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TUTORIAL DA AULA PRÁTICA

INTRODUÇÃO AO TEMA

Esta estratégia pedagógica foi planejada de forma a substituir a 
metodologia clássica puramente expositiva. Recomenda-se aplicá-
-la em 4 horas/aula ou, alternativamente, em duas aulas de 2 horas.

Antes de iniciar as atividades práticas, recomenda-se que o 
docente faça breve introdução expositiva a respeito das interações 
fármaco-receptor, os requisitos necessários para que haja a formação 
do complexo ligante-biomacromolécula (em relação à complementa-
riedade entre ambos e entalpia de formação), bem como a natureza 
das principais forças de interação conhecidas abordadas no curso de 
graduação (ligação covalente, interação iônica, íon-dipolo, dipolo-
-dipolo, ligação de hidrogênio, interação de van der Walls, interação 
hidrofóbica e coordenação com íons metálicos).

Após essa breve introdução, os procedimentos práticos podem ser 
iniciados. As etapas deste tutorial serão conduzidas no mesmo formato 
do manuscrito, sendo subdivididas em: a) Pesquisa e aquisição, b) 
Análise, c) Manipulação e tratamento computacional dos co-cristais, 
d) Isolamento, e) Estudos de correlação das interações dos fármacos 
com a macromolécula e, por fim, f) Análise comparativa entre os 
complexos e interpretação dos resultados.

Pesquisa e aquisição

1 – Acessar o site do Protein Data Bank – PDB (http://
www.rcsb.org/pdb/home/home.do).

2 – Inserir na barra de busca o código de cada um 
dos co-cristais a serem utilizados em aula, neste caso os 
co-cristais 1UZF, 1UZE e 2X92 (Figura 1S). Esta pesquisa deverá 
ser realizada para os três co-cristais, isoladamente. Com o intuito de 
exemplificar os procedimentos para realização da aula, este tutorial 
será ilustrado com imagens geradas apenas a partir do co-cristal 
2X92. Contudo, os mesmos procedimentos devem ser aplicados aos 
demais co-cristais. 

3 – Com a página do co-cristal aberta (Figura 2S), os estudantes 
são orientados a buscar e salvar os arquivos-texto de cada co-cristal. 
Os referidos arquivos contêm as coordenadas cartesianas de cada com-
plexo cristalográfico. Ao lado do código alfanumérico do co-cristal, 
está disposta a seção “Download Files” (Figura 2S). Clicando sobre 
“Download Files”, uma janela com diversas opções para download é 
aberta (Figura 3S). Clicar sobre o item “PDB File (Text)” para salvar 
o arquivo-texto no computador do aluno. O arquivo é salvo com a 
identificação CÓDIGO.pdb (em nosso exemplo: 2X92.pdb).

Figura 1S. Página inicial do Protein Data Bank (PDB). A seta vermelha indica a barra de busca utilizada para inserir os códigos dos co-cristais, que, nesse 
caso, encontra-se preenchida com o código do co-cristal exemplificado neste tutorial
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Análise

4 – Inicia-se a análise dos complexos na própria página do co-
-cristal. O estudante deve descer a barra de rolagem até o campo 
“Ligand Chemical Component” (Figura 4S). 

5 – Neste campo os estudantes devem anotar o código de iden-
tificação do ligante correspondente ao fármaco, como indicado na 
Figura 4S. No cristal 1UZF, o ligante está identificado como COM. No 
cristal 1UZE, o ligante está identificado como EAL. No cristal 2X92, 
o ligante está identificado como X92. Note que o íon zinco (Zn2+) é 

identificado nos três cristais pela sigla ZN. Estas identificações são 
de grande importância para a próxima etapa, aquela relacionada à 
análise do bolsão de interação do fármaco, no site PDBsum.

6 – Orientar os estudantes a abrirem o site PDBsum (http://www.
ebi.ac.uk/pdbsum/).

