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Protein Data Bank

Como buscar

sequências

homólogas no

PDB:

1) Clique em

Advanced Search
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Protein Data Bank

Como buscar

sequências

homólogas no

PDB:

2) Você terá um

novo menu
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Protein Data Bank

Como buscar

sequências

homólogas no

PDB:

3) Escolha

Sequence

Features->

Sequence

(BLAST/PSI-

BLAST)
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Protein Data Bank

Como buscar

sequências

homólogas no

PDB:

4) Selecione

Search Tool->PSI-

BLAST



azevedolab.net Aminoácidos

encontrados no

experimento de

Johnson et al.

The Miller

Volcanic spark

discharge

experiment.

Science, Vol.

322, 404.

G A S D V E F

Protein Data Bank

Como buscar

sequências

homólogas no

PDB:

5) Mude E-Value

Cutoff para 1000.0
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Peptídeo teste

FEAAEFSDGSEEAEEFF

Protein Data Bank

Como buscar

sequências

homólogas no

PDB:

6) Passe a

sequência para o

campo Sequence

Aminoácidos

encontrados no

experimento de

Johnson et al.

The Miller

Volcanic spark

discharge

experiment.

Science, Vol.

322, 404.

G A S D V E F
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Protein Data Bank

Como buscar

sequências

homólogas no

PDB:

7) Clique em

Submit Query

Peptídeo teste

FEAAEFSDGSEEAEEFF

Aminoácidos

encontrados no

experimento de

Johnson et al.

The Miller

Volcanic spark

discharge

experiment.

Science, Vol.

322, 404.

G A S D V E F
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Protein Data Bank

Como buscar

sequências

homólogas no

PDB:

8) Caso haja

estruturas que

satisfaçam as

condições no PDB,

você terá a

listagem, como

mostrado ao lado.

Peptídeo teste

FEAAEFSDGSEEAEEFF

Aminoácidos

encontrados no

experimento de

Johnson et al.

The Miller

Volcanic spark

discharge

experiment.

Science, Vol.

322, 404.

G A S D V E F
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Tarefa

Busque estruturas no PDB mantendo a estrutura primária do peptídeo teste com variações 

na sequência, substituindo por outros aminoácidos encontrados no experimento de 

Johnson et al.  The Miller Volcanic spark discharge experiment.  Science,  Vol. 322, 404. 

Tente aumentar o número de aminoácidos da sequência do peptídeo teste. 

Aumente o E-value cutoff para 1000.00.

Aminoácidos encontrados no experimento de Johnson:

G A S D V E F
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Aminoácidos 

encontrados no 

experimento de 

Johnson:

G A S D V E F

Aminoácidos

encontrados no

experimento de

Johnson et al. The

Miller Volcanic

spark discharge

experiment.

Science, Vol. 322,

404.

SFEEEDSVGESEF

LE



azevedolab.net
Aminoácidos 

encontrados no 

experimento de 

Johnson:

G A S D V E F
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Miller Volcanic

spark discharge
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Podemos fazer 

localizar espécies 

na árvore da vida 

com o recurso

https://www.onezo

om.org/life/@=304

358#x991,y443,w0

.1261

https://www.onezoom.org/life/@=304358#x991,y443,w0.1261
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Fonte: https://www.onezoom.org/life/@biota=93302#x863,y826,w0.8201

https://www.onezoom.org/life/@biota=93302#x863,y826,w0.8201
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Fonte: https://www.onezoom.org/life/@biota=93302#x863,y826,w0.8201

https://www.onezoom.org/life/@biota=93302#x863,y826,w0.8201
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Fonte: https://www.onezoom.org/life/@biota=93302#x863,y826,w0.8201

https://www.onezoom.org/life/@biota=93302#x863,y826,w0.8201
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Fonte: https://www.onezoom.org/life/@biota=93302#x863,y826,w0.8201

https://www.onezoom.org/life/@biota=93302#x863,y826,w0.8201
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Fonte: https://www.wikiwand.com/pt/Fonte_hidrotermal

Fonte: https://microbewiki.kenyon.edu/images/d/df/Ueol_03_img0095.jpg

Fontes hidrotermais onde são encontrados organismos do

gênero Geoglobus.

https://www.wikiwand.com/pt/Fonte_hidrotermal
https://microbewiki.kenyon.edu/images/d/df/Ueol_03_img0095.jpg


Meteoritos podem apresentar bases nitrogenadas que foram nucleotídeos, o tijolo molecular básico das

moléculas de DNA e RNA.

