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4.1 introdução3

A investigação de processos em escala atomística envolve a aplicação de fer-
ramentas sofisticadas e que requerem altos investimentos. Atualmente, técnicas 
experimentais como a Microscopia de Força Atômica e a Microscopia Eletrônica 
oferecem uma boa aproximação na caracterização de processos em nível molecu-
lar. No entanto, apesar de as medidas e imagens obtidas serem muito informativas, 
muitas vezes o detalhamento do comportamento no tempo do sistema em estu-
do é dificultado, dada a escala nanométrica. Dessa forma, a Modelagem Molecular 
Computacional (MMC) surge como alternativa de complementação e interpretação 
dos resultados experimentais. A MMC se resume a um conjunto de metodologias e 
aproximações computacionais capazes de gerar um modelo descritivo de determi-
nado sistema, o qual possibilita a reprodução computacional de suas propriedades 
reais. Nesse contexto, são inúmeras as aplicações da MMC no estudo de processos 
bioquímicos envolvidos no funcionamento de biomoléculas.

Em especial, é crescente o uso de nanobiotecnologias para fins de monitora-
mento ambiental e, por conseguinte, para a elucidação e o diagnóstico de doenças 
complexas, como as doenças neurodegenerativas. Inclusos nessa modalidade estão 
os nanobiossensores. Tais sensores específicos utilizam pontas do Microscópio de 
Força Atômica (AFM, do inglês Atomic Force Microscope) para a identificação pre-
cisa de determinados analitos, como, por exemplo, herbicidas inibidores enzimáti-
cos. A aplicação da MMC no estudo de modificações químicas das pontas de AFM, 
durante o desenvolvimento de nanobiossensores, tem fornecido dados importantes 
sobre o recobrimento de superfícies por biomoléculas específicas. Um modelo ca-
paz de descrever as propriedades de recobrimento das pontas, por exemplo, pode 
fornecer um direcionamento aos estudos experimentais, identificando sítios reacio-

3 Os autores agradecem a agência de fomento Fapesp sob os seguintes números de auxílio: 13/09746-5; 13/21958-8; 
14/26369-3; 15/05283-6; 14/12082-4 e 13/04320-0. E também ao CNPq, processo 459768/2014-0.
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nais disponíveis para a interação com o analito que se pretende detectar. Com essa 
identificação, pode-se, assim, determinar o protocolo mais adequado para imobili-
zação das biomoléculas no nanossensor biológico.

Tendo em vista o supracitado, o presente capítulo tem por objetivo elucidar 
os princípios que cingem a aplicação da MMC no estudo e desenvolvimento de 
nanobiossensores, apresentando as técnicas computacionais úteis na descrição da 
funcionalização de pontas de AFM e o panorama atual das pesquisas na área.

4.2 nanoBioSSenSoreS e aPlicaBilidade

A utilização do AFM como ferramenta de sensoriamento requisitou da comu-
nidade científica meios para o detalhamento, em escala molecular, dos processos que 
descrevem a construção e aplicação desses nanodispositivos. Para o entendimento des-
ses processos, faz-se necessária a descrição do modo de funcionamento do microscó-
pio em questão, bem como do fundamento que rege o sensoriamento mediado pelos 
nanobiossensores de pontas de AFM, nos itens a seguir, para posterior elucidação dos 
protocolos de detalhamento molecular a partir de métodos computacionais.

4.2.1 Microscopia de tunelamento

A possibilidade de investigação de processos em escala nanométrica (da or-
dem de 10−9) surgiu a partir da necessidade de maior compreensão quanto ao com-
portamento e às propriedades elétricas de finas camadas de óxidos sobre os quais4 
se questionava no final da década de 1970. Sem um instrumento que pudesse gerar 
respostas para seus questionamentos, desenvolveram o microscópio de tunelamento 
(STM, do inglês Scanning Tunnelling Microscope), que funciona, como apresentado 
na Figura 4.1, a partir da varredura de uma amostra por uma ponta fina de tungstê-
nio fixada a um piezoelétrico (Px, Py e Pz), em velocidade e distância da amostra (s) 
constantes; uma voltagem (Vz) é aplicada na ponta e na amostra (Vt) pelo piezo (Pz), 
intermediada por uma unidade controladora (UC) que retorna uma imagem topo-
gráfica (A e B) da superfície da amostra (C), pela corrente de tunelamento gerada, 
como um efeito da mecânica quântica.5

4 Binnig e Rohrer (1983).
5 Id. ibid.
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Figura 4.1 Princípio do funcionamento de um microscópio de tunelamento (STM).
Fonte: Binnig e Rohrer.6

A microscopia de tunelamento possibilitou, além da caracterização da amos-
tra através de imagens topográficas, a modificação de superfícies como o posicio-
namento de átomos simples de xenônio sobre uma superfície de níquel, realizado 
no estudo de Eigler e Schweiser,7 pesquisadores da IBM (do inglês International 
Business Machines). Os cientistas moveram átomo por átomo na superfície e os 
organizaram com precisão atômica, como apresentado na Figura 4.2. Vislumbra-
ram, com seus estudos, a fabricação de estruturas sobrepostas e análises de suas 
propriedades.8

6 Id. ibid.
7 Eigler e Schweizer (1990).
8 Id. ibid.
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Figura 4.2 Sequência de imagens de STM mostrando o posicionamento de átomos de xenô-
nio em uma superfície de níquel, este feito também pelo STM.
Fonte: Eigler e Schweizer.9

Atualmente, o STM tem sido utilizado para estudos de superfícies com preci-
sões nanométricas.10

4.2.2 Microscopia de força atômica

Após o desenvolvimento do STM, outra ferramenta que permite estudos em 
escala nanométrica é o AFM, bastante semelhante ao STM, embora com algumas 

9 Id. ibid.
10 Sutter et al. (2009), Tapasztó et al. (2008).
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diferenças, como a utilização de forças atômicas (Van der Waals, por exemplo) em 
vez de corrente de tunelamento, além de ser uma opção para análise de amostras 
biológicas, uma vez que pode ser feita em ar ou em meio líquido, propiciando a 
viabilidade das amostras.11

O princípio de funcionamento do AFM tem como base a transformação do 
sinal de deflexão do cantilever em imagem ou medida de força (Van der Waals, ele-
trostática, capilaridade, magnética, repulsão iônica e fricção). Conforme pode ser ob-
servado na Figura 4.3, um laser é incidido sobre o cantilever, que deflete, em razão da 
dinâmica de interação entre a ponta e a amostra. O laser é, então, refletido para um 
fotodetector, que recebe o sinal da oscilação do cantilever e o envia a um controlador, 
transformando o sinal em imagem ou medida de força no computador. A oscilação 
da amostra é ocasionada pelo piezoelétrico, que se movimenta nos eixos x, y e z.12

z y

x

Fotodetector

Laser

Ponta

Cantilever

Amostra

Piezoelétrico

Figura 4.3 Princípio de funcionamento do AFM.

A utilização de amostras biológicas e biomoléculas para estudos morfoló-
gicos e de interações, com AFM, vem se desenvolvendo principalmente no que se 
refere ao estudo de interações entre enzimas ou anticorpos e seus ligantes; estudos 
de monitoramento ambiental com interações enzima-herbicida obtiveram resulta-
dos promissores para a aplicação do AFM também nessa área, com a imobilização 

11 Binnig et al. (1986), Tamayo et al. (2001), García e Pérez (2002), Hermans (2012).
12 Meyer (1992).
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de biomoléculas em nanossuperfícies, como no cantilever do AFM e em outras 
superfícies.13

4.2.3 Desenvolvimento de nanobiossensores: imobilização de 
biomoléculas em nanossuperfícies

Para estudos de interação enzima-herbicida, faz-se a imobilização das bio-
moléculas e seus ligantes em superfícies (superfície de deposição da amostra, por 
exemplo) a partir de interações químicas covalentes, como proposto pioneiramente 
por Butt et al.14 e também por Lyubchenko et al.15 Uma superfície de mica muscovita 
facilmente clivável e negativamente carregada pode ser silanizada com aminopro-
piltrietoxisilano (APTES), formando uma camada de funcionalização que apresen-
ta grupos amina (NH2) disponíveis para interação covalente com um cross-linker, 
podendo ser, por exemplo, o glutaraldeído, que possui grupos carboxila (-COOH), 
para assim interagir com biomoléculas ou seus ligantes, conforme seus grupos fun-
cionais disponíveis para interação (Figura 4.4(a)).

