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Com o aumento do poder gráfico do

computadores, a partir da década de 1980,

começaram a ser desenvolvidos

programas para visualização da estrutura

tridimensional de macromoléculas

biológicas. Apresentaremos um dos

principais programas usados hoje em dia

na área de biofísica, o VMD (Visual

Molecular Dynamics). Clique no ícone

VMD e você terá as janelas mostradas ao

lado. Há duas janelas principais no VMD,

uma gráfica (Open GL Display), mostrada

ao fundo, e outra chamada de menu

principal (VMD main). Esta é usada para

inserirmos os comandos do VMD, como

comandos para carregarmos arquivos de

macromoléculas biológicas e modificarmos

sua representação na tela. Abra a pasta da

disciplina e carregue o arquivo dna.pdb no

menu principal. 2

Menu principal e janela gráfica do programa VMD.

Referência:

HUMPHREY W; DALKE A; SCHULTEN K. VMD - Visual

Molecular Dynamics. Journal of Molecular Graphics,

Amsterdã, v.14, p.33-38, 1996.
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Depois de carregar a estrutura do DNA,

clique na tela gráfica. Você terá a imagem

ao lado. O botão da esquerda do mouse

permite que você gire a molécula, o botão

central permite que você aumente e

diminua a estrutura na tela do computador.

Movimente a molécula, de forma a

familiarizar-se com os comandos do

mouse. A representação indicada é

chamada de Lines. Nela temos as ligações

covalentes entre os átomos, com um

código de cores. Ciano para ligações que

saem do carbono, branco para ligações

que saem do hidrogênio, vermelho para

ligações que saem do oxigênio, azul

escuro para ligações que saem do

nitrogênio e amarelo escuro para ligações

de saem do fósforo. A representação Lines

dá uma ideia da conectividade dos átomos

da molécula. 3

Janela gráfica do programa VMD, com a estrutura do DNA

mostrada com a opção Lines..
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Clique no menu principal na seguinte

sequência: Graphics > Representations.

Você terá um novo menu de comandos,

como mostrado ao lado.

Neste menu podemos mudar a

representação gráfica da molécula.

Identifique no menu o campo Drawing

Method. Este campo permite que você

escolha diferentes formas de desenhar a

mesma molécula no terminal gráfico. Há

opções para destacar a estrutura

secundária do DNA (New Cartoons). Há

outra para destacar as posições dos

átomos e suas ligações (CPK). A opção

CPK desenha os átomos como esferas e

as ligações covalentes como bastões entre

os átomos. No próximo slide teremos uma

descrição dos principais campos do menu

gráfico.
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Menu gráfico do programa VMD, com o campo Drawing

Method em Lines..
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Seleciona a molécula a ser

mostrada, caso tenhamos mais

de uma.

Cria representações gráficas

múltiplas para a mesma

molécula, na indicada temos a

representação Lines mostrada no

campo branco.

Quando temos mais de uma

representação, é nesta janela

que ficam as informações.

Indica quais átomos são

mostrados, na situação indicada

temos todos (all).

Você pode trabalhar com

seleções específicas de átomos,

clicando na opção Selections.

Campo que muda a cor ou

critério de coloração da

molécula.

Campo que seleciona a forma de

desenhar a molécula. Campo que indica a espessura

da linha usada para desenhar a

molécula.

Campo que indica o efeito visual

do material. Temos diversas

opções, como desenhar os

átomos da molécula com uma

textura metálica.
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Mude a opção de Drawing method de

Lines para CPK. A representação CPK é

assim chamada em homenagem aos

cientistas que a propuseram (Corey,

Pauling e Koltun) (COREY e PAULING,

1953; KOLTUN, 1965). Ao mudarmos para

CPK teremos a representação ao lado.

Referências:

-COREY, RB; PAULING L. Molecular

models of amino acids, peptides and

proteins. Review of Scientific Instruments,

Nova York, v. 24, n.8, p.621-627, 1953.

