o deslocamento químico, ou 

espectro de RMN 1H, mostraram pouca influência da inclusão implícita do 
efeito do solvente; os sinais observados para UAh continuaram sendo 

observados em deslocamentos químicos muito próximos àqueles 
observados em fase gasosa. Experimentalmente, o espectro em 

clorofórmio tem os sinais que são observados nos cálculos de 
deslocamentos químicos de UAh, no entanto, o espectro em DMSO não 

poderia ser bem explicado pelas previsões de fase gasosa ou com o método 
IEFPCM simulando a presença desse solvente. A figura 31 mostra os 

espectros experimentais e a junto com os deslocamentos químicos 

calculados em diferentes condições. 
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Fig. 31. Espectro experimental dos ácido úsnico (a) e cálculos dos deslocamentos 
químicos dos tautômero UAh em fase gasosa (b), e com solvatação por método 

PCM em clorofórmio (c) e dimetilsulfóxido (d). 
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 A partir desta figura porde-se notar a voa concordância entre o 

espectro experimental (Fig. 31a) e os espectros calculados (Fig. 31b-d). 
Alem disso, pode-se observar também que a descrição do solvente através 

de um contínuo não resulta em mudanças significativa entre os espectros 

calculados em fase gás (Fig. 31 b) e em solventes (Fig. 31 c,d). O sinal em 
torno de 7ppm no espectro experimental corresponde ao deslocamento 

dos hidrogênios do solvente utilizado, CHCl3. 

Portanto, a partir desses resultados, não se pode inferir sobre a 

mudança nos sinais observados em diferentes solventes orgânicos, ou a 
influência desse tipo de representação de solvente (contínua) sobre as 

freqüências dos estiramentos das hidroxilas e carbonilas e dos 
deslocamentos químicos dos hidrogênios das hidroxilas no ácido úsnico. 

Os cálculos com efeitos PCM, no entanto, continuam indicando que a 
formação de ligações de hidrogênio podem ser responsáveis pelo 

abaixamento dos números de onda dos estiramentos de hidroxila. 

 
 

Estudos sobre a interação explícita do ácido úsnico com outras moléculas 
 
 Interações explícitas do ácido úsnico com outras moléculas nos 

cálculos realizados dão uma outra dimensão das propriedades observadas 

experimentalmente. À diferença dos cálculos com métodos PCM, a 
inclusão explícita de moléculas de solventes, por exemplo, permite avaliar 

o efeito direto e preciso dessa interação, mas fica limitado à intuição sobre 
como as interações ocorreriam. Nos casos seguintes, a interação entre AU 

e solvente é estudada a partir da interação específica de uma molécula de 
solvente apenas com a hidroxila no carbono de número 3. Portanto, o 

estudo ignora, por exemplo, a interação do solvente com a parte apolar da 
molécula, ou a interação de várias moléculas com mais de um grupo, polar 

ou não, da molécula. No entanto, a alta demanda computacional 
decorrente da adição de novas moléculas ao sistema e a necessidade de 

começar de um modelo mais simples fazem com que as interações 
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mostradas na figura 32 sejam de valor no estudo das interações AU-

solvente. 

 

 

Fig. 32. Geometria final dos cálculos de otimização de geometria do ácido úsnico 
com dimetilsulfóxido, (a) clorofórmio (b), metanol (c), etanol (d), e água, (e). A 
minimização da energia foi confirmada por cálculos de freqüência que não 
apresentaram frequências negativas. 

 
 

As distâncias de ligação entre o átomo receptor da ligação de 
hidrogênio e o H da hidroxila na posição 3 mostram uma interação mais 
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forte do DMSO e, na sequência, etanol, metanol, água e clorofórmio. 

Qualitativamente, a solubilidade está relacionada com essa ordem exceto 

pelo clorofórmio; o ácido úsnico é razoavemente solúvel em DMSO e em 
CHCl3, e um pouco solúvel em etanol e metanol, e é insolúvel em água. A 

interação com partes polares da molécula pode explicar parcialmente sua 
solubilidade, mas ressalta a necessidade de considerar a solvatação de 

partes apolares da molécula (ou estariam caracterizadas solubilidades 
parecidas para água e etanol, por exemplo). 