O mesmo pode ser realizado com nanossuperfícies, como a ponta do AFM, 
geralmente fabricada de nitreto ou nitreto de silício.16 A silanização da ponta de 
AFM com APTES forma uma camada de recobrimento que apresenta grupos amina 
disponíveis para a interação com os grupos carboxila do glutaraldeído, que, por sua 
vez, disponibiliza terminações para interação covalente com as biomoléculas (enzi-
mas), sendo possível sua imobilização nas pontas de AFM, resultando no desenvol-
vimento de um nanobiossensor, como demonstrado pela Figura 4.4(b).

4.2.4 Técnicas computacionais aplicadas ao estudo e à representação de 
compostos imobilizados

O estudo de sistemas biológicos complexos, como proteínas, enzimas e anti-
corpos, engloba a descrição e o entendimento dos fenômenos e mecanismos envol-
vidos em sua atuação. No entanto, em escala atômica, essa tarefa se torna difícil não 
apenas pela elevada complexidade característica dessas macromoléculas, mas tam-
bém pelo fato de a ciência ainda não compreender e/ou descrever vários pontos do 
funcionamento global de tais sistemas.17 É nesse contexto que as técnicas de MMC 
tiveram seu desenvolvimento estimulado.18

13 Da Silva et al. (2013, 2014), Deda et al. (2013), Castro Bueno et al. (2014).
14 Butt et al. (1990).
15 Lyubchenko et al. (1993).
16 Etchegaray et al. (2010).
17 Wooley e Lin (2005).
18 Ramachandran et al. (2008).
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Figura 4.4 Funcionalização e imobilização de biomoléculas em superfícies ou nanossuper-
fícies, resultando na construção de (a) superfície de deposição da amostra ou (b) no desen-
volvimento do nanobiossensor para estudo das interações enzima-ligante.

Em âmbito geral, a aplicação de ferramentas computacionais é útil para enten-
der sobre a estrutura tridimensional e a estabilidade de macromoléculas, a caracteri-
zação do enovelamento proteico, o estudo do reconhecimento molecular e as intera-
ções intermoleculares, a descrição da catálise enzimática, entre outros conteúdos.19 
Em especial, resultados promissores têm sido obtidos aplicando a MMC como fer-
ramenta de direcionamento para o desenvolvimento de nanobiossensores de pontas 
de AFM. As técnicas experimentais de microscopia no estudo de materiais em es-
cala nanométrica, conforme discutido nos itens anteriores, pertencem a um campo 
de fronteira transdisciplinar conhecido como Nanociência e Nanotecnologia.20 O 
grande desafio reside em controlar as estruturas e propriedades em escala atômica, 
molecular e supramolecular e, assim, desenvolver e aplicar nanodispositivos.

19 Id. ibid.
20 Amato ([1999] 2016).
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No contexto de desenvolvimento de nanobiossensores, foco deste capítulo, a 
modificação química das pontas, descrita no item 4.2.3, é um meio de facilitar intera-
ções moleculares específicas. Dependendo da biomolécula em estudo, podem ser defi-
nidos diferentes tipos de modificações químicas da ponta do AFM, a fim de melhor se 
adequar aos grupos reativos presentes ao longo da estrutura molecular. Computacio-
nalmente, a modificação química é realizada a partir de um programa para desenho de 
estrutura molecular.21 Em contrapartida, as reações experimentais dependem de uma 
molécula ligante que estabeleça uma ponte adequada para que a interação entre a pon-
ta metálica do AFM e a biomolécula seja viável; isto requer um estudo aprofundado das 
condições termodinâmicas favoráveis que se adéquem à imobilização de biomolécu-
las.22 Desta forma, simulações computacionais podem reduzir o tempo de procura por 
um reagente adequado para este fim, bem como o custo.

Em condições ambientes normais, as pontas de AFM podem sofrer oxidação, 
formando grupos SiO2 na superfície. Quando há oxidação parcial, SiOH é formado 
na camada mais externa da ponta. Estes grupos reagem fortemente com grupos 
silanos que são utilizados para funcionalização de pontas de AFM. O composto 
APTES é um reagente comum para este fim, pois o grupo amino em uma de suas 
extremidades é muito reativo e pode ser utilizado para reação com outras molécu-
las, como, por exemplo, o glutaraldeído, que se liga aos constituintes biomoleculares 
com facilidade.23

Além do glutaraldeído, outros grupos podem ser utilizados para a imobiliza-
ção de biomoléculas, dependendo da estrutura específica que se deseja imobilizar. 
Pesquisas computacionais podem trabalhar na proposição de grupos reativos para 
serem utilizados nesse processo, já que a atividade computacional é mais favorável 
com relação ao custo-benefício, quando comparada com a rotina laboratorial. A 
Figura 4.5 ilustra uma simulação computacional, por Dinâmica Molecular (DM), da 
imobilização da enzima AcetilCoA carboxilase (ACCase), em uma superfície fun-
cionalizada com o composto APTES, quimicamente ligado ao glutaraldeído para o 
desenvolvimento de um biossensor em nanoescala.24 Essas simulações são de fun-
damental importância para a compreensão do experimento atomisticamente, dada 
a dificuldade de prever, por métodos experimentais, a posição favorável em que a 
biomolécula será imobilizada e também as regiões de maior interação com seus 
substratos e/ou inibidores.

Nesse contexto, as técnicas computacionais que podem ser utilizadas para 
complementar os resultados experimentais são: (i) Modelagem por Homologia; (ii) 
Docking Molecular; (iii) DM; (iv) Mecânica Quântica e os cálculos híbridos de QM/
MM (Mecânica Quântica e Mecânica Molecular); e (v) Dinâmica Molecular Dire-
cionada (SMD, do inglês Steered Molecular Dynamics).

21 Amarante et al. (2014), Oliveira et al. (2013).
22 Amarante et al. (2014).
23 Etchegaray et al. (2010). 
24 Oliveira et al. (2013).
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Figura 4.5 Representação esquemática de uma superfície funcionalizada com APTES + glu-
taraldeído (linker), com a fi nalidade de imobilização biomolecular. Em cinza é representada 
uma superfície de nitreto de silício ligada ao linker em amarelo. Em azul ciano está represen-
tada a enzima.

4.2.5 Modelagem por homologia

As biomoléculas são descritas por estruturas altamente específi cas e complexas, 
as quais podem possuir vários níveis de organização estrutural.25 Dessa forma, sua 
descrição engloba a aplicação de técnicas experimentais refi nadas de estudo e descri-
ção estrutural, em especial a Difração de Raios-X (DRX), técnicas essas que funcio-
nam como fontes primárias de dados estruturais.26 Em DRX, os cristais da biomolé-
cula são irradiados por um feixe de raios-X, de forma que os eventos de interferência 
gerem um padrão de difração crucial para a descrição da estrutura tridimensional.27 
A determinação da primeira estrutura tridimensional de proteína ocorreu na déca-
da de 1950, quando Kendrew et al.28 descreveram por DRX a mioglobina. A partir 
daí, várias outras proteínas foram sendo investigadas e determinadas. Com o avanço 
tecnológico nas últimas décadas, marcado pela inserção de novos componentes de 
soft ware e hardware, as técnicas experimentais de determinação estrutural foram 
aprimoradas, de forma a gerar um notável crescimento no número de proteínas com 
estrutura tridimensional, descritas com base no maior repositório de estruturas tridi-
mensionais, o Protein Data Bank (PDB),29 que conta com mais de 139.000 estruturas 

25 Kessel e Ben-Tal (2011), Nelson e Cox (2008), Voet e Voet (2011).
26 Rhodes (2006).
27 Giorgetti et al. (2005).
28 Kendrew et al. (1958).
29 Berman et al. (2000).
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depositadas atualmente. As informações disponíveis nesse banco de dados advêm das 
coordenadas atômicas obtidas pela comunidade científica.