7 – Inserir na barra de busca (intitulada como “PDB code”) o 
código de cada um dos co-cristais a serem utilizados na aula (1UZF, 
1UZE e 2X92) (Figura 5S). Esta pesquisa deve ser realizada três 
vezes, uma para cada co-cristal. No PDBsum, é possível tornar mais 
intuitiva a visualização e interpretação dos complexos, já que nele 

Figura 2S. Página do co-cristal de ramiprilato e ECA (2X92). A seta vermelha indica a seção “Download Files”

Figura 3S. Página do co-cristal de ramiprilato e ECA (2X92) com a seção “Download Files” selecionada, a seta vermelha indica o item “PDB File (Text)”. 
O referido item deve ser selecionado a fim de se salvar o arquivo-texto do co-cristal
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Figura 4S. Campo “Ligand Chemical Component” do co-cristal ramiprilato-ECA (2X92). Além do ramiprilato (identificado como X92, como mostra a seta) e o 
íon Zn2+ (identificado como ZN), há artefatos de cristalização presentes no cristal, como alfa e beta D-manose, N-acetil-D-glucosamina e do agente tamponante 
HEPES (ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazina etanossulfônico)

são apresentados os dados referentes às estruturas 3D depositadas 
no PDB.

8 – Na página dos co-cristais, observam-se diversas informações 
sobre o complexo. Nesta página, os alunos são orientados a selecionar 
o código referente ao fármaco em questão (anotado previamente na 
etapa 5 deste tutorial). Para o exemplo trabalhado neste tutorial, o 
código de identificação do fármaco é X92 (ramiprilato, Figura 6S). Ao 
clicar sobre o link X92, é aberta uma nova janela contendo o diagrama 

Figura 5S. Página inicial do PDBsum. A seta vermelha indica a barra de busca utilizada para inserir os códigos dos co-cristais, que, nesse caso, encontra-se 
preenchida com o código do co-cristal exemplificado neste tutorial

2D LIGPLOT do ramiprilato no bolsão catalítico da ECA (Figura 7S).
9 – O diagrama 2D LIGPLOT é gerado automaticamente a partir 

das informações coletadas do complexo proteína-ligante. Este diagra-
ma indica os pontos de interação entre a micromolécula (ramiprilato) 
e os aminoácidos, indicados com número, do seu sítio de ligação. 
O diagrama 2D LIGPLOT apresenta as distâncias interatômicas de 
interação entre o ligante (fármaco) e os aminoácidos por meio de do 
tipo ligação de hidrogênio e, também, identifica formas distintas de 
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interação, como coordenação com metais, ligações de hidrogênio e in-
terações hidrofóbicas (Figura 8S). Ao observar este diagrama, orientar 
os estudantes a anotar o número de identificação de cada aminoácido 
que constitui o bolsão de interação. Neste momento, recomenda-se 
discutir com os estudantes os tipos de interação presentes.

Manipulação e tratamento computacional dos co-cristais

10 – Nesta etapa da aula, os estudantes irão manipular e tratar 
os co-cristais para que possam observar os aspectos tridimensionais 

relevantes à interação entre a macromolécula e o ligante em questão. 
Este processo será realizado no programa gratuito WebLabViewer 
Lite 4.2 (http://www.scalacs.org/TeacherResources/). 

11 – Após inicializar o programa, orientar os alunos a abrir o 
arquivo do co-cristal salvo previamente no computador, como apre-
sentado no item 3, Figura 3S. Para abrir o co-cristal, no menu geral 
clicar em “File” e, em seguida, em “Open” (Figura 9S). O programa 
possui três ferramentas básicas de manipulação dos co-cristais 
(“Rotate”, “Translate” e “Zoom”), localizadas do lado esquerdo da 
janela principal (indicadas em rosa na Figura 9S). Estas ferramentas 

Figura 6S. Página do co-cristal ramiprilato-ECA (2X92) do site PDBsum. A seta vermelha indica o código de identificação do fármaco (neste caso: “X92”), 
no qual os estudantes devem clicar para que visualizem o diagrama 2D LIGPLOT do mesmo

Figura 7S. Página do ligante ramiprilato (X92), do co-cristal ramiprilato-ECA (2X92). A seta vermelha indica o diagrama 2D LIGPLOT do ramiprilato no 
sítio catalítico da enzima
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Figura 8S. Diagrama 2D LIGPLOT do ligante X92 (ramiprilato) no sítio ativo da ECA. Observam-se neste diagrama os pontos de interação entre a micromo-
lécula (fármaco) e todos os aminoácidos do bolsão catalítico da enzima

são utilizadas para movimentar as estruturas e para aproximar ou 
distanciar estas estruturas na janela.