Do ponto de vista energético, a interação com uma molécula de 
solvente em geral aumenta a energia total, ao contrário do que se observa 

com o uso do método PCM. Esse tratamento mais geral e com efeitos 
implícitos, portanto, aponta um abaixamento da energia, mas a inclusão 

de uma molécula de solvente mostra uma desestabilização do composto. A 

diferença de energia entre as moléculas isoladas e formando um complexo 
está mostrada na tabela 6 para cada solvente com e sem correções como 

aquelas de energia de ponto zero (ZPE). 
 
Tabela 5. Energia da ligação de hidrogênio do complexo ácido úsnico-solvente. 

 

 
Os resultados desta tabela apontam para um fato bem conhecido 

para os que trabalham experimentalmente com o ácido úsnico: o 
composto é pouco solúvel na maioria dos solventes comuns, com exceções 

como DMSO e clorofórmio. A solvatação do composto por esse último, no 

entanto, deve se dar por outra forma que não a formação de ligações de 
hidrogênio. 

A inclusão de moléculas de solvente não altera significativamente a 

Complexo-H ΔE (kcal · mol-1) ∆ZPE BSSE ΔEZPE+BSSE (kcal · mol-1) 

UA-H2O 7,35 2,00 2,52 11,87 

UA-CHCl3 18,31 0,29 0,71 19,32 

UA-CH3OH 7,47 1,46 2,65 11,57 
UA-DMSO -0,85 0,92 5,16 5,22 

UA-C2H5OH 6,99 1,36 2,69 11,03 
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geometria de mínimo da molécula, exceto pelo direcionamento da 

hidroxila ao grupo receptor da ligação de hidrogênio, que – como foi 

mencionado – na molécula isolada forma preferencialmente a ligação com 
o grupo acetil. Nos complexos, a hidroxila está voltada para o lado oposto, 

com o par de elétrons do oxigênio voltado para o grupo acetil (que na 
molécula isolada é o receptor da ligação de hidrogênio), resultando numa 

torção de aproximadamente 30˚da ligação C2-C11. 
 

 

Espectroscopia 

Vibracional 
Do ponto de vista da espectroscopia vibracional, efeitos parecidos 

aos observados na molécula isolada são observados para as moléculas 

formando ligações de hidrogênio com solventes. No caso da interação mais 
forte e de energia mais favorável, a interação de uma molécula de 

dimetilsulfóxido com a hidroxila na posição 3, é observado o 

deslocamento da freqüência de estiramento dessa hidroxila para regiões 
abaixo do esperado. Para complexos com o etanol, metanol e água, o 

deslocamento é menor, e a freqüência que correspondente 
majoritariamente ao estiramento da hidroxila na posição 3 ocorre pouco 

acima de 3300cm-1 e ficam próximas aos estiramentos de grupos C-H. A 
superposição dos espectros calculados pelo método B3LYP/6-31G**com a 

interação mencionada, além do espectro calculado da molécula isolada, 
estão mostrados na figura 33. 
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Fig. 33. Espectros calculados de infravermelho para o ácido úsnico na presença 
dos solventes indicados. 

 
 

Portanto, no caso do composto em solução, algumas das explicações 
utilizadas para o composto isolado se aplicam; a ligação de hidrogênio 

estabiliza o complexo, e desloca freqüências vibracionais para números de 

onda menores. Ou seja, na presença de solventes, a eventual falta de 
bandas características de hidroxilas na região de 3500cm-1 em um 

espectro experimental poderia ser explicado pela formação de ligações de 
hidrogênio entre o AU e moléculas do solvente. 

 
 

RMN 1H 
Uma comparação também foi feita entre o uso de métodos PCM e a 

inclusão explícita de moléculas foi feita também para dados de RMN de 
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prótons. Embora poucas diferenças tenham sido observadas com o uso do 

método PCM (em relação à molécula de AU em fase gasosa), o espectro de 

ressonância magnética de prótons na presença de uma molécula de DMSO 
ligada por ligação de hidrogênio à hidroxila da posição 3 é 

significativamente diferente com relação à essa porção da molécula. 
Nesse caso dois sinais aparecem em um deslocamento de 

aproximadamente 14ppm, e o outro sinal de hidroxila aparece entre 11 e 
12ppm. Esses sinais, portanto, poderiam explicar o espectro adquirido em 

dimetilsulfóxido ou acetona. O espectro de RMN 1H do complexo mostrado 
na figura n (a) é a figura 34. 