-KOLTUN WL. Precision space-filling

atomic models. Biopolymers, Hoboken, v.3,

n.6, p.665-79, 1965.
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Janela gráfica do programa VMD, com a estrutura do DNA

mostrada com a opção CPK..
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Explore as diferentes opções de representação gráfica da molécula de DNA. Teste as

seguintes opções: VDW (para representar átomos como esferas com raios

proporcionais ao raios de van der Waals), Licorice (representa as ligações covalentes

como bastões), New Cartoon (representa a estrutura secundária do DNA, com destaque

para as fitas e as bases) e QuickSurf (mostra a superfície molecular do DNA).

7

VDW Licorice New Cartoon QuickSurf 
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O VMD é um programa gratuito, que tem versões para Mac OS X, Linux e Windows.

Para fazer download entre no site:

http://www.ks.uiuc.edu/Development/Download/download.cgi?PackageName=VMD .

Você precisa registrar-se no site.

Uma característica interessante do VMD, é que ele permite que você crie arquivos de

imagens da molécula que você está visualizando. Essas figuras apresentam qualidade

gráfica ideal para publicações científicas. Para gerar a imagem, que está na tela, vá ao

menu principal clique: File > Render... . Você terá o menu abaixo. No campo Filename

escolha a pasta e o nome do arquivo. Coloque a extensão .bmp . Há outras opções de

formatos. Depois clique: Start Rendering. No Mac OS X tente a opção .ps para o

formato de saída figura. Depois de gerada a figura, clique duas vezes no arquivo .tga

gerado, para visualizar a figura.
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Não é objetivo da disciplina de biofísica molecular ensinar em detalhes a teoria da

ligação química, mas precisamos revisitar o conceito de ligação covalente, para

prosseguirmos no curso. Vamos considerar só os aspectos básicos, os detalhes

podem ser encontrados em textos de química básica. Sabemos que um átomo de

carbono apresenta seis elétrons, dos quais quatro estão na camada mais externa,

como indicado na figura abaixo à esquerda. Cada ponto em torno do carbono

representa um elétron. O átomo de hidrogênio tem um elétron, como mostrado na

figura da direita.
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A disponibilidade dos quatro elétrons no carbono permite a formação de ligações

covalentes com até quatro outros átomos. Podemos pensar na ligação covalente como

o compartilhamento de elétrons, onde cada par de elétrons forma um ligação

covalente simples. No caso do hidrogênio, podemos ter quatro átomos de hidrogênio

formando ligações covalentes simples com o carbono, como mostrado abaixo para a

molécula de metano. Um ponto que podemos destacar aqui é a regra do octeto, que

estabelece que átomos tendem a combinar-se para apresentar oito elétrons na

camada de valência, como no caso do metano abaixo.
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Para simplificar a representação das moléculas, usamos uma linha para indicar uma

ligação covalente simples, como mostrado na figura da direita.
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A representação anterior é uma simplificação da realidade química, na verdade a

molécula de metano tem uma estrutura tetraédrica como ilustrada abaixo. A molécula

de metano, mostrada à direita, foi gerada com o programa VMD na opção CPK.
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Quando temos dois pares de elétrons compartilhados, temos uma ligação covalente

dupla, como na ligação C=O mostrada na molécula da formaldeído abaixo. Vemos na

figura que o átomo de oxigênio fica com oito elétrons, quatro da ligação covalente

dupla e quatro indicados à direita, que não participam de ligação covalente. Na última

figura da direita temos a estrutura tridimensional da molécula, que no caso é plana. O

programa VMD não diferencia as ligações simples e duplas na representação CPK.

13

Ligação Covalente

C O

H

H

C O

H

H

. .

. .



Podemos pensar que a proteína é

formada por uma sequência de

aminoácidos ligados covalentemente. O

primeiro aminoácido liga-se

covalentemente ao segundo, que liga-se

ao terceiro, assim sucessivamente. Tal

arranjo molecular é chamado de polímero,

ou seja, proteínas são polímeros de

aminoácidos. Ao ligarem-se uns aos

outros cada par de aminoácidos perde

uma molécula de água, o que permite a

formação da ligação peptídica, como

mostrado na figura ao lado. O aminoácido

inserido na estrutura da proteína chama-

se resíduo de aminoácido.