No entanto, algumas dificuldades na aplicação de tais técnicas podem com-
prometer a determinação estrutural, impedindo a descrição de algumas macromo-
léculas, ou mesmo gerando uma descrição que pode ser aprimorada, dadas algumas 
incertezas com relação à identidade e à posição de átomos derivados de dados de 
densidade eletrônica.30 Tais incertezas no modelo atômico podem ter consequências 
significativas em estudos subsequentes, principalmente aqueles envolvendo docking 
e DM.31 Assim, a MMC surge como alternativa na solução de vários problemas 
básicos recorrentes na aplicação de métodos experimentais, assumindo um papel 
complementar às técnicas experimentais na obtenção e no refinamento de modelos 
tridimensionais de biomoléculas.32

Algumas proteínas compartilham graus de similaridade significativos da se-
quência de aminoácidos e da estrutura tridimensional e, por isso, são denominadas 
proteínas homólogas.33 Geralmente, proteínas que realizam funções similares em 
organismos diferentes compartilham certo grau de identidade.34 De acordo com a 
teoria evolutiva, espécies relacionadas evoluíram de um ancestral comum, o que 
sugere que cada proteína, da mesma forma, deve ter evoluído a partir de uma cor-
respondente do mesmo ancestral.35 Dessa forma, proteínas de uma mesma família 
evolutiva compartilham várias similaridades, no que se fundamenta a técnica de 
modelagem por homologia estrutural.36

De forma geral, a modelagem por homologia aplica ferramentas computacionais 
de forma a predizer a estrutura tridimensional de uma proteína-alvo a partir de estru-
turas homólogas conhecidas no PDB.37 A aplicação de tal técnica envolve as seguintes 
etapas: (i) identificação e seleção das proteínas que servirão como molde; (ii) alinha-
mento das sequências de resíduos da proteína-alvo com os moldes; (iii) construção das 
coordenadas do modelo; e (iv) validação e otimização do modelo (Figura 4.6).38

30 Davis et al. (2003), Myerson (1999).
31 Davis et al. (2003).
32 Myerson (1999).
33 Nelson e Cox (2008), Garrett e Grisham (2013).
34 Garrett e Grisham (2013).
35 Voet e Voet (2011).
36 Alberts et al. (2007), Suhrer et al. (2012).
37 Fan (2013), Xu et al. (2007).
38 Venselaar et al. (2010), Vyas et al. (2012).
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Figura 4.6 Fluxograma de aplicação da modelagem por homologia.

Previamente à aplicação da técnica de modelagem comparativa propriamente 
dita, o usuário deve obter os dados sobre a estrutura primária da proteína/enzima 
a ser modelada, ou seja, sua sequência de aminoácidos, a qual servirá de guia para 
os passos subsequentes. A sequência de aminoácidos pode ser obtida em bancos de 
dados específicos, como o Protein-NCBI,39 que disponibiliza sequências proteicas e 
é mantido pelo National Center for Biotechnology Information (NCBI), e o UniProt 
Knowledgebase (UniProtKB),40 que fornece informações sobre sequência, função e 
propriedades de proteínas.

A sequência de aminoácidos da proteína-alvo é essencial para a primeira eta-
pa da aplicação da modelagem por homologia: identificação e seleção dos moldes a 
serem utilizados para construção do modelo. Os moldes são encontrados por simi-
laridade com a sequência-alvo ou também por demais critérios, como informação 
estrutural.41 A existência de estruturas homólogas no repositório PDB é a principal 
condição para a realização da modelagem comparativa.42 Alguns algoritmos especí-
ficos auxiliam na identificação dos moldes, buscando por similaridades entre a se-
quência de aminoácidos da proteína-alvo e as sequências disponíveis em bancos de 
dados e calculando a significância estatística das similaridades.43 É o caso do software 
Protein Similarity Search (FASTA <www.ebi.ac.uk/Tools/sss/fasta/>)44 e do Basic Lo-
cal Alignment Search Tool (BLAST <http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>).45 Um 
ou mais moldes podem ser designados para a modelagem. As proteínas com maior 

39 Pruitt et al. (2007).
40 Magrane e Consortium (2011).
41 Contreras-Moreira et al. (2002).
42 Alberts et al. (2007), Kumar e Filipski (2007). 
43 Contreras-Moreira et al. (2002). 
44 Lipman e Pearson (1985), Pearson e Lipman (1988).
45 Altschul et al. (1990).
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grau de similaridade são, geralmente, as mais indicadas para servirem de molde.46 
Quando a identidade entre as sequências for inferior a 30%, a construção do modelo 
é dificultada, havendo a necessidade de aplicação de estratégias específicas.47

A etapa subsequente é o alinhamento das sequências de aminoácidos da 
proteína-alvo e dos moldes. No alinhamento, a similaridade entre as sequências 
é medida por comparação entre elas, realizada de forma a evidenciar as regiões 
conservadas e as regiões variáveis.48 Ao longo da evolução das proteínas, mutações 
podem ocorrer de forma a remover, substituir e inserir determinado aminoácido na 
cadeia polipeptídica.49 Essas mutações podem modificar o comprimento da sequ-
ência, sendo necessária a inserção de espaços vazios, as lacunas ou gaps, posiciona-
dos da melhor forma pelo software de alinhamento, a fim de igualar as sequências 
para comparação.50 O alinhamento das sequências funciona como guia para a cons-
trução do modelo, sendo uma das etapas mais críticas e intimamente relacionadas 
à qualidade da estrutura final.51

Após o alinhamento, é iniciada a etapa de construção do modelo da proteína-
-alvo. Primeiramente, a estrutura-base da proteína é construída a partir das regiões 
conservadas, identificadas pelo alinhamento.52 Em seguida, as regiões de dobramen-
to, as alças ou loops que conectam elementos de estrutura secundária e apresentam 
elevada flexibilidade, são modeladas.53 A precisão da modelagem de tais regiões é 
fator determinante na utilidade dos modelos construídos em estudos das interações 
proteína-ligante.54 A construção das alças pode ocorrer de duas formas: (i) com base 
em bancos de dados estruturais internos dos programas de modelagem, com refe-
rência em estruturas disponíveis no PDB; e (ii) a partir da modelagem ab initio, que 
toma como base a sequência de aminoácidos da região para gerar a estrutura tridi-
mensional.55 Por fim, são adicionadas as cadeias laterais à cadeia principal, tarefa que, 
em geral, é fundamentada em bancos de dados específicos advindos de estruturas 
cristalográficas conhecidas e bem refinadas.56

Obtido o modelo tridimensional, ele deve passar por uma etapa de refina-
mento, a qual visa corrigir possíveis erros e distorções na geometria que possam ter 
ocorrido durante o processo de modelagem, principalmente com relação às alças 
e cadeias laterais.57 De forma geral, o refinamento aproxima a resolução do mode-
lo àquela apresentada por estruturas experimentais.58 Essa etapa se fundamenta na 

46 Santos-Filho e Alencastro (2003).
47 Contreras-Moreira et al. (2002), Zhang (2008), Venclovas (2012), Xiang (2006).
48 Altschul (1991), Santos-Filho e Alencastro (2003).
49 Alberts et al. (2007), Kumar e Filipski (2007).
50 Venclovas (2012), Kumar e Filipski (2007), Kinch e Grishin (2002).
51 Peitsch (2002).
52 Daga et al. (2010), Schwede et al. (2003).
53 Nelson e Cox (2008), Santos-Filho e Alencastro (2003).
54 Fiser e Šali (2003).
55 Arnautova et al. (2011), Fiser e Šali (2003).
56 Daga et al. (2010), Bower et al. (1997).
57 Xiang (2006), Schwede et al. (2003).
58 Zhang (2009).
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minimização de energia, por meio da movimentação dos átomos, de forma a liberar 
energia local presa e aproximar-se da estrutura nativa da proteína.59 A minimização 
de energia pode ser realizada pela aplicação de ferramentas de DM, permitindo o 
relaxamento da estrutura global em água, além de corrigir contatos atômicos muito 
próximos.60 Após o refinamento estrutural, segue a etapa final da modelagem por 
homologia, a validação, que envolve a avaliação das características do modelo gera-
do. A aplicação específica de um modelo tridimensional está estritamente relacio-
nada à sua qualidade.61 Entre os principais fatores com influência na qualidade do 
modelo final estão: (i) a identidade entre as sequências-alvo e molde (dependente da 
relação evolutiva entre as proteínas, assim como da similaridade das sequências); (ii) 
a escolha dos moldes e precisão no alinhamento realizado durante a modelagem; e 
(iii) precisão da modelagem, principalmente das regiões variáveis, como as alças.62 
Em geral, os erros abrangem o empacotamento das cadeias laterais, os desvios ou as 
distorções de regiões centrais da cadeia principal, assim como as regiões de alças, em 
que os erros maiores podem ocorrer, dada a dificuldade de modelá-las.63