 

 

Fig. 34. Espectro de deslocamentos químicos calculados para o complexo AU-
DMSO. 

 

 
 A partir do espectro da figura 34 é possível notar que os picos 

próximos a 14ppm estão associados aos hidrogênios das hidroxilas C3–O–

H e C7–O–H, a primeira envolvida em ligação de hidrogênio 
intermolecular com DMSO. O sinal observado em aproximadamente 

19ppm na molécula isolada, se desloca quase 5ppm. Esse resultado sugere 
que uma segunda molécula de DMSO interagindo com o hidrogênio da 

hidroxila na posição 7 poderia aproximar ainda mais o deslocamentos 
desses sinais.  
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Dímeros de ácido úsnico 
 

 Outra possibilidade considerada nos estudo estrutural do ácido 
úsnico foi a formação de dímeros através de ligações de hidrogênio; os 

dímeros poderiam ser formados desfazendo as ligações de hidrogênio 
intramoleculares e ligando os doadores e receptores de ligação aos sítios 

apropriados de uma segunda molécula. As possibilidades estudadas foram 
formadas a partir das hidroxilas nas posições 3 e 7, desconsiderando, a 

princípio a hidroxila na posição 9 por razões espaciais e estéricas. A 
combinação permite três tipos de dímeros, como está mostrado na figura 

34. 
 

 

Fig. 35. Dímeros formados pela forma enólica do ácido úsnico: en-en(a), en-Ar 
(b), e Ar-Ar (c) 

 
 

Construir as três combinações, feitas utilizando o lado aromático da 

molécula (Ar) e enol (en) dois a dois, não é possível para o tautômero UAc, 
que tem apenas o lado aromático com hidroxilas. Para esse tautômero um 

dímero (equivalente na construção a Ar-Ar) foi estudado e a estrutura de 
mínimo foi verificada por um cálculo de freqüência que não apresentou 

freqüências imaginárias. As geometrias finais dos dímeros formados estão 
mostradas na figura 36. 
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Fig. 36. Dímeros de ácido úsnico construídos pela formação de duas pontes de 
hidrogênio entre as moléculas. São mostrados os dímeros da forma enólica en-en 
(a), en-Ar (b) e Ar-Ar (c), e o dímero da forma cetônica Ar-Ar(d).  

 

 
De forma semelhante àquilo observado na interação com os 

solventes, as energias aumentaram em relação ao composto isolado, e a 
geometria de cada uma das moléculas não mudou muito, exceto pelo 

direcionamento das hidroxilas a fim de formar ligações de hidrogênio 
intermoleculares, e não intramoleculares (como observadas no composto 

isolado). Uma análise das energias relativas mostra que custa mais, 
termodinamicamente, desfazer uma ligação de hidrogênio intramolecular 

com o grupo enol (mais forte que as outras ligações intramoleculares) 

para fazer uma ligação intermolecular, resultando na tendência da 
energia relativa observada: en-en > en-Ar > Ar-Ar (E1 > E2 > E3, 

respectivamente). 
 A formação dos dímeros, além da combinação mostrada na figura 

35, resultando em arranjos “lado a lado” como mostrado na figura 36, 
pode se dar também de outras formas. Enquanto os dímeros en-en, en-Ar e 

Ar-Ar podem ser vistos como advindos da primeira aproximação de duas 
moléculas de ácido úsnico distantes, talvez em solução, outros dímeros, do 

mesmo tipo, talvez possam interagir de forma similar à observada no 

empacotamento cristalino do composto. Uma parte do cristal de ácido 
úsnico está mostrado na figura 37. 
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Fig. 37. Porção de cristal de ácido úsnico resolvida por XRD. Estimativa dos 
contatos mais próximos e ligações de hidrogênio são mostrados como linhas 

pontilhadas. 

 
 

Isolando duas moléculas do cristal que tem os planos principais 
aproximadamente paralelos, temos um outro possível tipo de dímero, com 

as hidroxilas dos dois lados tendo a possibilidade de se ligar à molécula 
adjacente. As duas moléculas isoladas da estrutura cristalina, e a 

estrutura geral do dímero formado a partir dela estão mostradas na 
figura 38. 
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Fig. 38. Arranjo paralelo de moléculas de ácido úsnico em um cristal, resolvido 
por difração de raios X. 