Aspartato

Fenilalanina

Aspartame

H2O
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A molécula de aspartame é um

dipeptídeo, pois é formado por dois

resíduos de aminoácidos, aspartato (Asp)

e fenilalanina (Phe). A ligação peptídica

está indicada na molécula. O aspartame é

um adoçante com sabor de 100 a 200

vezes mais doce que a sacarose, por ser

formado de resíduos de aminoácidos é

facilmente metabolizado como as outras

proteínas que ingerimos.

No caso de 3 resíduos de aminoácidos

temos um tripeptídeo, 4 um tetrapeptideo,

5 um pentapeptídeo, e assim

sucessivamente.

Aspartame

Ligação peptídica
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A molécula de Ala-Gly é um dipeptídeo,

pois é formado por dois resíduos de

aminoácidos, alanina (Ala) e glicina (Gly).

A ligação peptídica está indicada na

molécula. A tabela abaixo mostra a

identificação dos principais tipos de

peptídeos, no que se refere ao número de

resíduos de aminoácidos presentes na

estrutura.

Ala-Gly

Ligação peptídica

Número de resíduos de aminoácido Nome

2 Dipeptídeo

3 Tripeptídeo

4 Tetrapeptídeo

5 Pentapeptídeo

6 Hexapeptídeo

7 Heptapeptídeo

8 Octapeptídeo

9 Eneapeptídeo

10 Decapeptídeo
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A figura abaixo mostra uma cadeia peptídica de 6 resíduos de aminoácidos (um

hexapeptídeo), onde lemos a sequência do N (terminal amino) para o C (terminal

carboxílico), tal convenção é usada para numerar os resíduos na sequência. Este

procedimento facilita a análise de diversas características das sequências de

aminoácidos, tais como, conservação de resíduos de aminoácidos em determinada

posição, identidade sequencial entre diversas proteínas, identificação de sítios ativos,

no caso de enzimas, entre outros aspectos.

Terminal N

Terminal CR1                                     R3                                             R5

R2                              R4                                                    R6

R’s indicam as cadeias laterais
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Estes átomos estão ligados covalentemente, cada ligação é representada 

por um bastão ligando os átomos, representados por esferas.

A ligação covalente é a responsável por ligações químicas entre os átomos. Uma

ligação forte mantém a cadeia principal da proteína e as cadeias laterais unidas. Na

representação CPK, a ligação covalente é indicada por um bastão unindo esferas. As

esferas indicam os átomos.
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Interação hidrofóbica é literalmente “temor à água” tal interação impele os resíduos

hidrofóbicos para o interior da estrutura da proteína. Resíduos hidrofílicos apresentam

uma leve tendência estatística de apresentarem-se na superfície da proteína. De

forma inversa, temos uma tendência estatística de encontrarmos resíduos hidrofóbicos

enterrados na proteína. Na figura abaixo temos em ciano os átomos de carbono

(hidrofóbicos), em vermelho e azul os átomo hidrofílicos.

Representação de átomos polares na superfície da

proteína Purina Nucleosídeo Fosforilase.

Visualização do interior hidrofóbico da proteína, 

representado no centro da figura.
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Interação de van der Waals ocorre devido à proximidade entre átomos e envolve

regiões não polares das moléculas. As nuvens eletrônicas dos átomos passam a

interagir por causa do dipolo (cargas positiva e negativa posicionadas em extremos da

molécula ou átomo) que surge na nuvem eletrônica do átomo. Este dipolo é devido às

características quânticas do sistema, onde a indeterminação da posição do elétron

leva à possibilidade de num dado instante termos um elétron numa posição favorável

à formação de um dipolo elétrico. Tal dipolo pode interagir com a nuvem eletrônica de

um átomo próximo. A interação é relativamente fraca e de curto alcance.

RVDW RVDW

Átomos próximos permitem uma interação entre as nuvens eletrônicas, o que causa a força de van

der Waals. Quando a distância é menor que a soma dos raios de van der Waals (RVDW) a repulsão

surge entre os átomos. 20
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Ligações de hidrogênio é uma interação de origem eletrostática, onde ocorre o

compartilhamento de um H entre átomos não ligados covalentemente. A ligação de

hidrogênio pode ocorrer entre moléculas diferentes. Por exemplo, quando moléculas

de água entram em contato com a superfície de uma proteína, as interações ocorrem

por meio de ligações de H. Numa ligação de hidrogênio temos sempre um átomo

doador de H e um aceitador de H. Na verdade não há transferência do H do doador

para o aceitador, e sim uma ação eletrostática do próton (H) sobre o aceitador. Na

figura abaixo o oxigênio é o aceitador e o nitrogênio é o doador. A distância (r) entre o

doador e o aceitador (r) varia entre 2,5 a 3,4 Å.