12 – Após abrir o arquivo do co-cristal (para o exemplo trabalhado 
neste tutorial, o arquivo 2X92.pdb) no programa WebLabViewer 
Lite 4.2, orientar os alunos a observar as características estruturais 
do arquivo original.

Figura 9S. Janela principal do programa WebLabViewer Lite 4.2. A seta vermelha indica o ícone para abrir o arquivo do co-cristal. As ferramentas básicas 
de manipulação dos cristais estão destacadas em rosa

12.1. Observar a grande diferença em relação ao tamanho das 
estruturas do fármaco e da enzima ECA. A Figura 10S, apresenta o 
ligante, ramiprilato (destacado em verde) e a enzima ECA (predo-
minantemente cinza). O ligante foi representado na cor verde apenas 
para fins didáticos, buscando facilitar sua visualização neste tutorial.

12.2. Além do fármaco e da enzima, o arquivo apresenta também 



Tavares et al.S6 Quim. Nova

moléculas de água, representadas por pontos vermelhos dispostos 
por toda a estrutura cristalográfica (Figura 10S). Além da presença 
de água, outros artefatos de cristalização estão presentes no arquivo. 
Geralmente estes artefatos são decorrentes das técnicas empregadas 
para a formação dos cristais, que geralmente fazem uso de tampões 
específicos e outros cofatores, visando garantir a integridade estrutural 
das espécies e favorecer a formação dos complexos. No exemplo 
deste tutorial, há como artefatos de cristalização a presença de alfa e 
beta D-manose, N-acetil-D-glicosamina e ácido 4-(2-hidroxietil)-1-
-piperazina etanossulfônico (HEPES, agente tamponante).

12.3. Para facilitar a exploração e visualização do co-cristal, os 
estudantes são orientados a tratar o arquivo original. 

12.4. No menu geral clicar em “Window” e depois em “New 

Hierarchy Window”. Será aberta nova janela do lado esquerdo da 
janela principal do programa (Figura 11S).

12.5. Nesta nova janela, descer a barra de rolagem até o campo 
“Water”. Clicar neste campo. Neste momento todas as moléculas 
de água do arquivo deverão ser destacadas (marcadas em amarelo). 
Para tanto, pressionar a tecla “Delete” do teclado com o objetivo de 
apagar todas as moléculas de água do co-cristal. É válido ressaltar 
que, para os fármacos utilizados nesta aula prática, moléculas de 
água não mediam ligação de hidrogênio alguma entre micro e ma-
cromolécula e, dessa forma, sua remoção não afetará o resultado 
final da aula. 

12.6. Após a remoção das moléculas de água, devem ser remo-
vidos os demais artefatos de cristalização. Ainda na janela “New 

Figura 10S. Co-cristal do ligante X92 (ramiprilato) complexado à enzima ECA. O fármaco está indicado em verde e a enzima, predominantemente, em cinza

Figura 11S. Janela “New Hierarchy Window”, do programa WebLabViewer Lite 4.2, indicada pela seta vermelha 
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Figura 12S. Janela “Display Style” do programa WebLabViewer Lite 4.2. Nesta janela é possível alterar a forma de visualização da estrutura proteica

Hierarchy Window”, manter pressionado a tecla “Ctrl” do teclado 
e clicar nos itens EPE1241; NAG1616; NAG1617; BMA1618; 
BMA1619; MAN1620; NAG1621; NAG1622; MAN1624; referentes 
a moléculas de alfa e beta D-manose (MAN, BMA), N-acetil-D-
glicosamina (NAG) e HEPES (EPE), todos artefatos de cristalização. 
Após a seleção, pressionar a tecla “Delete” do teclado, para remoção 
dos mesmos. Para o co-cristal 1UZF devem ser removidos os itens 
NAG691; NAG693; CL703, CL704; referentes a moléculas de 
N-acetil-D-glicosamina (NAG) e íons cloro (CL). No co-cristal 1UZE 
devem ser removidos os itens GLY2000; CL703; CL704; referentes 
a molécula de glicina (GLY) e íons cloro (CL).

13 – Com a limpeza dos artefatos, orientar os estudantes a explorar 
as diferentes formas de visualização de estruturas proteicas.

13.1. Alterar a forma de apresentação da cadeia proteica para a 
representação por folhas/hélices e tubos/pranchas.

13.2. No menu geral clicar em “View” e em “Display Style”. 
Assim, uma nova janela se abrirá (janela “Display Style”, Figura 12S).