 

 
Nos cálculos realizados a partir desse tipo de estrutura, a geometria 

final da otimização é bastante dependente da geometria de partida; os 
dímeros cris3 e 4, por exemplo, são formados pelas mesmas ligações de 

hidrogênio, mas tem energias relativas radicalmente diferentes (#22 e 44 

kcal).  
A energia intermediária (maior que a do dímero 4, mas menos que a 

do dímero 3) observada para o dímero 2 impede colocar uma ordem 

energética para os grupos envolvidos como foi feito com os dímeros en-en, 
en-Ar e Ar-Ar, já que os equivalentes a en-Ar apresentam essas energias 

ora menores, ora maiores que o dímero que liga as hidroxilas enólicas 
apenas (o dímero 2). Além disso, a formação e estabilização do composto 

por ligações de hidrogênio é mais difícil de verificar, pois são várias as 
possibilidades, mas nem sempre todas as ligações são formadas, e mesmo 

com o direcionamento adequado, às vezes tem distâncias de ligação que 
não condizem com a formação de ligações de hidrogênio (confirmação 

adicional dessa observação pode ser feita pelos cálculos dos modos 

vibracionais/espectro de absorção no infravermelho). 
 Com relação à formação de ligações de hidrogênio não foi possível, 

por exemplo, posicionar moléculas frente a frente de tal forma que a 
geometria convergisse para uma estrutura onde todas as quatro ligações 

de hidrogênio, duas dos lados aromáticos e duas dos lados enólicos, 
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fossem formadas. Isso poderia estabilizar mais os compostos. No entanto, 

como foi observado para outros dímeros, desfazer ligações 

intramoleculares para formar ligações intermoleculares não parece ser 
energeticamente favorável – isso explica a maior estabilidade de dímeros 

que mantêm a ligação de hidrogênio intramolecular enólica. Finalmente, a 
desestabilização por quebra de ligações intramoleculares pode não ser 

adequadamente compensada pela formação de novas ligações, se a 
geometria da molécula, ou impedimento estérico em alguns dos grupos 

envolvidos não permitirem a formação efetiva de uma ligação de 
hidrogênio forte. Um exemplo disso é o dímero 3, que aparenta formar 

três ligações de hidrogênio, mas tem a energia relativa mais alta de todos 
os dímeros considerados. As geometrias de mínimo dos dímeros 

construídos a partir da estrutura cristalina estão mostradas na figura 39. 

 

 

Fig. 39. Dímeros de ácido úsnico construídos a partir da geometria observada 
nos cristais do composto: cris 2 (a), cris 3 (b) e cris 4 (c). 
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O dímero cris2, mantém duas das ligações intramoleculares 

(formados por hidroxilas fenólicas e grupos acetil ligados ao anel 

aromático) e forma duas ligações intermoleculalares com os grupos enol; 
todas as ligações tem distâncias próximas de 1,6 Å. O dímero cris4 tem 

distâncias de ligação intermoleculares de 1,78 Å (na ligação em que 
participa a hidroxila aromática) e 1,62 Å (com hidroxila enólica, 

adjacente à outra ligação intermolecular); as ligações intramoleculares 
têm 1,44 (enólica) e 1,61 Å (aromática). O dímero cris 3, menos estável de 

todos os dímeros analisados apresenta, de um dos lados, ligações 
intermoleculares com 1,8 e 1,6 Å de comprimento, e de outro lado uma 

ligação intramolecular de aproximadamente 1,7 angstrom, e uma ligação 
de hidrogênio bastante longa, com 1,9 angstrom. Essas distâncias maiores 

em relação aos outros dímeros podem explicar a menor estabilização 

através desse tipo de interação. 
A tabela com as energias relativas de todos os dímeros mostrados, 

em quilocalorias, e com as correções de energia de ponto zero e BSSE 
estão mostradas na tabela 7. 

 
Tabela 6. Energias de ligação de hidrogênio dos complexos ácido úsnico-ácido 

úsnico. 