A validação do modelo tridimensional envolve a estimativa dos erros presen-
tes na estrutura tridimensional, que pode ser realizada englobando duas abordagens 
principais: (i) cálculo da energia do modelo com base em um campo de força, cál-
culo este que avalia os comprimentos e ângulos de ligações químicas, assim como 
desacordos atômicos e impedimentos estéricos; e (ii) determinação dos índices de 
normalidade, envolvendo a comparação das características apresentadas pelo mode-
lo com aquelas apresentadas por estruturas refinadas, ou seja, essa abordagem define 
o quão normal ou incomum é determinada característica do modelo quando com-
parada com estruturas experimentais conhecidas.64 A validação pode guiar algumas 
melhorias necessárias, as quais resultarão na obtenção do modelo tridimensional 
final para a proteína-alvo.

Cada uma das etapas supracitadas está fundamentada na utilização de uma 
série de programas, servidores e/ou bancos de dados. A maioria deles é de acesso 
gratuito, sendo os principais listados na Tabela 4.1.

59 Xiang (2006), Schwede et al. (2003).
60 Fan e Mark (2004).
61 Ginalski (2006).
62 Ginalski (2006), Baker e Šali (2001), Tress et al. (2005).
63 Baker e Šali (2001).
64 Venselaar et al. (2009).
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Tabela 4.1 Programas, servidores e bancos de dados úteis na modelagem por homologia 
estrutural.

Ferramenta Descrição Endereço Referência

UniProt
Banco de dados de informações 
sobre sequência, função e proprie-
dades de proteínas.

<www.uniprot.
org/>

Bairoch e Apweiler (1997), 
Bairoch e Boeckmann 

(1994),
Magrane e Consortium 

(2011)

Protein NCBI Banco de dados de sequências 
proteicas.

<www.ncbi.nlm.nih.
gov/protein> Pruitt et al. (2007)

BRENDA

Banco de dados para caracterização 
enzimática, contendo informações 
sobre a reação catalisada, assim 
como parâmetros funcionais e 
propriedades moleculares.

<www.brenda-
-enzymes.org>

Pharkya et al. (2003), Schom-
burg et al. (2000, 2013)

PDB

Banco de dados de estruturas tri-
dimensionais de macromoléculas 
advindas da aplicação de métodos 
experimentais, como DRX.

<www.rcsb.org/
pdb>

Berman et al. (2000), Berns-
tein et al. (1977) 

NCBI-BLAST

Pacote disponível para identifi-
cação e seleção de moldes, assim 
como alinhamento entre as sequ-
ências.

<http://blast.ncbi.
nlm.nih.gov/Blast.

cgi>
Altschul et al. (1990)

FASTA 
(ProteinData-

bases)

Servidor para identificação e 
seleção dos moldes, assim como 
alinhamento entre as sequências.

<www.ebi.ac.uk/
Tools/sss/fasta/>

Lipman e Pearson (1985), 
Pearson (1990, 1991)

Clustal
Servidor para alinhamento múl-
tiplo de sequências proteicas e de 
ácidos nucleicos.

<www.clustal.org/>

Chenna et al. (2003), Higgins 
e Sharp (1988), Larkin et 

al. (2007), Thompson et al. 
(1994)

MultAlin
Servidor para alinhamento múl-
tiplo de sequências proteicas e de 
ácidos nucleicos.

<http://multalin.
toulouse.inra.fr/

multalin/>
Corpet (1988)

MODELLER

Software para construção de mo-
delos tridimensionais de proteínas 
a partir de dados provenientes do 
alinhamento.

<http://salilab.org/
modeller>

Eswar et al. (2007),
Šali e Blundell (1993)

Swiss-PDB 
viewer 

(SPDBv)

Aplicação voltada para a modela-
gem de proteínas, desde a identi-
ficação e seleção dos moldes até a 
validação do modelo.

<www.expasy.org/
spdbv/>

Guex et al. (1999, 2009) 
Guex e Peitsch (1997)

SWISS-
-MODEL

Servidor para modelagem de pro-
teínas por homologia.

<http://swissmodel.
expasy.org/works-

pace>

Arnold et al. (2006), Schwede 
et al. (2003), Guex et al. 
(2009), Peitsch (1995)

PROCHECK
Software voltado para a avaliação 
da qualidade estereoquímica de 
estruturas proteicas.

<www.ebi.ac.uk/
thornton-srv/

software/PROCHE-
CK/>

Laskowski et al. (1993), 
Morris et al. (1992)
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Ferramenta Descrição Endereço Referência

Whatcheck

Software útil na avaliação do mo-
delo, principalmente com relação 
às características da cadeia princi-
pal, do empacotamento global, da 
geometria e simetria.

<http://swift.cmbi.
ru.nl/gv/whatche-

ck/>
Hooft et al. (1996)

Verify3D

Servidor para avaliação da quali-
dade estrutural por meio da análise 
da compatibilidade do modelo 
tridimensional com a estrutura 
primária da proteína.

<http://nihserver.
mbi.ucla.edu/
Verify_3D/>

Eisenberg et al. (1997)

 Bancos de dados  Seleção dos moldes e alinhamento  Construção do modelo  Validação

Os modelos gerados pela técnica de modelagem comparativa possuem am-
plas aplicações, dependendo da qualidade apresentada, como já mencionado.65 Co-
mumente, são aplicados em: (i) estudos de mutagênese sítio-direcionada para gerar 
mutantes úteis no teste de hipóteses funcionais; (ii) identificação de sítio ativo e 
sítios de ligação de cofatores em enzimas; (iii) estudo e desenvolvimento de ligantes 
de um dado sítio de ligação; (iv) modelagem da especificidade do substrato; (v) 
simulações de docking molecular enzima-ligante; (vi) interpretação de resultados 
experimentais; e (vii) refinamento de estruturas cristalográficas.66

No âmbito da descrição de estruturas tridimensionais de macromoléculas, uma 
importante aplicação dos modelos preditos por homologia estrutural é no refinamen-
to de estruturas cristalográficas.67 O padrão de difração é definido pela densidade 
eletrônica da macromolécula, a qual, por sua vez, depende da soma de todas as am-
plitudes e fases advindas das reflexões.68 No entanto, durante a detecção dos eventos 
de difração em uma análise por DRX, as informações sobre as fases são perdidas, 
originando o problema das fases.69 Neste contexto, os modelos preditos são aplicados 
de forma a auxiliar na solução deste problema em cristalografia, em que a modelagem 
por homologia pode ser utilizada como guia na determinação das fases.70 A utilização 
em conjunto da DRX e das técnicas de modelagem por homologia contribui gran-
demente para a descrição estrutural de macromoléculas, de forma a potencializar e 
acelerar a obtenção de estruturas tridimensionais de enzimas e demais biomoléculas 
com elevada precisão.71

Além do refinamento estrutural, a modelagem por homologia pode ser útil na 
geração de uma estrutura tridimensional aprimorada de enzimas e demais macro-
moléculas. Na estrutura descrita por DRX, alguns dados sobre resíduos específicos 

65 Baker e Šali (2001), Ginalski (2006).
66 Baker e Šali (2001), Sánchez e Šali (2000).
67 Giorgetti et al. (2005), DiMaio et al. (2011), Qian et al. (2007).
68 Rhodes (2006), Giorgetti et al. (2005).
69 Rhodes (2006).
70 Zhang (2009), Qian et al. (2007), Claude et al. (2004).
71 Giorgetti et al. (2005), Claude et al. (2004), Jones (2001).