Disponível em: < http://i2.cdn.turner.com/cnn/2011/images/08/10/t1larg.dna.nasa2.jpg >.

Acesso em: 30 de agosto de 2019.
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http://i2.cdn.turner.com/cnn/2011/images/08/10/t1larg.dna.nasa2.jpg


Visão artística do bombardeio de moléculas orgânicas na Terra.

Disponível em: 

<http://www.nasa.gov/centers/goddard/images/content/317844main_PNAS_new_jpg.jpg> .

Acesso em: 30 de agosto de 2019.
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http://www.nasa.gov/centers/goddard/images/content/317844main_PNAS_new_jpg.jpg


Estrutura cristalográfica da ribozima (código PDB: 2OEU).

azevedolab.net
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Fonte: Chatterjee S. A

symbiotic view of the origin of

life at hydrothermal impact

crater-lakes. Phys Chem

Chem Phys.

2016;18(30):20033-20046.
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Fonte: Chatterjee S. A symbiotic view of the origin of life at hydrothermal impact 

crater-lakes. Phys Chem Chem Phys. 2016;18(30):20033-20046.
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Fonte: Chatterjee S. A symbiotic view of 

the origin of life at hydrothermal impact 

crater-lakes. Phys Chem Chem Phys. 

2016;18(30):20033-20046.

Mundo de RNA

Mundo de RNA/Proteína



azevedolab.net No mundo de RNA, estas moléculas

catalisam as reações químicas e

armazenam a informação genética. Dois

aspectos fundamentais da vida:

Reprodução

Metabolismo

Para a catálise é necessária a interação

da molécula de RNA com ligantes. As

interações intermoleculares possibilitam

que o RNA tenha ação enzimática, tendo

o papel hoje exercido pelas proteínas.

Formação do complexo RNA (R) com ligante (L), complexo

RNA-ligante (RL).

PDB: 2OEU

Ligante

RNA



azevedolab.net Consideremos um sistema biológico

formado por uma molécula de RNA (R) e

um ligante (L) em solução. No sistema o

ligante é uma pequena molécula que

apresenta afinidade pelo RNA. Tal sistema

possibilita a formação de um complexo

binário RNA-ligante (RL), com constante

de reação indicada por k1 e constante

reversa de reação dada por k-1, ambos

descritos na equação reversível abaixo,

R + L RL

A reação pode ser caracterizada pela

constante de equilíbrio (Keq). Na prática

são usadas as constantes de dissociação

(Kd) e inibição (Ki).

k1

k-1

Formação do complexo RNA (R) com ligante (L), complexo

RNA-ligante (RL).

PDB: 2OEU

Ligante

RNA



azevedolab.net As interações entre o ligante e a molécula

de RNA são não covalentes. Esses

contatos intermoleculares apresentam

uma interação energética favorável, o que

leva o equilíbrio da reação química

indicada abaixo para o lado da formação

do complexo binário (RL).

R + L RL

A análise da energia da interação RNA-

ligante indica a formação de um composto

de transição, onde a energia do sistema é

elevada e o composto formado instável.

Esse estado é chamado estado de

transição, e a reação caminha para uma

menor energia, com a formação do

complexo binário RL.

k1

k-1

Interações intermoleculares do ligante com a ribozina.

PDB: 2OEU



azevedolab.net
+

RNA + Ligante        Estado de transição                  Complexo RNA-ligante

E
n
e
rg

ia

Coordenada da interação

Ea

Ed

E

Ea = Energia de ativação para associação

Ed = Energia de ativação para dissociação

E = Variação total da energia
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R + L RL

Podemos representar a formação do complexo RNA-ligante (RL) a partir dos

componentes RNA (R) e ligante(L), como esquematizado abaixo. Temos o RNA (R) e o

ligante (L) em solução, no caso do ligante apresentar afinidade pelo RNA, o equilíbrio

desta reação será favorável à formação do complexo RNA-ligante (RL).

k1

k-1



R

L

RL
azevedolab.net No caso do complexo binário RNA-ligante

(RL) apresentar uma energia menor que

as moléculas livres (RNA e ligante sem

interação), a formação do complexo RNA-

ligante ocorrerá de forma espontânea, ou

seja, sem a necessidade de fornecimento

de energia para que ocorra a formação.