13.3. Na aba “Atom” da janela “Display Style”, selecionar a 
opção “Off”.

Figura 13S. Representações esquemáticas da enzima ECA. (A) Representação na forma de folhas e hélices (“Solid Ribbon”). (B) Representação na forma de 
tubos e pranchas (“Schematic”)

13.4. Na aba “Protein” da janela “Display Style”, selecionar a 
opção “Solid Ribbon”.

13.5. Em seguida clicar em “Aplicar”. Neste momento os áto-
mos ficarão ocultos e surgirá na tela a representação esquemática da 
enzima ECA, na forma de folhas beta e alfa-hélices (Figura 13SA).

13.6. Ainda na aba “Protein” da janela “Display Style”, alterar a 
opção “Solid Ribbon” para “Schematic”. 

13.7. Clicar então em “Aplicar”. Neste momento a representação 
da enzima ECA na forma de folhas beta e alfa-hélices será substituída 
pelo modelo de tubos e pranchas (Figura 13SB).

13.8. Após a discussão com os alunos sobre as diferentes formas 
de representação das estruturas proteicas, na aba “Protein” da janela 
“Display Style”, alterar a opção “Schematic” para “Off” e, na aba 
“Atom” da mesma janela, selecionar a opção “Line”. Feito isto clicar 
em “Ok”. Neste momento a visualização dos átomos da estrutura 
proteica voltará a aparecer no visualizador.

14 – Gerar a superfície de potencial eletrostático do complexo 
micro-macromolécula (neste tutorial representado pelo complexo 
ramiprilato-ECA).
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14.1. No menu de geral, clicar em “Tools”, “Surfaces” e em 
seguida em “Add”. Neste momento uma superfície cobrirá todos os 
átomos do visualizador (Figura 14S). 

14.2. De acordo com a Figura 14S, as regiões que possuem 
coloração avermelhada apresentam elevada densidade eletrônica, 
enquanto que as regiões que possuem coloração azulada são de baixa 
densidade eletrônica.

14.3. Discutir com os alunos os aspectos relativos ao volume 
total do complexo e a disposição das cargas eletrostáticas por toda a 
superfície do complexo.

14.4. Na janela “New Hierarchy Window” (disposta ao lado 
esquerdo da tela), descer totalmente a barra de rolagem. Localizar 
o item “Solid Surface” e clicar sobre o mesmo. Neste momento a 
superfície apresentada na Figura 14S ficará amarela, indicando sua 
seleção. Pressionar a tecla “Delete” do teclado para remoção desta 
superfície. Essa remoção tem o intuito de facilitar a visualização das 
próximas etapas do estudo. 

15 – Após as análises realizadas na macromolécula e no com-
plexo micro-macromolécula, realizar as análises das características 
do fármaco que constitui o complexo cristalino (neste tutorial, o 
ramiprilato). Vale ressaltar que no programa WebLabViewer Lite 
4.2 os átomos são representados de acordo com o seguinte código 
de cores: cinza para átomos de carbono, vermelho para átomos de 
oxigênio, azul para átomos de nitrogênio e branco para átomos de 
hidrogênio. A configuração padrão do programa oculta os átomos 
de hidrogênio de todas as estruturas, assim, quando desejado, estes 
devem ser adicionados (vide subitem 16.1). 

15.1. Inicialmente a estrutura proteica deve ser ocultada, para 
facilitar a visualização. Na janela “New Hierarchy Window” (disposta 
ao lado esquerdo da tela), selecionar a sequência de aminoácidos 
clicando sobre a letra “A” que contém todos os aminoácidos da 
enzima ECA. Neste momento, todos os átomos que constituem os 
aminoácidos da enzima ficarão selecionados.

15.2. No menu de geral, clicar em “View” e em “Display Style”, 
abrindo novamente a janela “Display Style” no visualizador. Na aba 
“Atom” desta janela, selecionar a opção “Off” e, em seguida, pressio-
nar “Ok”. Assim, todos os átomos que constituem a cadeia proteica 

ficarão ocultos, ficando visível apenas a estrutura do ramiprilato, na 
representação de linhas (Figura 15SA).