Tabela 4.1 Continuação…
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podem ser perdidos, visto que algumas regiões apresentam desordens vibracionais 
e de ocupação, como as alças.72 Em particular, no caso das enzimas, as regiões das 
alças geralmente determinam a especificidade da macromolécula, já que fazem 
parte do sítio ativo e dos sítios de ligação.73 Nesse contexto, a modelagem por ho-
mologia pode ser aplicada na predição de regiões proteicas específicas: as alças e 
as cadeias laterais.74 Assim, modelos aprimorados de macromoléculas são gerados, 
nos quais estão contidos também os resíduos perdidos na estrutura cristalográfica. 
Um exemplo desse procedimento foi observado no estudo envolvendo a enzima 
ACCase no desenvolvimento de nanobiossensores, em que, durante a construção do 
sistema molecular para simulação, a estrutura tridimensional da ACCase foi obtida 
do repositório PDB, e o software SPDBv foi utilizado para adicionar os resíduos não 
descritos na estrutura, obtendo um sistema mais aprimorado para estudos de DM e 
docking molecular.75

4.2.6 Docking molecular

A partir da descrição das coordenadas atômicas da biomolécula, ou seja, da 
obtenção do modelo tridimensional completo, parte-se para o estudo das interações 
intermoleculares, as quais podem descrever mecanismos-chave em processos bio-
lógicos.76 Essa tarefa pode ser realizada pela aplicação do docking molecular, uma 
estratégia computacional capaz de prever o modo de ligação entre moléculas em um 
complexo bioquímico, geralmente envolvendo uma designada como receptora (ma-
cromolécula) e outra menor designada como ligante.77 A definição da conformação 
possibilita, assim, a identificação do sítio de interação, bem como a quantificação da 
afinidade de ligação entre ambas.78 A técnica de docking é frequentemente aplicada 
para predizer a orientação de ligação de moléculas pequenas candidatas a fármacos 
em suas proteínas-alvo, a fim de estudar a afinidade e atividade de pequenas molécu-
las.79 Assim, o docking cumpre um papel importante no design racional de fármacos.80

A importância de se detalhar o modo pelo qual as moléculas e ligantes in-
teragem entre si, para a medicina, consiste no entendimento dos mecanismos que 
regem o funcionamento normal do organismo, assim como o desenvolvimento de 
doenças.81 A descrição do processo de reconhecimento molecular envolve a carac-
terização do grande número de interações intermoleculares entre o ligante, a mo-

72 Dunker et al. (2001), Linding et al. (2003).
73 Benkovic e Hammes-Schiffer (2003), Fiser, Do e Šali (2000), Haining et al. (1999), Smith e Rayment (1996).
74 Dong et al. (2013).
75 Franca et al. (2011).
76 Trott e Olson (2010).
77 Trott e Olson (2010), Jensen (2006), Ma et al. (2013).
78 Morgon e Coutinho (2007), Morris et al. (1996).
79 Singh et al. (2011).
80 Singh et al. (2011), Kitchen et al. (2004), Cramer (2004).
81 Kontoyianni et al. (2008).
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lécula receptora e o solvente.82 Resumidamente, o problema de docking, dada sua 
elevada complexidade, pode ser dividido em dois subproblemas: (i) definição da 
orientação assumida pela molécula ligante no sítio de ligação do receptor, com base 
na aplicação de um algoritmo que promova buscas conformacionais guiadas por 
uma grade de energia em uma área delimitada da macromolécula; e (ii) utilizando 
a função scoring (por exemplo, aproximação da energia de ligação entre o receptor 
e o ligante), identificar a conformação do ligante com a mínima energia de ligação, 
a qual seja viável computacionalmente.83

As proteínas possuem estruturas que podem ser consideradas rígidas, e o ligante 
pode explorar livremente seu espaço conformacional.84 As conformações são geradas 
a partir dos cálculos de docking, em que o ligante é, então, acoplado sucessivamente na 
estrutura proteica.85 Nesses cálculos, a obtenção das energias de ligação é chave para a 
determinação das conformações. A descrição das energias de ligação é feita com base 
na energia livre de ligação de Gibbs (DGlig), expressa pela Equação 4.1:86

 DGlig = DH − TDS = RT ln Ki 4.1

em que DH é a variação de entalpia, T é a temperatura absoluta, DS é a variação de 
entropia, R é a constante universal dos gases e Ki é a constante de inibição (medida 
experimentalmente).

A obtenção dos valores de DGlig pode ser realizada pela aplicação de diversos 
métodos, desde aqueles com maior custo computacional e precisão, que empregam 
simulações de DM, aplicando um campo de força molecular clássico,87 tal como as 
metodologias que reduzem o custo computacional, calculando a energia com base 
em simulações de DM nos estados inicial, envolvendo o ligante em solução, e final, 
envolvendo o complexo receptor-ligante.88

Uma série de conformações aceitáveis que descrevem o complexo receptor-
-ligante é, assim, computada. Esse conjunto de orientações é submetido a funções 
de avaliação (scoring) para a determinação da pose mais favorável, ou seja, com a 
energia de ligação mínima. As funções de avaliação realizam aproximações e simpli-
ficações computacionais a fim de atingir um equilíbrio entre tempo gasto e precisão 
dos resultados durante o procedimento de avaliação das conformações aceitáveis.89 
Existem três classes principais de funções de avaliação usadas em programas de do-
cking: (i) com base em campos de força, os quais utilizam uma série de termos de 
interação derivados de fenômenos físico-químicos para avaliar a energia do sistema; 
(ii) empíricas, que consistem na soma de um conjunto de funções parametrizadas 

82 Morgon e Coutinho (2007).
83 Trott e Olson (2010), Ma et al. (2013), Morgon e Coutinho (2007), Coupez e Lewis (2006), Halperin et al. (2002).
84 Trott e Olson (2010).
85 Trott e Olson (2010), Zsoldos et al. (2006).
86 Morgon e Coutinho (2007).
87 Morgon e Coutinho (2007), Kollman (1993), Van Gunsteren et al. (1994).
88 Morgon e Coutinho (2007).
89 Jensen (2006), Zsoldos et al. (2006).
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que reproduzem dados experimentais (por exemplo, energias de ligação ou confor-
mações); e (iii) com base em conhecimentos que utilizam dados estatísticos deriva-
dos de informações experimentais de complexos proteína-ligante para a definição 
de interações favoráveis e, assim, classificar o conjunto de conformações.90 Em suma, 
a Figura 4.7 sintetiza os passos de aplicação da técnica de docking.

Predição da orientação
favorável entre duas 

moléculas em um 
complexo

Obtenção das 
coordenadas estruturais que 

descrevem a estrutura 3D 
das moléculas em estudo

Delimitação das regiões
de interação na molécula 

receptora a serem 
exploradas pela molécula 

ligante

Estimativa dos valores 
de ∆Glig e determinação das 

poses aceitáveis

Resolução do problema de 
docking

Aplicação de funções 
scoring para avaliação 

das poses geradas

Escolha das melhores
 poses de acordo com a 

avaliação fornecida
pelas funções scoring

Obtenção da 
conformação e 
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entre as moléculas em 
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Figura 4.7 Fluxograma de aplicação do docking molecular.