CON H
Doador Aceitador

r
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As ligações de H são responsáveis pela

estabilização de diversas macromoléculas

biológicas. Entre elas as moléculas de

DNA e RNA. Os pares de bases que

estabilizam a molécula de DNA

apresentam um padrão de ligações de

hidrogênio. Quando Watson e Crick

elucidaram a estrutura tridimensional do

DNA identificaram os pares de bases,

Citosina-Guanina (C-G) e Adenina-Timina

(A-T), que se conectam por ligações de

hidrogênio. A figura ao lado ilustra a

estrutura do DNA, os pares de bases na

região central da molécula funcionam

como amarras que seguram as duas fitas

do DNA.

22



As figuras ao lado mostram dois pares de

bases, C-G e A-T, respectivamente. Nelas

vemos claramente as ligações de

hidrogênio que estabilizam os pares de

bases. As ligações de H são indicadas por

linhas pontilhadas. O par Citosina-

Guanina apresenta três ligações de

hidrogênio, já o par Adenina-Timina

apresenta duas ligações.

Comparativamente com as ligações

covalentes, as ligações de hidrogênio são

mais fracas. Sua importância na

estabilidade da fita dupla de DNA, deve-

se à grande quantidade de ligações de

hidrogênio, a soma das ‘amarras’ das

ligações de hidrogênio resultam num fator

de estabilidade estrutural. As ligações de

hidrogênio são fundamentais para a

estabilidade estruturas da proteínas.

Citosina-Guanina

23

Adenina-Timina

DNA



As figuras ao lado mostram dois pares de

bases, C-G e A-T, respectivamente. Nelas

vemos claramente as ligações de

hidrogênio que estabilizam os pares de

bases. As ligações de H são indicadas por

linhas pontilhadas. O par Citosina-

Guanina apresenta três ligações de

hidrogênio, já o par Adenina-Timina

apresenta duas ligações.

Comparativamente com as ligações

covalentes, as ligações de hidrogênio são

mais fracas. Sua importância na

estabilidade da fita dupla de DNA, deve-

se à grande quantidade de ligações de

hidrogênio, a soma das ‘amarras’ das

ligações de hidrogênio resultam num fator

de estabilidade estrutural. As ligações de

hidrogênio são fundamentais para a

estabilidade estruturas da proteínas.

Citosina-Guanina
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A célula é normalmente atacada por agentes químicos, vírus e radiação que podem

levar a danos celulares que resultam em tumores. Para prevenir o aparecimento e

progressão de tumores, a célula dispõe de mecanismos de defesa, entre eles há um

mediado pela proteína supressora de tumor p53. A p53 apresenta uma estrutura

tetramérica, como mostrada abaixo, há trechos longos conectando suas unidades.

Contudo, como essas regiões conectoras são flexíveis, até o momento não foi

conseguida a estrutura cristalográfica completa do complexo. Por outro lado, temos as

estruturas dos componentes, que possibilitam a montagem do quebra-cabeça

molecular.
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Supressor de Tumor p53

Fonte da figura: http://pdb101.rcsb.org/motm/31. Acesso em 12 de março de 2018.

http://pdb101.rcsb.org/motm/31


No centro da p53 temos o domínio de tetramerização (indicado por A), que serve para

a ancoragem dos outros domínios da proteína. Conectado ao centro, temos quatro

domínios de ligação ao DNA (DNA-binding domain) (indicados por B). Ao final dos

domínios de ligação ao DNA, temos os domínios de transativação (transactivation

domain ) (indicados por C), que ativam o mecanismo de leitura do DNA.