15.3. Para melhor visualização do ligante, clicar em “View” e 
em “Fit to Screen”.

15.4. Orientar os estudantes a visualizar as diferentes formas de 
representação de ligantes. Para tal, na janela “New Hierarchy Window” 
(disposta ao lado esquerdo da tela), descer a barra de rolagem até os 
ligantes disponíveis, neste caso o fármaco e o íon Zn2+, visto que os 
demais artefatos já foram deletados no subitem 12.6. Clicar sobre o 
código que identifica o fármaco (no exemplo do tutorial, o ramiprilato 
é identificado pelo código X921623 nesta janela). Ao clicar sobre o 
item, a estrutura do fármaco será selecionada e marcada em amarelo.

15.5. No menu de geral, clicar em “View” e em “Display Style”, 
abrindo novamente a janela “Display Style” no visualizador. Na 
aba “Atom” desta janela, selecionar a opção “Stick” e, em seguida, 
pressionar “Ok”. A representação do ramiprilato será alterada para a 
forma de bastões no visualizador (Figura 15SB).

15.6. Posteriormente, no menu de geral, clicar novamente em 
“View” e em “Display Style”, abrindo assim a janela “Display Style” 
no visualizador. Na aba “Atom” desta, selecionar a opção “CPK” 
e, em seguida, pressionar “Ok”. A representação do ramiprilato no 
visualizador será alterada para a forma de Corey-Pauling-Koltun, que 
representa os átomos de acordo com os seus respectivos raios de van 
der Walls (Figura 15SC).

15.7. Após estas visualizações, manter o ramiprilato em sua re-
presentação bastão (mais didática e de fácil visualização), clicando 
novamente em “View”, “Display Style” e, na janela “Display Style” 
e na aba “Atom”, selecionando a opção “Stick” e, em seguida, pres-
sionando “Ok”.

16 – Após as análises de visualização realizadas na micromo-
lécula, orientar os alunos a avaliarem a estereoquímica do carbono 
quiral dos inibidores da ECA que, sabidamente, influencia no valor 
de atividade biológica desta classe de fármacos. 

A estereoquímica do carbono assimétrico em posição α (alfa) à 
carbonila da ligação amídica do sistema cíclico possui grande influên-
cia nos valores de atividade biológica na classe dos inibidores da ECA. 
É sabido que o enantiômero S possui afinidade significativamente 

Figura 14S. Superfície de potencial eletrostático do complexo ramiprilato-ECA. Em vermelho, regiões de elevada densidade eletrônica. Em azul, regiões de 
baixa densidade eletrônica
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Figura 15S. Diferentes representações da estrutura do ligante (ramiprilato). (A) Representação em linhas. (B) Modelo de representação em bastões. (C) Modelo 
de representação Corey-Pauling-Koltun (CPK)

maior pelo bolsão catalítico da enzima, enquanto o enantiômero 
R possui menor afinidade. Isso se deve ao fato de a configuração S 
possuir o posicionamento da metila em orientação mais favorável 
estericamente ao encaixe no bolsão de interação, influenciando, assim, 
a afinidade de cada enantiômero pelo sítio catalítico.

16.1. Para avaliar a orientação óptica dos fármacos, orientar os 
estudantes a, primeiramente, inserir o átomo de hidrogênio ao carbono 
quiral em questão, para ser possível avaliar sua estereoquímica (Figura 
16S). Na janela principal, clicar sobre o carbono em questão (Figura 
16S). Em seguida, no menu geral, clicar em “Tools”, posteriormente 
em “Hydrogens” e, por fim, em “Add”. Neste momento o átomo 
de hidrogênio será adicionado ao carbono em estudo (Figura 16S).

16.2. A seguir, no menu geral, clicar em “Tools”, posteriormente 
em “Monitors” e assim em “Chirality”. Uma letra S (ou R depen-
dendo da molécula estudada) de coloração verde aparece ao lado 
do carbono estudado, indicando o isômero óptico específico, como 
indica a Figura 16S.

16.3. Discutir com os alunos a importância desta configuração 
para a atividade biológica do composto.

16.4. Na janela “New Hierarchy Window” (disposta ao lado 

Figura 16S. Ligante em sua representação bastão, a seta vermelha indica o carbono metilado quiral, na configuração S

esquerdo da tela), descer totalmente a barra de rolagem. Localizar o 
item “Chirality Monitor” e clicar sobre o mesmo. Com isso, a letra 
S apresentada ao lado do carbono quiral (Figura 16S) ficará amarela, 
indicando sua seleção. Pressionar a tecla “Delete” do teclado para 
remoção da letra correspondente ao indicador de isomeria óptica. 
Essa remoção tem o intuito de facilitar a visualização, nas próximas 
etapas do estudo.