O blind docking, outra modalidade de docking de grande relevância, foi intro-
duzido para detecção de modos sítios de ligação de ligantes peptídicos por meio do 
escaneamento completo das proteínas-alvo.91 Algumas partes da proteína, depen-
dendo do sequenciamento de aminoácidos, podem ser tão reativas quanto o sítio de 
ligação, e, com isso, a investigação de regiões catalíticas não específicas é importante, 
já que a orientação espacial da enzima nem sempre é favorável para interação com o 
sítio ativo, havendo casos em que o substrato interage com regiões não funcionais da 
enzima. Portanto, o blind docking se mostra importante para a investigação dessas 
regiões enzimáticas.92 Ademais, um método que tem sido bastante usado no meio 
científico é o essencial de dinâmica com distância restrita, em inglês Distance Cons-
trained Essential Dynamics Method (DCED), o qual tem sido aplicado na geração 
de múltiplas estruturas de encaixe, denominadas autoestruturas. Essa abordagem 
evita a maioria dos cálculos por dinâmica molecular de alto custo e pode captar os 
movimentos essenciais envolvidos em um receptor flexível, representado por uma 
dinâmica de coarse-grained.93

90 Morgon e Coutinho (2007), Zsoldos et al. (2006).
91 Aita et al. (2010), Davis et al. (2009), Gueto et al. (2009), Hetényi e Van der Spoel (2011), Ferrara et al. ([2007] 2014).
92 Gueto et al. (2009), Davis et al. (2009), Hetényi e Van der Spoel (2011), Ferrara et al. ([2007] 2014).
93 Corpet (1988), Mustard e Ritchie (2005). Técnica que faz uso de modelos reduzidos, os quais não englobam detalhes atômi-
cos na análise estrutural; todavia, dada a simplicidade, a velocidade de cálculo das avaliações de energia do sistema é expandida.



137

Desenvolvimento de nanodispositivos baseados em biomoléculas: abordagens computacionais

4.2.7 Dinâmica molecular

As simulações de DM têm como base as leis clássicas da Mecânica e têm sido 
aplicadas em larga escala nos problemas encontrados em Física, Química, Ciência 
dos Materiais, Biologia e, recentemente, em campos da Nanociência.94 A metodolo-
gia de DM está fundamentada na resolução da equação de movimento de Newton 
para um sistema de N átomos, os quais são considerados partículas que podem in-
teragir entre si (Equação 4.2):95
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sendo Fi a força, mi a massa, ri a posição de uma dada partícula i e t, o tempo.
As forças podem ser descritas pela derivada negativa de uma função potencial 

V (r1, r2,…, rN), conforme mostrado na Equação 4.3:96
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A descrição das forças envolvidas em um sistema molecular é realizada com 
base na energia potencial V, ou seja, previamente à obtenção das forças deve-se cal-
cular a energia potencial do sistema em questão. O cálculo da energia potencial é 
realizado com base em um campo de força, o qual é definido por um conjunto de 
potenciais de interação que descrevem a dinâmica do sistema.97 A equação de cam-
po de força leva em conta as contribuições devidas às interações ligadas (ligação, an-
gular e torção), bem como as interações não ligadas (Van der Waals e eletrostáticas). 
Tais contribuições são determinadas de energia por um conjunto de parâmetros 
empíricos usados pelo campo de força para calcular a contribuição de energia para 
cada tipo de interação para os tipos de átomos que são definidos no sistema mole-
cular considerado.98

As equações são resolvidas simultaneamente, em pequenos passos de tempo 
da ordem de fentossegundos (1fs = 10−15 segundos). Em uma típica simulação de 
DM, as coordenadas iniciais dos átomos são obtidas experimentalmente, ou, então, 
derivadas da modelagem estrutural, conforme descrito no item 4.2.1. Dessa maneira, 
por meio da integração da equação de Newton, a simulação de DM pode converter 

94 Czajka et al. (1998).
95 Jensen (2006).
96 Id. ibid.
97 Jensen (2006), MacKerell et al. (1998), Adcock e McCammon (2006), Sotomayor e Schulten (2007), Daggett e Levitt (1993), 
Karplus e Petsko (1990).
98 Leach (2001).
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dados estáticos dessas técnicas em informações dinâmicas.99 Os quadros das coorde-
nadas atômicas (obtidos a cada passo de tempo), combinados sequencialmente em 
conjuntos, são denominados trajetórias, resultando em detalhados filmes de como as 
moléculas se comportam no tempo, sob certas condições predefinidas.100

As etapas para uma simulação de DM, geralmente, podem ser descritas por: 
(i) geração das conformações iniciais do sistema, em que as coordenadas atômicas 
(provenientes de dados experimentais, de métodos de modelagem por homologia 
ou mesmo de informações de um complexo preditas pela aplicação de docking 
molecular) são utilizadas para a construção do ambiente inicial de simulação; (ii) 
minimização de energia, em que os átomos são reacomodados na caixa de simula-
ção, de modo que os contatos atômicos próximos e as geometrias distorcidas são 
corrigidos; (iii) equilíbrio do sistema, em que o sistema é levado a valores específicos 
de temperatura, pressão e pH; (iv) cálculo da energia potencial, o qual é realizado 
em uma série de termos de interação (campo de força); (v) obtenção das forças pela 
diferenciação dos valores de energia potencial em relação à posição das partículas 
no sistema; (vi) atualização das posições e velocidades dos componentes do sistema 
a cada passo de tempo; (vii) repetição das etapas iv, v e vi, até completar o tempo to-
tal de simulação; e, por fim, (viii) obtenção da trajetória do sistema (isto é, conjunto 
de posições e velocidades dos átomos no tempo de simulação).101

As limitações da DM se relacionam ao tamanho da biomolécula simulada e ao 
limite de tempo da metodologia. Essas dificuldades não permitiriam uma simulação 
realística da maioria dos processos celulares, já que eles geralmente envolvem cente-
nas de milhares de átomos e ocorrem em uma escala de tempo de milissegundos a 
segundos.102 Nesse contexto, para contornar as limitações de tamanho e tempo, a DM 
tem sido simplificada por meio dos métodos de coarse-grained,103 e os processos bio-
moleculares têm sido acelerados pela aplicação de forças direcionadas, por métodos de 
SMD.104

4.2.8 Cálculos híbridos de mecânica quântica e mecânica molecular

A investigação de sistemas moleculares grandes é um ponto limitante para a 
aplicação de abordagens quânticas. Apesar de a DM fornecer uma boa aproxima-
ção sobre o comportamento de biomoléculas e complexos moleculares no tempo, 
a Física Clássica é limitada quanto à descrição de um sistema atômico com relação 
às suas propriedades eletrônicas. No entanto, a abordagem eletrônica é crucial para 

99 MacKerell et al. (1998), Adcock e McCammon (2006), Sotomayor e Schulten (2007), Daggett e Levitt (1993), Karplus e 
Petsko (1990), Lee et al. (2009).
100 Lee et al. (2009).
101 Rapaport (2004), Friedman et al. (2013), Gonçalves (2012).
102 Griebel et al. (2007).
103 Shih et al. (2006), Arkhipov et al. (2006), Klein e Shinoda (2008).
104 Kosztin et al. (1999), Isralewitz et al. (2001), Park e Schulten (2004), Parravicini et al. (2010).
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detalhar as interações envolvidas na dinâmica de processos celulares (por exemplo, 
enzima-substrato, antígeno-anticorpo, proteína-ligante, entre outros).105 Nesse con-
texto, com o intuito de aprimorar a descrição computacional de sistemas molecula-
res, a aplicação concomitante de abordagens advindas da mecânica molecular e da 
mecânica quântica vem sendo feita com êxito na descrição de fenômenos de grande 
relevância na interface entre Química e Biologia.106

Basicamente, o emprego de cálculos híbridos de QM/MM envolve a divisão 
do sistema em duas regiões principais107 (Figura 4.8). A região menor, designada 
como região de QM, é tratada por Química Quântica (isto é, empregando um mé-
todo que descreva a estrutura eletrônica das moléculas), e a outra, maior, designada 
por região de MM, é tratada por mecânica molecular (isto é, método que descreve 
as interações interatômicas com base em uma função de energia potencial, determi-
nada por um campo de força).108 Em razão do tratamento do sistema com base em 
abordagens diferentes, a energia total é, então, descrita pela Equação 4.4:109

 ETot = EQM + EMM + EQM,MM 4.4

sendo EQM a energia na região de QM, EMM a energia na região de MM e EQM,MM a 
energia na interface entre ambas.

Figura 4.8 Descrição do sistema molecular com as interfaces das regiões QM e MM.