26

Supressor de Tumor p53

A

B

C

Fonte da figura: http://pdb101.rcsb.org/motm/31. Acesso em 12 de março de 2018.

http://pdb101.rcsb.org/motm/31


Como podemos inferir pelo nome da proteína, a p53 tem um papel importante no

câncer. Há dois tipos de mutações associadas ao câncer. O primeiro está relacionado

com o crescimento celular descontrolado e com a multiplicação celular. O segundo

está relacionado com mutações em mecanismos de controle normais que protegem a

célula contra o crescimento anormal. A p53 enquadra-se no segundo tipo.
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Supressor de Tumor p53

A

B

C

Fonte da figura: http://pdb101.rcsb.org/motm/31. Acesso em 12 de março de 2018.

http://pdb101.rcsb.org/motm/31


A maioria das mutações na p53 associadas com câncer ocorrem no domínio de

ligação de DNA (DNA-binding domain) (Vogelstein et al., 2000). A mutação mais

comum ocorre no resíduo Arg248, indicada na figura abaixo. p53 induz a expressão

da proteína inibidora de CDKs, p21 (Waldman et al., 1995; Bunz et al., 1998). O que

indica a importância da inibição das CDKs para câncer.

28

Supressor de Tumor p53

Arg248

Domínio de ligação

de DNA

DNA
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Olhando-se o processo de ativação da quinase dependente de ciclina 2 (cyclin-

dependent kinase 2) (CDK2), vemos que esta passa por uma montagem, como

indicada na figura abaixo. Na forma inativa, a CDK2 liga-se à ciclina. Nesta situação

ela apresenta os resíduos Thr14 e Tyr15 fosforilados, que obstruem parcialmente o

sítio ativo da CDK2. Em seguida a CDK2 sofre fosforilação no resíduo Thr161, reação

esta catalisada pelo complexo CDK7/Ciclina H. Logo em seguida, a CDK2 sofre

desfosforilação dos resíduos Thr14 e Tyr15, reação catalisada pela fosfatase cdc25,

como indicado abaixo. Nesta etapa o sítio ativo fica livre, tornado o complexo

CDK2/ciclina ativo.

29

Quinases Dependentes de Ciclina

Fonte da figura: Canduri F, de Azevedo Jr., W. F. Structural Basis for Interaction of Inhibitors with Cyclin-

Dependent Kinase 2. Current Computer-Aided Drug Design, 2005, 1, 53-64
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Abaixo temos uma lista dos títulos do projetos

1) Docking Molecular de Possíveis Inibidores da Quinase Dependente de Ciclina 2

2) Docking Molecular de Possíveis Inibidores da Quinase Dependente de Ciclina 6

3) Docking Molecular de Possíveis Inibidores da Acetilcolinaesterase

4) Docking Molecular de Possíveis Inibidores da Protease do HIV-1

5) Docking Molecular de Possíveis Inibidores da Chiquimato Quinase

6) Docking Molecular de Possíveis Inibidores da Purina Nucleosídeo Fosforilase

Projetos
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A apresentação deve ter os seguintes itens:

1) Título

2) Nomes dos componentes do grupo (nome completo)

3) Introdução Teórica

4) Resultados Discussão

5) Conclusão

6) Referências Bibliográficas (preferencialmente artigos científicos).

As referências devem seguir o estilo Vancouver. Para artigo científico com até seis

autores:

Guedes DP, Paula IG, Guedes JERP, Stanganelli LCR. Prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e

adolescentes: estimativas relacionadas ao sexo, à idade e à classe socioeconômica. Rev Bra Educ Fís

Esporte. 2006; 20(3): 151-63

Para artigo científico com mais de seis autores:

Araújo TL, Lopes MVO, Cavalcante TF, Guedes NG, Moreira RP, Chaves ES, et al. Análise de indicadores de

risco para hipertensão arterial em crianças e adolescentes. Rev Esc USP. 2008; 42: 120-6.
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Cada grupo pode ter até quatro participantes. Todos os componentes do grupo

devem estar presentes no dia da apresentação do seminário. A não participação de

um ou mais membros do grupo na apresentação significa zero na atividade. A

justificativa da falta se dá conforme a legislação vigente. Prepare uma apresentação

de no mínimo 10 minutos e no máximo 15 minutos. Façam uma prévia antes da

apresentação oficial. O arquivo com a apresentação deve ser entregue no dia da

apresentação.
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