17 – Após as discussões referentes à estereoquímica dos fármacos 
inibidores da ECA, a superfície de potencial eletrostático dos mesmos 
também pode ser verificada. 

17.1. Na janela “New Hierarchy Window” (disposta ao lado 
esquerdo da tela), descer a barra de rolagem até os ligantes dis-
poníveis, neste caso o fármaco e o íon Zn2+. Clicar sobre o código 
que identifica o fármaco (no exemplo do tutorial, o ramiprilato é 
identificado pelo código X921623 nesta janela). O fármaco ficará 
selecionado em amarelo.

17.2. Posteriormente, no menu geral, clicar em “Tools”, 
“Surfaces” e, em seguida, em “Add”. Neste momento uma superfí-
cie cobrirá todos os átomos do fármaco (Figura 17S). Regiões que 
possuem coloração avermelhada apresentam elevada densidade 
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eletrônica, enquanto que, regiões que possuem coloração azulada 
são de baixa densidade eletrônica.

17.3. Na janela “New Hierarchy Window” (disposta ao lado 
esquerdo da tela), descer totalmente a barra de rolagem. Localizar 
o item “Solid Surface” e clicar sobre o mesmo. Neste momento a 
superfície apresentada na Figura 17S ficará amarela, indicando sua 
seleção. Pressionar a tecla “Delete” do teclado para remoção desta 
superfície. Essa remoção tem o intuito de facilitar a visualização das 
próximas etapas do estudo.

Isolamento

18 – Após estes estudos preliminares, orientar os estudantes a ter-
minar o tratamento do co-cristal, a fim de se isolar o bolsão catalítico 
da enzima, para a realização dos estudos de correlação das interações 
entre os fármacos captopril, enalaprilato e ramiprilato, com a enzima 
ECA. Para tal isolamento, é necessário excluir os aminoácidos que não 
participam das interações fármaco-ECA com cada um dos fármacos.

18.1. Na janela “New Hierarchy Window” (disposta ao lado 
esquerdo da tela), clicar sobre o item “A” (que discrimina toda a se-
quência de aminoácidos que compõem a enzima ECA). Em seguida, 
no menu principal clicar em “View”, “Display Style” e, na janela 
“Display Style” e na aba “Atom”, selecionar a opção “Line” e, em 
seguida, pressionar “Ok”. Neste momento será possível visualizar 
novamente toda a cadeia de aminoácidos da enzima. 

18.2. Com a tecla “Shift” do teclado pressionada, selecionar 
na janela “New Hierarchy Window” todos os aminoácidos que não 
realizam interação com o fármaco presente no cristal e, em seguida, 
pressionar a tecla “Delete” do teclado, excluindo os mesmos. É válido 
lembrar que os aminoácidos que realizam interações com o fármaco 
foram anotados previamente a partir do diagrama 2D LIGPLOT (no 
item 9 deste tutorial). Ao final deste procedimento, restarão apenas 
os aminoácidos que compõem o sítio catalítico da ECA, dispostos 
tridimensionalmente (diferente da representação bidimensional 
LIGPLOT).

18.3. Para visualização didática do íon Zn2+, na janela “New 
Hierarchy Window”, clicar sobre o íon (nomeado como “ZN1615” 

no co-cristal de ramiprilato-ECA). Em seguida, no menu geral, clicar 
em “View” e “Display Style”. Abrindo a janela “Display Style” no 
visualizador, clicar na aba “Atom” e selecionar a opção “Ball and 
Stick”. Nesta mesma aba “Atom”, no campo “Coloring”, clicar em 
“Custom” e selecionar uma cor específica para a identificação do íon 
Zn2+ (ao lado direito da opção “Custom”, neste tutorial optamos pela 
cor magenta). Então, pressionar “Ok”. Neste momento será possível 
visualizar o íon Zn2+ na forma de uma esfera, com a cor escolhida 
(Figura 18S).

Estudos de correlação das interações dos fármacos com a 
macromolécula

19 – Determinar a distância interatômica entre os grupos que 
realizam interações de hidrogênio e coordenação com Zn2+. 