105 Menikarachchi e Gascon (2010).
106 Id. ibid.
107 Menikarachchi e Gascon (2010), Kang et al. (2012), Vreven et al. (2006).
108 Menikarachchi e Gascon (2010), Kang et al. (2012), Van der Kamp e Mulholland (2013).
109 Kang et al. (2012).
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A aplicação da abordagem QM/MM em um dado sistema depende das se-
guintes etapas: (i) seleção do método de QM empregado (dependente do processo 
molecular a ser caracterizado); (ii) seleção do campo de força utilizado nas análises 
de MM; (iii) divisão do sistema em regiões a serem tratadas por QM e MM (conside-
rando as especificidades para a descrição computacional das regiões de interface en-
tre elas); (iv) geração da estrutura tridimensional inicial para a descrição do sistema; 
e (v) definição do perfil de simulação (por exemplo, seleção de parâmetros, tempo de 
simulação, taxa de amostragem conformacional).110

Um dos pontos críticos na aplicação da metodologia de QM/MM é a definição 
da região a ser tratada por QM. Em razão da maior precisão desse método, supõe-se 
que quanto maior a região selecionada, melhor a qualidade dos resultados. No entan-
to, devem ser consideradas as limitações computacionais atuais, as quais restringem o 
tamanho da área de QM para o menor possível.111 Além disso, a precisa definição da 
fronteira entre os subsistemas e o modo como a energia é calculada é outro fator cru-
cial no sucesso da aplicação dos cálculos híbridos, visto que as interações eletrostáti-
cas, assim como os possíveis cortes de ligações químicas, devem ser consideradas.112

A interface pode ser fixada em uma região definida ou permitir seu movimen-
to durante o curso da simulação, a fim de descrever processos como mudanças no 
sítio ativo e/ou movimento de íons solvatados.113 A escolha da região QM considera 
a precisão e confiabilidade versus o desprendimento computacional. Os métodos se-
miempíricos são os mais significativos e usados, porém o custo computacional ain-
da é alto.114 Em contrapartida, o método que usa a Teoria Funcional de Densidade 
(DFT) é uma alternativa em muitos estudos contemporâneos, fornecendo resultados 
com alta precisão em tempo menor, comparado com os métodos semiempíricos.115 
Na região MM existem campos de força disponíveis para aplicações em biomolé-
culas, como, por exemplo, CHARMM,116 AMBER,117 GROMOS118 e OPLS,119 e para 
o tratamento de solventes explícitos, tais como TIP3P120 ou SPC,121 no caso da água.

4.2.9 Steered Molecular Dynamics (SMD)

No estudo de certas propriedades de ligação e respostas biomoleculares 
a perturbações externas, é crescente o uso de metodologias fundamentadas na 

110 Van der Kamp e Mulholland (2013), Senn e Thiel (2009).
111 Morgon e Coutinho (2007).
112 Senn e Thiel (2009).
113 Heyden et al. (2007).
114 Senn e Thiel (2009).
115 Id. ibid.
116 Brooks et al. (2009).
117 Christen et al. (2005).
118 Id. ibid.
119 Jorgensen et al. (1996).
120 Id. (1983).
121 Berendsen et al. (1981).
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aplicação de forças mecânicas em complexos biológicos, como a microscopia de 
força atômica.122 Nesse contexto, técnicas computacionais que reproduzem as for-
ças envolvidas na remoção de uma dada molécula de um complexo estável são 
úteis na complementação e interpretação de resultados experimentais.123 Uma 
abordagem computacional muito utilizada para esse fim é a Dinâmica Molecular 
Direcionada (SMD, do inglês Steered Molecular Dynamics).

Uma simulação de SMD envolve a aplicação de uma força externa F em um 
complexo macromolécula-ligante, induzindo a remoção deste último (Figura 4.9). 
De forma geral, a força F é aplicada a um átomo (ou conjunto de átomos) de um 
sistema mecânico clássico regido pelo hamiltoniano H(r,t), em que r especifica a 
configuração de todo o sistema e t é o tempo.124 Na formulação cv-SMD (“constant 
velocity SMD”), a força F produz uma alteração concreta do sistema em um interva-
lo de tempo definido (isto é, com velocidade v constante), conduzindo-o ao longo de 
uma coordenada generalizada (x). No instante t, F é expressa por:125

 F(t) = k (x0 + vt – x’) 4.5

em que k é constante de força, x0 é o valor da coordenada generalizada em t = 0, v é a 
velocidade e x’ é o valor de x no instante t. A integração de F(t) em relação a t resulta 
na computação do trabalho W(t), que, por sua vez, pode ser utilizado para calcular 
a diferença entre as energias livres dos estados A e B (GA e GB, respectivamente) por 
meio da igualdade de Jarzynski,126
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sendo T a temperatura, kB a constante de Boltzmann e DG = GB – GA; a expressão 
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 implica a média da quantidade entre parênteses angulares, realizada 

no estado inicial A. Identificando o estado A com x0 (x em t = 0) e o estado B com 
x no instante t, é possível reconstruir o perfil de DG ao longo da coordenada gene-
ralizada x, isto é, o Potencial Médio de Força, PMF ≡ DG(x).127

De acordo com a Equação 4.6, o PMF, que é uma propriedade de sistemas 
em equilíbrio, pode ser extraído de simulações em regime de não equilíbrio, em-
bora seja necessário um elevado número de réplicas, uma vez que está envolvida 
uma média exponencial. Contudo, o PMF pode ser satisfatoriamente reconstruído 

122 Izrailev et al. (1999).
123 Izrailev et al. (1999), Isralewitz et al. (2001).
124 Chipot e Pohorille (2007), Jensen et al. (2002).
125 Jensen et al. (2002).
126 Jensen et al. (2002), Jarzynski (1997a, 1997b), Park et al. (2003), Hummer e Szabo (2001, 2003).
127 Chipot e Pohorille (2007).
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a partir da expansão cumulativa de segunda ordem da média exponencial, cujos 
acumuladores (ou armazenadores) são calculáveis com elevada exatidão, a partir de 
poucas réplicas, fornecendo, geralmente, um limite superior para o PMF.128

Figura 4.9 Representação da simulação utilizando SMD para retirada de uma molécula de 
antígeno do sítio de ligação do anticorpo. PDB ID: 1IGY.
Fonte: Franca et al.129

4.3 aPlicação daS técnicaS comPutacionaiS noS eStudoS de microScoPia de 
força atÔmica e Panorama atual daS PeSquiSaS

O escopo das pesquisas do Grupo de Nanoneurobiofísica (GNN)130 envolve 
o emprego da nanotecnologia no desenvolvimento de nanobiossensores, com base 
em pontas de AFM. A aplicabilidade desses nanodispositivos se expande desde o 
monitoramento de resíduos químicos provenientes da agricultura até o estudo do 
mecanismo de doenças complexas, tais como câncer, Alzheimer e Esclerose Múltipla 
(EM). Nesse contexto, as técnicas computacionais para a descrição do recobrimento 
de superfícies têm se mostrado cruciais para o melhor entendimento do mecanis-
mo envolvido no sensoriamento mediado por esses nanodispositivos. Resultados 
promissores têm sido obtidos pela aplicação concomitante de metodologias experi-
mentais com o AFM e abordagens computacionais. Alguns dos principais trabalhos 
serão detalhados nos parágrafos seguintes.