Uma forma de estudar a formação do

complexo binário é a partir da avaliação

da variação de energia livre de Gibbs

(G), definida pela seguinte equação,

G = H -TS

onde H é a entalpia do sistema RNA-

ligante, T é a temperatura e S é a

variação da entropia do sistema.



R

L

RL
azevedolab.net O termo H indica a entalpia do sistema,

que representa as forças moleculares

envolvidas nas interações RNA-ligante.

O termo S é a variação da entropia do

sistema, que pode ser entendida como

a quantidade de energia que não pode

ser convertida em trabalho. Na equação

anterior, o produto da temperatura

absoluta (T) pela variação da entropia

(S), indica que um aumento da entropia

favorece a formação do complexo binário.

Um valor negativo de G indica formação

espontânea do complexo.

Com G > 0 a reação não é

favorável à formação do

complexo, como na figura

inferior. Com G < 0 temos

uma reação favorável à

formação do complexo, como

na figura superior.

G > 0

G < 0



azevedolab.net O termo da entalpia (H) contribui para variação da energia livre de Gibbs, por meio

de interações não-covalentes, resultantes da quebra ou formação destas interações,

são elas:

1) Ligações de hidrogênio. Esta ligação envolve um átomo doador (D) e um átomo

aceitador (A).

2) Interações eletrostáticas (iônicas e polares).

3) Interações aromáticas.

4) Interações dispersivas (van der Waals).



azevedolab.net O termo entrópico (S) está relacionado

com a variação de graus de liberdades

das moléculas presentes no sistema

RNA-ligante. Na parte de cima da figura

ao lado temos o sítio de ligação

(esquerda) e o ligante livre (direita).

Temos que lembrar que a interação RNA-

ligante não ocorre no vácuo, temos no

sistema moléculas de água, que têm

participação decisiva na interação

intermolecular. O RNA e ligante

interagem com água.

A figura ao lado ilustra a formação do

complexo RNA-ligante, a liberação das

moléculas de água tende a aumentar a

entropia do sistema, o que compensa a

perda de entropia devida à formação do

complexo. O ligante e o RNA perdem

liberdade na estrutura do complexo

binário.

Sítio de ligação 

solvatado

Complexo RNA-ligante solvatado

Contatos hidrofóbicos

Ligações de hidrogênio



azevedolab.net Quando o sistema RNA-ligante está em

equilíbrio, a formação do complexo binário

e a dissociação ocorrem, assim a

constante de equilíbrio (Keq) da reação é

dada por,

onde os termos [R], [L], [RL] indicam as

concentrações molares do RNA, ligante e

complexo RNA-ligante, respectivamente.

A partir da análise dimensional da

constante de equilíbrio, vemos claramente

que sua unidade é M-1.

Estrutura do complexo entre RNA e ligante.

𝐾𝑒𝑞 ≡
𝑘1
𝑘−1

=
𝑅𝐿

𝑅 𝐿
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Estrutura do complexo entre RNA e ligante.

A variação da energia livre de Gibbs da

interação intermolecular entre RNA e

ligante é dada pela seguinte equação,

onde Go é a variação da energia livre

de Gibbs padrão, ou seja, a variação em

G que acompanha a formação do

complexo no estado padrão de equilíbrio

(temperatura de 25oC, pressão de 100

kPa).