19.1. A partir da Figura 8S, identificar os átomos que realizam 
ligação de hidrogênio e coordenação com Zn2+. Na tela de visualização 
da estrutura, pressionar a tecla “Shift” e clicar no átomo do ligante 
envolvido na interação e, posteriormente, no átomo do resíduo de 
aminoácido que também participa da mesma. Ambos adquirirão cor 
amarela, indicando que estão selecionados. 

19.2. Assim, no menu geral, clicar em “Tools”, “Monitors” e, 
por fim, “Distance”. 

19.3. Na tela principal, uma linha verde contínua aparecerá, 
apresentando a distância interatômica (em Ångströns) entre os átomos 
selecionados. 

19.4. Repetir este procedimento para os demais átomos do ligante 
e da macromolécula, que realizam interações de hidrogênio e/ou 
coordenação com Zn2+. Caso haja tempo, o professor pode solicitar 
aos alunos que realizem o mesmo procedimento para os demais co-
-cristais (1UZF e 1UZE), para então comparar as interações de cada 
ligante com o alvo.

19.5. É válido ressaltar que um mesmo átomo pode realizar mais 
de uma interação com átomos distintos presentes em sua vizinhan-
ça. Feito isso, comparar os resultados experimentais das distâncias 
interatômicas, com os descritos no estudo que publicou o cristal. A 
Figura 19S apresenta algumas distâncias interatômicas avaliadas.

Figura 17S. Superfície de potencial eletrostático do ligante. Em vermelho, regiões de elevada densidade eletrônica. Em azul, regiões de baixa densidade eletrônica
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Figura 18S. Co-cristal após o tratamento e isolamento do bolsão catalítico. Pode ser observado apenas o ligante (ramiprilato, em verde), os resíduos de interesse 
(em cinza, vermelho e azul) e o íon Zn2+ (em magenta). O fármaco foi colorido em verde para facilitar sua visualização na imagem

Figura 19S. (A) Interações de coordenação e ligação de hidrogênio descritas pelo diagrama LIGPLOT do co-cristal ramiprilato-ECA (cód. PDB: 2X92; Akif 
et al. (2010)). (B) Algumas distâncias interatômicas avaliadas experimentalmente. Os valores experimentais corroboram os publicados por Akif et al. (2010)

19.6. Após a comparação de resultados, no menu geral clicar em 
“Tools”, “Monitors” e em seguida em “Remove”.

19.7. Todas as distâncias interatômicas presentes na tela principal 
desaparecerão. Esse procedimento é necessário para que o complexo 
não fique poluído visualmente, dificultando as análises posteriores. 

20 – Avaliar a superfície de potencial eletrostático do bolsão 
catalítico da ECA. 

20.1. Na janela “New Hierarchy Window” disposta ao lado es-
querdo da tela, selecionar a sequência de aminoácidos clicando sobre 
a letra “A” que identifica todos os aminoácidos do bolsão catalítico 
(Figura 20S). 

20.2. Todos os aminoácidos ficarão destacados em amarelo e, 
na janela principal, as estruturas dos mesmos serão marcadas por 
diversos pontos, também amarelos (Figura 20S).

20.3. Posteriormente, no menu geral, clicar em “Tools”, 
“Surfaces” e em seguida em “Add”.

20.4. A superfície de potencial eletrostático referente ao bolsão 
será inserida na janela principal. Nesta superfície, regiões em azul 
indicam baixa densidade eletrônica e regiões vermelhas, elevada 
densidade eletrônica (Figura 21S).

20.5. Após a avaliação do mapa gerado, na janela “New Hierarchy 
Window” (lado esquerdo da tela) clicar no último item presente, 
nomeado como “Solid Surface”. O mapa gerado anteriormente será 
selecionado e ficará com cor amarela.