128 Chipot e Pohorille (2007), Park et al. (2003).
129 Franca et al. (2010).
130 Leite et al. (2015).
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Franca et al.,131 em 2011, utilizaram protocolos de modelagem por homologia, 
docking molecular e simulações de DM para assistir ao desenvolvimento de nano-
biossensores empregando a enzima AcetilCoA carboxilase (ACCase). Foi observado 
que o dímero é a forma mais estável da enzima em solução aquosa, sendo a estru-
tura escolhida para a funcionalização. A partir dos cálculos computacionais, foram 
possibilitadas a identificação da área de imobilização da ACCase, na ponta do AFM, 
e a descrição da funcionalização. Ademais, a estratégia de docking caracterizou a 
interação entre o dímero da ACCase e as moléculas de herbicida (atrazina e diclo-
fop). Em conjunto com simulações de DM e cálculos quânticos semiempíricos, foi 
observado que a ACCase interage preferencialmente com o diclofop, direcionando, 
assim, a construção do nanobiossensor.132

Em 2013, Deda et al.133 utilizaram a MMC na predição da orientação apro-
priada de biomoléculas sobre a ponta de AFM, a qual foi capaz de caracterizar a 
posição dos sítios ativos da enzima ALS, evidenciando presença de dois sítios ativos 
da enzima Acetolactato sintase (ALS) acessíveis para a interação com o inibidor 
(herbicida metsulfuron-methyl). Além disso, as técnicas de modelagem molecular 
apresentaram alta potencialidade para fornecer informações relacionadas à energia 
envolvida na interação enzima-herbicida, a predição do número de biomoléculas 
presentes na superfície da ponta, assim como informações extras, como quantas 
moléculas de herbicida interagem quando a ponta se aproxima do substrato. Os 
resultados preliminares indicaram a presença de, no máximo, nove biomoléculas 
na superfície de uma ponta com um raio de 20 nm (equivalente ao raio das pontas 
utilizadas nas experiências) livres para interação com as moléculas de herbicida.134 
No entanto, estudos adicionais são necessários para corroborar esta hipótese.

Ainda em 2013, Oliveira et al.135 utilizaram simulações de DM para mimetizar 
a ponta do AFM funcionalizada, interagindo com a enzima, inicialmente modelada 
por Franca et al.,136 em solução aquosa. Com os resultados de potencial eletrostáti-
co, foram propostas três possíveis orientações da enzima ACCase sobre a ponta do 
AFM. Os cálculos finais de DM revelaram que, após 50 ns de tempo de simulação, a 
geometria proteica preservou os sítios ativos da enzima ACCase para interagir com 
as moléculas de herbicidas no substrato. A análise do potencial eletrostático das 
interações enzima-ponta do AFM foi de grande importância na quantificação desse 
tipo de interação. As ligações de hidrogênio, que são interações fortes, puderam ser 
monitoradas em função do tempo. Outro parâmetro que pôde ser monitorado em 
razão da interação da enzima com a superfície recoberta pelo agente espaçador foi a 
integridade da enzima em termos de desnaturação. O gráfico de Ramachandran foi 

131 Franca et al. (2011).
132 Id. ibid.
133 Deda et al. (2013).
134 Id. ibid.
135 Oliveira et al. (2013).
136 Franca et al. (2011).
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capaz de mostrar que, depois de uma simulação por DM extensa, a superfície não 
exerce influência suficiente para desnaturar a enzima.

Em 2014 foi publicado por Bueno et al.137 um estudo detalhando o processo 
de funcionalização em escala atômica com base em ferramentas computacionais. 
Enquanto, experimentalmente, estudos de AFM proporcionaram o desenvolvimen-
to de um nanobiossensor para a detecção do diclofop, foi verificada computacional-
mente a influência do processo de funcionalização na integridade das moléculas. 
Nesse processo, sendo as moléculas de herbicida ligadas ao APTES em conjunto 
com glutaraldeído para imobilização no substrato, foi estudada a possível influência 
desse sistema na capacidade do herbicida de inibir a ACCase. A interação entre o 
sistema herbicida+glutaraldeído+APTES e a enzima ACCase foi representada com 
base nas coordenadas cristalográficas disponíveis online, e as simulações computa-
cionais mostraram que, com base nos resultados de energia de interação, o diclofop 
mantém suas características de inibição enzimática após imobilização.138

Ainda nessa linha de pesquisa, em 2014, Amarante et al.139 propuseram um 
modelo para descrição do recobrimento da superfície da ponta de AFM no nanobios-
sensor desenvolvido por Bueno et al.,140 tal como obtiveram teoricamente os valores 
da força de interação ACCase-diclofop. O modelo para descrição do recobrimento da 
ponta de AFM envolveu uma abordagem estocástica, em que as moléculas de enzima 
foram representadas por poliedros rígidos. Foi estimado, por esse modelo, o número 
de enzimas adsorvidas na ponta de AFM, de acordo com seu raio. Por essa estimativa, 
também foi possível quantificar os sítios ativos disponíveis para interação com o her-
bicida, após a imobilização da ACCase na superfície. Ademais, a aplicação da meto-
dologia de SMD permitiu mensurar as forças teóricas de interação enzima-herbicida, 
as quais se equipararam àquelas medidas experimentalmente por Bueno et al.141

As técnicas computacionais também foram úteis na descrição dos eventos 
moleculares relevantes na interação entre a enzima 4-hidroxifenil piruvato (HPPD) 
e o herbicida mesotriona, no qual as energias de interação entre tais moléculas fo-
ram mensuradas a partir do sítio de interação computado para esse sistema. Esses 
dados foram úteis na caracterização da interação HPPD-mesotriona, durante o de-
senvolvimento de nanobiossensor de ponta de AFM específico por Garcia et al.142

A MMC, além das aplicações supracitadas, tem sido utilizada com sucesso 
para a descrição de eventos específicos, como o reconhecimento molecular e a in-
teração antígeno-anticorpo.143 A modelagem da especificidade das regiões variáveis 
de anticorpos também tem sido reportada na literatura, assim como o estabeleci-
mento de protocolos computacionais para estudo de estruturas de tais macromo-

137 Bueno et al. (2014).
138 Id. ibid.
139 Amarante et al. (2014).
140 Bueno et al. (2014).
141 Id. ibid.
142 Garcia et al. (2015).
143 Yuan et al. (2012), Mulyanto (2011), Hanasaki et al. (2008), Carreño et al. (2008), Mikulska et al. (2011).
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léculas.144 Nesse panorama, considerando a elevada especificidade dos anticorpos 
e também seu papel como biomarcador de determinadas doenças, como a neuro-
mielite óptica,145 a construção de nanossensores com base em anticorpos mostra-se 
promissora para o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico mais precisas. Com 
os nanobiossensores envolvendo outras biomoléculas, como no caso dos anticorpos, 
a MMC deve, concomitantemente, descrever o recobrimento de pontas de AFM, 
considerando essas novas biomoléculas nos modelos, e, assim, futuramente, desen-
volver novos protocolos de caracterização de superfícies.

4.4 conSideraçõeS finaiS

Neste capítulo foram mostradas algumas das principais metodologias compu-
tacionais aplicadas na descrição dos processos bioquímicos envolvidos no desenvolvi-
mento de nanobiossensores. Tais metodologias, em conjunto, constituem protocolos 
específicos que são capazes de reproduzir, em escala atomística, os eventos contidos 
no processo de funcionalização de pontas de AFM. As abordagens computacionais 
são capazes de auxiliar de forma crucial na interpretação e no refinamento dos re-
sultados obtidos experimentalmente, de forma a direcionar o desenvolvimento de 
nanobiossensores.

O uso de nanobiossensores tem mostrado grande potencialidade na área am-
biental, conforme estudos publicados pelo GNN da UFSCar do campus de Sorocaba. 
Tais estudos abrem novas perspectivas para a aplicação desses dispositivos para fins 
biomédicos, por exemplo, a descrição de mecanismos moleculares e novas técnicas 
de diagnóstico e tratamento de doenças. Nesse contexto, várias aplicações das técni-
cas computacionais vêm sendo descritas na literatura, conforme também revisado 
no capítulo, o que faz das técnicas computacionais ferramentas importantes para as 
investigações de processos biológicos envolvidos no desenvolvimento de doenças.

O maior problema em reproduzir experimentos de AFM computacionalmen-
te se refere ao tempo limitado de simulação, já que abrange um espaço temporal 
muito menor do que aquele envolvido na interação entre as moléculas funcionali-
zadas e o substrato. De forma geral, à medida que os computadores vão se aprimo-
rando, tempos maiores de simulação vão se tornando possíveis, e os resultados dos 
cálculos teóricos vão se aproximando cada vez mais dos resultados experimentais. 
Com isso, o custo de funcionalização de pontas de AFM por meio de conhecimento 
prévio pelos computadores é reduzido.

144 Sircar (2012), Burkovitz et al. (2013), Almagro et al. (2011), Kurella e Gali (2014), Zhang et al. (2013).
145 Bennett et al. (2009), Graber et al. (2008).
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