 
 

 

A ordem de estabilidade dos dímeros formados por UAh, portanto, é 
UAh Ar-Ar, UAh en-Ar, UAh en-en, UAh cris 4, UAh cris 2, UAh cris 3. Vale 

 ΔE (kcal · mol-1) ∆ZPE BSSE ΔEZPE+BSSE (kcal · mol-1) 

UAh en-en 12,10 0,61 6,03 18,74 

UAh en-Ar 10,71 0,79 5,96 17,36 
UAh Ar-Ar 10,40 0,14 6,02 16,56 

UAc -Ar-Ar 10,33 0,57 6,03 16,41 
UAh cris2 13,86 1,04 10,71 25,61 

UAh cris3 33,04 0,75 10,52 44,31 
UAh cris4 14,24 0,13 8,59 22,96 
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lembrar que UAc Ar-Ar é formado a partir de dímeros que, em fase gasosa, 

estão cerca de 17 kcal/mol mais energéticos que UAh, e que portanto a 

energia relativa mostrada na tabela é aquela relativa a duas moléculas do 
composto UAc isoladas.  

 
 

Espectroscopia 

Vibracional 
Analisando os espectros calculados e observando as freqüências 

vibracionais correspondentes aos estiramentos de hidroxila, pode se 
observar que aquelas que não interagem com a molécula vizinha mantêm 

as características observadas no espectro da molécula isolada. Em UAh 
Ar-en, um sinal apenas é observado na região próxima a 2500 cm-1, e 

corresponde ao estiramento da hidroxila enólica que forma ligação 
intramolecular. De forma semelhante, quando nenhum dos dois grupos de 

hidroxila enólica participa nas ligações de hidrogênio entre as moléculas, 

dois sinais são observados com praticamente a mesma freqüência 
observada no composto isolado (2446 cm-1 vs. 2454cm-1 e 2459 cm-1). 

Entretanto, quando ambos grupos enol participam na formação do dímero 
(como em UAh en-en) os números de onda dos seus estiramentos 

apresentam um menor deslocamento para baixo, e o sinal de hidroxila 

com menor número de onda aparece em ~2850cm-1 

 Em comparação com o espectro da molécula isolada ou da interação 
com solventes, mais ou menos os mesmos efeitos são observados. A 

ligação de hidrogênio formada com grupos receptores de ligação em outra 
molécula de AU desloca os estiramentos de hidroxilas para freqüências 

mais baixas; portanto ligações intramoleculares, ou intermoleculares 

(tanto na formação de dímeros como solvatação parcial do composto) 
podem explicar a ausência dos estiramentos esperados da região de 

3500cm-1. Energeticamente, o composto isolado, formando ligações 
hidrogênio intramoleculares é o mais favorável, mas as energias de 

formação dos dímeros e dos complexos AU-solvente sugerem a 
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possibilidade de essas formações ocorrerem em condições brandas, talvez 

condições ambientes dependendo de outras condições. 

 Os espectros dos dímeros Ar-Ar, Ar-en, e en-en estão mostrados na 
figura 40, sobrepostos ao espectro experimental. Não se pode dizer, no 

entanto, que o espectro calculado mais próximo do experimental 
representa a estrutura predominante, pois as tendências observadas 

quanto aos números de onda nos espectros dos dímeros são as mesmas 
em relação àquelas dos cálculos de moléculas isoladas. As diferenças 

entre espectros de dímeros poderiam ser explicadas por um desvio 
sistemático do método, por exemplo, na freqüência de estiramento de 

ligações de hidrogênio curtas, como acontece com a hidroxila enólica. Os 
cálculos de frequências  vibracionais da hidroxiacetofenona e simliares 

sugerem que o método representa bem os dados experimentais, mas pode 

ser necessário comparar vários métodos e observar como as hidroxilas e 
seus estiramentos associados se comportam sob cada tipo de análise. 