20.6. No menu geral clicar em “View” e em “Display Style”. Uma 
nova janela se abrirá. 

20.7. Nesta nova janela, selecionar a opção “Transparent” e em 
seguida “Ok”. O mapa gerado ficará transparente e será possível 
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Figura 20S. Seleção dos aminoácidos presentes no bolsão da enzima ECA a partir da janela “New Hierarchy Window”. A seta vermelha indica o local onde 
clicar (letra “A”) para que haja a seleção de todos os aminoácidos

Figura 21S. Mapa de potencial eletrostático do bolsão catalítico da ECA complexada ao ramiprilato (cód. PDB: 2X92). Regiões em azul indicam baixa den-
sidade eletrônica. Regiões em vermelho indicam alta densidade eletrônica

visualizar os aminoácidos no interior da superfície.
20.8. Posteriormente, selecionar toda a sequência de aminoácidos 

novamente (subitens 14.1. e 14.2.). Então, clicar em “View” e em 
“Display Style”. Uma nova janela se abrirá.

20.9. Nesta nova janela, selecionar a aba “Atom”, clicar na opção 
“Off” e então em “Ok”. Os aminoácidos no interior da superfície 
desaparecerão, restando apenas a superfície transparente do mapa 
de potencial eletrostático do bolsão catalítico (Figura 22S). Este 

procedimento é necessário para facilitar a visualização da complemen-
tariedade existente entre o fármaco e o bolsão catalítico da enzima.

21 – Avaliar a complementariedade existente entre o fármaco e 
o bolsão catalítico da ECA.

21.1. Na janela “New Hierarchy Window” disposta ao lado es-
querdo da tela, selecionar o fármaco. Neste tutorial será o ramiprilato, 
identificado pelo código X921623. A estrutura do ramiprilato ficará 
amarela, indicando sua seleção.
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Figura 22S. Mapa de potencial eletrostático do bolsão catalítico da ECA complexada ao ramiprilato transparente e sem a presença dos aminoácidos

Figura 23S. Mapa de potencial eletrostático gerado para o fármaco ramiprilato. A estrutura transparente indica o mapa de potencial eletrostático do bolsão 
catalítico da ECA, gerado anteriormente

21.2. Posteriormente, no menu geral, clicar em “Tools”, 
“Surfaces” e em seguida em “Add”.

21.3. A superfície de potencial eletrostático referente ao ra-
miprilato será inserida na janela principal. Como já citado, neste 
mapa regiões azuis indicam baixa densidade eletrônica e regiões 
vermelhas, elevada densidade eletrônica (Figura 23S).

21.4. Neste momento é possível observar a complementariedade 
eletrônica existente entre micro e macro molécula, em que regiões 
de baixa densidade eletrônica de um interagem com regiões de alta 
densidade eletrônica do outro (Figura 24S).

Análise comparativa entre os complexos e interpretação dos 
resultados

22 – Perfil comparativo da disposição espacial (complemen-
tariedade espacial e estérica) de cada um dos fármacos no bolsão 
catalítico da ECA.

22.1. Após a realização dos itens 14 e 15 para cada um dos co-
-cristais, é possível traçar um perfil comparativo referente a capacida-
de de exploração do bolsão catalítico da ECA, por fármaco estudado. 
A Figura 25S apresenta o raciocínio proposto. 
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Figura 24S. Complementariedade existente entre micro e macro molécula 
no complexo ramiprilato-ECA. O círculo amarelo indica a interação de uma 
região de elevada densidade eletrônica do ligante (ramiprilato), com uma 
região de baixa densidade eletrônica do bolsão catalítico da enzima ECA 
(indicada pela coloração azul)

Figura 25S. Disposição do captopril no sítio ativo da ECA (A1) e a complementariedade existente entre as superfícies de potencial eletrostático do mesmo com 
o sítio catalítico (A2). Disposição do enalaprilato no sítio ativo da ECA (B1) e a complementariedade existente entre as superfícies de potencial eletrostático 
do complexo (B2). O círculo amarelo indica uma nova região de interação, explorada pelo enalaprilato. Disposição do ramiprilato no sítio ativo da ECA (C1) 
e a complementariedade existente entre as superfícies de potencial eletrostático do complexo (C2). O círculo amarelo indica a região adicional de interação já 
explorada pelo enalaprilato. O círculo verde indica a nova região de interação, explorada apenas pelo ramiprilato. O íon Zn2+ está representado em magenta

Uma vez que o mapa de potencial eletrostático confere uma ideia 
do volume molecular da estrutura, é possível observar pela Figura 25S 
que as regiões exploradas em cada fármaco aumentam do captopril 

para o enalaprilato, e do enalaprilato para o ramiprilato.
O professor deve estimular a discussão da correlação de cada 

interação com a atividade biológica mostrada por fármaco.