Δ𝐺 = Δ𝐺𝑜 + 𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑅𝐿

𝑅 𝐿
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0 = Δ𝐺𝑜 + 𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑅𝐿

𝑅 𝐿

No equilíbrio termodinâmico temos G = 0 (estado estacionário), assim temos,

O termo Go é chamado variação na energia livre de Gibbs da ligação (Gbinding),

assim temos,

Δ𝐺𝑜 = −𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑅𝐿

𝑅 𝐿

Δ𝐺𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 = 𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑅 𝐿

𝑅𝐿



azevedolab.net

Δ𝐺𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 = 𝑅𝑇𝑙𝑛 𝐾𝑑

De uma forma geral, podemos expressar a afinidade RNA-ligante pela variação da

energia livre de Gibbs (Gbinding), quanto menor a energia, maior a afinidade do ligante

pelo RNA. Essa grandeza física depende das concentrações do complexo RNA-ligante

[RL], das concentrações do RNA [R] e do ligante [L], bem como da temperatura. O “R”

(R=1,99 cal/mol.K = 8,31 J/mol.K) na equação indica a constante dos gases.

A constante de dissociação (Kd) é dada por:

Assim temos como calcular a energia livre de uma interação RNA-ligante, a partir da

constante de dissociação determinada experimentalmente.

𝐾𝑑 =
𝑅 𝐿

𝑅𝐿



azevedolab.net Vamos considerar os dados sobre a constante de dissociação (Kd) de 4 ligantes

indicados na tabela abaixo. As medidas foram feitas na temperatura de 25º C. A

partir dessa informação calcularemos a variação na energia livre de Gibbs da

ligação (Gbinding).

Ligantes Kd (nM) Gbinding (J/mol)

Molécula 1 1,00

Molécula 2 10,00

Molécula 3 100,00

Molécula 4 1000,00



azevedolab.net Cálculo da energia livre de Gibbs a partir da constante de dissociação

Passo 1. Calcule a temperatura em Kelvin.

As constantes de dissociação foram determinadas a uma temperatura de 25º C,

para converter para Kelvin é só somar 273,15, assim temos:

T= 273,15 + 25 = 298,15 K

Passo 2. Calcule a energia de livre de Gibbs, lembrando-se que a constante de

dissociação está em nM. Dados: 1nM = 10-9 M, R = 8,314 J K−1 mol−1

Δ𝐺𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 = 𝑅𝑇𝑙𝑛 𝐾𝑑 = 8,314.298,15. 𝑙𝑛 1,00. 10−9

Δ𝐺𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 = −51369,2 𝐽/𝑚𝑜𝑙

Δ𝐺𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 = 2478,8191. 𝑙𝑛 1,00. 10−9

Δ𝐺𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 = 2478,8191. −20,72327



azevedolab.net Repita o cálculo para os outros valores da constante de dissociação.

Ligantes Kd (nM) Gbinding (J/mol)

Molécula 1 1,00 -51369,2

Molécula 2 10,00

Molécula 3 100,00

Molécula 4 1000,00
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Tarefas

1) Calcule a energia livre para as moléculas da tabela abaixo. Considere T = 298,15 K.

2) Recupere os dados do PDB de constante de dissociação (Kd) de quatro estruturas 

distintas de RNA e calcule a energia livre de Gibbs para estas estruturas. Considere T = 

298,15 K.

Ligantes Kd (nM) Gbinding (J/mol)

Molécula 1 1,00 -51369,2

Molécula 2 10,00

Molécula 3 100,00

Molécula 4 1000,00

Código PDB Kd (nM) Gbinding (J/mol)
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Tarefa (continuação)

3) Para os dados de constante de dissociação (Kd) do exercício anterior, calcule a energia 

livre de Gibbs para estas estruturas. Considere T = 373,15 K, a temperatura encontrada 

em fontes hidrotermais.

4) Compare as energias calculadas nos exercícios 2 e 3 e determine em qual temperatura 

a interação com ligantes é mais favorável. Considerando-se um cenário da Terra pré-

biótica, discuta as consequências das comparações de energia de ligação para o 

surgimento da vida. Qual temperatura é mais favorável para o surgimento da vida?

Código PDB Kd (nM) Gbinding (J/mol)

(T = 298,15 K)

Gbinding (J/mol)

(T=373,15K)
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Material Relacionado à Aula

Chatterjee S. A symbiotic view of the origin of life at hydrothermal impact crater-lakes. 

Phys Chem Chem Phys. 2016;18(30):20033-20046.

https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/index.html

https://astrobiology.nasa.gov/

https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/index.html
https://astrobiology.nasa.gov/