 

 

Fig. 40. Espectros dos dímeros sobrepostos ao espectro experimental. As 
intensidades são dadas em unidades arbitrárias, e foram adequadas à escala, as 
frequências das vibrações não foram alteradas de qualquer forma. 
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Os efeitos das interações nos dímeros UAh cris2, UAh cris3, UAh 
cris4 para os mesmos grupos hidroxila são parecidos com os observados 

para os primeiros dímeros, as distâncias de ligação de hidrogênio são 
maiores nesses dímeros (formam ligações mais fracas com a outra 

molécula, e são menos estáveis que os dímeros “lado a lado”) e 
consequentemente é menor o abaixamento do número de onda dos 

estiramentos de hidroxila; essas são as diferenças mais evidentes da 
mudança de organização dos dímeros. Os espectros dos dímeros UAh 

cris2, UAh cris3 e UAh cris4 estão mostrados na figura 41. 
 

Fig. 41. Espectros dos dímeros sobrepostos ao espectro experimental. As 

intensidades são dadas em unidades arbitrárias, e foram adequadas à escala, as 

frequências das vribrações não foram alteradas de qualquer forma. 
  
 

A formação de dímeros, portanto, é uma possibilidade que mostra 
interações que poderiam explicar desvios nos sinais esperados do 
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espectro de infravermelho. A energia relativa deses dímeros (quando 

formados a partir do tautômero UAh) é de 1 a 8 kcal mais alta que a 

energia do tautômero UAc, o que leva à questão de se a cinética 
favoreceria a formação de dímeros em detrimento de um outro tautômero. 

Seria necesário calcular a energia relativa de um estado de transição na 
formação de um dímero, que envovleria vários graus de liberdade e seria 

difícil de prever por intuição – um estudo sistemático, extenso e bastante 
cuidadoso é uma das perspectivas para avaliar a preferência cinética nas 

reações do ácido úsnico. Termodinamicamente, é possível que o 
tautômero se forme. Espectroscopicamente, é difícil ver o tautômero e 

organização a partir de um espectro FT-IR ou Raman, mas é possível 
inferir que as ligações hidrogênio estão envolvidas no desaparecimento 

das bandas de hidroxila.  

 
 

RMN 
A análise dos espectros de RMN e das previsões computacionais dos 

deslocamentos químicos dos hidrogênios mostrou que a inclusão de um 

meio dielétrico de solvente pelo método PCM não explica o espectro de 

ressonância magnética adquirido em DMSO ou acetona, mas que a 
interação explícita de uma das hidroxilas com uma molécula de solvente 

desloca o sinal do próton para uma região onde se observam sinais no 
espectro experimental. 

A formação de dímeros tem um efeito semelhante à interação da 
hidroxila na posição 3 com o solvente, especialmente quando as duas 

hidroxilas no carbono de número 3 estão participando da formação do 
dímero. Em dimH2 e en-en, os deslocamentos químicos previstos para as 

hidroxilas estão todos entre 11 e 15ppm aproximadamente, onde estão os 
sinais experimentais nos espectros em DMSO. Qualquer outro dímero, 

assim como foi observado no composto isolado ou sob o efeito de um meio 

do tipo PCM, onde a hidroxila na posição 3 forme uma ligação 
intramolecular apresenta uma sinal bastante deslocado na região entre 

18 e 20ppm aproximadamente. O hidrogênio bastante desblindado, cuja 
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ligação com o oxigênio poderia ser considerada superestimada pelo 

método DFT-B3LYP é o único que explica bem o sinal de maior 

deslocamento no espectro RMN 1H. 
Portanto, a interação da hidroxila do carbono 3 do composto com 

moléculas de solvente ou outras moléculas do meio que possam ser 
receptoras de ligações de hidrogênio podem explicar a ausência de um 

sinal em torno de 19ppm. Daí pode se inferir que solventes como 
clorofórmio e diclorometano favoreceriam o isolamento da molécula na 

forma UAh, ou a formação de dímeros que mantivessem pelo menos um 
dos grupos enol sem formar ligações de hidrogênio. Em contrapartida, 

solventes como DMSO e acetona – e outros solvente polares talvez, 
favoreceriam a tautomerização, a interação com grupos hidroxila ou a 

formação de dímeros envolvendo esses grupos. Já foi mostrado que um 

meio tipo PCM de DMSO favoreceria a tautomerização, e que a interação 
entre a hidroxila 3 e uma molécula de dimetilsulfóxido é a mais favorável 

dentre vários solventes nos quais o ácido úsnico é razoavelmente solúvel; 
a rotação da hidroxila na posição 3, no entanto, é a que requer mais 

energia , e esse número não corrobora os outros dados. Os espectros dos 
dímeros dimH2 e en-en estão mostrados em comparação com o espectro 

experimental do ácido úsnico em DMSO, e o espectro dos outros dímeros 
está mostrado em comparação com o espectro obtido em solução com 

clorofórmio, na figura 42. 
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Fig. 42. Espectros de RMN experimentais em clorofórmio (a) e DMSO (b). Abaixo 
os espectros dos dímeros en-Ar (c), en-en (d) e Ar-Ar (e), e cris2 (f) cris3 (g) e 
cris4 (h). 
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Conclusão 
 

 
 O ácido úsnico tende a manter seus grupos funcionais no plano 

principal da molécula, embora o centro quiral da molécula cause uma 

distorção no que poderia, não fosse por esse centro quiral, ser uma 
molécula totalmente plana. A forma enólica, diferentemente das formas 

cetônicas do composto tem os grupos do anel não aromático também no 
plano, aspecto que é observado na estrutura cristalográfica – pode se 

inferir, portanto, que em estado sólido e cristalino, é observado o 
tautômero com grupo enol do AU. 

 Dentre as dezenas de estruturas tautoméricas, as mais estáveis 
apresentam uma diferença de aproximadamente 20 kcal pelo método 

AM1. O método DFT-B3LYP com conjunto de funções de base 6-31G** é o 
que melhor aproxima a geometria dos dados cristalográficos do ácido 

úsnico e do dibenzofurano desacilácidoúsnico, de acordo com as análises 

quimiométricas de componentes principais. 
Os espectros calculados reproduzem melhor os aspectos observados 

no espectro experimental quando a correlação eletrônica é considerada; 
os modos vibracionais calculados com o método Hartree-Fock incluem 

sinais de estiramento de hidroxilas na região acima de 3500cm-1, que 
seriam normalmente esperados, mas que não são observados 

experimentalmente. 
 O uso do método B3LYP evidencia a formação de ligações de 

hidrogênio intramoleculares entre as hidroxilas do ácido úsnico e 

carbonilas adjacentes. A formação de ligações pode explicar o 
deslocamento das frequências de estiramento O–H para números de onda 

mais baixos, explicando a não observação dessas bandas no espectro 
experimental. A formação de dímeros através de ligações de hidrogênio, 

bem como a interação com solvente através das mesmas podem também 
explicar o deslocamento para baixo dos números de onda – a energética 

da formação de complexos AU-AU ou AU-solvente não parece ser 
altamente favorável, no entanto. A formação de dímeros é feita 

desfazendo as ligações de hidrogênio intramoleculares para a formação de 
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ligações intermoleculares, esse processo também requer um gasto de 

energia, como é evidenciado pelo perfil energético de rotação das 

hidroxilas em torno do eixo C–O, ou seja, o diedro C–C–O–H. 
 Diferentes tautômeros podem estar presentes dependendo do meio 

em que o ácido úsnico está presente. A interação com o solvente pode 
facilitar a interconversão dos tautômeros; cálculos com o efeito PCM 

indicam a facilitação da reação de tautomerização, enquanto a energia de 
formação do complexo AU-DMSO é razoavelmente baixa.  

 Embora atribuições bastante extensas tenham sido feitas para os 
modos vibracionais do composto e para os sinais de ressonância 

magnética nuclear de prótons e carbono 13, alguns efeitos não podiam ser 
explicados completamente sem  considerar diferentes efeitos e interações, 

a principal sendo as ligações de hidrogênio. 
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Perspectivas 
 
 

• Cálculo da coordenada reacional intrínseca da reação de tautomerização 

do ácido úsnico 

• Estudo dos espectros de ressonância magnética nuclear de derivados 

naturais e sintéticos do ácido úsnico, a fim de obter novas evidências 

quando ao assinalamento dos sinais das hidroxilas 

• Estudo espectroscópico de soluções de diferentes concentrações de ácido 

úsnico, a fim de observar variações que poderiam ser advindas da 

formação de complexos 

• Cálculos em nível MP2 e com outros funcionais e bases maiores para 

explorar todas as tendências computacionais 

• Cálculos com modelos de solvatação mais completos, incluindo mais 

moléculas de solvente e o método PCM ao mesmo tempo 
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